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POVZETEK

Zbornični sistem v Sloveniji je urejen v številnih predpisih, ki pa nedosledno, glede na
vsebino in namen vključevanja oziroma organiziranja, določajo status posamezne zbornice
in nekatera področja delovanja le-teh. Eno izmed oblik tesnejšega in ekonomičnega
sodelovanja države s svojimi državljani zagotovo predstavljajo zbornice kot pravne osebe
javnega prava.
V magistrski nalogi z naslovom Problematika izterjave članskega prispevka Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije natančneje obravnavam področje odmere in izvršbe v
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pravna
oseba javnega prava, ki kot stanovska organizacija združuje fizične in pravne osebe, ki
opravljajo obrtne oziroma obrti podobne dejavnosti v skladu z določbami Obrtnega
zakona. Članstvo v zbornici je obvezno kot tudi plačilo zborničnega prispevka, temelj
njenega delovanja pa predstavlja Obrtni zakon. Osrednja naloga zbornice je strokovno in
argumentirano zastopanje interesov svojih članov, njeni cilji v zagotavljanju javnega
interesa pa zbornici nalagajo širšo družbeno odgovornost in s tem opravičuje svojo
normativno ureditev za zadovoljevanje javnega interesa.
Zaradi pravnega varstva subjektov – članov, ki jih zavezuje predvsem obvezno članstvo in
posledično plačilo zborničnega prispevka, morajo biti v zakonu določno opredeljene
sestavine pravne osebnosti posameznih zbornic, zato se zastavlja vprašanje, ali je sedanji
regulatorni okvir za ustanavljanje in predvsem delovanje zbornic zadosten in primeren.
Naloge in pristojnosti posamezne zbornice so predvsem stvar zgodovinskega razvoja,
tradicije in drugih okoliščin.
Pomembnejše področje zbornice, ki ga obravnavam v magistrski nalogi, je zagotavljanje
finančnih sredstev zbornice, da le-ta lahko zagotavlja in izvaja z zakonom podeljena javna
pooblastila, in sicer prisilno obliko zagotavljanja finančnih sredstev – institut upravne
oziroma davčne izvršbe, kar v obravnavanem primeru pomeni izpolnitev denarne
obveznosti (plačila članarine) na prisilen način. Izvršilni postopek je procesno dejanje, ki s
pomočjo državnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno razmerje,
kakršnega ima upnik (torej zbornica) pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova.
S postopkom izvršbe članarine OZS se zagotovi prisilno plačilo te, zato je pomembno, da
je to področje tudi normativno dosledno urejeno.

Ključne besede: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, obvezno članstvo, članski
prispevek, javna dajatev, izvršba članarine, javno pooblastilo, Obrtni zakon
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SUMMARY

PROBLEMS WITH THE RECOVERY OF MEMBERSHIP FEE OF THE CHAMBER OF CRAFT
AND SMALL BUSINESS OF SLOVENIA
The Chamber System in Slovenia is regulated by numerous rules, which however,
according to the content and the purpose of joining or organizing, inconsistently define
the status of a specific chamber and some of its fields of work. One of the closer and
more economical forms for the country to cooperate with its citizens is most certainly
represented by chambers as legal bodies of public law.
In the present master's thesis entitled Problems with the recovery of membership fee of
the Chamber of Craft and Small Business of Slovenia I thoroughly discuss the field of
assessment and enforcement only in the Chamber of Craft and Small Business of
Slovenia. The Chamber of Craft and Small Business of Slovenia is a legal body of public
law that – as a professional organization – joins natural and legal persons performing
craft activities and activities similar to craft in accordance with the provisions of the Law
of Craft. The membership in the chamber is mandatory, as well as paying the
membership fee; the Law of Craft represents the basis of chamber's functions. The
chamber's central task is a professional and argument-based representation of members'
interests. Its objectives in assuring the public interest impose upon the chamber a
broader social responsibility and with that the chamber justifies its regulatory framework
to meet the needs of public interest.
Due to the legal protection of subjects – members (who are bound mostly by mandatory
membership and thus the payment of membership fee) there have to be defined elements
of legal personality of a specific chamber already within the law. Therefore the question
arises whether the present regulatory frame for the establishment and especially the
functioning of chambers is adequate and appropriate. The functions and powers of a
specific chamber are primarily a matter of historical development, tradition and other
circumstances.
A more important chamber's field of work that I discussed in detail in the present thesis is
providing chamber's finantial means, so that the chamber can provide and execute public
powers given by law, that is to say, a forced form of providing finantial means – the
institute of administrative or tax enforcement. Enforcement in this case means the
fulfillment of financial obligations (payment of membership fee) in a forced manner. The
enforcement procedure is a procedural act that, with the help of the country’s coercive
means, establishes between the debtor and creditor the kind of relationship the creditor
(the chamber) has the right to claim on the basis of the instrument permitting the
enforcement. With the enforcement procedure the forced payment of membership fee of

vi

the Chamber of Craft and Small Business is guaranteed, therefore it is necessary for this
field to be consistently regulated in accordance with the norm.
Keywords: Chamber of Craft and Small Business of Slovenia, mandatory membership,
membership fee, public duty, enforcement of membership fee, public power, Law of Craft
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UVOD

Zbornice kot posebna oblika združevanj določene skupine pravnih subjektov ali tudi
fizičnih oseb so kot oblika organizacije posebne, tako z vidika organizacije kot take, kot
pobudnikov sprememb veljavne zakonodaje kot izvajalcev najrazličnejših javnih pooblastil
pa tudi, pomembno z vidika obravnavane teme, kot organizacije z obliko financiranja; kot
je zbornična članarina in njena prisilna izterjava. S spremembo Zakona o gospodarskih
zbornicah (ZGZ) se je v slovenskem prostoru na področju zborničnega sistema, po
obdobju neke stabilnosti, ponovno začelo prebujanje različnih interesov, saj je odprava
obveznega članstva v Gospodarski zbornici Slovenije in ohranitev obveznega članstva v
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (izpostavljam samo OZS, saj je v kontekstu te naloge
obravnavana zbornica) prinesla zagovornike in nasprotnike tako ene kot druge oblike
organiziranja zbornic.
V magistrski nalogi sem z argumenti in kritično oceno dejanskega stanja odgovorila na
zastavljena vprašanja. Zakaj sploh obstoj zbornice kot take, še posebej z obveznim
članstvom in posledično z obvezno članarino. Kje je smisel in namen take organizacije, so
vprašanja, ki se zastavljajo v zadnjem času vse pogosteje, saj trenutni družbeni položaj
obrtnikov in podjetnikov ni zavidljiv.
Slovensko obrtništvo ima reprezentativno, neodvisno, na zakonu in obveznem članstvu
utemeljeno ter po terenu izjemno razvejano stanovsko in javnopravno organizacijo za
podporo obrti in podjetništva. Zadnja leta zaostrene in spremenjene gospodarske razmere
v Sloveniji in v mednarodnem okolju zaznamujejo negativni trendi v sektorju obrti in
malega gospodarstva. V zadnjih dveh letih spremljamo vse prej kot zavidajoče stanje
malih obrtnikov in podjetnikov, ki jih je gospodarska kriza prizadela tako kot velika
podjetja, če ne še bolj, vsaj s socialnega vidika.
Da bi OZS kot organizacija lahko zagotavljala svojemu članstvu vse tisto, kar ji nalaga
zakon in kar od organizacije zahtevajo sami člani, je potrebno zagotoviti tudi »nemoten«
vir financiranja. Različna literatura in strokovne študije obravnavajo vrsto oblik
financiranja kot tudi organiziranja predstavniških organizacij (kot npr. OZS, ki se
konkretno financira iz obveznega članskega prispevka).
Kot posledica gospodarskih in nedavno pravnih sprememb obravnavanega področja
postavljajo članstvo in plačilo obvezne članarine pod drobnogled. Če bi povzela besede
enega dela članstva Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije iz medijev, pa prav absurdnost
stanovske organizacije pomeni izvršba neplačane članarine, nekaj, kar ne priznavajo, o
čemer nekateri menijo, da je nepotrebno in bi bilo treba zaslužiti na trgu, tako kot si sami
zagotavljajo svoj vir zaslužka. V predvolilnem času so nekatere politične stranke kot
sredstvo za nabiranje političnih točk uporabile tudi obvezno članstvo v OZS in posledično
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obvezno plačilo članarine. V Sloveniji imamo področje članstva (status) kot tudi vire
financiranja v različnih zbornicah različno urejeno, zato je obravnavana tema s tega vidika
še toliko bolj zanimiva.
Magistrsko delo je poleg uvoda in zaključka strukturirano v sedem poglavij, ki zajemajo
tako teoretično opredelitev raziskovanega problema kot tudi analitično in empirično
obdelavo zastavljenega problema.
V prvem delu naloge, ki zajema drugo in tretje poglavje, sem želela predstaviti
organizacijo, katere problem obravnavam, torej Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.
Skozi zgodovinski razvoj se je ime organizacije večkrat spremenilo, kot tudi sam položaj
organiziranja (od prostovoljnega združenja do organizacije z obveznim članstvom).
Opredelila sem njen pomen in vlogo ter predstavila nekatere segmente njenega
delovanja, še posebej z vidika obravnavane teme. Dotaknila sem se obveznega članstva v
zbornici, posledično obveznega plačevanja članarine in postopkov, katere terja veljavna
zakonodaja na tem področju.
Naloge, ki jih izvaja OZS, so prav tako pomembne z vidika pojmovanja organizacije, zato
sem v tem delu poudarila pojem javnega pooblastila, še posebej z vidika pobiranja
članskega prispevka, ki ga tako OZS kot druge inštitucije ne priznavajo kot javno
pooblastilo. Obvezno članstvo je že večkrat prestalo ustavno presojo v okviru instituta
svobodnega združevanja in argumente, ki obveznemu včlanjevanju ne nasprotujejo.
Predstavila sem nekaj teorij zagovornikov prostovoljnega vključevanja v interesna
združenja kot nasprotje obveznega združevanja.
Za zbornico kot organizacijo je pomemben finančni vir (ali pa kar poglavitni) članski
prispevek, ki zagotavlja nemoteno poslovanje in zagotavljanje zakonsko podeljenih nalog
(izvajanje javnih pooblastil). Neplačana članarina članov lahko pomeni za zbornico
eksistenčni problem. Med poglobljenim raziskovanjem obrtne zakonodaje sem prišla do
nekaterih pomanjkljivosti v sami ureditvi postopkov v zvezi s članskim prispevkom, pa
čeprav gre za zelo pomemben segment obveznih dajatev, kar dokazuje podatek OZS v
letnem poročilu za leto 2009, namreč največji delež, oziroma 61,9 % skupnih prihodkov v
letu 2009 predstavljajo prihodki iz naslova članarin, kar predstavlja 6.221 tisoč EUR. V letu
2010 pa predstavljajo 64,2 % skupnih prihodkov prihodki iz naslova članarin v višini 6.163
tisoč EUR, kar je za 10,2 % več, kot je bilo planirano, in za 0,9 % manj, kot je bilo
realizirano v preteklem letu.
V četrtem poglavju naloge sledi uvod v konkretno obravnavo problema tako, da sem
pripeljala vsebino skozi obvezno članstvo in obvezni članski prispevek do samega
izvršilnega postopka. Obširno sem predstavila normativno ureditev odmere zbornične
članarine, ki je urejena v Obrtnem zakonu (Ur. l. RS, št. 40/04 in 102/07, v nadaljevanju
ObrZ in ObrZ-D), v sklepu o načinu plačevanja zbornične članarine in drugih področnih
zakonih, saj je to podlaga za izvedbo postopka izvršbe. Na več mestih se opiram na
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rezultate opravljenega intervjuja s pristojnimi na OZS, ker v nekaterih delih
obravnavanega področja ni bilo moč najti ustrezne materialne oziroma pisne
dokumentacije. Iz ustnih virov sem pridobila predvsem informacije v zvezi z izvajanjem
konkretnih postopkov odmere zbornične članarine.
Opisala sem vrsto dokumentov, ki jih OZS izdaja v postopkih odmere članarine, in kritično
ocenila normativno ureditev tega področja. Podala sem nekaj utemeljenih pomislekov na
samo zakonitosti delovanja OZS pri odmeri zbornične članarine in si pri tem pomagala z
izhodišči dr. Kovačeve, ki je ena izmed prvih obravnavala to pravno področje. V zvezi s
pomanjkljivo normativno ureditvijo postopkov odmere članskega prispevka OZS
(konkretno 39. člen ObrZ in ObrZ-D) sem se dotaknila pojmov pravne praznine in
izpeljane uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku.
Četrto, peto, šesto in sedmo poglavje v nalogi so namenjena odmeri in izvršbi zbornične
članarine, kar je osrednja tema te naloge. Področje izvršbe je tisto področje, ki že vrsto let
doživlja korenite spremembe, ves čas se sprejemajo novi predpisi na tem področju, vse s
ciljem po učinkovitejšem izvajanju samih postopkov. Predstavila sem vlogo Davčne uprave
RS v zvezi s postopki izvršbe članarine OZS. Vsebinsko sem obdelala kompetenčni spor
glede pristojnosti izvajanja samih postopkov ter kritično ocenila delovanje vpletenih
udeležencev po spremembi davčne in obrtne zakonodaje, ki je poglavitno vplivala na
razmerje med DURS in OZS.
Obravnavani problem sem predstavila tudi empirično, saj sem iskala soodvisnost med
številom izvršilnih predlogov (neplačnikov) in prenosom pristojnosti odmere zbornične
članarine iz DURS na OZS po spremembi Obrtnega zakona (ObrZ-D). Poleg tega sem
empirično in grafično obdelala še področje učinkovitosti izvršilnih postopkov v pristojnosti
DURS tako za terjatve, ki jih DURS odmerja in izterjuje, kot za terjatve, ki jih samo
izterjuje, kar je pripomoglo pri empiričnemu utemeljevanju hipoteze, kakšen vpliv je imel
prenos pristojnosti odmere zbornične članarine iz DURS na OZS po spremenjeni davčni
zakonodaji. Pri obdelavi dokumentov, ki jih izdaja OZS v postopkih odmere zbornične
članarine, sem njihovo število in posledice prikazala numerično kot tudi odvisnosti od rasti
števila neplačnikov in števila izvršilnih predlogov po letih. Za pravilno razumevanje
postopkov izvršbe članskega prispevka OZS sem opredelila subsidiarno uporabo določb
ZUP. Prav tako sem za širšo predstavitev problema primerjalno predstavila postopke
odmere in izvršbe obveznih dajatev, kot sta članarina, predpisana z zakonom v Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije in naročnina RTV, določena z Zakonom o Radioteleviziji
Slovenija. Poleg tega sem predstavila ureditev obravnavanega področja v tujini, in sicer
konkretno v Nemčiji (Nemška obrtna zbornica) in na Hrvaškem (Hrvaška obrtna zbornica).
Glede na najnovejšo zakonsko ureditev obravnavanega področja (v ZCS-1) sem sedmo
poglavje namenila trenutni ureditvi, in sicer izvajanju postopkov izvršbe članskega
prispevka OZS v pristojnosti Carinske uprave RS. Povzela sem določbe Zakona o carinski
službi (v nadaljevanju ZCS in ZCS-1), ki urejajo to področje, in podala kritično oceno
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stanja. Na koncu sem kot rešitev problematične ureditve obravnavanega področja
ponudila dve najbolj realni možni spremembi obstoječe zakonodaje, ki bi pripomogli k
jasnejši ureditvi postopkov v zvezi z izvršbo članskega prispevka OZS in bi pomenili tudi
zakonito delovanje vseh udeležencev ter hkrati dosledno izvedeno pravno varstvo članov
OZS, ki na koncu tudi nosijo posledice samega izvršilnega postopka.
Osmo poglavje je namenjeno empiričnim raziskavam, analizi in nenazadnje opredelitvi
glede postavljenih hipotez. V tem delu naloge so povzete vse obravnavane hipoteze, ki se
vsebinsko navezujejo na predhodna poglavja, ki sem jih na koncu potrdila ali ovrgla.
Problem in predmet raziskovanja ter postavljene hipoteze
Glede na to, da se z vidika delovnega področja dnevno soočam oziroma srečujem s
področjem izvršbe članskega prispevka OZS, prav tako pa v zadnjem času spremljam vse
glasnejše medijske odzive v povezavi z obravnavano organizacijo, sem prišla do
pomembne teme in problema, ki ga raziskujem v nalogi, in sicer so to postopki izvršbe
neplačanega članskega prispevka, zato je bil osrednji namen naloge predstaviti, kako OZS
vodi postopke odmere zbornične članarine in kako se posledično vodijo postopki izvršbe
»neprostovoljno« plačane članarine v skladu z veljavno zakonodajo.
Med raziskovanjem opredeljenega problema sem poiskala zakonske temelje za izvajanje
postopkov izvršbe neplačane članarine OZS (tako v Obrtnem zakonu, davčni zakonodaji
ter ostali področni zakonodaji, ki je na kakršenkoli način povezana z obravnavanim
problemom) ter se soočila z vrsto sprememb na tem področju v zadnjih štirih letih.
Kritično sem ocenila veljavno ureditev na tem področju, poiskala rešitve v primerljivih
organizacijah in predstavila predloge, ki bi jasneje definirali, kako, kdo in na kakšen način
izvaja postopke izvršbe v primeru neplačane obvezne članarine OZS. Pri konkretni
obravnavi sem se srečala, kot že omenjeno, s pomanjkljivo pravno ureditvijo tega
področja, ki v določeni meri ne zadosti pravnim normam pri odločanju v konkretnih
upravnih postopkih.
Kot izhodišče obravnavanega problema sem najprej opravila posnetek dejanskega stanja,
tako da sem izvedla intervju s pristojnimi na OZS v obliki pogovora z nekaterimi ključnimi
vprašanji, ki jih bom predstavila skozi posamezna poglavja. Izhodišče za obravnavo
problema – izvršba članarine OZS – mi je predstavljalo delo dr. Polonce Kovač z naslovom
Izterjava članarine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (2008), ki se je kot ena izmed
prvih in po pregledu obstoječe slovenske literature tudi edina ukvarjala z obravnavanim
problemom. Podala je svoj pogled o obravnavani problematiki v tistem času in nakazala
pomanjkljivosti same ureditve, zato se na omenjeno delo večkrat sklicujem tudi v
konkretni nalogi.

4

Hipoteze
V nalogi sem obravnavala ureditev postopkov izvršbe članskega prispevka OZS in
posledice le-teh dokazovala z naslednjimi hipotezami, ki sem jih skozi analizo obstoječe
materije poskušala potrditi ali ovreči, in sicer trdim:
I. Izvedba izvršbe članskega prispevka OZS je v področnih zakonih medsebojno
neusklajena, kar posledično predstavlja nezakonito izvajanje postopkov
izvršbe.
Za potrditev te hipoteze sem analizirala ureditev postopkov izvršbe po Obrtnem zakonu,
davčni zakonodaji in ostali področni zakonodaji, ki obravnava to področje (npr. ZUP z
vidika subsidiarne uporabe). ObrZ-D v 39. členu nakazuje na postopek izvršbe po načelih
davčnega postopka, vendar sem skozi raziskavo ugotavljala, ali taka definicija tudi
zadostuje za zakonito izvedbo postopka.
II. S spremembo pristojnosti odmere članskega prispevka iz DURS na OZS delež
neplačane članarine iz leta v leto narašča in posledično tudi število predlogov
za začetek postopka izvršbe.
Z uveljavitvijo sprememb ZDavP-2 in ZDS-1B s 1. 1. 2007 se je spremenila tudi pristojnost
odmere članarin za zbornice. Posledično je bilo treba prilagoditi tudi zakonsko ureditev
samih zbornic, ki so to nalogo izpeljale zelo različno (npr. Zakon o kmetijsko gospodarski
zbornici v primerjavi z Obrtnim zakonom). Preverjala sem dejstvo, ali je prenos
pristojnosti odmere članskega prispevka iz DURS na samo zbornico prispeval k naraščanju
deleža neplačane članarine med leti. Zasledovani cilj sem predstavila numerično in
opazovala gibanje deleža neplačane članarine po letih ter na ta način poizkušala potrditi
ali ovreči zastavljeno hipotezo.
III. Opredelitev izvršilnega postopka članarine OZS je pravno-formalno zadostna za
nemoteno izvajanje teh postopkov s subsidiarno uporabo določb Zakona o
splošnem upravnem postopku.
Ob iskanju primernih rešitev, za pravilno tolmačenje obstoječe zakonodaje v zvezi s
postopki izvršbe članskega prispevka OZS, kar bi posledično pomenilo zakonito delovanje
organizacije v teh postopkih, sem si pomagala z subsidiarno uporabo ZUP, predvsem sem
razčlenila temeljna načela ZUP, določbe ZDav-P, ZCS-1 in ostalo povezano zakonsko
materijo.
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Namen in cilj raziskovanja
V nalogi sem zajela obstoječe stanje na področju izvršbe članskega prispevka OZS, in
sicer izvajanje postopkov v praksi in trenutno pravno ureditev tega področja. Cilj, ki sem
ga zasledovala v nalogi, je bil, kako urediti področje izvršbe zbornične članarine OZS,
oziroma kakšna bi bila primernejša ureditev tega področja glede na vse predstavljene
trenutne okoliščine in že primerljivo izpeljane rešitve na podobnih področjih. Pri tem sem,
kot že navedeno, kritično podala oceno trenutnega stanja in podala možne rešitve
izvajanja izvršbe članarine OZS, kar bi kot izhodišče pripomoglo znanosti ob morebitnem
spreminjanju aktualne zakonodaje (ObrZ ali davčna zakonodaja) ter pri iskanju primernih
rešitev ali pa morda za nadaljevanje obravnave tega področja, saj s področja izvršbe
članarine OZS do sedaj ni bilo večjega prispevka oziroma razprav znanosti. Predstavljen
problem in rešitve v nalogi bodo predlagateljem potencialnih sprememb, torej tako praksi
kot stroki, lahko služile kot izhodišče za pripravo zakonske materije. Sami organizaciji kot
ostalim vpletenim akterjem bo v praksi naloga kot nekakšno opozorilo na kritične točke
obravnavane teme in izhodišče za pravilnejšo razlago v razmerju do prizadetih subjektov
(članov) v postopku izvršbe.
Ocena dosedanjih raziskovanj
Z izvršbo članskega prispevka, predvsem članskega prispevka OZS, se do sedaj še nihče ni
natančneje ukvarjal, čeprav je bilo že veliko povedanega, vsaj v medijih, kjer zasledim
vrsto člankov na temo članstva v zbornicah kot tudi na temo same izvršbe neplačanega
članskega prispevka.
Po pregledu obstoječe in razpoložljive literature, ki je do sedaj kakorkoli obravnavala
predstavljeno problematiko, je bilo ugotovljeno (z izjemo dela dr. Polonce Kovač), da je
na temo davčne izvršbe, splošno o postopkih izvršbe, izdelanih večje število diplomskih
nalog. Med njimi je najbolj primerljivo diplomsko delo avtorice Martine Vidrih Adler z
naslovom Problematika davčne izvršbe, ki obravnava postopke davčne izvršbe kot take
celostno. Prav tako je v specialističnem delu z naslovom Izvršba nedavčnih obveznosti v
Davčni upravi avtorja Danila Kudra obdelana tematika izvršbe vseh nedavčnih obveznosti,
ki prav tako obravnava vsebino s širšega zornega kota.
V konkretni nalogi Problematika izterjave članskega prispevka Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije pa sem kot nedavčno obveznost podrobneje obravnavala samo to specifično
področje, torej zgolj izvršbo ene od nedavčnih obveznosti (neplačana zbornična članarina)
in je, kot že omenjeno, ta tema precej nova.
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Metode raziskovanja
Magistrsko delo zajema tako teoretični kot tudi empirični oziroma izkustveni del. Z metodo
deskripcije oziroma metodo opisovanja posameznih pojmov sem si pomagala, ko sem
predstavila posamezne pojme v povezavi z obravnavano temo.
S študijo primerov oziroma pravno analizo sem obdelala vsebino odločb ustavnega
sodišča, ki je v preteklosti vsaj delno presojalo obravnavano tematiko.
Na podlagi finančnih podatkov OZS in podatkov DURS sem predstavila obravnavani
problem tudi numerično.
S pristojnimi na OZS sem opravila intervju, na podlagi katerega sem pridobila posnetek
dejanskega stanja na področju članarin OZS in same izvršbe, namreč samo iz pisnih virov
konkretnega izvajanja postopkov nisem mogla predstaviti. Intervju je potekal manj
formalno, v obliki sproščenega razgovora, zato nisem imela vnaprej natančno pripravljenih
vprašanj, temveč je bila določena samo okvirna tema spraševanja.
Prav tako sem podala kritično oceno in naredila pravno analizo z metodo razčlenjevanja
dokumentov, s katerimi OZS odmerja članarino članom, kot tudi ostalih dokumentov, ki jih
srečamo v povezavi s temi postopki.
Najpomembnejši del naloge pa predstavlja razčlenitev pravne ureditve obravnavanega
problema. Pri tem sem uporabila induktivno metodo – metodo sklepanja iz posameznih
primerov v splošno ter deduktivno metodo, ko sem sklepe in ugotovitve iz splošnega
spoznanja prenesla na posamezni oziroma konkretni obravnavani primer. Za primerjavo
med različnimi zakonskimi ureditvami sem uporabila komparativno oziroma primerjalno
metodo. Na koncu sem uporabila še metodo sinteze, ko sem združila splošne pojme k
sestavljenim pojmom oziroma zaključeno celoto.
Na začetku samega magistrskega dela pa sem obravnavano organizacijo predstavila skozi
razvoj, zato sem uporabila zgodovinsko metodo.
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2
STATUS IN PRISTOJNOSTI
ZBORNICE SLOVENIJE (OZS)

OBRTNO-PODJETNIŠKE

2.1 RAZVOJ OZS
Zgodovina obrti je neločljivo povezana s človeško kulturo in civilizacijo. Predstavlja nosilni
sestavni del kulturnega in civilizacijskega razcveta človeštva.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in njene predhodnice delujejo že več kot 40 let,
oziroma za današnjo obrtno zbornico štejejo njen začetek v letu 1850, ko je bila v
Ljubljani ustanovljena Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, ki je z leti postala uradna,
državna zbornica pretežno velikega gospodarstva, zato jo Gospodarska zbornica Slovenije
šteje za svojo predhodnico.
Obliko združevanja obrtnikov so med prvimi v tedanji Jugoslaviji kot tudi vzhodnem delu
Evrope poznali prav slovenski obrtniki. Pred ustanovitvijo leta 1969 lastne organizacije so
bili obrtniki ali tako imenovani zasebniki združeni z velikimi gospodarskimi subjekti v
gospodarski zbornici. Obrtniki so bili prepričani, da glede na svojo majhnost s svojimi
zahtevami niso najbolj uspešni naproti močnim gospodarskim subjektom, zato so težili k
ustanovitvi lastne organizacije in to sklenili na prvem povojnem vseslovenskem
obrtniškem zboru, ki je bil 2. in 3. septembra 1967 v Dobrni. Že marca 1968 so začela po
vsej Sloveniji nastajati združenja zasebnih obrtnikov (prvo je bilo v Ljubljani), vseh skupaj
pa je bilo dvanajst. Kot posebna oblika združenja se je oblikovalo še Društvo
avtoprevoznikov Maribor, ki je bilo zametek pozneje ustanovljenega združenja obrtnikov
in je 7. decembra 1969 ustanovilo Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. Po
statutu, ki je bil sprejet na ustavnem zboru, je bila zveza prostovoljna strokovna
organizacija področnih združenj samostojnih obrtnikov, avtoprevoznikov in zasebnih
gostincev, ki je delovala slabih 10 let (po OZS, 2009, str. 10 ).
Naloge prve samostojne obrtniške organizacije po drugi vojni so bile v bistvu podobne
nalogam današnje zbornice. V ospredju so bila sicer prizadevanja za enakopravno
vključitev zasebnikov v tedanji gospodarski in politični sistem, v katerem so bili v
primerjavi s tedanjim družbenim gospodarstvom v podrejenem položaju, hkrati pa skrb za
strokovni razvoj in vsestranski napredek obrtništva v Sloveniji. Skratka, cilj, ki so ga ves
čas zasledovali, je bil vseskozi isti: pomagati obrtnikom, da bi lahko lažje in bolje delali,
poslovali in živeli (po OZS, 2009, str. 10).
Leta 1978 je organizacija na podlagi ustreznega zakona dobila status samostojnega
splošnega združenja v okviru gospodarske zbornice in začela prevzemati nekatere klasične
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zbornične naloge in pooblastila in se 9. marca 1979 preoblikovala v Zvezo obrtnih
združenj Slovenije (ZOZS).
S sprejemom ustreznega zakona je bilo določeno tudi obvezno članstvo in obvezna
članarina, ki je bila obrtnikom priznana kot strošek. Organizacija sama se je širila na
območje celotne Slovenije in tako so do konca sedemdesetih let obrtna združenja delovala
v vseh občinah (62) (po OZS, 2009, str. 10–11).
Kot oblika organizacije, kakršno poznamo danes (razen s spremembo imena), se je OZS
razvila po osamosvojitvi leta 1991. Z obrtnim zakonom je bila določena organiziranost
obrti, in sicer je zakon določil obvezno združevanje vseh fizičnih in pravnih oseb, ki
opravljajo obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnosti domače in umetnostne
obrti in obrtnih zadrug ter oblik njihovega izobraževanja. Določbe zakona o organiziranosti
obrti so bile precej splošne, vendar je jasno, da je OZS oseba javnega prava in
samostojna strokovno poslovna organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije in
na katero je z obrtnim in drugimi zakoni preneseno opravljanje določenih javnih
pooblastil, prav tako pa zbornica opravlja tudi temeljno zbornično nalogo, to je zastopanje
interesov članstva nasproti oblasti. Podrobnejšo notranjo organiziranost in članska
razmerja zakon prenaša na določbe statuta zbornice, kar podrejeno velja tudi za območne
obrtne zbornice, vendar pa je avtonomnost zbornice omejena z nadzorom države
(ministrstva, pristojnega za obrt) na področju izvajanja javnih pooblastil in Računskega
sodišča (Predlog ObrZ-D, 2007, str. 3).
Trenutno za zadnjo fazo razvoja organizacije štejemo leto 2007, ko se je Obrtna zbornica
Slovenije preoblikovala v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (kratica ostaja enaka –
OZS), kar ni pomenilo spremembe v sami organiziranosti zbornice ali načinu delovanja,
temveč so bili s tem prelomnim obdobjem postavljeni predvsem temelji za dosledno
financiranje nalog iz naslova obvezne članarine in spreminjanje načina obračunavanja
zbornične članarine, kar bom predstavila v nadaljevanju naloge.
OZS namenja veliko pozornost tudi drugim svojim dejavnostim, ki jih izvaja, in ne samo
izvajanju javnih pooblastil, kar predstavlja v bistvu temelj za obstoj zbornice z obveznim
članstvom. Iz celotne podobe organizacije, tudi iz vsebine spletne strani, je na nekaterih
mestih čutiti tendenco delovanja organizacije kot društva, kot prostovoljne oblike
združevanja. Vsekakor je pomembno, da zbornica kot taka nudi svojim članom pestro
paleto storitev, predvsem tistih, v katerih člani zaznajo neposredno korist, vendar se je ob
vsem treba zavedati temeljnih nalog, ki so zbornici podeljene z zakonom kot nosilki javnih
pooblastil.
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2.2

OZS DANES

V skladu s 33. členom ObrZ-UPB1 in 1. členom Statuta OZS je Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije oseba javnega prava in je samostojna, strokovno poslovna
organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije. S to določbo dobi OZS kot
organizacija poseben status tudi v sami obravnavani temi – izvršba članskega prispevka.
V pravni teoriji razlikujemo pravne osebe javnega in zasebnega prava. Med pravne osebe
javnega prava štejemo tiste, ki izvajajo določena javna pooblastila in se praviloma
ustanovijo z zakonom ali upravnim aktom. Mednje štejemo državo, občine, javne zavode,
javne sklade ipd. (Trstenjak, 1992, str. 764).
Kriteriji za razlikovanje med javnopravnimi in zasebnopravnimi oblikami združevanj so
med drugim, da je združenje ustanovljeno z zakonom kot oseba javnega prava in da mora
imeti podeljena javna pooblastila, v okviru katerih odloča o pravicah in obveznostih svojih
članov. Pri javnih pooblastilih je še posebej pomembno, da mora zakon v svojih določbah
onemogočiti arbitrarnost, zato mora vzpostaviti mehanizme nadzora kot tudi sam
postopek prevzema pooblastil (Kovač, 2006, str. 278).
V takem primeru lahko govorimo tudi pri OZS, namreč status osebe javnega prava določa
sam ObrZ-UPB1. Merila za uvrstitev pravne osebe med osebe javnega prava pa so
naslednja:
• ustanoviteljstvo,
• javna dejavnost,
• javno financiranje,
• ustanovitveni akt kot javni akt (zakon, zakonski predpis …)(Bohinc, 2005, str. 68).
Leta 1994 je bil sprejet ObrZ, kot ga v osnovi poznamo še danes, ki je bolj jasno izpostavil
organizacijo in funkcioniranje OZS kot pravne osebe. ObrZ izrecno določa, da je obrtna
zbornica pravna oseba javnega prava. Kaj pomeni tak status? Vse osebe javnega prava so
najprej pravne osebe, lastnost pravne osebe pa pomeni, da je lahko pravna oseba nosilka
premoženjskih pravic – najprej lastnine in potem tudi vseh ostalih pravic. Druga
pomembna značilnost, ki velja za pravne osebe tako javnega kot zasebnega prava, pa je,
da v sistemu odgovornosti vsaka pravna oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Osebe javnega prava se ne ustanavljajo s pravno-poslovnim temeljem (s pogodbo ali
aktom), ampak je značilnost pravnih oseb javnega prava, da so ustanovljene s splošnim
aktom, torej zakonom ali drugim ustreznim pravnim aktom (Jarec, 2006, str. 15).
Kot dodatna merila za uvrstitev med osebe javnega prava npr. Bohinc navaja še
naslednje:
• javna pooblastila oziroma javne naloge,
• pooblastilo za izvajanje predpisov oziroma upravnih aktov,
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•
•
•
•
•
•

poseben položaj na trgu,
posebne oblike nadzora izvršilne in zakonodajne veje oblasti,
regulacije pogojev na trgu,
javno lastništvo kapitala oziroma večine osnovnega kapitala oziroma delnic,
dolžnost kontrahiranja oziroma splošna razpoložljivost oziroma dostopnost za vse
državljane,
upravno predpisani postopki poslovanja oziroma dajanje storitev (Bohinc, 2005,
str. 68).

Običajno sami kriteriji za razvrstitev oziroma tako imenovani identifikacijski znaki v
zakonodaji niso določeni, zato jih teorija različno vrednoti in jih tudi različno razvršča, kar
je prepuščeno interpretaciji (Bohinc, 2005, str. 67–68).
Demokratična družbena ureditev temelji na svobodi zasebne sfere, torej na pravici
vsakogar, da zasleduje svoje interese, kolikor to ni v nasprotju z javnim interesom. Meja
poseganja javne sfere v zasebno mora biti zato jasno ločena, kar terja tudi jasno
razlikovanje oseb javnega in zasebnega prava (Bohinc, 2005, str. 67–68).
Ustavno sodišče RS je že postavilo kriterije za razlikovanje med javnopravnimi in
zasebnopravnimi oblikami združevanj. Tako je v več svojih odločbah zapisalo, da mora biti
združenje, če naj bo opredeljeno kot združenje javnopravne narave, ustanovljeno z
zakonom kot oseba javnega prava in mora imeti javna pooblastila, v okviru katerih odloča
o pravicah in obveznostih članov. Drugače kot pri združenjih, ki jih varuje 42. člen ustave.
Pri oblikah zborničnega povezovanja je ustavno sodišče zavzelo stališče, da ne gre za
uresničevanje (zasebnih) interesov članov, zaradi katerih bi se posamezniki prostovoljno
povezali. Zbornice so bile ustanovljene z javnopravnim aktom (zakonom) in predvsem
zaradi izvrševanja določenih nalog v javnem interesu. Tak je tudi položaj zbornice po
ObrZ-UPB1 (Odločba US RS, opr. št. U-I-90/99-30).
Zbornice uvrščamo med osebne korporacije, ki temeljijo na združenju oseb, ki jih
povezujejo poklici, dejavnost ali sorodni cilji oz. lastnosti. Zbornice so oblike
samoregulacije, zato jih Schuppert (2000, str. 856) ne obravnava po merilu statusnih
značilnosti, temveč kot eno izmed vrst samouprave s poudarkom, da ne smemo
zamenjevati samouprave (teritorialne in funkcionalne) in samoregulacije, samoregulacija
namreč pomeni samourejanje zaradi potreb po specifikah nekega področja oz. stroke, kar
pomeni neodvisnost subjekta med nosilci dejavnosti in državo (Kovač, 2006, str. 269).
OZS v svojih zagovorih večkrat poudarja, da je za državo pomembno, da ima sogovornika,
ki pozna in zastopa obrt in malo gospodarstvo, saj vlada na ta način lažje kreira svojo
ekonomsko politiko, predvsem v smislu boljših pogojev za delovanje subjektov, ki jih
zbornica zagovarja. Poudarjajo, da zbornica združuje izredno veliko število najmanjših in
majhnih subjektov (OZS združuje dobrih 52.000 članov), ki zastopanja interesov in
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komunikacije z državo sami ne morejo vzpostaviti, in da se predvsem obrtna in mala
podjetja izognejo prevladi interesov velikih podjetij, morajo imeti močno zbornico.
To je predvsem subjektivna ocena obravnavane organizacije, medtem, kot bom prikazala
v nadaljevanju naloge, obvezno članstvo v nobenem pogledu ni nujno, da se zagotavlja
določeni skupini zavezancev to, kar trenutno izvaja OZS v okviru obveznega članstva.
Tako tržne storitve kot izvajanje javnih pooblastil se lahko zagotavljajo v okviru zbornice s
prostovoljnim članstvom, kar dokazuje primer GZS. Poleg tega obstajajo druge pravne
oblike vplivanja na sprejemanje določene zakonodaje.

2.3 OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
JAVNEGA POOBLASTILA

KOT NOSILKA

2.3.1 SPLOŠNO O JAVNIH POOBLASTILIH ZBORNICAM
Javno pooblastilo je konkretizirano v 2. odstavku 120. člena Ustave in pomeni prenos
opravljanja funkcij državne uprave na subjekte izven te ureditve, in sicer tako na pravne
osebe kot tudi na fizične osebe (Ustava RS, 120. člen).
Javno pooblastilo je ustavnopravni institut, s katerim se prenašajo naloge državne uprave
na druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali celo na posamezne fizične osebe.
V klasični delitvi sistemskih funkcij uprave na regulativno, pospeševalno in servisno
funkcijo gre pri javnem pooblastilu predvsem za prenos regulativne funkcije, saj nosilci
javnih pooblastil v prvi vrsti izvajajo družbeno regulacijo, to je izdajajo abstraktne in
konkretne upravne akte. Poleg tega lahko v okviru javnega pooblastila izvajajo tudi
materialne akte, katerih skupna značilnost je, da gre za materialna dejanja oblastne
narave oziroma takšna dejanja, ki so s temi dejanji neposredno povezana (Kovač, 2006,
str. ii).
Že Ustava RS določa, da lahko z zakonom ali na njegovi podlagi pravne ali fizične osebe
dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. Javno pooblastilo
pomeni, da lahko organizacije (javna podjetja, zavodi, združenja, zbornice, univerze,
ustanove, agencije …), ki so sicer zunaj organizma državnih organov, v določenih primerih
uresničujejo svoje naloge s pomočjo izdajanja aktov oblastne narave, ko torej v razmerju
do drugih subjektov nastopajo z močnejšo voljo (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 48).
Bistvena značilnost vseh nalog, ki se prenašajo z javnim pooblastilom, je, da gre za
upravne naloge. To so tiste naloge, ki jih mora uporabnikom v vsakem primeru zagotoviti
država, vendar jih v primeru javnega pooblastila zaradi racionalnosti prenese na druge
subjekte. Ti subjekti so lahko osebe javnega ali zasebnega prava, pri čemer izvajanje
javnega pooblastila v ničemer ne vpliva na njihov javnopravni ali zasebnopravni položaj.
Če država ne bi organizirala izvajanja teh nalog preko javnega pooblastila, bi morala te
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naloge izvajati sama neposredno, saj gre za naloge v javnem interesu, ki jih je treba v
vsakemu primeru izvesti za uresničitev tega interesa (Kovač, 2006, str. ii).
Ko pa govorimo konkretno o javnem pooblastilu zbornicam, pa izpostavimo, da se
zbornicam podeljujejo zaradi koordinativne (mediatorne) vloge med državo in stroko, ki jo
predstavljajo izvajalci dejavnosti, različne druge dejavnosti in člani. Zavzemanje za
strokovne rešitve pa je seveda tudi v interesu uporabnikov storitev dejavnosti. Pri
zbornicah gre predvsem za izvajanje javnih pooblastil, ki niso prvenstveno regulatorna in
nadzorna (oblastna), ampak predvsem strokovna in razvojna (po Kovač, 2006, str. 270).
Zbornice razvrščamo po različnih kriterijih, najpogosteje jih delimo na gospodarske in
poklicne/strokovne (zdravniki, davčni svetovalci, odvetniki ipd.), nekateri dodajo še
področne zbornice (npr. za varstvo okolja). Praviloma so organizirane za določen poklic
oz. funkcionalno po posameznih dejavnostih, kar temelji na zgodovinskem razvoju
srednjeveških cehovskih združenj (npr. zdravniki, odvetniki, socialni delavci, inženirji,
obrtniki, notarji idr.) kot oblik razvoja zavesti o skupnih interesih, zato jih pojmujemo kot
»korporativne pravne osebe, ki ne zasledujejo profitnega namena in se združujejo tako
gospodarski subjekti kot posamezniki, ki opravljajo določen poklic« (po Virant, 1999b, str.
938).
Glede na gornje ločimo pri javnopravnih zbornicah (1) javnopravne gospodarske zbornice
(pri nas GZS, OZS, Zbornica osebnega varovanja, KGZS) in (2) javnopravne poklicne
zbornice (odvetniška, notarska, zdravniška, detektivska, veterinarska, inženirska).
Javna pooblastila izvaja tudi OZS, ob vseh eksplicitno naštetih pooblastilih v zakonu ne
smemo izpustiti kot obliko združevanja – obvezno članstvo v zbornici.
Predvsem so različne naloge in pooblastila zbornic, pogosto javna pooblastila za izvajanje
najrazličnejših nalog države in posebej državne uprave, ki so v določenem delu povezane
z obveznostjo ali neobveznostjo članstva. Načeloma naj bi zbornice, ki delujejo kot osebe
javnega prava, člane združevale po principu obveze (npr. obrtna), kar naj bi bil tudi glavni
razlikovalni znak med zbornicami in društvi, zato se na kakšnem področju pojavljata tako
zbornica kot društvo. Pri tem je treba vedno vzeti v obzir kriterij sorazmernosti v smislu
iskanja odgovora na vprašanje, ali določene zakonske naloge zbornica oz. druga
organizacija lahko opravlja tudi brez obveznega članstva. Konkretno pri načelu
sorazmernosti presojamo, ali je poseg (v našem primeru obvezno članstvo) nujen cilj (cilja
ni mogoče doseči brez posega oz. z blažjim posegom) ali je primeren za dosego želenega
(cilj, npr. varstvo pravic tretjih oseb, je s tem posegom mogoče doseči) in ali je
sorazmeren v ožjem pomenu besede, da mora biti teža posega uravnotežena s pomenom
varovane pravice (po Kovač, 2006, str. 271–275).
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2.3.2 MERILA IN RAZLOGI ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA
Ob tem vprašanju je treba posebej izpostaviti merila, po katerih se presoja, kdaj je
smotrno, da se podeli javno pooblastilo na neodvisne upravne institucije. Rakar našteva
predvsem naslednje: kdaj se prenos opravi, kateri so vzroki zanj, kakšni so cilji prenosa,
kakšne so posledice za strukturo in delovanje upravnega sistema, katere naloge se
prenašajo, na kakšen način se prenos izvede, kdo upravne naloge upravlja, na kakšen
način se izvajajo in kakšno so razmerja med izvajalcem javnega pooblastila in državno
upravo ter uporabnikom njihovih storitev (Rakar, 2004, str. 55).
Razlogi in prednosti, da se določen del upravljanja javnih zadev prenese na neodvisne
upravne institucije, torej na organizacije – zbornice, ki niso sestavni del državnega
aparata, so različni in se med seboj dopolnjujejo. Če povzamem nekaj razlogov in
prednosti, bi izpostavila tiste, ki se tudi v praksi opazijo kot bistveni, to je:
• zagotovljena vključitev različnih subjektov neposredno v upravni proces; to
zagotavlja večjo možnost upoštevanja njihovih interesov ter s tem večjo
legitimnost in sprejemljivost odločitev,
• z vključitvijo različnih subjektov civilne družbe v upravni proces pomeni večjo
demokratičnost,
• upravljanje določenega področja je na ta način manj podvrženo vplivom dnevne
politike in posledično je s tem zagotovljena neodvisnost od delovanja vlade in
uprave. Sicer neodvisnost ne more biti absolutna, ker mora biti zagotovljen
instrument odgovornosti teh organizacij kot tudi nadzor nad njihovim delovanjem.
Predvsem prevelika neodvisnost lahko preraste v arbitrarno odločanje,
• velja kot ukrep za izboljšanje delovanja uprave v pomenu ekonomičnosti uprave in
večje učinkovitosti, kar zajema več elementov, tako kadrovske kot materialne
resurse ter organizacijski vidik (Rakar, 2004, str. 55),
• zagotovljena je večja strokovnost pri odločanju na specifičnem področju, saj so pri
takem načinu upravljanja vključeni najrazličnejši strokovnjaki (Pirnat, 1999b, str.
449–450).
Bistveni pogoj za podelitev javnega pooblastila je tudi po mojem mnenju ta, da se na ta
način zagotovi bolj smotrno in učinkovito opravljanje upravnih nalog, še zlasti če se
izvajanje upravnih nalog financira v celoti ali vsaj v večjem delu z upravnimi taksami
oziroma plačili uporabnikov ali kot v primeru OZS, kjer se predpiše posebna dajatev.
Drugi pomemben vidik podelitve javnih pooblastil je v primerih, ko ni potreben ali pa
sploh ni primeren stalen neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog (po
Trstenjak, 2003, str. 9).
Cilj podelitve javnega pooblastila je boljše delovanje javne uprave, vendar je šibka točka
le-te opredelitve v tem, da je učinke ali učinkovitost v javni upravi zelo težko oceniti in ga
primerjati z drugimi kazalci. Posledično je tudi problematično merjenje učinka javnih
pooblastil, saj vnaprej nihče ne more predvideti posledic, oziroma kakšne učinke bo tak
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prenos imel. Vnaprej ni mogoče ugotoviti, ali bo izvajanje javnih pooblastil izven državne
uprave pripomoglo k izboljšanju, ravno to pa je namen prenosa javnih pooblastil. Ko
iščemo razloge, ali je boljše izvajati določena javna pooblastila znotraj uprave ali pa se te
prenese na nedržavne organizacije, je pri tem treba gledati tudi z vidika drugih elementov
organizacije, kot so materialni (npr. tehnična sredstva, kadrovski resursi in finančna
sredstva), saj ravno s tega vidika zmanjšamo stroškovno plat delovanja javne uprave (po
Rakar, 2004, str. 55). Kot slabost prenosa javnih pooblastil pa je treba omeniti preveliko
decentralizacijo oziroma razpršenost vodenja postopkov, kar lahko pomeni pomanjkanje
strokovnosti kot tudi nadzora nad pravilnostjo izvajanja in posledično neskladno ravnanje
glede postavljenih ciljev.
2.3.3 JAVNA POOBLASTILA V PRISTOJNOSTI OZS
Pomembnejša javna pooblastila, ki jih ObrZ-UPB1 eksplicitno navaja v 34. členu in na
katerih temelji delovanje OZS:
• izdajanje in odvzem obrtnih dovoljenj,
• izvajanje nalog s področja poklicnega izobraževanja, izvajanje izobraževanja za
potrebe obrti in podjetništva; izvajanje mojstrskih izpitov, ki dobivajo novo
vrednost, pomembna je tudi promocija poklicev in poklicnega izobraževanja,
• izvajanje nadzora nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad
osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje, in nad primernostjo obratovalnic, v
katerih se izvaja poklicno izobraževanje vajencev,
• vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so
pooblaščene za izobraževanje vajencev, registra obratovalnic, kjer se poklicno
izobraževanje izvaja in registrira izdana spričevala o opravljenem mojstrskem
izpitu,
• izvajanje nacionalne poklicne kvalifikacije za obrti podobne dejavnosti (ObrZ, 34.
člen).
Kot je razvidno iz naštetega, ni zaslediti pobiranja članskega prispevka, temveč ta del
ureja zakon v posebni določbi (ObrZ-D, 39. člen). S tega vidika je opredeljevanje javnih
pooblastil v obrtnem zakonu problematično v tolikšni meri, da ni jasno, ali se šteje
pobiranje članskega prispevka med javna pooblastila ali ne.
Na tem mestu moram z vidika obravnavane teme izpostaviti dejstvo, da ObrZ-UPB1 ni
dosleden pri izražanju1, saj mestoma (npr. 1. odstavek 34. člena ObrZ-UPB1) nekatere
1

Na tako nedorečenost, sicer ne s področja članskega prispevka, temveč terminologije Obrtnega
zakona, ki zadeva vpisovanje pravnih subjektov v Obrtni register in posledično v obvezno članstvo,
opozarja tudi Friedl (2008) v članku Nekateri problemi pravne ureditve obrti, ki poudarja, da je
takšna nedoločnost pravnih pojmov, kot jih določa ObrZ, sporna z vidika načela določnosti pravnih
norm po 2. členu Ustave RS.
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naloge navaja kot vzporedne javnim pooblastilom, čeprav so del javnih pooblastil, namreč
za javna pooblastila je tudi po ustavnosodni praksi bistven materialni kriterij (in ne le
formalna, imenska navedba pooblastila v zakonu). Materialno je merodajno, da nosilec
prek delegacije nalog od države izvaja oblastne naloge v razmerju do naslovnikov. Še
zlasti to velja, ker (v nasprotju z GZS) slovenski pravni red določa članstvo v OZS kot
obvezno, torej so tudi akti zbornice za naslovnike oblastni (ius cogens). Ob navedenih
javnih pooblastilih je ključna naloga OZS tako tudi odmera obveznega članskega prispevka
(članarine), kot to določajo 39. in z njim povezani členi ObrZ-UPB1 (2008, str. 147).
Skozi preučevanje delovanja zbornice na področju javnih pooblastil je bilo opaziti, da se ta
tega povsem ne zaveda, oziroma niti sama ne uvršča članarin med javna pooblastila. Kot
lahko opazimo na spletni strani OZS, da področje članarin uvršča povsem na drugo mesto
kot ostala javna pooblastila, ki so v ObrZ-UPB1 taksativno našteta. Posledično se to
dejstvo odraža tudi pri vodenju upravnih postopkov na področju članarin.
Ta obrazložitev je pomembna v razmerju OZS do drugih inštitucij ozirom organov, s
katerimi izmenjuje podatke za potrebe izvajanja javnega pooblastila v zvezi s postopki o
odmeri in izvršbi članskega prispevka, saj si določbo ObrZ-UPB1 o članskem prispevku vsi
ne razlagajo kot javno pooblastilo, kar OZS postavlja v neenakopraven položaj.
Kot primer napačnega tolmačenja naj povzamem obrazložitev Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS, pri katerem OZS na podlagi sklenjene pogodbe pridobiva podatke o
številu zaposlenih pri članu, kar je zakonsko postavljen kriterij za določanje višine
članarine. ZZZS glede členov 33., 34., in 39. Obrtnega zakona razlaga, da se Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije kot oseba javnega prava šteje v javni sektor le v tistem
delu, v katerem izvršuje javna pooblastila, to pa je glede na določila 34. člena ObrZ le v
primerih izdajanja in odvzema obrtnih dovoljenj; nalog s področja poklicnega
izobraževanja; nadzora nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih dejavnosti, nad
osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje, in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se
izvaja poklicno izobraževanje vajencev; vodenja registra obrtnih dovoljenj, registra
obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje vajencev, registra
obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja, in registra izdanih spričeval o
opravljenem mojstrskem izpitu ter izvajanja nacionalne poklicne klasifikacije za obrti
podobne dejavnosti. Med izvrševanje javnih pooblastil OZS po njihovem mnenju ne sodi
pobiranje obveznega članskega prispevka – članarine, zato pri opravljanju te svoje naloge
ni upravičena do brezplačnega pridobivanja podatkov (po ZZZS, 2009).
Kot vidimo, ima lahko za posledico napačnega tolmačenja poimenovanja javnih pooblastil
tudi izgubo določene pravice, v konkretnem primeru je OZS namreč potrebovala dodatno
preverbo podatkov v upravnem postopku zaradi pritožbe člana zoper višino določene
članarine, pri organu, ki le-te evidentira, kar bi po 4. odstavku. 22. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) po razlagi ZZZS veljalo le v primeru, ko bi zaprosili za osebne
podatke, ki bi jih potrebovali za izvrševanje javnih pooblastil.
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V podkrepitev napačnemu tolmačenju nekaterih organizacij naj izpostavim še odločbo
Ustavnega sodišča RS v zadevi U-I-137/01 (iz decembra 2003, konkretno v zvezi z
Zbornico fizioterapevtov Slovenije). V konkretni odločbi tudi Ustavno sodišče poudarja, da
mora biti z zakonom določeno in jasno predpisano javno pooblastilo (spoštovanje načela,
da mora biti vsebina javnega pooblastila jasna in podrobna). Po mnenju US mora biti že
iz zakona razvidno, za katere upravne naloge gre. V konkretni presoji zakonodajalec ni
jasno in podrobno določil, kaj je vsebina javnega pooblastila, zato je sporno določbo2
opredelilo kot neskladno s 121. členom Ustave in ga razveljavilo (Odločba US RS, opr. št.
U-I-137/01).
Glede na zgoraj navedeno je poimenovanje javnega pooblastila – pobiranje članskega
prispevka OZS v 39. členu ObrZ-D kot tako ustrezno, saj je jasno in določno zapisano v
samem zakonu. Po mnenju dr. Kovačeve (2008, str. 147) je oporečno le nedosledno
opredeljevanje, katera so javna pooblastila.

2.4 STATUS IN PRISTOJNOSTI GZS – PRIMERJAVA Z OZS
V primerjavi z OZS in po spremembi Zakona o gospodarskih zbornicah v letu 2006 (ZGZ)
je Gospodarska zbornica samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje
pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko
dejavnost (ZGZ, 2. člen). Zbornica ima status pravne osebe zasebnega prava, ki ga
pridobi z vpisom v register, njeno delovanje pa ureja Zakon o gospodarskih zbornicah, ki
tudi grobo opredeljuje ureditev gospodarskih zbornic na območju RS.
Zakon o gospodarskih zbornicah zelo grobo opredeljuje naloge, sestavo, delovanje in
ostala določila, ki vežejo gospodarske zbornice pri njihovem delovanju, kar jim omogoča,
da lahko same podrobneje opredelijo svoje naloge s statuti, v primeru Gospodarske
zbornice Slovenije pa tudi z zakonom. Tu posledično nastajajo tudi razlike med različnimi
gospodarskimi zbornicami glede ciljev in načina delovanja in doseganja zastavljenih ciljev,
ki jih imajo določene gospodarske zbornice postavljene kot primarne za doseganje svoje
namembnosti.
Na delovanje GZS je vplivalo sprejetje ZGZ leta 2006, ki je določil prostovoljno članstvo.
Tega leta so se ustanovile tudi druge zbornice, nekatere so tudi izhajale iz prejšnje GZS.
V gospodarsko zbornico se včlanjujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki in
podjetnice. Sam statut zbornice ne more omejiti članstva le na določeno panogo (ZGZ, 4.
člen). Ne glede na to pa ima vsaka gospodarska zbornica proste roke pri postavitvi višine
članarine in klasifikaciji svojih članic glede velikosti podjetja, števila zaposlenih itn.

2

Ustavno sodišče je konkretno presojalo 87. a člen Zakona o zdravniški dejavnosti (ZZDej).
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Naloge GZS so opredeljene primarno v ZGZ in podrobneje še v samem Statutu GZS.
ZGZ določa v 2. odstavku 3. člena, da GZS pri uresničevanju ciljev opravlja, če na kratko
povzamem zaradi primerjave z OZS, predvsem sledeče naloge:
• zastopa interese članov pred državnimi organi,
• usklajuje skupne in posamične interese članov pri oblikovanju razvojne politike,
• zastopa interese slovenskega gospodarstva,
• organizira ekonomske odnose s tujino,
• razvija informacijski sistem in posreduje sodobne marketinške in tehnološke
informacije doma in v tujini,
• spodbuja elemente izboljšanja dela in poslovanja,
• pospešuje razvoj drobnega gospodarstva,
• ugotavlja dobre poslovne običaje …
Okvirne naloge, ki so omenjene zgoraj, ne odstopajo veliko od splošnih nalog OZS, ki te
naloge opravlja na podlagi obveznega članstva. Iz opredelitev samih nalog in pooblastil
posameznih zbornic je jasno, da le-te nimajo ključnega vpliva na princip združevanja,
torej ali obvezno ali prostovoljno.
Tako kot OZS je tudi GZS učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese podjetij v odnosih
z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju
pogojev za gospodarski razvoj. Poleg tega nudi svojim članom nove priložnosti za razvoj,
konkurenčnost in prodor na tuje trge, s svojo racionalno organiziranostjo pa tudi omogoča
vpliv na odločanje in koristi vsakemu članu. Ustvarja priložnosti za velika ter mala in
srednja podjetja tudi na sledečih področjih, kar ZGZ določa v 6. členu (ZGZ, 6. člen 2.
odstavek).
Iz podrobnejšega opisa nalog ugotavljam, da GZS lahko v primerjavi z OZS posameznim
članom ponudi več konkretnih storitev, ki so tem aktualne in ki jih resnično potrebujejo.
Ne morem oporekati dejstvu, da se zbornice na prostovoljni bazi bolj trudijo ohraniti svoje
članstvo in temu ponudijo več. Prav tako zbornica s prostovoljnim članstvom ne pomeni
manj vpliva na državne institucije, kar naj bi bil eden izmed pomembnih argumentov za
organizacije, kot so zbornice z obveznim članstvom, saj združeni lahko dosežejo več kot
posamezni gospodarski subjekti. Namreč, če se oblikujejo vse zbornice po enakem
principu, ni vprašljivo, da jih aktualna oblast ne bi obravnavala kot partnerja pri
oblikovanju dnevnih politik, le boj za člane bi bil bolj tržno usmerjen.
V primerjavi obeh zbornic je smiselno omeniti tudi določanje višine članarine, saj se ta v
obeh zbornicah določa po kriteriju števila zaposlenih pri članih.
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Tabela 1: Članarina GZS v primerjavi z OZS

Razred

Kriterij GZS –
Število
zaposlenih

Letna članarina
GZS v €

Kriterij OZS –
Število zaposlenih

Mesečna
članarina
OZS v €

1

Do 10

55

DUO člani3

10

2

Od 11 do 20

95

Člani brez zaposlenih

20

3

Od 21 do 30

160

Do 3

30

Od 3 do 10

40

Od 10 in več

50

4

Od 31 do 1000

5

Nad 1000

Po stopnji

4

Po stopnji

Vir: Sklep o določitvi članarine GZS Območne zbornice Ljubljana za leto 2011 in Obrtni
zakon (2011).

Z vidika obravnavane teme v nalogi pa naj omenim še bistveno razliko med obema
zbornicama, ta je na področju izvršbe članskega prispevka. V primerjavi z OZS mora GZS
izterjati neplačano članarino po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).
Če je član v zamudi s plačilom zapadle članarine GZS več kot tri mesece in sta mu bila v
tem času poslana dva pisna opomina, se ga izbriše iz registra članov, razen če je s pravili
združenja oz. zbornice za njihove člane določeno drugače (Statut GZS, 63. člen). V kolikor
člani kljub poslanim opominom ne plačajo zbornične članarine, GZS vloži izvršbo zoper
neplačan zbornični prispevek preko e-Izvršbe kot sodno izvršbo. Pri tem bi opozorila na
razliko procesnega akta, ki se uporablja v postopkih izvršbe, in sicer se v primeru sodne
izvršbe subsidiarno uporablja Zakon o pravdnem postopku (ZPP) za razliko od davčne
izvršbe, kjer se subsidiarno uporablja ZUP (po Horvat in Guzej, 2010, str. 22).
Navedena razlika je posledica opredelitve članstva v GZS kot prostovoljnega. Kljub temu,
da imata tako GZS kot OZS javna pooblastila, torej za opredelitev tipa izvršbe članskega
prispevka ni merodajno izvajanje javnih nalog na področju gospodarstva oz. obrti, temveč
tip razmerja med zbornico in članom. Če je članstvo v določeni zbornici prostovoljno, gre
za zasebnopravno pogodbeno razmerje, zato se izvršba obveznosti ene pogodbene
stranke do druge (tu GZS kot zasebni upnik in član kot zasebni dolžnik) vrši po pravilih
3

Člani, ki opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo 8.000,00 EUR letnega
prihodka.
4
Osnova za obračun članarine za stopnji 4. in 5. razreda je podatek o bruto plačah iz zadnjega
letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,04 %. Minimalna letna članarina za 4. in 5.
razred je 160 EUR. Najvišja letna članarina za 4. razred je 5.280 EUR in za 5. razred 6.120 EUR.
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civilnega izvršilnega prava (ZIZ in ZPP). Pri obveznem članstvu pa je razmerje med
zbornico in članom javnopravno, zato zbornica v primeru neizpolnitve obveznosti s strani
člana sproži upravno (denarno oz. davčno) izvršbo, ki poteka v javnem interesu. Podobno
– normativno-sistemsko ključno, čeprav vsebinsko morda neutemeljeno – razlikovanje
najdemo tudi na sorodnih pravnih področjih, npr. pri plačilu prispevkov in stroškov za
izvajanje javnih služb (recimo RTV prispevek za izvajanje javne službe na področju kulture
šteje kot upravna zadeva, plačilo stroškov komunalnih storitev ali plačilo porabe elektrike
pa kot civilna). Ravno zaradi jasnosti razmerij bi kazalo tako ureditev redefinirati, da bi
bila v razmerju do naslovnikov norm (uporabnikov javnih služb oz. članov zbornic) bolj
dosledna, oz. da bi razlike izvirale iz vrednostnih potreb po diferenciaciji razmerij.
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3
NORMATIVNA UREDITEV ČLANSTVA IN ČLANSKEGA
PRISPEVKA OZS

Zgodovino in vlogo same organizacije sem obdelala v prejšnjem poglavju, v nadaljevanju
pa se bom osredotočila na normativno ureditev članstva v zbornici in obveznega
članskega prispevka.
Z ObrZ je določena organiziranost obrti, saj zakon v 31. členu določa obvezno združevanje
vseh fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti,
dejavnosti domače in umetnostne obrti in obrtnih zadrug ter oblik njihovega združevanja
v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije5 in po sedežu obrata subjekta v območno obrtnopodjetniško zbornico. S tem zakonom postavlja tako državno kot lokalno zbornično
organiziranost vseh subjektov, ki opravljajo dejavnosti, določene z ObrZ. Podrobnejšo
notranjo organiziranost in članska razmerja zakon prenaša na določbe statuta zbornice,
kar podrejeno velja tudi za območne obrtno-podjetniške zbornice, vendar pa je
avtonomnost zbornice omejena z nadzorom države (ministrstva, pristojnega za obrt) na
področju izvajanja javnih pooblastil (po Predlog ObrZ-D, 2007).
Pri tem moram poudariti, da gre za nastanek upravnopravnega razmerja. Eden izmed
subjektov tega razmerja je organizacija, ki ima za to posebno javno pooblastilo. Tako je
pravzaprav eden izmed subjektov tega razmerja obvezno vnaprej določen in je »posebej
kvalificiran« za opravljanje zadev javne uprave, to je za uresničevanje splošnih interesov,
v okviru katerih se drugemu udeležencu postopka (stranki) priznavajo pravice ali nalagajo
obveznosti (po Grafenauer in Breznik, 2009, str. 47–48).

3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ PODROČNE – MATERIALNE ZAKONODAJE
Naj na začetku omenim, da se pri obravnavi zgodovine nastanka obrtne zakonodaje ne
bom poglabljala toliko v smisel opravljanja obrtnih oziroma obrti podobnih dejavnosti,
temveč v del, ki ureja organiziranost oziroma obvezno združevanje pravnih subjektov v
organizacijo, kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Omejila se bom le na ta
segment, ki je posledično povezan z obveznim članskim prispevkom in z obravnavano
temo, torej z izvršbo neprostovoljno plačanega članskega prispevka.
3.1.1 MED LETI 1859 IN 1994
Na območju Slovenije obstaja obrt že od nekdaj, na njen razvoj pa so vplivale
družbenoekonomske razmere v posameznih obdobjih. Zametki obrti kot take so se začeli z

5

Uporabljam ime organizacije, ki je bilo spremenjeno z novelo ObrZ-D (Ur.l., št. 102/07).
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rokodelskimi redi in pa rokodelci s patenti. Ta dvojnost pa je narekovala sprejetje zakona,
s katerim bi se enotno uredilo področje obrti. Tako je Avstro-Ogrska ob koncu leta 1859
sprejela državni zakonik, imenovan Obrtni red, ki je začel veljati sredi leta 1860.
Gospodarski razvoj je skozi čas zahteval določene spremembe obrtnega reda, med
pomembnejšimi je sprememba iz leta 1883, s katero se je poleg prostih obrti in
koncesioniranih obrti uvedla še tretja skupina – rokodelske obrti. To pa so bili zametki
današnjih obrtnih poklicev, kot so krojači, urarji, frizerji ipd.
Obrtni red iz leta 1859 je na območju Slovenije veljal vse do leta 1932, ko je začel veljati
Zakon o obrteh, sprejet novembra 1931. Glavna značilnost tega zakona je bila, da je obrti
delil v več skupin. Poleg ureditve posameznih obrtnih dejavnosti je zakon urejal tudi
združevanje obrtnikov v organizacijo. Tako določa, da so se osebe, ki opravljajo
trgovinsko ali rokodelsko obrt, dolžne združevati v prisilne združbe. Tukaj se srečamo z
obveznim tipom združevanja posameznih subjektov v neko organizacijo, ustanovljeno za
pospeševanje gospodarskih in strokovnih interesov. Prisilne združbe so se ustanavljale
ločeno za trgovce in rokodelce, poleg teh pa so se v prisilne združbe združevale tudi druge
osebe, ki so opravljale dejavnosti v skladu s tem zakonom. Prisilno združevanje je sicer
poznal že Obrtni red iz leta 1859, vendar se je slovenska obrt po letu 1968 začela
združevati na lastno pobudo najprej v društva, ki so nato prerasla v združenja in s
sedanjo zakonsko ureditvijo obrti znova dobila lasten zbornični sistem, ki z območnimi
obrtno-podjetniškimi zbornicami in državno obrtno zbornico precej spominja na ureditev
pred več kot 100 leti (po Sedovnik, 1995, str. 7–12).
Po koncu druge svetovne vojne, z nastankom nove Jugoslavije in spremembo družbene
ureditve obrtno področje ni takoj dobilo svojega zakona. Za obdobje do leta 1949 je
značilno, da se je za obrt v določeni meri smiselno uporabljal Zakon o obrteh iz leta 1931
ter razne uredbe in navodila takratne LR Slovenije.
Leta 1949 pa je bil za območje celotne Jugoslavije sprejet prvi zakon o obrtništvu, na
podlagi njegovih temeljnih načel pa je leta 1950 LR Slovenija sprejela še svoj zakon o
obrtništvu. Med leti 1954 in 1994 je bila obrtna zakonodaja večkrat spremenjena, vendar
zgolj z vidika dejavnosti, ki so bile pod okriljem tega zakona, načinom in pogoji
opravljanja le-teh, glede organiziranosti pravnih subjektov v prisilne združbe pa bistvenih
sprememb ni bilo (po Sedovnik, 1995, str. 12).
ObrZ, kot ga poznamo danes, je bil sprejet julija 1994 in je bil takrat postavljen ob bok
Zakonu o gospodarskih družbah6 in Zakonu o gospodarskih javnih službah, ki je takrat
urejal poslovanje čez 48.000 gospodarskih subjektov. Sprejem novega obrtnega zakona je
bil po takratnem sprejetju zakona o gospodarskih družbah leta 1993 nujen, saj je slednji
ob poprejšnji delni razveljavitvi (obrtne zadruge, pogodbene organizacije združenega dela,
trgovina na drobno) razveljavil tudi statusne določbe ObrZ, prav tako pa je nov, evropski
6

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993)
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način statusnega urejanja gospodarskih subjektov sam po sebi zahteval novo zakonsko
ureditev obrti.
Poleg urejanja opravljanja dejavnosti povsem na novo je bila s tem zakonom določena
tudi organiziranost obrti po zgledu tako imenovanega kontinentalnega tipa, torej z
obveznim združevanjem vseh subjektov, ki opravljajo dejavnost z obrtnim dovoljenjem v
OZS ter hkrati glede na sedež obrata še v območno obrtno zbornico (po Sedovnik, 1995,
str. 13–14).
ObrZ se pri ureditvi obrti zgleduje po germanski zakonski ureditvi in to predvsem po
nemškem obrtnem zakonu7 pa tudi po avstrijskem8. Po tujih ureditvah je povzeto tudi
obvezno združevanje v zbornični sistem.
3.1.2 OBRTNA ZAKONODAJA V OBDOBJU 2002–2004
V letu 2002 so bile sprejete spremembe in dopolnitve ObrZ (Uradni list RS, št. 42/02), s
katerimi se je dodatno uredilo področje pobiranja in izterjave zborničnega prispevka in
določila obveznost letne objave zborničnega prispevka v Uradnem listu RS. ObrZ je bil
namreč na podlagi vložene pobude presojan s strani Ustavnega sodišča RS, ki je v tej
zadevi izdalo odločbo št. U-I-90/99-30 z dne 6. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 31/03), s
katero je ugotovilo, da bi moral ObrZ glede članarine kot javne dajatve določati, v
kolikšnem delu se dejavnosti obrtne zbornice financirajo s članarino, prav tako bi že z
zakonom moral biti predviden nadzor države nad določanjem članarine in določen ali vsaj
določljiv postopek za odmero in izterjavo članarine.
Prav tako je ugotovilo, da ObrZ nima določb, ki bi zagotovile, da bi bila stališča,
oblikovana v organih obrtne zbornice, reprezentativen odraz interesov obrti. Ustavno
sodišče RS je ugotovilo, da je zaradi navedenih pomanjkljivosti ObrZ v neskladju z Ustavo
RS, in naložilo, da je treba te neskladnosti odpraviti do 31. 12. 2003.
Odločba Ustavnega sodišča RS in potreba po zagotovitvi pogojev za večjo konkurenčnost
obrtnega dela gospodarstva (odprava nekaterih ovir in pogojev za vstop v obrtni del
gospodarstva ter poenostavitev nekaterih upravnih postopkov) še pred polnopravnim
članstvom RS v EU sta predstavljali temeljni izhodišči za spremembe in dopolnitve ObrZ, ki
so bile sprejete leta 2004 (Ur. list RS, št. 18/04) (Predlog ObrZ-D, 2007).
S spremembo ObrZ (ObrZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 40/04) je določba, ki je opredeljevala
članski prispevek, prinesla kar nekaj dopolnitev, in sicer:

7
8

Handwerksordnung – Obrtni zakon Zvezne Republike Nemčije (HWO).
Gewerbeordnung – Obrtni zakon Republike Avstrije (GeWO).
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•

•
•

•

•

opredelila je osnovo za določitev članarine9, ki jo plačujejo člani zbornice, še vedno
pa je prepustila določanje višine in načina plačevanja članarine Skupščini OZS s
sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
prinesla dopolnitev glede možnosti prenosa odmerjanja, pobiranja in izterjevanja
članarine s pogodbo na Davčno upravo Republike Slovenije,
postavila možnost pravnega varstva članom, tako da ima zoper osnovo, višino in
način plačila članarine član zbornice pravico do pritožbe na organ, ki je s statutom
OZS določen kot pritožbeni organ. Pritožba nima suspenzivnega učinka, torej ne
zadrži izvršitve plačila članarine,
opredelila odločanje o pritožbi zoper osnovo, višino in način plačila članarine, in
sicer tako, da se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, za
prisilno izvršitev plačila pa določbe zakona, ki ureja davčni postopek,
opredelila dolžnost davčnih organov, ki v skladu zakonom, ki ureja davčni
postopek, odmerjajo, pobirajo in izterjujejo članarino, seznanjati OZS o odmerjeni,
pobrani in izterjani članarini.

Novela Obrtnega zakona (ObrZ-C) iz leta 2004 je posebej diferencirala odmero članarine
posameznih območnih zbornic, kar je pripeljalo do dveh obveznih članarin (na nivoju OZS
in območne obrtne zbornice po sedežu člana) in posledično do zelo visokih članarin, ki so
jih plačevali člani, predvsem obrtniki v območnih zbornicah z malim številom članov.

9

Osnova za obračun članskega prispevka je bila po 39. členu novele ObrZ-B iz leta 2004 določena:
• pri fizičnih osebah, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovane, zavarovalna osnova, ki se uporablja za obračun prispevka za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta ne sme biti nižja od najnižje
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od
dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in
prispevkov,
• pri fizičnih osebah, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovane, najnižja pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov,
• pri fizičnih osebah, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in
presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, najnižja
pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
• pri pravnih osebah (gospodarske družbe, obrtne zadruge in njihova združenja), nominalni
znesek določen za posamezno leto, ki ne sme biti višji od dvakratnika najnižje pokojninske
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,

•

fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegajo
milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo
članarine.
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3.1.3 SPREMEMBA OBRTNEGA ZAKONA V LETU 2007
Iz pregledane zgodovine razvoja obrtne zakonodaje, ki jo primerjam z današnjo ureditvijo,
ugotavljam, da se ob hitrih spremembah gospodarstva le-ta prepočasi prilagaja trenutnim
razmeram, zato lahko trdim, da je sedanja vsebina zakona zastarela in bi bila potrebna
temeljita prenova ali vsaj dopolnitev obstoječega. Posledično pa v praksi naletimo na
nedorečene in nedodelane postopke, ki prizadenejo subjekte, katerih status je urejen z
ObrZ, kar bom predstavila v nadaljevanju.
Predlagatelj naj bi ob spremembah in dopolnitvah z novelo ObrZ-D sledil večinski volji
članstva OZS, ki je bila preizkušena s posebno anketo. Rezultati ankete so pokazali, da je
področju obrtnega dela gospodarstva zaradi njegove specifičnosti in majhnosti treba
zagotoviti reprezentativnega predstavnika, ki bi predstavljal in skrbel za problematiko
obrtno podjetniškega sektorja in bi zanj opravljal tudi pospeševalne ter spodbujevalne
funkcije. Ne nazadnje pa naj bi zastopal interese tega dela gospodarstva nasproti oblasti
(kot npr.: Vlada RS, DZ RS, DS RS).
S predlagano spremembo in dopolnitvijo ObrZ-D je bilo preoblikovan tudi naziv zbornice iz
Obrtne zbornice Slovenije v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije z obveznim članstvom,
vendar z zakonsko jasno določenimi dejavnostmi zbornice, ki jih ta lahko financira iz
obvezne članarine. S spremembo zakona je bil določen limit najnižje in najvišje obvezne
članarine, kar pomeni zavarovanje članstva že s samim zakonom pred preveliko obvezno
obremenitvijo, prav tako pa se je uvedla enotna članarina na območju celotne države.
V anketi med člani zbornice, ki jo je izvedla OZS pred izvedbo spremembe obrtne
zakonodaje, so rezultati pokazali, da je s takrat obstoječim načinom plačevanja članarine
zadovoljnih zgolj 26,4 % od 1200 anketiranih članov. Med temi jih je kar 24,2 % menilo,
da je potrebna sprememba članarine tako na ravni OZS kot tudi OOZ. Prav tako pa je
28% anketiranih članov menilo, da je potrebno pri takratnem načinu plačevanja članarine
spremeniti samo višino te.
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Slika 1: Opredelitev članov OZS glede potrebnih sprememb pri takratnem
plačevanju članarine

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2005, str. 10).

Torej bistvena sprememba je bila uvedena na področju določanja obveznega članskega
prispevka za OZS in območne obrtne zbornice, saj se je s spremembo in dopolnitvijo za
člane določila le ena članarina, s katero se je zagotovilo, da medsebojno primerljivi člani
zbornice plačujejo enako članarino ne glede na sedež svojih obratov. Do takrat veljavnega
zakona je avtonomno določala članarino tako OZS kot tudi vsaka izmed 62 območnih
obrtnih zbornic sama, kar je pomenilo, da je vsak član plačeval dve članarini. Poleg tega
pa je bila višina članarine med območnimi obrtnimi zbornicami zelo različna in so člani v
območnih obrtnih zbornicah z manjšim številom članov plačevali tudi do trikrat višjo
članarino kot njihovi kolegi v območnih obrtnih zbornicah z večjim številom članov. To je z
vidika enakosti nesprejemljivo, saj višina članarine ne bi smela biti odvisna od števila
članov v posamezni območni zbornici, saj so naloge in storitve določene z ObrZ za vse
člane enako. Z uvedbo ene članarine se je v spremembah in dopolnitvah določil tudi
največji možni delež članarine, ki jo OZS nameni za delovanje območnih obrtnih zbornic in
to le za opravljanje nalog, določenih v zakonu, ki se opravljajo za članstvo kot celoto. Z
namenom usklajenega in pravilnega izvajanja zakonsko določenih nalog, kakor tudi
namenske porabe sredstev iz naslova obvezne članarine so se določila dodatna razmerja
med OZS in območnimi obrtnimi zbornicami. Delež članarine, ki pripada območnim
obrtnim zbornicam, je bil določen glede na do tedaj veljavno razmerje članarine OZS in
vseh 62 OOZ, zato da se z uvedbo ene članarine ne bi poslabšal položaj območnih obrtnih
zbornic (Predlog ObrZ-D, 2007).
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Glede na to, da obvezni članski prispevek pomeni obremenitev članstva, se je določil
najnižji in najvišji znesek članarine (od 10 do največ 50 EUR na mesec), s čemer se je
bistveno poenostavil do tedaj veljaven zapleten sistem določanja višine članarine. S
spremembami in dopolnitvami se je jasneje določil način in postopek določanja članarine,
s poudarkom, da je bila vsakemu članu zagotovljena pravna varnost z možnostjo pritožbe
zoper letno določitev njegove članarine.
S spremembo zakonsko določenega limita članarine se je glede na do takrat veljavno
ureditev (članarina OZS in članarina OOZ) najnižja povprečna članarina znižala iz 24,53
EUR na 10 EUR na mesec in najvišja članarina iz 80,54 EUR10 na 50 EUR mesečno, kar
pomeni bistveno manjšo obremenitev članov glede na dotedanjo ureditev in primernejšo
razporeditev bremena financiranja zbornice.
Za primerjavo so v spodnji tabeli prikazane višine članarin, ki so jih člani plačevali po
članstvu v OOZ vse do vključno leta 2007.

Tabela 2: Višina članarine po OOZ, obračunana članom do 31. 12. 2007

OOZ

Skupaj čl. OOZ+OZS v letu 2007

Rang
1
2

NOVA GORICA

24,53

LJ. - ŠIŠKA
GROSUPLJE

24,77
26,19

ČRNOMELJ

26,64

4

POSTOJNA
ŠKOFJA LOKA

27,03
27,24

5
6

KAMNIK

27,60

7

LJUBLJANA - CENTER
LJ. - BEŽIGRAD
MURSKA SOBOTA

28,74

8

29,03
29,03

9
10

CERKNICA

29,12

11

VELENJE

29,20

LITIJA
DO 30,00 EUR

29,72
13

12
13

CELJE

30,03

14

KRŠKO
KOPER

30,08
30,74

15
16

BREŽICE

31,03

17

MOZIRJE

31,03

18

IDRIJA
SEVNICA

31,27
31,83

19
20

ZAGORJE

31,84

21

KOČEVJE

32,03

LOGATEC

32,03

22
23

10

3

Govorimo o najvišji članarini, ki jo je član plačeval skupaj z ostalimi prispevki na DURS v
odvisnosti od višine prispevkov.
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ŠETJUR

32,03

24

TREBNJE

32,03

LJUBLJANA-MOSTE POLJE
TOLMIN

32,05
32,12

25
26

LJUBLJANA-VIČ
JESENICE
VRHNIKA

32,24

28

32,40
32,50

29
30

SLOVENSKE KONJICE

33,03

31

ŠMARJE PRI JELŠAH

33,05

32

IZOLA
PIRAN

33,12
33,24

33
34

AJDOVŠČINA

33,26

35

RIBNICA

33,47

ŽALEC
MARIBOR

34,02
34,03

36
37

RADOVLJICA

34,03

39

ILIRSKA BISTRICA
PTUJ

34,22
34,74

40
41

SLOVENJ GRADEC

35,03

42

LAŠKO

36,03

43

LJUTOMER
LENDAVA

36,03
36,24

44
45

DRAVOGRAD

36,32

46

RADLJE OB DRAVI

36,53

LENART
ORMOŽ

37,03
37,03

47
48

RAVNE NA KOROŠKEM

37,03

50

SEŽANA
SLOVENSKA BISTRICA

37,03
37,03

51
52

KRANJ

37,44

53

TRBOVLJE

38,03

54

NOVO MESTO
PESNICA

38,17
39,03

55
56

DOMŽALE

39,06

57

DO 40,00 EUR

27

38

49

44

HRASTNIK
METLIKA

40,33
41,76

58

RUŠE

42,17

60

GORNJA RADGONA
TRŽIČ
DO 50,00 EUR

45,06
45,06
5

61
62

59

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Sklepi o višini in načinu plačevanja članarine
v letu 2007 za posamezne OOZ (2011).
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Graf 1: Višina članarine po izbranih OOZ, obračunana članom do 31. 12. 2007

Vir: lasten

Kot je razvidno iz prikazane tabele in grafa, so člani v 13 OOZ (glede na sedež podjetja)
plačevali povprečno članarino manj kot 30,00 EUR, v kar 44 OOZ so plačevali do 40,00
EUR in v 5 OOZ do 50,00 EUR. To so bile fiksno določene članarine, ki so se obračunavale
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procentualno glede na višino ostalih prispevkov, ki so jih plačevali člani neposredno na
DURS. Iz predstavljenih podatkov je najbolj zanimivo to, da imajo zbornice z najmanjšim
povprečnim številom članov v letu 2007 najvišje članarine11, medtem ko so člani OOZ z
večjim številom članov plačevali v povprečju nižje članarine12. Torej, kot ugotavljam iz
prikazanih podatkov, lahko tudi zaključim, da je bil tak sistem določanja članarine
nepravičen do članov, kjer posamezna OOZ tako z manjšim številom članov kot zbornice z
večjim številom članov na vseh področjih Slovenije zagotavljajo članom enake storitve
(vsaj na področju javnih pooblastil). Po prejšnji ureditvi določanja višine članarin, v
odvisnosti od števila članov v posamezni OOZ, je z vidika načela enake obravnave pod
enakimi pogoji in načela zakonitosti nedopustno, saj si člani posamezne OOZ ne morejo
prosto izbirati.
Glede na projekcijo zmanjšanja članskega prispevka je OZS predvidela tudi druge oblike
financiranja, in sicer je predvidela, da bi se v prihodnosti njeno delovanje pokrivalo v
večjem delu iz drugih finančnih virov, kot prikazuje slika spodaj.

Slika 2: Projekcija financiranja OZS po spremembi Obrtnega zakona (ObrZ-D)

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2005, str. 20).

Iz slike je razvidno, da OZS predvideva v letu 2015 kar 50 % finančnih prihodkov ustvariti
s prodajo drugih storitev. To optimistično napoved lahko izpodbijam že samo z vpogledom
v Poročilo o delu OZS za leto 2010, kjer navajajo, da so:
11

Npr. OOZ Hrastnik, ki je v letu 2007 štela povprečno 151 članov (Vir OZS) se uvršča med 5 OOZ,
ki so imele višjo članarino od 40,00 EUR.
12
Npr. v OOZ Nova Gorica, ki je v letu 2007 štela povprečno 1.945 članov (Vir OZS), so člani
plačevali v povprečju 24,53 EUR ali pa npr. v OOZ Maribor, ki je štela v letu 2007 povprečno največ
članov, kar 2.892, so člani plačevali povprečno 34,03 EUR članarine.
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celotni prihodki OZS v letu 2010 znašali 9.608.396 EUR, od tega samo 1.996.780 EUR
prihodkov drugih storitev (OZS, 2011, str. Priloga 2), kar predstavlja v deležu zgolj dobrih
20 %, iz tega sledi, da so zgornje napovedi že za leto 2010 o 40 % finančnem viru iz
naslova drugih storitev preoptimistične.
S spremembo in dopolnitvijo ObrZ-D so se ne nazadnje jasno določile tudi dejavnosti
zbornice (OZS in OOZ), ki se financirajo iz obveznega članskega prispevka, prav tako pa
se je glede na uvedbo enega članskega prispevka ustrezno spremenila pristojnost
območnih obrtnih zbornic na tem področju.
Glede na navedeno se je znižala tako najvišja članarina kot tudi najnižja, kar je vplivalo na
zmanjšanje obremenitve članov, posledično pa tudi na zmanjšanje proračuna OZS in
območnih zbornic za približno 19 % (Predlog ObrZ-D, 2007).

3.2 LEGITIMNOST IN DRŽAVLJANSKA NEPOSLUŠNOST V ZVEZI Z
OBVEZNIM ČLANSTVOM IN POSLEDIČNO PRISILNA IZTERJAVA
ZBORNIČNE ČLANARINE
3.2.1 PROBLEMATIKA IN POGLEDI NA OBVEZNO ČLANSTVO V JAVNOPRAVNIH
ZBORNICAH
V Evropski uniji so zbornice organizirane na dva načina – po javnopravnem ali
zasebnopravnem modelu. Prva oblika, ki določa obvezno članstvo gospodarskih družb, je
zakonsko urejena v dobri tretjini članic (v Nemčiji, Italiji, Avstriji, Španiji, Nizozemski,
Franciji, Luksemburgu, Grčiji in Sloveniji), v vseh ostalih državah pa zbornice delujejo po
tako imenovanem anglosaksonskem modelu, kjer članstvo ni obvezno. Z izjemo Finske in
Madžarske tako tudi delovanje zbornic ni posebej določeno z zakonom, saj so le-te kljub
nazivu “zbornica” registrirane kot gospodarske družbe, poslovna združenja ali neprofitni
klubi. Kakšno vlogo ima zbornica v posamezni državi, določa prav pravna ureditev
zbornice. Pristojnosti, naloge in pooblastila zbornic se po posameznih državah nekoliko
razlikujejo, vendar pa je najpomembnejša razlika med obema modeloma v osnovnem
poslanstvu – javnopravne zbornice kot institucionalni partnerji zastopajo javni interes
celotnega gospodarstva v postopkih sprejemanja sistema in politike države, medtem ko
zasebnopravne zbornice proti plačilu opravljajo storitve za gospodarstvo oziroma
prostovoljne člane in ne zastopajo gospodarstva kot celote. Obvezno članstvo v zbornici
torej ni poseben model, ampak posledica poslanstva javnopravne zbornice (Turk, 2005,
str. 13).
Glede na različno poslanstvo zbornice posameznega modela je težko ugotavljati, kateri je
boljši, hkrati pa sta oba uveljavljena v gospodarsko uspešnih in demokratičnih državah, ki
imajo svojo tradicijo. V srednjeevropskih državah so zbornice avtonomne strokovne
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ustanove, na katere država prenese izvajanje določenih poslovno pospeševalnih nalog, ki
bi jih sicer morala opraviti sama, poleg tega pa državi svetujejo in zastopajo interese
gospodarstva pri sprejemanju politike, ki to sfero zadeva. V drugih državah takšne
tradicije ni, saj država stališča gospodarstva pridobiva na drugačne načine oziroma preko
lobiranja močnih interesnih skupin, ostale vloge pa prevzamejo druge vladne in nevladne
organizacije, ki se ne financirajo iz zborničnih prispevkov, ampak iz davčnih in drugih virov
(Turk, 2005, str. 13).
Obvezno članstvo za javnopravno korporacijo teoretično ni nujno, pravi Friedl (2009, str.
646–664). Predvsem je absurd takega obveznega članstva v tem, kot je bilo to pri prejšnji
gospodarski zbornici (GZS), ki ni ničesar zagotavljala, razen obvezne članarine. Podjetja
drugih obveznosti, razen plačila članarine, niso imela.
Friedl izpostavlja, da z vidika ustavne presoje obveznega članstva v Gospodarski zbornici
Slovenije sploh ni šlo za vprašanje ustavne svobode združevanja (42. člen Ustave RS) ali
splošne svobode ravnanja (35. člen), temveč za vprašanje, ali ni obvezna članarina kot
javna dajatev nesorazmeren poseg v premoženje subjekta (33. člen), kar zlasti velja pri
obveznem članstvu. Le prostovoljno angažiran del podjetij pri obveznem članstvu naj bi
odražal dejansko reprezentativnost zbornice, nezainteresiranemu delu oziroma članom, ki
se z delom zbornice ne strinjajo, pa prinaša le obveznost plačila članarine (2009, str. 646–
664).
Prav tako Virant pravi, da obvezno članstvo tudi ni nujno povezano s kakovostjo izvajanja
poslovno pospeševalnih nalog, kar se je pokazalo pri utemeljevanju potrebne zbornične
reforme. Dejanske reprezentativnosti in kompetentnosti se torej ne da zagotoviti s prisilo.
Obvezno članstvo naj bi bila po njegovem le tehnika javnega financiranja, ki pa bi jo lahko
ob definiranih javnih nalogah zagotovili tudi drugače. Stvarno utemeljeno je na primer
obvezno članstvo v zdravniški ali še kakšni drugi poklicni zbornici, ki je odgovorna za
stroko tudi z vidika varnosti njenih uporabnikov in v tej zvezi nalaga svojim članom vrsto
ravnanj, ne le plačilo članarine (Virant, 1999b).
Virant utemeljuje svoje stališče glede ne nujnosti obveznega članstva, oziroma da je
zadostna za zagotavljanje svojih ciljev tudi zbornica s prostovoljnim članstvom, v katero
se včlanijo tisti subjekti, ki želijo sodelovati pri izoblikovanju skupnih stališč gospodarstva
– torej mehanizem, ki ga država ponudi gospodarskim subjektom za agregacijo in
artikulacijo njihovih stališč. V oblikovanje skupnih stališč se vključijo tisti, ki želijo; končno
tudi v javnopravni zbornici ni mogoče nikogar prisiliti, da aktivno sodeluje pri odločanju v
zbornici. Virant pravi, da drugi argument nujnosti posega, ki naj bi bil v stabilnem
financiranju, ne vzdrži. Namreč, če država meni, da članarina v takšni ureditvi zmanjšuje
število članov in tako izkrivlja glas gospodarstva, lahko sredstva za delovanje zbornice
zagotovi iz proračuna (Virant, 1999b).
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Tako kot Virant tudi Friedl pravi, da z vidika prenosa javnih pooblastil obvezno članstvo ni
nujno, saj se javna pooblastila lahko prenesejo na vsak subjekt, zasebnopravnega ali
javnopravnega. Iz posebne analize ministrstva za gospodarstvo pred zbornično reformo
izhaja, da sploh ni bilo dobro seznanjeno z vsebino in obsegom javnih nalog tedanje GZS.
To potrjuje, da obveznega članstva kot takega ne moremo šteti za samozadostni element
osebe javnega prava. Nekdanja GZS je imela z obveznim članstvom zagotovljen vir
financiranja, pri tem pa kot oseba javnega prava sploh ni imela jasnih pristojnosti v
javnem interesu. Ni bila sistemsko vključena v podporno okolje za gospodarstvo, ki ga je
država vzporedno gradila s svojo mrežo (Friedl, 2009, str. 646–664).
Povsem se strinjam z navedbama avtorjev, da obvezno članstvo ni ključni sinonim za
doseganje ciljev zbornice, kar ne nazadnje dokazuje tudi oblikovanje GZS po principu
prostovoljnega združevanja članov. Ne morem pa se strinjati s trditvijo, da naj se sredstva
za delovanje zbornice (če seveda država meni, da tako obliko sodelovanja potrebuje)
zagotovijo iz državnega proračuna. Prav z namenom, da se država razbremeni dela
stroškov za zagotavljanje storitev v javnem interesu, je prenos pooblastil na druge
izvajalce, ki si zagotovijo z lastnim viri financiranja (npr. z obvezno članarino) nemoteno
delovanje in v tem pogledu neodvisnost od državnega proračuna. Vsekakor pa
prostovoljno članstvo pomeni problem reprezentativnosti in seveda nezagotovljen vir
sredstev financiranja svojih dejavnosti.
To se je dobro pokazalo v primeru GZS, saj zbere štirikrat manj denarja od članarin kot
takrat, ko so bile te obvezne. Kot je dejal generalni direktor GZS Hribar Milič: »Saj tudi
davkov nihče ne bi plačal, če ne bi bilo treba. Pa vsi vedo, da potrebujemo zdravstvo in
šolstvo.« (Košak, 2010).
V nadaljevanju pa naj predstavim še stališče Ustavnega sodišča RS o presoji obveznega
članstva v GZS kot zagovornika obveznega članstva v zbornicah (pozneje tudi glede OZS
in KGZS), ki se je oprlo na odločbe tujih ustavnih sodišč, pa tudi Evropskega sodišča za
človekove pravice.
3.2.2 USTAVNA POBUDA ZA PRESOJO USTAVNOSTI 31. ČLENA OBRZ
Ker se vsi člani že v preteklosti niso strinjali s prisilnim včlanjevanjem, so tudi glasno
izrazili svoje nezadovoljstvo, ne nazadnje tudi z vložitvijo ustavne presoje obveznega
včlanjevanja v zbornico. Lahko govorimo o obliki državljanske neposlušnosti.
Ko govorimo o državljanski neposlušnosti, je to takrat, ko gre za posameznikovo ali
skupinsko upiranje oblastnim odločitvam tedaj, kadar preočitno odstopajo od vrednostnih
meril takega posameznika ali skupine. Upiranje je javno, utemeljeno s tehtnimi razlogi,
brez uporabe nasilja ter s pristajanjem na pravne posledice take neposlušnosti.
Neposlušnost je izvedena zato, da bi se zakon, ki pobudnikom ne odgovarja, spremenil
(po Perenič, 2009, str. 20–21).
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V primeru 31. člena ObrZ (obveznega članstva v OZS) je bilo podanih že kar nekaj
ustavnih pobud za presojo zakonske določbe vključevanja posameznih pravnih subjektov v
obvezno članstvo zbornice.
V odločbi št. U-I-81/08 Ustavno sodišče RS komentira, da nekateri zavezanci kot tudi
nasprotniki obveznega članstva kot argument citirajo 31. člen ObrZ, ki po njihovem
mnenju ne določa jasno obveznega združevanja, saj uporabi besedno zvezo: “se
združujejo.”. Da so osebe iz omenjene določbe obvezni člani OZS, izhaja tako iz jezikovne
in logične razlage, saj 31. člen ObrZ določa fizične in pravne osebe, ki so člani te zbornice,
medtem ko 32. člen ObrZ določa tiste subjekte, ki se lahko včlanijo v zbornico. Po
nasprotnem razlogovanju (a contrario) se je tista skupina oseb, ki jim izrecno ne daje
izbire, v OZS dolžna včlaniti. Takšna razlaga 31. člena ObrZ je enotno sprejeta tudi v
sodni praksi.
Ustavno sodišče RS v odločbi št. U-I-90/99-30 tudi pravi, da spornemu posegu v svobodo
ravnanja subjektov iz 31. člena ObrZ ni možno oporekati nujnosti za uresničitev
zasledovanih ciljev. Da bi dosegel reprezentativnost zbornice, je moral zakonodajalec
zagotoviti, da bo vanjo vključenih čim več navedenih subjektov. Možna bi seveda bila
alternativa, ki jo omenja eden od pobudnikov, s katero poskuša utemeljiti, da ukrep
obveznega članstva v enotni OZ ni nujen. Meni, da bi bilo smotrneje in v skladu z načelom
sorazmernosti, če bi ObrZ dopuščal možnost ustanavljanja panožnih zbornic (pobudnik
omenja panožno prevozniško zbornico). Tovrstne zbornice naj bi lažje uresničevale
naloge, saj bi bili stiki med člani neposrednejši, v odnosu do vlade pa bi se take zbornice
pogovarjale le z resornimi ministrstvi. Takšen način organiziranja bi zahteval ustanavljanje
velikega števila panožnih zbornic, kar bi postavilo vprašanje smotrnosti in učinkovitosti.
Vendar je vprašanje, ali bo ustanovil eno OZ ali več panožnih OZ, v pristojnosti
zakonodajalca. Na njem je, da oceni, kaj je z vidika cilja in nalog, ki naj jih opravlja
zbornica na področju obrti, ustreznejše in učinkovitejše. S sprejemom ObrZ se je
zakonodajalec očitno odločil, da je organiziranje ene obrtne zbornice ta čas najustreznejša
rešitev. Pobudnik v svojih navedbah ne navaja, ali naj bi bilo članstvo v panožni zbornici
obvezno ali ne, in ne navaja, ali naj bi se organiziralo tudi združenje panožnih zbornic, niti
kako bi bilo s članstvom v tem združenju. Ne glede na oblikovanje ene ali več zbornic pa
zasledovani cilj reprezentativnosti zbornice ali zbornic zahteva, da je članstvo v njej
obvezno.
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da z izjemo nekaterih pravnih praznin obvezno članstvo
ni neustavno. Pri tem se je v glavnem omejilo na načelne argumente, da naj bi bilo
obvezno članstvo na splošno nujno, kadar gre za javnopravni zbornični model in kadar si
želi imeti država na strani gospodarstva reprezentativnega sogovornika. Med drugim je
navedlo, da z zakonom opredeljeni položaj GZS in z njim povezano obvezno članstvo ter
plačilo članarine izhajata iz pravno-sistemske ureditve, v kateri si država zagotovi
reprezentativno telo, na katero se obrne za strokovno mnenje in svetovanje pri
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normativnem urejanju gospodarskega sistema in ki mu kot predstavniku celotnega
gospodarstva prepusti pospeševalne in spodbujevalne funkcije. Svoje argumente Ustavno
sodišče nadalje utemeljuje, da je za opravljanje teh funkcij in nalog potreben trajen
značaj zbornice, za objektivnost njenega dela pa možnost spremljanja vseh gospodarskih
subjektov, katerih delovanje vpliva na gospodarski položaj države. Po mnenju ustavnega
sodišča obvezno zbornično članstvo zagotavlja neodvisnost in strokovno izvajanje nalog
takšne zbornice. Navaja tudi, da bi brez obveznega članstva grozila nevarnost, da bi se
članski krog zmanjšal, zbornica pa bi izgubila transparentnost pri spremljanju
gospodarskega življenja v državi. Ustavno sodišče RS tudi opozori, da je bistvena razlika
med zbornicami z obveznim članstvom in gospodarskimi in strokovnimi združenji, katerih
naloge so varovanje posameznih in skupinskih interesov. Stališče o nujni zvezi med
javnopravnim statusom in obveznim članstvom utemeljuje z navedbo, da je obvezno
članstvo primeren, nujen in sorazmeren poseg v pravice prizadetih subjektov, če si želi
država zagotoviti reprezentativnega predstavnika gospodarstva (Odločba U-I-290/96, Ur.
l. RS, št. 49/98). Predvsem gre pri vsem tem poudariti načelo sorazmernosti, ki pa je v
praksi težje merljivo.
Ustavno sodišče je večkrat presojalo, ali zakonsko predpisano obvezno članstvo v določeni
obliki združevanja pomeni poseganje v svobodo združevanja iz drugega odstavka 42.
člena Ustave13.
Pri presoji sorazmernosti v ožjem pomenu je Ustavno sodišče v odločbi U-I-90/99-30
tehtalo na eni strani potrebo po reprezentativnem zastopniku obrti, na drugi strani pa težo
posega v svobodo ravnanja gospodarskih subjektov, povezanega z obveznim članstvom v
OZS.
Cilj vsake demokratične ureditve je vzpostaviti ustrezno ravnovesje med različnimi interesi
in ustavno varovanimi dobrinami. Tudi v demokratični družbi nobena človekova pravica ne
more veljati absolutno, saj že iz vsebine posameznih človekovih pravic izhaja, da pravica
enega omejuje pravico drugega. Dr. Luzius Wildhaber, bivši predsednik Evropskega
sodišča za človekove pravice (ESČP), je zapisal, da je zgodovina 20. stoletja potrdila, da ni
niti absolutne svobode niti absolutne enakosti ter da je svobodo v najširšem in najbolj
učinkovitem pomenu besede mogoče doseči samo s postavljanjem omejitev, za
zagotovitev resnične enakosti pa je treba včasih ljudi obravnavati neenako (Pavčnik et al.,
2009, str. 186).

13

Ustavno sodišče je že večkrat presojalo, ali zakonsko predpisano obvezno članstvo v določeni
obliki združevanja pomeni poseganje v svobodo združevanja iz drugega odstavka 42. člena Ustave,
in sicer, če primeroma našteje nekaj presoj: odločba št. U-I-283/99 z dne 20. 3. 2003, odločba št.
U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, odločba št. U-I-305/94 z dne 3. 4. 1997, odločba št. U-I-137/93 z
dne 2. 6. 1994.

35

Edina obveznost, ki izvira iz obveznega članstva, je plačilo članarine. Ustavno sodišče RS v
svoji odločbi št. U-I-90/99-30 navaja, da že sámo ime dajatve pove, da je vezana na
članstvo v zbornici. Ker gre za obvezno dajatev, ki je vezana na prisilno članstvo v neki
organizaciji, ima značaj javne dajatve. Tako zaradi njene vezanosti na članstvo kot zaradi
njene prisilnosti mora biti po višini v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti zbornice,
zaradi katerega je članstvo obvezno. Poseg v splošno svobodo ravnanja, ki je posledica
obveznega članstva v zbornici, zato po presoji Ustavnega sodišča ni prekomeren.
Po določbi drugega odstavka 42. člena Ustave je vsakomur zagotovljeno, da se zaradi
izražanja in uresničevanja skupnih interesov povezuje s podobno mislečimi v obliko
(združenje), ki naj predstavlja to povezano skupino ljudi.
Ustavno sodišče RS (Odločba, opr. št. U-I-283/99-28) je sprejelo stališče, da zbornice
oziroma druge oblike združevanja, ki so ustanovljene z zakonom za izvrševanje javnih
pooblastil in predvsem zaradi izvrševanja določenih nalog v javnem interesu, ne sodijo
med združenja, ki jih varuje 42. člen Ustave. Obvezno članstvo v njih ne posega v pravico
prizadetih oseb, da se svobodno združujejo, ki je na splošno zagotovljena v drugem
odstavku 42. člena Ustave.
Ustavno sodišče je v dosedanji ustavnosodni presoji14 postavilo kriterije za razlikovanje
med javnopravnimi in zasebnopravnimi oblikami združevanj. Tako je v več svojih odločbah
zapisalo, da mora biti združenje, če naj bo opredeljeno kot združenje javnopravne narave,
ustanovljeno z zakonom kot oseba javnega prava, imeti mora javna pooblastila, v okviru
katerih odloča o pravicah in obveznostih članov.
Drugače kot pri združenjih (Ustavno sodišče RS v svoji odločbi št. U-I-283/99-28), ki jih
varuje 42. člen Ustave, pri oblikah zborničnega povezovanja, ki jih je v navedenih zadevah
obravnavalo Ustavno sodišče, ni šlo za uresničevanje (zasebnih) interesov članov, zaradi
katerih bi se posamezniki prostovoljno povezali. Zbornice so bile ustanovljene z
javnopravnim aktom (zakonom) in predvsem zaradi izvrševanja določenih nalog v javnem
interesu.
Ustavno sodišče RS v odločbi opr. št. U-I-90/99-30 še naprej utemeljuje položaj OZS. Z
njim povezano obvezno članstvo ter plačilo članarine izhaja iz pravno sistemske ureditve,
v kateri si država zagotovi reprezentativno telo, na katero se lahko obrne za strokovno
mnenje in svetovanje v postopkih normativnega urejanja gospodarskega sistema, še
posebej vprašanj v zvezi s problemi obrti, in ki mu kot predstavniku obrti prepusti
pospeševalne in vzpodbujevalne funkcije. Za opravljanje teh funkcij in nalog je potreben
njen trajni značaj, za objektivnost njenega dela pa možnost spremljanja vseh
14

Vsebovano v: Odl. št. U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, Ur. list RS, št. 49/98, Odl. št. U-I-305/94 z
dne 3. 4. 1997, Ur. list RS, št. 23/97, Odl. št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, Uradni list RS, št.
42/94.
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gospodarskih subjektov, katerih delovanje vpliva na ekonomski in gospodarski položaj
države. Predpisano obvezno članstvo in z njim povezana obveznost plačevanja članarine
(prispevka) zagotavljata neodvisnost in strokovno izvajanje nalog take zbornice, ki so:
spremljanje in obravnava problematike obrti ter skrb za njen skladen razvoj, oblikovanje
stališč in predlogov za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike,
izvajanje javnih pooblastil ter nalog s področja poklicnega izobraževanja in drugih nalog
(ObrZ, 1. odstavek 34. člena). Z uresničevanjem navedenih nalog se uresničuje
zakonodajalčev cilj o skladnem in trajnem razvoju obrti v javnem interesu, kar je ustavno
dopusten cilj. Ustava namreč ne prepušča gospodarstva pravilom trga neomejeno.
Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da ustavno načelo svobodne gospodarske pobude
(74. člen Ustave) zagotavlja gospodarskim subjektom veliko svobodo, da pa hkrati nalaga
državi skrb za spremljanje tržne igre in dolžnost za zagotavljanje ravnovesja med svobodo
in socialnimi načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko politiko in ga
pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi bo lahko zagotovil uresničevanje ciljev te
politike.
Kot je zapisala OZS v svojem letnem poročilu za leto 2009; » Žal smo tudi v tem letu bili
deležni napada na obvezno članstvo v zbornici in to tako s strani GZS kot nekaterih
medijev. Prav zaradi tega smo morali precej energije vložiti v to, da smo vsem ključnim
dejavnikom predstavili pomen povezanosti članstva za uveljavljanje njihovih interesov,
predvsem sedaj v času krize in da lahko članstvo zaradi svoje majhnosti doseže določene
premike le, če je dovolj močno, torej da je združeno v svoji zbornici.« (AJPES, 2010).
Prav tako Ustavno sodišče meni (Odl. opr. št. U-I-90/99-30), da je obvezno članstvo
podlaga za ugotavljanje in spremljanje njihovih skupnih interesov in za pripravo podlag za
sprotno in ustrezno ukrepanje države. Brez obveznega članstva bi grozila nevarnost, da bi
se članski krog zmanjšal, zbornica pa bi izgubila transparentnost pri spremljanju
gospodarskega življenja znotraj obrti v državi. Iz tega izhaja bistvena razlika med
zbornicami z obveznim članstvom in gospodarskimi ter strokovnimi združenji, katerih
naloge so v varovanju posameznih in skupinskih interesov. Prek obveznega članstva so
zagotovljeni verodostojnost dela zbornice ter njena strokovnost in objektivnost, kar je
bistvo zbornične neodvisnosti. Prenos javnih pooblastil na zbornico ni v nasprotju s
temeljno funkcijo zbornice in njeno neodvisnostjo. Za dosego omenjenih ciljev je obvezna
včlanitev vseh subjektov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Tako zagovorniki kot nasprotniki15 obveznega članstva se sklicujejo na primerjalno
ureditev, saj v nekaterih državah EU in širše obvezne zbornice poznajo, drugod ne (več) –
seveda se kot referenčne uporabi države z želeno ureditvijo, zato ta argument ne more
biti relevanten (obvezno članstvo poznajo npr. v Nemčiji, Italiji, Avstriji, Španiji,
Nizozemski, Franciji, prostovoljno pa v večini drugih evropskih in drugih državah po
15

Med nasprotniki obveznega članstva GZS in OZS (sedaj samo še OZS) so predvsem mala in
srednja podjetja ter samostojni podjetniki (po Kovač, 2006, str. 275).
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anglosaškem vzoru, marsikje zbornica ni poznana kot posebna statusna oblika, ampak gre
za gospodarske družbe, poslovna združenja ipd.). Kar mora odločati, je opredelitev
javnega interesa kot družbeno in vrednostno pogojene odločitve, pri čemer pa marsikdo
ne ugovarja obveznemu članstvu, ampak le obvezni članarini. Kot se izrazi Turkova (2004,
str. 12) obvezno članstvo v zbornici ni poseben model, ampak posledica javnopravnega
poslanstva zbornice, ki ji le reprezentativno članstvo daje moč zastopanja, med
nadaljnjimi prednostmi obveznega članstva pa navaja zlasti enakopravnost članov pri
oblikovanju stališč, enakopravnost pri koristih in bremenih, strokovno neodvisnost in
ustrezno materialno-kadrovsko strukturo (Kovač, 2006, str. 275–276).
Zbirno lahko povzamem, da je kriterij razmejitve med upravičenim obveznim članstvom in
neustavnostjo zakona, ki bi določal obvezno članstvo, v tem, da mora biti javni interes za
varstvom pravic oseb, ki so jim naloge v sklopu javnih pooblastil namenjene, tako močno,
da ne sega le do javnopravnega značaja nalog v smislu javnega pooblastila, temveč
presega druge ustavne pravice, zlasti svobodo ravnanja ljudi (načelo sorazmernosti). Ni
pa kriterij sama obveznost v smislu preprečevanja drugih združevanj, zato pri zbornicah z
javnimi pooblastili ne gre za kršitev 42. člena Ustave RS o svobodi združevanja niti 35.
člena Ustave RS o varstvu pravic zasebnosti v smislu prisilnosti obvezne članarine.
Nekateri, tako Virant (1999b, str. 938–945), pa menijo, da sploh ne gre za poseg v
ustavno svoboščino, zato se obvezno članstvo ne presoja po testu sorazmernosti, temveč
po stvarno upravičenem razlogu za ustanovitev zbornic z obveznim članstvom le za
legitimne javne naloge, pri čemer mora zakonodajalec paziti le na ne pretirano finančno
obremenitev obvezne članarine. Pri članarini pa je treba nujno določiti kriterije in oblike
nadzora (Kovač, 2006, str. 277).
Različna stališča glede obveznega oziroma prostovoljnega članstva, kar posledično pomeni
tudi obvezni ali prostovoljni članski prispevek, so odvisna predvsem od subjektivnega
pogleda tistega, ki argumentira tako eno ali drugo obliko združevanja. Filozofija o tem, kaj
je dobro ali boljše od druge opcije, lahko traja v neskončno, dejstvo je to, kot sem že
navedla zgoraj, če ni nujno obvezno članstvo, problem nastopi ob zadostnem viru
financiranja ob uvedbi prostovoljnega članstva.
3.2.3 ANALIZA ZBORNIČNEGA SISTEMA
Ob uvajanju spremembe zakona o gospodarskih zbornicah v letu 2005 je Ministrstvo za
gospodarstvo izvedlo obsežno analizo samega zborničnega sistema, ki jo bom povzela v
nadaljevanju kot podkrepitev zgoraj navedenih stališč o članstvu v zbornicah (Prešeren et
al., 2005, str. 3).
Naj pa že na začetku omenim, da o bistveno kvalitetni analizi zborničnega sistema v
Sloveniji ne moremo govoriti. Analiza, ki jo je opravilo Ministrstvo za gospodarstvo, je zelo
ozko usmerjena, in sicer zgolj na GZS, medtem ko ostalih zbornic, ki jih v Sloveniji ni
malo, v svoji analizi niti ne omenja. Dokument ne odraža realnega stanja oziroma
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celovitega pregleda nad stanjem zbornic v slovenskem prostoru, kar je ob obsežnem
gradivu obžalovanja vredno. Ker je bila analiza pripravljena na tako omejenem segmentu
zbornične ureditve, sem poiskala analizo OZS, ki jo je v enakem obdobju izvedla sama za
svoje področje. Ob tej moram zopet poudariti, da je subjektivna, vendar bom iz nje
povzela zgolj neodvisna področja, ki jih obravnava in so z vidika primerjave pomembna.
Ministrstvo za gospodarstvo je tako izvedlo SWOT analizo naslednjih področij:
• analizo javnih pooblastil,
• analizo javnih nalog ter
• analizo organizacije zbornice,
Vsi trije segmenti analize, ki obsega 76 strani, obravnavajo ustreznost nadzora ter
podajajo predloge izboljšanja delovanja na posameznem področju.
Da ne bi zašla predaleč od bistva obravnavane teme, bom navedla rezultate SWOT analize
zgolj dveh predvidenih scenarijev, saj je v končnem rezultatu tako prevladalo prostovoljno
članstvo, ne glede na vse prednosti in priložnosti drugih predvidenih scenarijev, kar je še
dokaz več, da pri odločanju glede zbornične ureditve prevladuje interes trenutne politike.
Glede na podrobno razčlenitev naštetih področij so izvedli nekaj scenarijev:
1.) Prostovoljno članstvo (v GZS)
a) Ukinitev obveznega članstva ter prostovoljno članstvo (v GZS)
Ukinitev obveznega članstva pomeni prestop iz evropskega-kontinentalnega v angloameriški zbornični sistem, ki je značilen tudi za številne članice EU.
Ključna vprašanje, ki so se pri izbiri tega scenarija pojavljala, so bila naslednja:
- Kakšna bo usoda javnih nalog, ki jih je do takrat izvajala GZS (npr. sodelovanje pri
oblikovanju gospodarskega sistema in politike, mednarodno-gospodarske
delegacije, reprezentativnost v partnerskih odnosih itd)?
- Kakšna bo usoda javnih pooblastil, ki jih je do takrat izvajala GZS (umik v državno
upravo ali podelitev pooblastil drugim osebam)?
- Kako urediti nasledstvena premoženjsko-pravna razmerja GZS?
Ker je bila konkretna analiza usmerjana predvsem na GZS, se je pojavilo tudi vprašanje
konsistentnosti ukinitve prostovoljnega članstva (in javnih nalog) v drugih krovnih (kot
npr. OZS, KGZS) in poklicnih zbornicah.
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Tabela 3: Primerjalni prikaz prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
prostovoljne ali obvezne oblike članstva v zbornici

PREDNOSTI

SLABOSTI

-

svoboda odločanja glede združevanja
gospodarskih subjektov;

-

-

demokratizacija oblikovanja zbornic;

-

-

razbremenitve gospodarstva
»sistemsko naloženih« finančnih
bremen;
večja odzivnost na potrebe članstva;

-

-

-

interes po večji transparentnosti
delovanja s strani članov;
večji nadzor nad delovanjem s strani
članov,

NEVARNOSTI

-

višja kakovost in učinkovitost zbornic;

-

-

večja dinamika in razvoj novih storitev
ter programov;
razvoj aktivnosti, ki bodo bolj zastopale
interese članov;
večji vpliv članov na oblikovanje
programov raziskav, razvoja,
tehnologije, izobraževanja,
usposabljanja itd, ki so financirani iz
proračuna;
deregulacija na področju reguliranih
poklicev (naloga vlade), pri čemer se
preskuse usposobljenosti za regulirane
poklice dodeli institucijam, ki
izpolnjujejo ustrezne kriterije.

-

-

-

zapleteni postopki urejanja
nasledstvenih vprašanj .

večja tržna naravnanost;

PRILOŽNOSTI

-

odsotnost določenega
reprezentativnega partnerja pri
oblikovanju nacionalnih programov,
politik ipd.;
fragmentarnost stališč posameznih
zbornic;
omejena strokovna neodvisnost zaradi
parcialnih interesov članov;

-

-

verjeten upad članstva in
reprezentativnosti;
dodatna obremenitev javnih organov
zaradi prevzema javnih pooblastil;
možni zapleti pri reševanju
nasledstvenih vprašanj GZS;
zloraba priviligiranega položaja
naslednice sedanje GZS;

naslednica GZS lahko kot tržni subjekt
deformira trg (poslovnih) storitev.

Negospodarno razpolaganje s
premoženjem GZS

Vir: Prešeren et al. (2005, str. 68–72).
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2.) Obvezno članstvo (v GZS)
b) Obvezno članstvo s posegom zakonodajalca v zmanjševanje članarine.
c) Obvezno članstvo s temeljitim sistemsko-organizacijskim posegom
zakonodajalca v prenovo zbornice (in morebitnim zmanjševanjem članarine).
d) Obvezno članstvo brez obvezne članarine.
Ta scenarij je skušal združiti reprezentativnost zbornice in hkrati razbremeniti podjetja
finančnih bremen. Podobno kot pri prostovoljnem članstvu se je pojavil problem nadaljnje
usode javnih nalog in javnih pooblastil (primerljivo ureditvi v scenariju a). Če torej javnih
nalog ni, potem je reprezentativna vloga nepotrebna, če pa le-te so, pa je vprašljivo
njihovo financiranje (Prešeren et al., 2005, str. 4).
Nadaljnja obravnava opisanega scenarija ne bi prinesla kvalitetnega rezultata, saj je že
postavljeno izhodišče popolno nasprotje končnega cilja, torej uvedbe prostovoljnega
članstva.
V analizi, ki jo je v istem obdobju naredila za lastne potrebe tudi OZS, so ugotovili, da bi
bila prevetritev organiziranosti gospodarskih subjektov potrebna. Da bi o načinu
organiziranosti zbornice pridobili objektivno mnenje članov, so izvedli anketo. V vzorec je
bilo zajetih 1200 članov, zasledovali pa so mnenja glede na spol anketiranca, starost in
velikost podjetja. Rezultati ankete so prinesli za zbornico zadovoljive rezultate, vendar je
vprašanje, kako objektivno je zbornica izbirala anketirane člane, rezultati so namreč
pokazali, da se člani dobro zavedajo pomena zbornične zastopniške funkcije.

Slika 3: Potreba podjetnikov in obrtnikov po zastopanju OZS v odnosu do
države

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2005, str. 10).
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Ob prikazanem moram izpostaviti dejstvo, da je glede na število aktivnih članov v OZS (v
obdobju pisanja naloge cca. 52.000, pri čemer upoštevamo manjša odstopanja po
posameznih letih), vzorec anketiranih absolutno premajhen in po mojem mnenju rezultati
niso objektivni ali celo verodostojni za posploševanje rezultatov na celotno populacijo.
Iz slike je razvidno, da se je skoraj četrtina anketiranih članov opredelila, da potrebujejo
zastopanje interesov nasproti državi. Kar 69 % (od 1200 anketirancev) pa je celo menilo,
da potrebujejo še več zastopanja kot do izvedene ankete (po OZS, 2005, str. 10).
Kot sem omenila že na začetku, ne moremo opravljene analize smatrati kot objektivne, saj
jo je zbornica pripravila v smislu argumentacije za ohranitev obveznega članstva in na
premajhni populaciji zajetih anketirancev.
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4
POSTOPKI IN PRISTOJNOSTI OZS V ZVEZI Z ODMERO
ČLANSKEGA PRISPEVKA

V naslednjem poglavju sem podrobneje opredelila sam postopek odmere zbornične
članarine v praksi, s predhodnimi izhodišči, namreč, ugotavljala in utemeljevala sem
odmero zbornične članarine kot upravne zadeve, utemeljila uporabo ZUP v teh postopkih,
predvsem s temeljnimi načeli ZUP, ne nazadnje pa sem izhajala iz članskega prispevka kot
davka po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).
Tako kot sem opredelila v predhodnih poglavjih, je OZS organizacija, ki so ji podeljena
javna pooblastila, zato s svojimi člani vstopa v upravnopravna razmerja tudi v postopkih v
zvezi z zbornično članarino.
To razmerje nastane na osnovi močnejše volje organa, ki ima javno pooblastilo (ne
nastane torej na podlagi sporazuma, soglasja volj med subjekti, ki sodelujejo v tem
razmerju), ki nastopa avtoritativno in enostransko. Gre za razmerje dveh neenakopravnih
subjektov, v katerem eden odloča o obveznostih drugega in tudi zagotavlja izvršitev svoje
odločitve s pomočjo oblastnega nastopanja, v konkretnem primeru z izvršbo. Seveda je ta
subjekt vezan na zakonska določila in predpisane pogoje za svoje ravnanje in odločanje,
njegova volja pa se praviloma izrazi v obliki upravnega akta – odločbe, s katerim se odloči
o obveznosti (po Grafenauer in Breznik, 2009, str. 49).
Prav odločanje o pravicah, dolžnostih in pravnih koristih strank v upravnem postopku je
najpogostejša oblika javnega pooblastila poleg izdaje splošnih aktov in opravljanja
materialnih dejanj (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 29).

4.1 UPORABA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM
POSTOPKIH ODMERE ZBORNIČNE ČLANARINE

POSTOPKU

V

Preden predstavim konkretne postopke, ki jih izvaja obravnavana organizacija pri odmeri
zbornične članarine, naj razčlenim nekatere temeljne določbe zakona o splošnem
upravnem postopku, ki se v tem konkretnem primeru lahko smiselno uporabljajo, saj je v
trenutni ureditvi področja odmere zbornične članarine edino takšna razlaga pomoč za
zakonito delovanje.
ObrZ definira v zvezi s postopki o članskem prispevku – odločanje po upravnem postopku
zgolj v primeru pritožbe člana. Poseben poudarek zakonodajalca samo v tem delu
postopka ni popolnoma jasen oziroma definiran, vendar bom v nadaljevanju poskušala
poiskati in definirati temeljne določbe ZUP, ki takšno pomanjkljivo opredelitev
dopolnjujejo in posledično pomenijo zakonito uporabo v praksi.
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Glede na smiselno uporabo ZUP se dokončna uveljavitev poplačila članskega prispevka
izvede skozi naslednje faze postopka.
POSTOPEK DO IZDAJE UPRAVNEGA AKTA:
• v začetku koledarskega leta OZS obvesti člane o načinu plačevanja članarine z
dokumentom, poimenovanim Obvestilo,
• OZS med letom mesečno odmerja članarino na podlagi računa (verodostojne
listine).
UVEDBA POSTOPKA, UGOTOVITVENI POSTOPEK IN IZDAJA ODLOČBE:
• po uradni dolžnosti (ex offo) OZS uvede postopek odmere letne članarine po
zaključku koledarskega leta, kar pomeni, da glede na javno korist prevladuje v
upravnem postopku načelo oficialnosti. Organ začne postopek po uradni dolžnosti,
če ugotovi ali izve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje (torej neplačana
članarina za preteklo obdobje) za varstvo javne koristi začeti upravni postopek, kot
to določa ZUP v 126. členu in ki je nad koristjo posameznika,
• v ugotovitvenem postopku preveri in ugotovi število neplačnikov – članov; treba je
ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembna za odločitev v upravni zadevi,
pri čemer se uresničuje načelo materialne resnice 8. člena ZUP,
• sledi priprava podatkov o dolžnikih za izdajo odmerne odločbe,
• odločba se izda po skrajšanem postopku; ni potrebno nobeno posebno dejanje,
ker so pravno pomembna dejstva splošno znana (pogoj članstva in posledično
dolžnost plačila članarine) in organ lahko takoj odloči o zadevi, pri čemer je
izključeno načelo zaslišanja stranke (ZUP, 3. odstavek 144. člena). Dejansko stanje
se ugotovi na podlagi uradnih podatkov (podatkov Obrtnega registra), ki jih ima na
razpolago organ. V skrajšanem ugotovitvenem postopku se uresničujejo načela
učinkovitosti, ekonomičnosti in koncentracije postopka,
• odločba se z osebno vročitvijo vroči naslovnemu dolžniku (po Androjna in
Kerševan, 2006, str. 276–310).
V praksi se ugotovitveni in dokazni postopek prepletata in tečeta hkrati, v bistvu se vodi
skrajšan ugotovitveni postopek, saj organ lahko sam pridobi uradne podatke, ki so
pomembni za odločanje (podatki o članstvu, podatki o mesečni bremenitvi člana, podatki
o številu zaposlenih …), in zaslišanje stranke ni potrebno.
PRAVNA SREDSTVA:
• kot pravno sredstvo je dovoljena pritožba zoper odmerno odločbo na Upravni
odbor OZS, ki je določen kot pritožbeni organ,
• zoper drugostopenjsko odločbo je dopusten upravni spor.
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IZVRŠBA:
• izdana odločba je podlaga za postopek izvršbe oziroma prisilitev stranke, da izpolni
obveznost,
• pritožba zoper prvostopenjsko odločbo ne zadrži izvršitve poplačila po odmerni
odločbi (odločba I. stopnje postane izvršljiva še pred nastopom pravnomočnosti in
dokončnosti),
• predloge za izvršbo OZS preda v dogovorjeni elektronski obliki na pristojni davčni
organ v prisilno izvršitev poplačila (od 1. 1. 2010 na CURS).
UPRAVNI SPOR oz. SODNO VARSTVO:
• zoper II. stopenjsko odločbo je dovoljen upravni spor.
Zgoraj navedene posamezne faze izvedbe samega postopka bom utemeljila v
nadaljevanju naloge z navedbo relevantne teorije oziroma z uporabo določb ZUP ali
ZDavP-2, ki jih pokrivajo.
4.1.1 DOLOČBE ZUP, KI SE UPORABLJAJO V POSTOPKU ODMERE ČLANARINE
OZS OZIROMA ODMERA ČLANARINE KOT UPRAVNA ZADEVA
Zakon o splošnem upravnem postopku delovanje nosilcev javnih pooblastil ureja na več
mestih, kjer prav poudari podrejenost njihovega postopanja po tem zakonu, prav tako pa
zanje veljajo tudi vse ostale določbe ZUP, v kolikor posebni zakon ne določa drugače.
Nosilec javnega pooblastila odloča kot organ javne oblasti, torej prisilno, neodvisno od
volje strank, njihovi posamični akti pa imajo naravo posamičnih aktov državnih organov
(Jerovšek in Kovač, 2008, str. 30).
Že v 1. členu ZUP določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni in drugi državni
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v
upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali
pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Torej OZS je oseba javnega
prava, ki izvaja z zakonom določena javna pooblastila in z uporabo določil obrtnega
zakona odloča o obveznostih oziroma odmerja obvezni članski prispevek svojim članom. S
to določbo ZUP so konkretizirani tisti, ki morajo postopati po določbah ZUP, kar zajame
tudi OZS. Namreč ZUP določa organe, ki postopajo po tem zakonu, ko odločajo v
konkretnem postopku o obveznostih, v primeru OZS o plačilu članarine članov.
Prav tako naj izpostavim drugo temeljno določbo ZUP, ki v 2. členu opredeljuje upravno
zadevo. V upravnem postopku se odloča v upravnih zadevah, zato se postavlja vprašanje,
kaj zajema upravne zadeve. S formalnega vidika je njena opredelitev relativno enostavna,
tako da upravna zadeva predstavlja odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične
ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Glede na to je tudi
z vidika uporabe prava relativno enostavno določiti upravno zadevo, ker materialni predpis

45

praviloma določa, da upravni organ odloči, da izda odločbo, da sprejme odločitev ipd. Iz
tega je dovolj jasno razvidno, da gre za upravno zadevo (Jerovšek et al., 2004, str. 39).
ObrZ določa, da se za odločanje o pritožbi člana uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
Če se omejim na obveznosti, ki so dejansko predmet obravnavane naloge, se torej v
upravnem postopku odloča tudi o obveznostih posameznika oziroma drugih oseb. Položaj
je podoben kot pri odločanju o pravicah, saj so tudi obveznosti v materialnem pravu
določene samo abstraktno in jih je treba v posameznem primeru še konkretizirati. V tem
primeru se konkretizacija ne odvija na podlagi podane zahteve stranke, kot je to pri
odločanju o pravicah, ampak na podlagi nastanka in ugotovitve pravotvornih dejstev, ki
zahtevajo konkretizacijo določene obveznosti v razmerju do konkretne osebe. Ta
pravotvorna dejstva ugotavlja organ sam, zato se postopek, katerega predmet je
naložitev določene obveznosti, začne po uradni dolžnosti (po Jerovšek et al., 2004, str.
40–41).
Neposredna uporaba predpisov, upravna zadeva ter pravica, obveznost in pravna korist so
torej elementi, ki določajo dolžnost obveznemu subjektu upravno pravnega razmerja, da
postopa po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Praviloma je ta dolžnost enostavno
spoznavna, saj jo predpisi o pristojnosti večinoma jasno določajo (Jerovšek et al., 2004,
str. 41).
Seveda v primeru OZS tega ne morem trditi, vsekakor pa lahko z analizo pravnih
predpisov in dejanske situacije ugotovim, da gre tudi v primeru OZS v postopkih odmere
zbornične članarine za upravno zadevo.
Namreč tudi kadar v zakonu ne najdemo takih eksplicitnih določb, lahko iz narave zadeve
ugotovimo, ali gre za upravno zadevo ali ne. Upravna zadeva je konkretna zadeva s
področja upravnega prava, prepoznamo pa jo tako, da je prisoten javni interes, oziroma
da gre za razmerje med javnim in zasebnim interesom. Kadar predpisi dajejo organom
pooblastilo, da v javnem interesu16 oblastno (avtoritativno, enostransko) konkretno
odločajo o pravici, obveznosti ali javni koristi, gre za upravno zadevo in se uporablja
upravni postopek (Virant et al., 2010, str. 24).
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ZUP določa natančneje, da se šteje, da gre za upravno stvar, če je s predpisom določeno, da
organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo,
oziroma če to iz varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari. Pri tem gre pri javni koristi za
korist, ki je po testu sorazmernosti nad koristjo posameznika, ker jo zastopa neka večja skupnost
ljudi. Pojem javna korist je sicer odprt, pravno nedoločen pojem, ki ga naša ustava in zakoni ter
drugi predpisi večkrat uporabijo, vendar opredelijo bolj primeroma kot določno (Jerovšek in Kovač,
2008, str. 23).
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Določbe ObrZ ne določajo jasno17, da se odmera članskega prispevka zbornici vodi po
načelih splošnega upravnega postopka. V zgornji obrazložitvi sem navedla precej
argumentov, ki pa jasno kažejo, da je odmera članarine upravna zadeva.
V primeru nejasnosti, ali gre v določenem konkretnem postopku za upravno zadevo,
pravna znanost določa tako imenovano formalno definirano upravno zadevo oziroma
materialno definirano upravno zadevo. V upravnih zadevah se ZUP uporablja podrejeno,
ne glede na to ali upravno zadevo opredelimo formalno ali materialno.
Bistvo opredelitve upravne zadeve kot formalne upravne zadeve sem že opredelila, in
sicer izhaja iz temeljne določbe ZUP (ZUP, 2. člen), ki pravi, da je upravna zadeva
odločanje o pravici ali obveznosti ali pravni koristi, določeni z materialnim upravnim
predpisom – zakoni in podzakonski predpisi, kar opredeljuje že Ustava RS. Pri tem moram
poudariti, da je opredelitev pravic in obveznosti materia legis in podzakonski predpisi teh
ne morejo določati originarno, torej mora praviloma te določati že sam področni zakon, pri
čemer se šteje za upravno zadevo tudi zadeva, glede katere zakon uporablja določene
dikcije (npr. organ »vodi upravni postopek«, »izda upravno odločbo« ipd.). Poleg
navedenega je po vsebini ključno, da obstajajo še naslednji trije elementi:
• v postopku odloča oblastni organ, ki je nadrejen stranki (v konkretnem primeru
nosilec javnega pooblastila – OZS nad članom);
• predmet postopka je strankina upravnopravna pravica, pravna korist ali obveznost
(v konkretnem primeru obveznost plačila zborničnega prispevka);
• o predmetu postopka se odloča, ne pa zgolj npr. potrjuje, svetuje, informira ipd.
Pomembnejša opredelitev upravne zadeve z vidika obravnavane problematične
opredelitve v ObrZ je materialna opredelitev upravne zadeve. V primeru, da upravna
zadeva ni jasno ugotovljiva niti iz procesnih znakov, štejemo, da gre za upravno zadevo,
če gre poleg zgoraj navedenih znakov pri odločanju tudi za vsaj potencialno kolizijo
(nasprotje) med strankinim zasebnim in javnim interesom, o čemer govorimo tudi v
primeru OZS in njenih članov pri pobiranju članskega prispevka. V takem primeru je treba
zaščititi javni interes (ki je nad zasebnim), zato je potrebno v primeru pobiranja članskega
prispevka OZS oblikovanje upravnopravnega razmerja oziroma ukrepanja. Prav zaščita

17

Izvršilni upravni akt lahko oblikujemo tako, da ustreza temu ali onemu izmed jezikovnih
pomenov pravne norme, da ustreza volji tistega, ki postavlja normo, pa naj jo ugotovimo na tak ali
drugačen način, ali pa izrazu, ki ga je ta izbral, da ustreza tej ali oni izmed nasprotujočih si norm.
Norma, ki jo je treba uporabiti, v vseh teh primerih predstavlja le okvir, znotraj katerega je podanih
več možnosti za uporabljanje, pri čemer je v skladu z normo vsak akt, ki je že znotraj tega okvira
in ki ta okvir v nekem možnem smislu zapolnjuje.
Interpretacija nekega zakona potem ne vodi do ene same odločitve, ki bi bila edina pravilna,
temveč najverjetneje dopušča več odločitev, ki so vse – kolikor jih lahko merimo, le v skladu z
normo, ki jo je treba izvajati – enakovredne (Kelsen, 2005, str. 82).
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javnega interesa je eden od temeljnih ciljev odločanja v upravnih zadevah (po Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 13–16).
OZS mora v konkretnem primeru vsekakor zavarovati svoj javni interes, saj v primeru
nezadostnih finančnih sredstev, pobranih iz članskega prispevka, ne bi mogla izvajati
določenih nalog kot npr. zavzemanje za razvoj obrti in predvsem javnih pooblastil, ki so ji
poverjene po ObrZ. Pri tem moram še poudariti, da pojem javnega interesa in
pojmovanje, kaj je skupna korist, ni nekaj, kar si postavi ali zamisli organizacija, ampak
mora biti pojem javnega interesa predpisan s področnim zakonom kot tak, torej že v
samem ObrZ. Namreč, če področni zakon eksplicitno ne določi drugače, domnevamo, da
ne gre za upravno zadevo, torej ni treba zaščititi nobene javne koristi.
Za presojo ni bistveno, ali se pri odločanju vodi upravni postopek, kakšen in kako
poimenovan akt izda odločujoči organ, temveč ali gre za odločitev o posameznikovi
upravni pravici ali obveznosti (članskem prispevku) upoštevajoč zaščito javnega interesa,
torej, da ima OZS denar za nemoteno delovanje, kot je npr. področje razvoja obrti,
izobraževanja, varstva potrošnikov ipd.
Smiselno morajo uporabljati pravila ZUP vsi javnopravni subjekti – zavodi, zbornice,
združenja, društva, ustanove; če odrejajo določena ravnanja ali priznavajo pravice in
nalagajo obveznosti v zadevah, ki jih ne moremo opredeliti za upravne zadeve (Jerovšek,
2007, str. 15).
Določba ZUP v 4. členu razširja uporabo pravil splošnega upravnega postopka, in sicer na
vse javnopravne zadeve, ki imajo značaj upravne stvari, in področja, na katerih se te
zadeve nahajajo, niso pa urejena s posebnim postopkom. Namen te določbe je torej
zapolniti vse možne vrzeli v procesni ureditvi enostranskega in avtoritativnega odločanja.
To pomeni, da se v vsakem enostranskem in avtoritativnem odločanju morajo smiselno
uporabljati pravila splošnega upravnega postopka, če to odločanje ni urejeno s posebnim
postopkom. Torej ta določba pride v poštev, če posamezno področje sploh nima
posebnega postopka za odločanje v teh zadevah (Jerovšek et al., 2004, str. 51).
Za primer naj povzamem dr. Pavčnika, ki pravi, da v pravni državi velja, da morajo biti
relativno določno (lex certa) opredeljena kazniva dejanja, pravice in pravne dolžnosti
pravnih subjektov (še posebej omejitve pravic in stopnjevanje dolžnosti), kot tudi
pristojnost in postopek, v katerem državni organi odločajo o pravicah in pravnih
dolžnostih. Posebno pomembno je, da pomen pravnega pravila izhaja iz meril, ki so
vsebovana v pravnem besedilu ( v našem primeru še posebej v zakonu), to je iz meril, ki
jih lahko aktiviramo z ustaljenimi metodami razlage. Če v pravnem besedilu ni opore, kako
naj ga razumemo, ne moremo govoriti o razlagi. V tem primeru tudi namenska razlaga ne
more nadomestiti drugih argumentov razlage in kar iz same sebe (kot cilja) ustvariti
pravnega pravila, ki naj kot sredstvo služi določenemu cilju (Pavčnik et al., 2009, str. 43).
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Kar nekaj besed sem namenila razglabljanju, ali je odmera zbornične članarine upravna
zadeva in ali se pri tej odmeri uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka, vse z
namenom, da sem postavila temelj za izvedbo postopka prisilne izvršbe zbornične
članarine.
4.1.2 NEDOLOČNOST PRAVNIH AKTOV
Če na tem mestu izpostavim teorijo in utemeljitev Hansa Kelsna, na temo razlage nejasne
zakonske norme, namreč tudi v nadaljevanju naloge tehtam eno in drugo razlago
obravnavanih pravnih norm, ne nazadnje pa ugotovim, da vsaka interpretacija vsebuje
elemente subjektivnosti, kar je odvisno od tega, na kateri strani razlagalca se nahajamo.
Kelsen pravi, da preprosto ni – pozitivnopravne – metode, v skladu s katero bi izmed več
jezikovnih pomenov neke norme lahko le za enega rekli, da je »pravilen«; če seveda
predpostavljamo, da gre za več možnih razlag pomena, glede na vse druge norme nekega
zakona ali znotraj nekega pravnega reda. Kljub vsem prizadevanjem tradicionalne
jurisprudence cilj, da bi konflikt med voljo in izrazom rešili tako, da bi prišli do objektivno
veljavne rešitve v prid enega ali drugega, do sedaj še ni bil dosežen. S pozitivnopravnega
vidika je popolnoma enakovredno, ali zanemarimo dobesedno besedilo in se držimo
domnevne zakonodajalčeve volje ali pa se strogo držimo samega besedila in se ob tem ne
menimo za – večinoma problematično – zakonodajalčevo voljo (2005, str. 83).
Kelsen še pravi, da sta običajni interpretativni sredstvi, argumentom a contrario in
analogija, popolnoma brez vrednosti, izhaja že iz tega, da vodita do nasprotnih rezultatov
in da ne obstaja nikakršen kriterij za to, kdaj naj bi uporabili eno ali drugo možnost. Tudi
t. i. tehtanje interesov je le formulacija in ne rešitev problema, s katerim se spopadamo.
Ne nudi nam objektivnega merila, v skladu s katerim bi lahko primerjali nasprotujoče si
interese in tako reševali interesne konflikte. Takšnih meril predvsem ne moremo
pričakovati od norme, ki jo moramo interpretirati, ali od zakona, ki jo vsebuje, ali od t. i.
celotnega pravnega reda, kakor meni teorija t. i. tehtanja interesov. Nujnost
»interpretacije« izhaja prav iz tega, da norma, ki jo moramo izvajati, ali sistem norm
pušča odprtih več možnosti, kar pa pomeni, da ne vsebuje še nobene odločitve o tem,
kateri izmed interesov, ki so v igri, ima višjo vrednost. To odločitev ali določanje prednosti
interesov je prepuščeno aktu, ki ga je šele treba postaviti – na primer sodbi (Kelsen,
2005, str. 83–84).
V delu Čista teorija prava Hans Kelsen pravi, da je lahko nedoločnost pravnega akta tudi
nenamerna posledica lastnosti norme, ki naj bi jo posamezni akt izvrševal. Treba je
dopustiti možnost, da jo izluščimo iz drugih virov kakor iz jezikovnega izraza norme same,
kadar domnevamo, da ta ne ustreza volji tistega, ki normo postavlja. Razhajanje med
voljo in izrazom je lahko popolno, lahko pa je le partikularno, slednje nastopi, kadar volja
zakonodajalca ali namen stranke ustreza vsaj enemu izmed več pomenov, ki jih vsebuje
jezikovna podoba norme. Nedoločnost nekega pravnega akta, ki naj bi bil postavljen na
temelju neke norme, pa je lahko tudi posledica dejstva, da si v celoti ali delno
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nasprotujeta dve normi, ki naj bi bili hkrati veljavni – ker ju, denimo, vsebuje isti zakon
(2005, str. 81).
V primeru, da bi ob morebitni spremembi želeli konkretnejšo ureditev glede postopka
odmere in izvršbe zbornične članarine, pa se postavi vprašanje, ali bi sprememba prinesla
jasnejšo opredelitev. Flander pravi, da je zmotno razmišljanje, da bo sprememba ali
dopolnitev problematičnih predpisov (oz. njihovih določb) prinesla odrešitev. Namreč
pravi, da bodo nove opredelitve pravnih tako ali drugače urejenih konfliktnih strukturnih,
političnih, ekonomskih in socialnih družbenih razmerij zanesljivo prinašala nove
nasprotujoče si razlage (2000, str. 29).
Pavčnik ne nazadnje pravi, s čimer se tudi sama popolnoma strinjam, da je ob
konkretnem odločanju poglavitna težava, da pravnik nima končnega "metapravila", ki mu
pove, kako naj pravno besedilo razume in za katero izmed več v poštev prihajajočih
odločitev naj se odloči (1996, str. 1078).

4.2 ODMERA ZBORNIČNE ČLANARINE V PRAKSI
Da bi pridobila informacije, kako OZS odmerja zbornično članarino v praksi, sem poleg
svojih izkušenj, ki sem jih pridobila med delom na področju članarin, opravila tudi intervju
s pristojnimi na OZS. Predstavili so mi potek odmere, in sicer se OZS članarina odmerja
mesečno za vse aktivno vpisane člane v Obrtni register, ki je po 19. členu ObrZ javna
knjiga. Višina se določa mesečno po kriteriju števila zaposlenih pri članu, te podatke OZS
pridobiva na podlagi sklenjene pogodbe od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS. Višina
članarine je od 1. 1. 2008 z uveljavitvijo spremembe Obrtnega zakona (ObrZ-D) določena
v samem zakonu, in sicer v 4. odstavku 39. člena ObrZ-D in je razdeljena v pet
razredov18. Glede zapisa lestvice bi lahko razpravljala, vendar v tej nalogi to ni namen,
namreč razredi so v skladu s pravili statistike zapisani nelogično oziroma dvoumno19 in
dopuščajo različno tolmačenje, kar pomeni, da je tudi v tem delu zakon nejasen z vidika
zavezancev.

18

V 4. odstavku 39. člena Obrtnega zakona je določena višina članarine glede na število zaposlenih
pri članu:
1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti – 10 EUR mesečno;
2. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih – 20 EUR mesečno;
3. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo do 3 zaposlene – 30 EUR mesečno;
4. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih – 40 EUR
mesečno; 5. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih – 50 EUR
mesečno.
19
Meje razredov so nejasno opredeljene, kot je razvidno zgoraj. Pri oblikovanju skupin velja nekaj
splošnih načel, ki jih moramo upoštevati: načelo enoličnosti zajetja enot pravi, da mora biti vsaka
enota (glede na vrednost spremenljivke) razporejena v eno in samo eno skupino (glej Seljak, 2000,
str. 31–43).
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ObrZ v 39. členu zelo skopo opredeljuje način obračuna zbornične članarine kot javne
dajatve. Zakon določa zgolj kriterij števila zaposlenih, posebej izpostavi še člane, ki
opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, ostale vsebine pa ne predvideva,
oziroma opredeli v 6. odstavku 39. člena, da način plačevanja članarine določi skupščina
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS. V tem
odstavku 39. člena ObrZ-D je tudi določeno, da OZS obvesti člana o višini in načinu plačila
članarine.
4.2.1 OBVESTILO IN SKLEP O NAČINU PLAČEVANJA ČLANARINE OZS
ObrZ v 6. odstavku 39. Člena določa, enako kot VI. določba Sklepa o načinu plačevanja
članarine OZS, da od 1. 1. 2008 dalje OZS člane “obvesti o višini in načinu plačila
članarine”. Akti OZS navajajo izraz “obvesti” in ne “odločiti”, “odmeriti” ipd., zato nastopi
temeljno vprašanje, kakšna je pravna narava odmere članarine, oziroma ali sploh gre za
odmero kot aplikacijo abstraktnih in splošnih norm na konkretni dejanski stan
posamičnega zavezanca v smislu odločitve obveznosti stranke na področju upravnega
akta. To dilemo sem utemeljevala v poglavju o upravni zadevi.
OZS vsako leto sprejme podzakonski akt Sklep o načinu plačevanja članarine za tekoče
leto20 (v nadaljevanju Sklep), s katerim se določi način plačevanja zbornične članarine in
se objavi v Uradnem listu. S Sklepom je določen način obračunavanja zbornične članarine,
ki ga sprejme Skupščina OZS, in sicer predvsem določa:
• zavezance za plačilo zbornične članarine na podlagi ObrZ (31. člen),
• višino članarine, in sicer se višina članarine določi mesečno na podlagi zadnjih
znanih podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo od pristojnih organov za
zbiranje le-teh (trenutno veljavni podatki, ki jih na podlagi pogodbe pridobiva OZS.
so podatki ZZZS),
• višino članarine za člane, za katere OZS ne prejme podatka o številu zaposlenih,
• višino obračunane članarine za člane, ki so obvezni člani tudi KGZS, in sicer se
članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije,
• začetek plačevanja mesečne članarine za člane, ki to postanejo med letom,
• obveščanje članov o višini in načinu plačila članarine.
Kot je razvidno iz zgornje vsebine Sklepa še vedno ni opredeljeno, s katerim dokumentom
OZS odmeri članarino članu, kdaj opravi odmero, prav tako pa ni opredeljeno, s katerim
dokumentom ga obvesti o višini in načinu plačila članarine.

20

Sklep se vsako leto sprejme za naslednje leto na seji Skupščine OZS, ki se objavi v Uradnem listu
RS.
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Kot so pojasnili na OZS, člane obvestijo o višini in načinu plačila članarine v začetku leta z
obvestilom z možnostjo ugovora, v kolikor se član ne strinja z vsebino obvestila, in ga
pošljejo vsem članom z navadno pošiljko skupaj z mesečnim računom za plačilo članarine.

52

Slika 4: Primer obvestila o višini in načinu plačevanja članarine OZS v letu 2010

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011).

Ob tem bi izpostavila dvom v smiselnost ugovora, saj kot je iz vzorca dokumenta
razvidno, le-ta nima narave pravnega akta oziroma narave upravne odločbe, kot to določa
ZUP21, in kot tak nima narave dokumenta, ki bi bil izvršljiv v postopku prisilne izterjave
obvezne dajatve v primeru, če član ne plača članarine sam.

21

Glej 3. odstavek 210. člena ZUP, ki določa sestavine odločbe. Pravilno izveden upravni postopek
naj bi omogočil nastanek zakonite upravne odločbe. Ker gre za pomemben posamični akt, je
zakonodajalec določil tudi bistvene oblikovne prvine upravne odločbe (Perenič, 2010, str. 173–
174).
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Struktura odločbe, kot jo določa tretji odstavek 210. člena ZUP, je obvezna tako po
vsebini kot po zaporedju elementov odločbe. Spoštovanje strukture odločbe namreč
zagotavlja njeno preglednost in s tem omogoča varstvo pravic strank ter naknadno
presojo zakonitosti odločbe. Če je kateri od obveznih sestavin delov odločbe izpuščen,
lahko to pomeni bistveno kršitev pravil postopka, tudi če je sicer zadeva pravilno rešena,
če je zaradi izpustitve sestavnega dela, do katerega je prišlo, ne da bi to dopuščal zakon
ali bil na podlagi zakona izdan predpis, onemogočena presoja zakonitosti odločbe (po
Breznik et al., 2008, str. 537).
Postavlja se vprašanje, kakšen namen ima ta dokument kot zgolj samo dokument, ki
dobesedno izpolnjuje zakonsko normo, da se člane obvesti o višini in načinu plačila
članarine. OZS obvestila pošilja letno, vendar tako ObrZ kot tudi Sklep ne določata, ali je
to potrebno vsako leto znova vsem članom in kakšen dokument naj bi v praksi to bil. Kljub
temu, da se obvestilo pošlje z navadno pošiljko, kar je ponovno dvomljivo glede štetja
rokov za ugovor, je to precej velik strošek glede na število članov zbornice.
Glede obvestila članom razpravlja v svojem delu tudi dr. Kovačeva pod naslovom Izterjava
članarine Obrtno-podjetniške zbornice. Pomislek, ki ga ob tem izpostavlja, je predvsem z
vidika varstva pravic zavezancev. Poudarja, da je povsem nesprejemljiva določba šestega
odstavka 39. člena ObrZ (in dalje Sklepa o načinu plačevanja članarine, VI. določba), da
OZS “obvesti člana” o višini in načinu plačila. Dejansko gre za odločitev v konkretni zadevi
z aplikacijo splošnih norm na konkretni dejanski stan o obveznosti osebe s področja
upravnega prava, torej bi morala biti o odmeri članarine izdana upravna odločba, kot terja
2. člen ZUP (2008, str. 150).
Kot pravi o obličnosti odločbe med drugimi dr. Androjna v delu Upravni postopki in
upravni spor (1992), da je v splošnem upravnem postopku uveljavljena obličnost upravnih
odločb prav zaradi pravne varnosti in varstva pravic strank, zaradi nedvoumne pravice
oziroma obveznosti, o kateri je bilo odločeno, zaradi lažje izvršitve, pa tudi zaradi tega, da
se olajša izpodbijanje in presoja zakonitosti.
S pomislekom dr. Kovačeve se povsem strinjam, saj »obvestilo« brez pravega pravnega
varstva članov nasproti oblastnemu organu ne more nadomestiti zahtevanega obličnega
akta, kot je odločba z vsemi zahtevanimi sestavinami. Vendar pa moram poudariti, da ob
obravnavi konkretne teme dr. Kovačeve (2008) v razpravi Izterjava članarine Obrtnopodjetniške zbornice OZS še ni izdajala odmernih odločb v praksi, kot bom pojasnila v
nadaljevanju, zato so bili takratni pomisleki na mestu, so pa kljub temu, da OZS sedaj
izdaja odmerne odločbe, ostala druga odstopanja v samem postopku.
OZS pojasnjuje, da naj bi to obvestilo zadostilo zakonskim zahtevam, da se člane obvesti
o višini in načinu plačila članarine. Hkrati pa tudi poudarja, da je bila ta dikcija zakona
uvedena ob predpostavki zakonodajalca glede zaračunavanja članarine po principu davčne
uprave, ki je uporabljala sistem tako imenovane samoobdavčitve. Kasneje so spoznali, da
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ob siceršnji plačilni nedisciplini ta način ne bo izvedljiv, saj bi bil ob nerednem prilivu
zbornične članarine ogrožen obstoj zbornice, še bolj bilo bi ogroženo tudi nemoteno
zagotavljanje nalog zbornice, ki so ji poverjene z ObrZ. Zaradi takega pomisleka so uvedli
mesečno pošiljanje računov s posebnim plačilnim nalogom, s katerim konkretno odmerijo
mesečno višino članarine. Dokument, poimenovan “Račun”, ima vse sestavine klasičnega
računa22 in bi bil kot tak lahko verodostojna listina v postopku izvršbe, če bi bila ta
izvedljiva po Zakonu o izvršbi in zavarovanju.
4.2.2 DOKUMENT O ODMERI MESEČNE ČLANARINE OZS – RAČUN IN ODLOČBA
Če zanemarim vsebino dokumenta kot računa, se sprašujem, ali bi lahko šteli le-tega kot
mesečno obvestilo. Torej v tem primeru »obvestilo« kot samostojni dokument, ki ga OZS
vsako leto pošlje vsem članom, ne bi bilo potrebno, oziroma je kot tako brez pravnih
posledic. Iz vsebine obvestila je razvidno, da to ni konkretizirano, temveč zelo splošno,
sklicuje se na določbo ObrZ o višini članarine, tako da citira 39. člen ObrZ in ne aplicira
abstraktnega materialnega predpisa na dejansko oziroma posamično stanje člana. OZS v
praksi višino članarine določa mesečno glede na spreminjajoče se mesečne podatke
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS23 o številu zaposlenih, zato je tudi povsem
22

Račun je v sistemu davka na dodano vrednost temeljna knjigovodska listina, saj predstavlja
dokument, na podlagi katerega praviloma nastane davčna obveznost, na drugi strani pa prejemnik
računa lahko zaračunani davek upošteva kot svoj vstopni davek, če ima račun vse predpisane
elemente. S 1. 1. 2007 so glede vsebine računov uvedene nekatere spremembe, ki sicer niso
posebej obširne, a so za zavezance zagotovo pomembne. Zakon zahteva na izdanem računu
različen obseg podatkov, odvisno od vrste transakcije oziroma statusa prejemnika računa. Za račun
se šteje vsaka listina ne glede na njen naziv, če vsebuje predpisane podatke.
Obvezni podatki na računu, če se račun izdaja davčnemu zavezancu, so:
• datum izdaje računa,
• zaporedna številka računa, ki omogoča njegovo identifikacijo,
• identifikacijska številka za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago/storitev,
• identifikacijska številka za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel
dobavo, za katero je dolžan plačati DDV,
• ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika,
• količina in vrsta blaga oziroma obseg in vrsta storitev,
• datum opravljene dobave blaga ali datum, ko je bila storitev končana, ali datum, ko je bilo
opravljeno predplačilo, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa,
• davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji, oziroma na katero se nanaša
oprostitev, cena na enoto brez DDV ter znižanja cen in popusti, če niso vključeni v ceno na enoto,
• stopnja DDV,
• znesek DDV (razen v primerih posebne ureditve),
• v primeru oprostitve DDV ali če je plačnik DDV kupec ali naročnik, veljavna določba Šeste
direktive Sveta 77/388/EGS ali ustrezni člen ZDDV ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava
blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet obrnjene davčne obveznosti (Mohorič, 2007, str. 25).
Vse naštete sestavine vsebuje tudi mesečni račun za plačilo članarine OZS.
23
Na podlagi sklenjene pogodbe OZS pridobiva podatke o številu zaposlenih pri članih mesečno.
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nemogoče, da bi višino članarine posameznemu članu konkretizirala, oziroma določila v
tako imenovanem obvestilu že na začetku koledarskega leta za celo leto vnaprej.
Drugo vprašanje, ki se ob tem postavlja, pa je, ali je tako imenovani “Račun” kot
verodostojna listina ustrezni akt, s katerim se odmeri obvezna dajatev in na podlagi
katerega bi bila lahko pravnoformalno izvedena prisilna izterjava neplačane članarine.
Še bolj kompleksno postane obravnavano področje ob informaciji, da OZS članom, ki po
koncu koledarskega leta ne poravnajo članarine v celoti, izda odmerno odločbo kot
upravni akt v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku. Tako račun kot
tudi odločba sta pravnoformalno dokumenta, s katerim se opravi odmera članarine24 in na
podlagi katerih bi bila teoretično možna izvršba tako po enem kot po drugem dokumentu.
Torej OZS z dvema različnima dokumentoma odmeri isto terjatev dvakrat. Redni plačniki
prejmejo mesečno zgolj račun, po katerem poravnajo mesečni zbornični prispevek tako
rekoč »prostovoljno«, neplačniki pa poleg mesečnih računov po preteku koledarskega leta
prejmejo še odločbo o odmeri letne članarine z letno bremenitvijo in navedbo morebitnih
med letom že plačanih mesečnih članarin.
Ob vprašanju, zakaj OZS opravlja obračun zbornične članarine na opisan način, je razlog
delno naveden zgoraj, torej eksistenčnost zbornice, kar zagotavljajo z mesečnimi računi in
mesečnimi prilivi iz tega naslova. Ker pa le-ti ne izpolnjujejo pravnoformalnih zahtev za
prisilno izterjavo zbornične članarine po davčnem postopku, torej na podlagi izvršilnega
naslova25, pa OZS izda še odmerno odločbo v skladu z določbami ZUP.
Dvom v zakonito postopanje OZS pri izdaji dveh aktov o odmeri članarine podkrepi tudi
razprava dr. Kovačeve (2008), ki v svojem delu opredeljuje pomembnost izdaje odločbe o
odmeri članarine. In sicer pravi, da gre »obvestila« in položnice jemati kot odločbe
oziroma upravne akte v smislu ZUS-1. Ključno je po njenem mnenju to, da organ (OZS
kot nosilka javnega pooblastila) s temi akti odloči v posamični in konkretni zadevi. Z
izrazom odločba ni mišljen samo akt, ki je bil izdan v obliki odločbe, temveč vsak akt
organa, s katerim je bilo meritorno odločeno o pravici ali obveznosti stranke. Pomembne
so značilnosti akta, saj je odločba akt organa, s katerim se meritorno odloči o pravici ali
obveznosti stranke. Vendar tudi, če bi izdani račun šteli kot avtoritativni akt, s katerim se
aplicira abstraktni materialni predpis na dejansko stanje stranke in ima ta akt neposredni

24

Z računom se odmeri mesečna članarina, z odločbo pa se odmeri letna članarina za preteklo
koledarsko leto.
25
Po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku izda pristojni organ upravni akt o upravni
zadevi. To sta odločba in sklep. Upravni akt – odločba ali sklep – je oblasten konkreten posamični
akt, ker organ na podlagi abstraktnega splošnega predpisa ureja posamično zadevo določene
stranke. Odločba je formalen – obličen upravni akt, ker mora biti izdan v pisni obliki in mora imeti
predpisane sestavne dele. Sestavni deli pa morajo imeti predpisane sestavine – stroga formalnost
(po Jerovšek, 2007, str. 122–123).
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pravni učinek, ni pa izdan v obliki odločbe, ima lahko za posledico nezakonitost akta
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 380).
Tako imenovani »Račun«, ki ga izda OZS, je dejansko upravni akt kot predmet upravnega
spora, saj izpolnjuje komulativne formalne in materialne pogoje: (1) izdala ga je nosilka
javnega pooblastila, OZS; (2) vsebuje odločitve o materialno pravno določeni obveznosti
(plačilo članarine po 39. členu ObrZ) in s tem posega v pravni položaj stranke; in (3)
utemeljen je na normi javnega prava, ki organ (OZS) pooblašča (ObrZ, 6. odstavek 39.
člena) za enostransko, oblastveno in posamično odločanje v javnem internetu, nadalje
šteje akt za predmet upravnega spora po določbi Ustave o upravnem sporu kot
subsidiarni obliki pravnega varstva, če ni zagotovljeno drugo varstvo po področnem
zakonu in gre za poseg v katero izmed ustavnih pravic oziroma svoboščin (Breznik in
Kerševan: v Kovač, 2008, str. 31, 40).
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Slika 5: Primer računa o odmeri mesečne članarine OZS

Vir: Kovač (2008, str. 11).

Enako sodna praksa: ali neko dejanje nosilca javnega pooblastila šteje za upravni akt ali
ne, ni odvisno od tega “v kakšni obliki je izraženo”26; relevantno je, ali se je odločalo o
pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posamezne osebe v okviru nalog, podeljenih z
javnim pooblastilom (Kovač, 2008, str. 156).
Če na tem mestu zanemarim dvojnost dokumentov, je pomembno tudi dejstvo, da ne
prvega ne drugega načina – dokumenta za obračun članarine ne določata niti ObrZ niti
Sklep. Poleg tega “obvestilo” ali “račun”, kot je že poudarjeno zgoraj, ne vsebujeta vseh
sestavin, ki jih ZUP določa kot obvezne, vsebovane v upravnem dokumentu, kot je
odločba oziroma izvršilni naslov.

26

O tem odločilo Vrhovno sodišče v nekaj odločbah kot npr. v Sodbi VS RS, št. U 1088/95.
Podobno sodba VS RS, št U 1205/95, idr.
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Z vidika do sedaj navedenega ugotavljam, da OZS v postopku odmere zbornične članarine
na več mestih krši postopkovna pravila. Predvsem pa je iz opisanega moč razbrati, da se
OZS kot nosilka javnih pooblastil ne zaveda resnosti položaja, oziroma se nekako izogiba
pravilnemu ravnanju v postopkih odmere članskega prispevka. Ali se temu izogiba
zavestno, bi težko rekla, ker govorimo o preveč pomembnem viru financiranja kot tudi
možnosti spora zaradi kršitev pravil postopka. Zavedati bi se morali, da gre v postopku
odmere zbornične članarine za oblastno dejanje močnejše stranke (organa), v tem
primeru zbornice, zato je pomembno, da je postopek izveden zakonito.
4.2.3 PROBLEMATIKA OBRTNEGA ZAKONA GLEDE DOLOČITVE POSTOPKA
ODMERE ZBORNIČNE ČLANARINE
ObrZ sicer v 7. odstavku 39. člena določa, da ima član zbornice zoper višino in način
plačila članarine pravico do pritožbe na organ, ki je s statutom OZS določen kot pritožbeni
organ, to je Upravni odbor OZS in da pritožba ne zadrži izvršitve plačila članarine. V 8.
odstavku 39. člena ObrZ še določa, da se za odločanje o pritožbi iz prejšnjega odstavka
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, za prisilno izvršitev plačila
pa določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
Torej z ObrZ je določeno, da se za odločanje o pritožbi člana uporabljajo določbe zakona,
ki ureja splošni upravni postopek. Pravno sredstvo kot varstvo pravic članov je z zakonom
zagotovljeno, kaj pa pred tem, da član lahko poda pritožbo zoper višino in način plačila
članarine, je treba izdati tudi dokument, oziroma voditi ugotovitveni postopek o zadevi in
ali je to mesečni račun ali letna odločba? Zakaj obrtni zakon posebej poudarja, da se o
pritožbi odloča na zgoraj opisan način, samo odmero pa zanemari27 – kakšen postopek28
je torej zakonodajalec predvidel?
27

Pravna teorija zahteva opredeljenost davka v zakonu, in sicer narekuje jasno in določno
opredeljeno dejansko stanje, ki privede do obdavčitve, in s tem povezane pravne posledice. V zvezi
s tem se tudi v slovenski pravni praksi zgledujemo po odločbah nemškega zveznega ustavnega
sodišča, ki vsebujejo celo presoje, da je nejasen (nedoločeno opredeljen) zakon lahko ničen zaradi
kršitev načel pravne države (BverfGE 1, 14; 45, 25). Načelo pravne države zahteva, da so predpisi,
ki posegajo v ustavne pravice in svoboščine, v pogojih in vsebini tako jasno formulirani, da je
možno razbrati pravni položaj prizadetega (BverfGE 21, 73; 79, 62; 169, 183). Po presoji
nemškega sodišča zakon krši zahtevo po jasnosti in določnosti zakona in s tem onemogoči
prizadetemu spoznati njegov pravni položaj (BverfGE 38, 62; 82, 50), če z vsebino normiranja ne
izključi možnosti preseganja obremenitve zavezanca v praksi. Določnost v posamezni normi je
treba po mnenju nemškega sodišča, kar pa povzema tudi slovenska pravna praksa, vsakič posebej
presojati in zato ni splošnega pravila. S tega vidika se presoja tudi prizadetost zavezanca (BverfGE
48, 210, 56, 1), kolikor večje so obremenitve, toliko višje so zahteve po določeni opredelitvi
(Šinkovec in Tratar, 2002, str. 23).
28
Pravila postopka, ki jih je pri ugotavljanju davčnih obveznosti (v konkretnem primeru analogno
članskega prispevka OZS) treba upoštevati, morajo biti jasno in vnaprej določena. Kolikor
posebnosti posameznega področja ugotavljanja davčnih obveznosti to zahtevajo, so določena s
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Ali lahko v tem primeru govorimo o tako imenovani tehnični praznini, kot jo poimenuje
Kelsen, ki pravi, da poleg resničnih pravnih praznin včasih govorimo o tehničnih
prazninah, katerih obstoj in interpretativno zapolnitev dopuščajo celo tisti, ki s
pozitivnopravnega vidika zanikajo obstoj pravnih praznin. Pojavljale naj bi se, kadar
zakonodajalec ne normira nečesa, kar bi moral normirati, če bi hotel, da bi bil zakon sploh
tehnično izvedljiv. V konkretnem primeru torej postopek odmere zbornične članarine.
Kelsen navaja primer tako imenovane tehnične praznine, kadar zakon na primer določa,
da naj bi nek organ bil izvoljen, ne določa pa volilnega postopka. To pomeni, da je v
skladu s pravom dovoljena kakršnakoli oblika volitev: proporcionalne ali večinske volitve.
Organ, ki je pooblaščen, da izvaja volitve, lahko volilni postopek določi po lastni presoji.
Določitev volilnega postopka je prepuščena normi nižje stopnje. O podobnem problemu
lahko govorimo v konkretnem primeru odmere članarine. Kelsen še pravi, da so zakoni
delo ljudi, takšni primeri niso izključeni. Norma lahko ima tudi nesmiselno vsebino. V tem
primeru ji nobena interpretacija ne more pomagati, da bi dobila smisel. Kajti z
interpretacijo ne moremo iz norme potegniti nečesa, česar ne vsebuje že sama po sebi
(po Kelsen, 2005, str. 88).
Če zaključim s to teorijo in jo uporabim kot absolutno, potem bi bila vsa nadaljnja
razprava nepotrebna, vendar je obstoječa zakonodaja pisana tako, kot je, in jo moramo v
praksi kot tako tudi izvajati vsaj do prve ustrezne spremembe.
Določbe 8. odstavka 39. člena ObrZ smiselno uporabimo tudi v postopku pred pritožbo,
kar, kot že predhodno navedeno. OZS tudi izvaja in si določbo ObrZ na ta način tudi sama
razlaga, vsaj v povezavi z drugim delom te določbe, ki pravi, da se za prisilno izvršitev
plačila uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
Utemeljitev za tako postopanje sem opredelila že v predhodnem poglavju, ko sem
razpravljala o upravni zadevi, saj je odmera zbornične članarine upravna zadeva in kljub
oporečnosti zakonske norme ni dvoma, da se mora odmera članarine voditi po upravnem
postopku.
Določba 39. člena ObrZ, ki opredeljuje, da se v zvezi s članarino uporablja ZUP, je
popolnoma nesmiselna in nelogična le za odločanje o pritožbi. V tem pogledu je taka
opredelitev, kot da sama odmera ne bi bila upravna zadeva, presoja upravičenosti neke
osnove in odmerjene višine oziroma načina plačila pa bi zadostila opredelitvi predmeta
upravnega postopka. Take določbe ne moremo gledati zgolj formalno (če področni zakon
navaja, da se o nečem vodi upravni postopek, izda upravna odločba ipd.), ampak
materialno, brž ko so izpolnjeni komulativni pogoji odločanja o pravici ali obveznosti

posebnimi pravili postopka v Zakonu o davčnem postopku, kolikor pa posebnih pravil postopka v
tem zakonu ni, se subsidiarno uporabljajo pravila Zakona o splošnem upravnem postopku (Horvat,
2005, str. 310).
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subjekta s področja upravnega prava, pri čemer je prisoten vsaj potencialni konflikt med
zasebno in javno koristjo.
Če sem natančna, torej ob takšni zakonski normi ne morem z zagotovostjo trditi, kaj ta
določba konkretno zahteva ali samo poudarja, da se izvršba opravi po davčnem postopku,
ali nakazuje uporabo davčne zakonodaje tudi v postopku odmere zbornične članarine.
Davčno izvršbo izvajajo pristojni organi in določbe zakona, ki ureja davčni postopek,
zavezujejo le-te. Lahko pa si dikcijo razložim v smislu odmernega postopka, torej, da se
za odločbo o odmeri članarine, ki jo izda OZS za namen prisilne izterjave, uporabljajo
določbe zakona o davčnem postopku in se ta opravi na podlagi izvršilnega naslova, torej
odločbe. Na tem mestu torej pomislek ostaja in bi bila dobrodošla razlaga zakonodajalca,
kakšen namen je zasledoval ob definiranju te zakonske določbe.
4.2.4 PRAVICA DO PRITOŽBE ČLANA ZOPER AKT O ODMERI ZBORNIČNE
ČLANARINE
V povezavi z odmernim postopkom zbornične članarine naj omenim še problem pravnega
varstva, kar izpostavlja tudi dr. Kovačeva. ObrZ in podrejeni akti določajo pristojne organe
– OZS kot odmerni organ na 1. stopnji in upravni odbor na 2. stopnji (Statut OZS, 31.
člen). V zvezi s tem je nenavadno, kot pravi dr. Kovačeva in bi ji lahko povsem pritrdila,
da je ustavno sporno. Problem je že v neusklajenosti stopenj, še bolj pa neobstoj
pritožbenega organa, če je 1. stopnja siceršnja 2. stopnja, s čimer je zavezancem kršena
pravica do pritožbe in ustavna kavtela o pravici do pravnega varstva (razen če smiselno
po ZUP štejemo kot pritožbeni organ resorno ministrstvo …) (2008, str. 156).
Ob zastavljenem vprašanju na zgoraj omenjeno temo so na OZS pojasnili, da odločbe o
odmeri zbornične članarine izdajo pristojne službe OZS, o morebitnih pritožbah zoper
odmerne odločbe pa odloča Upravni odbor OZS. Pomislek je povsem na mestu, namreč o
pritožbi odloča organ znotraj istega organa, kar poraja dvom v nepristransko odločanje.
Na OZS so nam pojasnili, da na to temo upravnega spora še ni bilo, zato ne obstaja
pravna praksa ali presoja pristojnega sodišča o ustavnosti te zakonske norme.
V teoriji upravnega prava pravico do pritožbe uvrščamo v instančni nadzor, ki se opravlja
na podlagi »konkretnega nezadovoljstva« z odločitvijo, ki ga izrazi stranka s svojo
pritožbo. S pritožbo se pri drugostopenjskem (višjem) upravnem organu »napade«
oziroma izpodbija posamičen upravni akt (prvostopenjskega) upravnega organa
(Grafenauer in Breznik, 2009, str. 205).
Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika (zagotavlja jo tudi Evropska
konvencija o človekovih pravicah), v konkretnem primeru člana, ki se obravnava v
povezavi z načelom o zakonitosti (ZUP, 6. člen) in načelom enakega varstva pravic
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(Ustave RS, 22. člen)29. Pritožba je dovoljena zoper akt ne glede na to, ali je ta zakonit ali
ne, zadostni pogoje je, da se z njim odloča o določeni pravici, obveznosti ali pravnem
interesu posameznika, in ta meni, da so z njim prizadete njegove pravice. Običajno je
pritožba vedno dovoljena, zato jo uvrščamo med redna pravna sredstva (Jerovšek in
Kovač, 2010, str. 58–60).
Upravni odbor OZS, ki je po obrtnem zakonu določen kot pritožbeni organ v postopkih v
zvezi s članarino, ni upravni organ. Gre za voljeni, predstavniški tako rekoč politični organ
in ne strokovni oziroma upravni. Kot izhaja iz ZUP, da o pritožbi zoper odločbo, ki jo je na
prvi stopnji izdal nosilec javnega pooblastila, odloča organ, določen z zakonom (ZUP, 232.
člen), torej po sami definiciji ZUP pritožbeni organ kot tak ni sporen. Vsekakor pa je s tem
okrnjeno neodvisno oziroma kot že omenjeno nepristransko odločanje.
Načelo dvostopenjskosti upravnega postopka je izpeljano prav iz načela pravice do
pritožbe (po Jerovšek in Kovač, 2010, str. 63).
Po določbah obrtnega zakona je treba izpostaviti tudi določbo, da pritožba zoper izdano
odločitev ne zadrži izvršitve plačila članarine (ObrZ-D, 6. odstavek 39. člena).
Običajno se odločba med pritožbenim rokom ne more izvršiti, kar pomeni, da ima
pritožbeni rok odložilen (suspenzivni) učinek (Androjna in Kerševan, 2006, str. 478).
Vendar to ne drži v vseh primerih, namreč izvršitev odločitve v javnem interesu ne sme
biti stvar izbire, zlasti če gre za naložitev obveznosti tako kot v konkretnem primeru plačila
članarine (npr. zaradi zagotovitve interesa javnih potreb nad individualno koristjo
zavezanca) (po Jerovšek in Kovač, 2010, str. 230). Govorimo o izjemi v odložilnem učinku,
kar določa 2. odstavek 236. člena ZUP (Androjna in Kerševan, 2006, str. 479).
Menim, da bi v primeru pritožbe zoper odločbo o odmeri članarine OZS ta lahko zadržala
samo prisilno izvršitev. To trditev bom podkrepila s podatki o številu pritožb, ki jih je OZS
prejela v posameznem letu zoper odmerne odločbe.

29

Pritožba je ena najstarejših institucij upravnega akta, ki ima temelj že v Ustavi RS, namreč ta
vsebuje posebno določbo o pravici do pravnega sredstva (25. člen), ko določa, da je vsakomur
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 205–206).
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Tabela 4: Število pritožb zoper odločbe o odmeri članarine OZS po posameznih
letih

Odmerno leto
članskega
prispevka

Število pritožb

Število izdanih
odločb

% pritožb glede na
št. izdanih odl.

2008

132

18.166

0,73

2009

145

19.345

0,75

2010

80

18.558

0,43

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011).

Graf 2: Odstotek (%) pritožb glede na število izdanih odločb

0,43 %
0,73 %
2008
2009
2010
0,75 %

Vir: lasten
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Graf 3: Število pritožb v odvisnosti od izdanih odločb
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OZS je v letu 2009 prejela 132 pritožb (pritožbe zoper odločbe o odmeri članarine za leto
2008), v letu 2010 je prejela 145 pritožb (pritožbe zoper odločbe o odmeri članarine za
leto 2009) in v letu 2011 (pritožbe zoper odločbe o odmeri članarine za leto 2010) je
prejela 80 pritožb. Iz prikazanih podatkov izhaja, da je število pritožb glede na število
vseh izdanih odmernih odločb v posameznem letu zanemarljivo, oziroma v posameznem
letu ne dosega niti 1 % vseh prejemnikov odločb. Pritožbe članov ob zadržanju prisilne
izvršitve plačila članarine (suspenzivni učinek) ne bi imele bistvenega vpliva na izpad
prihodka organizacije. Zakonska določba, da pritožba ne zadrži izvršitve plačila (ObrZ-D,
7. odstavek 39. člena), ima zagotovo psihološki vpliv na odločitev vsakega posameznika,
ali bo zoper izdano odločbo ugovarjal ali ne. Morda bi v primeru suspenzivnega učinka
število pritožb bistveno naraslo in bi s tem pomenilo namensko zavlačevanje postopka
prisilne izterjave.
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5
IZVRŠBA
ČLANSKEGA
PRISPEVKA
PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

OBRTNO-

5.1 OPREDELITEV POJMA IZVRŠBE
Izvršilni postopek je samostojen, od upravnega postopka ločen postopek, ki pa hkrati
pomeni nadaljevanje in zaključno fazo upravnega postopka. Cilj izvršilnega postopka je
prisilna vzpostavitev stanja, ki ga nalaga izvršilni naslov. Predmet prisilne izvršbe so tako
imenovane obveznostne odločbe, to je odločbe, s katerimi se strankam nalagajo
obveznosti denarne ali nedenarne narave, če jih z odločbo zavezane stranke ne izpolnijo
prostovoljno (Breznik et al., 2008, str. 776).
Izvršilni postopek definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj s pomočjo državnih
prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršnega
ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova. S terjatvijo se razume pravica
do denarnega zneska ali do neke storitve ali opustitve. Namen izvršilnega postopka je
torej uresničenje ali izpolnitev materialnopravnih dajatvenih zahtevkov (Tratar in Kruhar
Puc, 2005, str. 440).
Izvršba odločbe se opravi kot upravna ali kot sodna izvršba. Upravno izvršbo opravljajo
upravni organi po določbah ZUP ali posebnega zakona (ZDavP-2), sodno izvršbo pa
opravlja pristojno sodišče po predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. Izvršba odločbe za
izpolnitev denarnih in nedenarnih obveznosti zavezanca se opravi z upravno izvršbo
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 232).
Davčna izvršba pomeni izpolnitev davčne obveznosti ali druge obveznosti na prisilen
način. Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi. Zoper sklep je
dovoljena pritožba, ki pa ne zadrži njegove izvršitve (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 154).
Z izvršbo dosežejo davčni organi prisilno izpolnitev upravnega akta, ki nalaga davčnemu
dolžniku plačilo denarne obveznosti, ali siceršnje ravnanje, da nekaj stori, opusti ali trpi.
Splošni zakon, ki ureja področje izvršbe, je Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št.
3/07 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), vendar je glede na specifičnost
pravnega razmerja med dolžnikom in upnikom v primeru, kjer je terjatev javna dajatev,
treba posebej urediti tudi postopek izvršbe. ZIZ se v primeru davčne izvršbe uporablja pri
izvršbi na nepremičnine in deleže v družbi (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 441–442).
Odločba v upravnem postopku postane izvršljiva, če je postala dokončna in če je pretekel
rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Izvršujejo se samo odločbe, ki nalagajo neko
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obveznost, z namenom, da se izterja denarna obveznost ali izpolni nedenarna obveznost
(po Jerovšek in Kovač, 2010, str. 231).
Do uveljavitve sprememb davčne zakonodaje (ZDavP-2 in ZDS-1B) z dnem 1. 1. 2007 je
članarino OZS za samostojne podjetnike odmerjal DURS po principu samoobdavčitve. Prav
tako je za to skupino članov DURS izvajala izterjavo članskega prispevka. Za ostale pravne
subjekte pa je članarino odmerjala ves čas OZS sama kot tudi vodila postopke izterjave30.

5.2 VLOGA DAVČNE UPRAVE RS V POSTOPKIH IZVRŠBE ČLANARINE
OZS DO SPREMEMBE OBRTNEGA ZAKONA V LETU 2007
Obrtni zakon je do uveljavitve novele ObrZ-D v 5. odstavku 39. člena določal, da OZS
lahko s pogodbo prenese na Davčno upravo RS odmerjanje, pobiranje in izterjevanje
članarine. Davčna uprava je vse do 31. 12. 2006 odmerjala, pobirala in izterjevala
članarino članov OZS – samostojnih podjetnikov.
Hkrati z ObrZ je bilo to področje opredeljeno tudi v zakonu o davčni službi, in sicer v 7.
členu ZDS-1-UPB1, ki je določal: »Davčna uprava lahko pobira članske prispevke za
Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko
zbornico Slovenije. Medsebojna razmerja določita davčna uprava in posamezna zbornica s
pogodbo. V pogodbi se določijo medsebojna razmerja, obseg opravljanja storitev
pobiranja ter plačilo za opravljanje storitev pobiranja. Cena opravljene storitve temelji na
dejanskih stroških.«
Poleg tega je bilo v 8. členu ZDS-1-UPB1 določeno, da: »Opravljanje nalog davčne izvršbe
terjatev države in lokalnih samoupravnih skupnosti, ki niso davki, in davčne izvršbe
članskih prispevkov za zbornice, lahko davčna uprava poveri tudi osebam, ki so v skladu z
zakonom, ki ureja področje izvršbe in zavarovanja, imenovane za neposredna dejanja
izvršbe in zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za izterjevalca po tem zakonu in na način, ki
ga določi ministrica oziroma minister, pristojen za finance, na predlog generalnega
direktorja.«
Tako ObrZ kot tudi ZDS-1-UPB1 sta določala pristojnost odmerjanja, pobiranja in izterjavo
članskega prispevka OZS. S pogodbo je OZS prenesla te naloge na DURS, vendar zgolj,
tako kot sem navedla že zgoraj, samo za samostojne podjetnike.
Na OZS so pojasnili, da so pravnim osebam odmerjali članski prispevek z računom kot
verodostojno listino, kar se je kasneje izkazalo za pomanjkljivo v postopku izvršbe,
namreč za pravne osebe je OZS predloge za začetek postopka izvršbe vlagala na sodišče.

30

Kako je OZS izvajala in podajale predloge za začetek postopka izvršbe, bom natančno opisala v
nadaljevanju.
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Postopek izvršbe, ki bi se vodil po davčnem postopku in kar bi v skladu z določbami ObrZ
in ZDS-1 lahko tudi potekalo, bi se lahko začel zgolj na podlagi izvršilnega naslova, npr.
odločbe31, ki pa jih OZS članom vse do konca leta 2004 ni izdala.
OZS je zaradi razlogov, navedenih v predhodnem odstavku, poskušala izpeljati izvršbo
neplačanega članskega prispevka po postopku, kot ga opredeljuje ZIZ. Sodišče se je
izreklo za stvarno nepristojno v izvajanju izvršbe zbornične članarine32, saj je menilo, da je
za izvršbo zbornične članarine kot javne dajatve pristojen davčni organ. OZS pa članom ni
izdala ustreznega izvršilnega naslova, da bi lahko predloge za izvršbo predala v izvršitev
davčnemu organu. Izvršilni naslov je namreč izvršljiva odločba (tudi tuja), s katero je
mišljena odločba, izdana v upravnem postopku.
Vedno mora biti izvršilni naslov opredeljen v formalni obliki odločbe (sklepa) s pravico do
pritožbe (Tratar in Kruhar Puc, 2005, str. 440). Torej »račun«, ki ga je izdala OZS članu
mesečno za plačilo članarine, ni ustrezni izvršilni naslov v postopku davčne oziroma
upravne izvršbe.
Zakaj OZS ni izdala odmernih odločb vsaj v naknadnem postopku, ni jasno, saj je bila
zakonska podlaga v ObrZ-UPB1 enaka kot po uveljavitvi spremembe Obrz-D. Na OZS
pojasnjujejo, da za tak način odmere članarine niso imeli ustreznih resursov (niti
programske opreme kot tudi ne ustrezne kadrovske podpore). V tem pogledu bi lahko
OZS očitali, da ni naredila vsega, da bi bila dajatev poplačana. Očitno je imela OZS v
preteklosti dovolj sredstev, pobranih s strani DURS od samostojnih podjetnikov, medtem
ko so pravne osebe poravnavale prispevke po lastni volji. V tem primeru lahko govorimo o
neenaki obravnavi članov, kar je z vidika ZUP kršitev načela zakonitosti.
5.2.1 ČLANSKI PRISPEVEK KOT DAVEK PO ZAKONU O DAVČNEM POSTOPKU
Članarina OZS je javna dajatev, določena kot obvezna že po samem zakonu.

31

Izvršba se lahko opravi le na podlagi izvršilnega naslova – izvršljive odločbe, poravnave (ZDavP2, 1. in 2. odstavek 282. člena) in izvršljivega sklepa (ZDavP-2, 283. člen), s katerim se nalagajo
določene obveznosti (Breznik et al., 2008, str. 776). Izvršilni naslovi so: izvršljiva odločba o odmeri
davka; izvršljiv obračun davka, izvršljiva odločba tujega davčnega organa; izvršljiv sklep davčnega
organa; izvršljiv plačilni nalog, izvršljiva odločba o prekršku, izvršljiva sodba sodišča, izdana v
zadevah prekrškov, in izvršljiv sklep sodišča, izveden v zadevah prekrškov; odločba, sklep ali
plačilni nalog s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te obveznosti (Kovač,
2008, str. 111).
32
Sklep Vrhovnega sodišča opr.št. III Ips 99/2001 z dne 11. 10. 2001. V konkretnem primeru je
upnica v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine zahtevala od dolžnice plačilo članskega
prispevka. Izvršilno sodišče je predlogu ugodilo, vendar je na dolžničin ugovor pritožbeno sodišče
sklep o izvršbi razveljavilo in predlog za izvršbo zavrglo. Menilo je, da za izvršbo ni pristojno
sodišče, ampak davčni organ.
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Naj poudarim to, kar povzema tudi Horvat, da mora postopanje in odločanje o davčnih
obveznostih v najstrožjem spoštovanju temeljiti na načelu zakonitosti, določenem v 6.
členu Zakona o splošnem upravnem postopku, utemeljenem na drugem odstavku 120.
člena Ustave RS, ki določa, da opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in
na podlagi Ustave in zakonov. Celotna ureditev izvajanja pristojnosti na področju davkov
je in mora biti v kar največji možni meri opredeljena vnaprej po določenih pogojih za
ustvarjanje izvršilnih predpisov, določitvi pristojnosti, postopkov in vsebine norm. Horvat
se v podkrepitev navezuje še na Odločbo Ustavnega sodišča (št. I, 102, str. 246), in sicer
povzema obrazložitev sodišča v povezavi z določbo 2. odstavka 120. člena Ustave, ki
določa zakonitost pravnega delovanja izvršilne veje oblasti, zato mora zakon določiti vse
bistvene sestavine za delovanje. To pomeni, da mora zakon določiti organizacijska,
postopkovna in vsebinska vprašanja tako, da lahko prizadeti davčni zavezanec (v
konkretnem primeru član) ugotovi svoj pravni položaj že na podlagi zakona in da se lahko
ugotavlja zakonitost konkretnega upravnega akta v upravnem sporu pred sodiščem, kjer
lahko prizadeti zahteva sodno varstvo svojih pravic in interesov (2005, str. 309).
Kot davek ZDavP-2 pojmuje različne javne dajatve. Davčni urad v skladu s 1. točko 13.
člena ZDS-1 opravlja odmero davkov in davčno izvršbo odmerjenih davkov. Davek je v
skladu s 3. členom ZDavP-2 vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna
Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila
za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o
obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi
zakonov o obdavčenju. Obresti, stroški postopka pobiranja davkov, denarne kazni, globe
in stroški postopka o prekršku, ki jih odmeri oziroma izreka davčni organ, so pripadajoče
dajatve, ki se štejejo za davek (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 43).
Kot izhaja iz 147. člena Ustave, lahko davke, carine in druge dajatve predpisuje država le
na podlagi zakona in ne šele podzakonskega predpisa. O tej zakonski vezanosti je v
komentar Ustave RS več povzel Šturm, opiral se je na nemško ureditev, in sicer
utemeljuje vezanost uprave pri določanju davkov s posebno naravo davka kot dajatve33, ki
služi za pokrivanje javnih finančnih potreb, zato je vsaka davčna bremenitev primerna ne

33

Ustavno sodišče je zapisalo eno temeljnih načel davčnega oziroma finančnega prava, načelo
prednosti vsebine pred obliko. To pomeni, da je ne glede na to, kako je dajatev poimenovana,
odločilnega pomena njen namen. Namen članarine ali prispevka je ves čas enak – zagotovitev
možnosti uresničevanja javnega interesa, ustavno dopustnega cilja, zaradi katerega je dopusten in
nujen poseg v sicer ustavno zavarovane pravice posameznika. Kvalifikacija neke dajatve je odvisna
od njene materialne vsebine in ne od njenega poimenovanja. Ni v pristojnosti zakonodajalca, da
dajatvi, ki izpolnjuje vse znake javne dajatve, na podlagi izrecnega zanikanja te lastnosti ali z
izrecno razvrstitvijo pod neko drugo vrsto dajatve odvzame to lastnost oziroma naravo (Odločba US
RS, opr. št. U-I-138/99).

68

glede na višino in potrebna za zadovoljitev državnih potreb. Posebej izpostavlja merilo
določnosti (Šturm at el., 2002).
ObrZ vse do spremembe v letu 2004 ni določal višine niti meril (osnove) za določitev
višine prispevka članov. Urejal je le pristojnost skupščine, da določi njegovo osnovo,
višino in roke plačevanja (ObrZ, 2. odstavek 39. člena), zato je bil po presoji
predlagateljev ustavne presoje v neskladju s 147. in z 2. členom ustave.
Ustavno sodišče je presodilo na to temo v odločbi št. U-I-90/99-30, saj zaradi avtonomije
članarina ni izgubila značaja javne dajatve, temveč gre še vedno za obvezno dajatev, ki je
vezana na prisilno članstvo v neki organizaciji. Prisilne dajatve pa se smejo po ustavi, tako
kot že omenjeno, določati samo z zakonom. Ustavno sodišče je že odločilo, da mora biti
že iz zakona, ki davek uvaja, in ne šele iz podzakonskega predpisa, razvidno in
predvidljivo, kaj država zahteva od davkoplačevalca (kot npr. odločba št. U-I-296/95 z dne
27. 11. 1996, Ur. list RS, št. 82/97 in odločba št. U-I-290/96 z dne 27. 11. 1997, Ur. list
RS, št. 49/98). Čim bolj posredna je zveza med javno dajatvijo in povračilom, tem bolj
določen mora biti zakon, ki tako javno dajatev predvideva.
Že iz povedanega izhaja, da zbornica pri določanju višine članarine ne more biti nevezana.
Njena višina mora biti v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti, zaradi katerega je
članstvo obvezno. Ta zahteva ne izključuje določitve pavšalnega zneska članarine, niti ne
preprečuje, da zbornični organi ne bi smeli upoštevati plačilne zmogljivosti posameznega
zavezanca. Ker gre za javno dajatev, pa bi moralo biti v zakonu določeno, vsaj v
kolikšnem delu se dejavnost financira s članarino. Predviden bi moral biti tudi nadzor
države nad določanjem članarine in določen ali vsaj določljiv postopek za njeno odmero in
izterjavo. Upravičenje zbornice, da nalaga plačilo javne dajatve, pa je povezano tudi z
nadzorom Računskega sodišča (tako ustavno sodišče že v zadevi št. U-I-290/96). Vse to
pa ObrZ vse do leta 2004 ni predvideval in ker je v svojih določbah le prenesel pooblastilo
za določanje članarine na skupščino OZS, ne da bi opredelil osnovo in kriterije za določitev
njene višine ter nadzor države nad njenim določanjem, je bil zakon v presoji Ustavnega
sodišča v tem delu opredeljen kot v neskladju z ustavo.
Po vložitvi pobud in presoji Ustavnega sodišča sta bili sprejeti dve noveli ObrZ, in sicer:
zakon o dopolnitvah obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 61/00 – ObrZ-A, ki za konkreten
primer ni relevanten) in zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (Ur. list RS,
št. 42/02 – ObrZ-B), ki je dopolnil določbe o članskem prispevku.
Novela ObrZ-D pa je določanje zbornične članarine opredelila še bolj natančno v samem
zakonu, namreč na novo je bil vzpostavljen kriterij za določanje višine članarine – število
zaposlenih pri članu, prav tako pa opredeljena tako najnižji kot najvišji znesek članarine.
Več o noveli Obrtnega zakona, ki je pričela veljati 1. 1. 2008, pa v nadaljevanju.
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Z vidika članarine kot davka naj na tem mestu izpostavim še institut zastaranja, namreč
glede na predhodne opredelitve se prav tako v primeru štetja rokov zastaranja odmere
kot tudi izterjave članskega prispevka uporabljajo določbe ZDavP-2, namreč ObrZ tega
posebej ne ureja drugače.
5.2.2 SPOR O PRISTOJNOSTI IZVAJANJA POSTOPKOV IZVRŠBE ZBORNIČNE
ČLANARINE IN ARGUMENTI DURS ZA NEPRISTOJNOST V IZVAJANJU
POSTOPKOV IZVRŠBE
OZS je odmerjala članski prispevek pravnim osebam na podlagi verodostojne listine vse
do konca leta 2004, v letu 2005 pa je pravnim osebam prvič izdala odmerne odločbe in s
tem izpolnila pogoj za izvrševanje neplačanega članskega prispevka po načelih davčnega
postopka34. Z izpolnitvijo tega pogoja pa je nastopila težava na strani DURS, ki se je teh
postopkov izogibala, oziroma opravičevala neizvajanje izvršbe članskega prispevka OZS
pravnih oseb s pomanjkanjem kadrov in množico drugih postopkov. Na OZS so pojasnili,
da so se z DURS večkrat sestali na temo izvršbe zbornične članarine in se po več poskusih
v letu 2006 le sporazumeli, da je le-ta pričela z izvajanjem postopkov izvršbe tudi za
pravne osebe (za leta, ko je OZS članom izdala odmerne odločbe35).
OZS in DURS sta sklenili tehnični protokol za elektronsko izmenjavo podatkov v zvezi s
postopki izvršbe.
Postopke izvršbe članskega prispevka za OZS je DURS izvajal vse do spremembe davčne
zakonodaje konec leta 2006, ker se je po tej spremembi DURS izrekel za nepristojnega v
nadaljevanju postopkov izvršbe. Po podatkih OZS je v teh postopkih DURS izdal zgolj
obvestila dolžnikom, medtem ko do dejanske izdaje sklepov o izvršbi ni prišlo. Razlog, da
ni prišlo do realizacije s strani DURS z izdajo posamičnih sklepov o izvršbi, je med drugim
tudi ta, da sta se OZS in DURS sporazumeli o izvedbi postopkov relativno pozno (proti
koncu leta 2006), kar je seveda pomenilo časovno kratko obdobje pred spremembo
davčne zakonodaje na tem področju, ki je pričela veljati s 1. 1. 2007.
OZS se je ponovno znašla v situaciji kot pred sklenjenim sporazumom, sledilo je novo
pogajanje in argumentiranje za oziroma proti izvajanju postopkov v pristojnosti DURS.
Če na začetku za boljšo predstavo definiram zakonske določbe, ki so bile spremenjene
oziroma črtane iz zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi v povezavi s
postopki zbornične članarine, in jih je Davčna uprava RS uporabila kot argument za
neizvajanje nadaljnjih postopkov.
34

Odločba oziroma sklep je podlaga za izvrševanje pravice in izvršilni naslov za izvršbo (Virant et
al., 2010, str. 52).
35
DURS je pričel s postopki izvršbe zbornične članarine tudi pravnih oseb za obdobje terjatev 2005
in 2006.
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V 6. odstavku 2. člena ZDavP-1 (s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) je bilo
določeno, da se določbe, ki se nanašajo na pobiranje davka, smiselno uporabljajo tudi za
pobiranje članskih prispevkov zbornicam, če je z zakonom o njihovi uvedbi tako določeno,
in ta določba je bila z uveljavitvijo ZDavP-2 črtana.
Prav tako je bil iz ZDavP-2 črtan 125. člen ZDavP-1, ki je določal, da davčni organ postopa
po zakonu o davčnem postopku v delu zakona, ki določa davčno izvršbo tudi, kadar na
podlagi zakonskega pooblastila opravlja izvršbo drugih denarnih nedavčnih obveznosti.
Iz Zakona o davčni službi (ZDS-1-UPB1) je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davčni službi (ZDS-1B) črtan v celoti 7. člen36, ki je določal pobiranje članskih
prispevkov za zbornice, ter delno 8. člen, ki je določal prenos pooblastila za izvajanje
nalog davčne izvršbe.
DURS je prenehal z vsemi postopki izvršbe zbornične članarine, z utemeljitvijo, da po
zgoraj navedenih spremembah ni več pristojen za izvajanje postopkov izvršbe zbornične
članarine.
Ali je bil DURS s tako razlago v zmoti, bom poskušala utemeljiti v nadaljevanju.
5.2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI VLOGE DURS V POSTOPKIH ODMERE IN
IZVRŠBE ČLANARINE OZS
Preden nadaljujem s postopki in pristojnostmi OZS v zvezi z izvršbo, naj izpostavim še
nekatere prednosti kot tudi slabosti izvajanja postopkov izvršbe neplačane zbornične
članarine v pristojnosti DURS.
Vsekakor je ena od prednosti izvajanja postopkov izvršbe v pristojnosti davčnih organov
ta, da čutijo dolžniki (člani) strah oziroma avtoriteto teh organov. Ljudje že v vsakdanjem
življenju drugače odreagirajo, ko slišijo, da zoper njih izvaja postopek davčna uprava, ali
že samo, ko prejmejo pošto le-te. Avtoritativnost organa je ena od bistvenih prednosti.
Poleg tega gre tudi za prihranek finančnih sredstev, saj predlagatelji razen dela s pripravo
predlogov za oddajo na davčno upravo drugega stroška s samo izvršbo nimajo. V kolikor
imajo zakonsko pooblastilo, da izvajajo postopke izvršbe v lastni pristojnosti (npr. KGZS),

36

Zakon o davčni službi (ZDS-1-UPB1), Ur. l., št. 17/2005 v 7. členu določa:
»Davčna uprava lahko pobira članske prispevke za Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno
zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Medsebojna razmerja določita
davčna uprava in posamezna zbornica s pogodbo. V pogodbi se določijo medsebojna razmerja,
obseg opravljanja storitev pobiranja ter plačilo za opravljanje storitev pobiranja. Cena opravljene
storitve temelji na dejanskih stroških.«
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potem se prevalijo tudi vsi stroški, povezani s temi postopki, na samega izvajalca (od tiska
dokumentov, poštnine, idr.).
Prav tako je prednost izvajanja postopkov izvršbe v pristojnosti DURS tudi v povezanosti z
ostalimi bazami podatkov dolžnikov (npr. Centralni register prebivalstva in druge baze, ki
so na razpolago samo davčnim organom) in njihovo pridobivanje po uradni dolžnosti ne
terja dodatnih stroškov. Pri vročanju dokumentov in iskanju primernih izvršilnih sredstev
posameznih dolžnikov večkrat naletimo na nepremostljive ovire, saj se vodijo številni
podatki kot tajni oziroma zaupni (z vidika varstva osebnih podatkov), zato so organizacije
v tem delu manj učinkovite pri izvajanju postopkov izvršbe.
Kar nekaj pa je seveda tudi slabosti, vsaj z vidika samega davčnega organa. Že sami
poudarjajo, da občutijo pomanjkanje kadrov za delo na postopkih izvršbe in pomanjkanje
časa zaradi (pre)številčnih predlogov za izvršbo tujih terjatev. Zaradi navedenega je
slabša izvedba na področju pobranih davkov državi in pojav množice zastaranih terjatev
zaradi nepravočasne uvedbe postopka. Vse to pa povzroča nezadovoljstvo na strani
drugih predlagateljev (DURS, 2010).
Poleg tega se DURS sooča s stalnim prilagajanjem informacijske podpore pri postopkih
izvršbe, kar posledično pomeni tehnične težave s prenosom predlogov tujih
predlagateljev, neažurnostjo podatkov, neusklajenostjo evidenc, izgubo podatkov ipd.
Zaradi neprestanega spreminjanja osnovnih – davčnih predpisov morajo delavci na davčni
upravi stalno izpopolnjevati svoja strokovna znanja, kar jim vzame veliko delovnega in
prostega časa. V nekaterih primerih se DURS srečuje z neustrezno izobrazbo oziroma
delovnimi izkušnjami svojih delavcev, predvsem izterjevalcev, ki imajo velikokrat nižjo
stopnjo izobrazbe kot dolžniki. Tudi izobraževanje v celotni davčni upravi še vedno ni
dovolj dobro urejeno, kljub temu da je uzakonjeno obvezno usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih (Pavletič, 2007, str. 38).

5.3 IZVRŠBA ZBORNIČNE ČLANARINE PO SPREMEMBI
ZAKONODAJE V LETU 2006 IN POSLEDICE SPREMEMB

DAVČNE

Z uveljavitvijo spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o davčni
službi (ZDS-1-UPB2) se je DURS izrekel za nepristojnega v zvezi s postopki izvršbe
zbornične članarine, prav tako pa sprememba ObrZ-D ni prinesla rešitev glede teh
postopkov. OZS se je znašla v brezizhodnem položaju oziroma v pat poziciji.
Zakonodajalec ob spremembah obstoječe zakonodaje, ki je urejala področje izvršbe
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zborničnih članarin, ni predvidel različnega položaja zbornic37 in posledično ni uredil tega
področja tako, da bi bil za vse prizadete sprejemljiv.
V tem brezizhodnem položaju bi morala OZS sprožiti spor o pristojnosti38 oziroma
kompetenčni spor, vendar so, kot so mi zatrdili na OZS, uporabljali »mehko obliko
reševanja« spora z DURS. V medsebojnih dogovorih in usklajevanjih so pristali na
pooblastilo izvajanja postopkov izvršbe po davčnem postopku v pristojnosti, ki ga je DURS
prenesel na OZS z dokumentom »Pooblastilo«.
Lahko govorimo o pozitivnem sporu (ko si dva ali več organov lastijo pristojnost v neki
zadevi) ali negativnem sporu (ko organi odklanjajo reševanje oziroma odločanje v neki
zadevi) (Rupnik et al., 1996, str. 304).
Kompetenčni spor v primeru negativnega spora o pristojnosti lahko sproži organ, ki se je
zadnji izrekel, da ni pristojen, kar določa 27. člen ZUP. Vprašanje pristojnosti se,
predvsem v primeru negativnega spora39, postavi kot procesni pogoj za uvedbo in izvedbo
postopka. Spor o pristojnosti je po vsebini namreč vprašanje o obstoju procesne
predpostavke za odločanje (MJU, 2009). V primeru spora med OZS kot nosilcem javnega
pooblastila iz državne pristojnosti in DURS kot državnim upravnim organom v sklopu
ministrstva bi odločala vlada (glej ZUP, 2. točka 1. odstavka 26. člena).
Pri vsem tem si je pomembno zastaviti vprašanje, kdo pravzaprav odgovarja (npr.
odškodninsko) za neizvajanje oziroma opustitev postopkov izvršbe zbornične članarine kot
obvezne dajatve.
Izvršitev odločitve, sprejete v javnem interesu, ne bi smela biti stvar izbire, zlasti če gre za
naložitev obveznosti, odrejene v postopku, ki se je začel po uradni dolžnosti, npr. zaradi
zagotovitve javnega interesa pri pobiranju davkov. Zato upravni organ, ki je izvršilni
naslov izdal, lahko poskrbi in mora poskrbeti za realizacijo naloženih obveznosti oziroma
izvršitev pravice (Virant et al., 2010, str. 69).

37

Namreč v tem obdobju je bila sprejeta tudi sprememba in dopolnitev Zakona o gospodarskih
zbornicah (Ur. l. RS, št. 110/09, ZGZ-A), ki je uvedel prostovoljno članstvo v Gospodarski zbornici
Slovenije, medtem ko je obvezno članstvo ostalo tako v OZS kot tudi v KGZS.
38
Pristojnost je po ZUP (in vseh drugih procesnih zakonih) pravica in dolžnost organa, da določeno
zadevo obravnava in o njej odloči (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 291).
39
Predlog za odločanje v sporu o pristojnosti poda organ, ki se je zadnji izrekel, da ni pristojen
(glej Grafenauer in Breznik, 2009, str. 243).
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5.3.1 PRAVNE POSLEDICE POSKUSA PRENOSA PRISTOJNOSTI IZVAJANJA
IZVRŠBE ZBORNIČNE ČLANARINE NA OZS
Zakon o splošnem upravnem postopku določa v 18. členu prepoved prevzema40 in
prenosa pristojnosti. Omenjena določba ZUP določa, da noben organ ne more prevzeti
posamezne upravne zadeve iz pristojnosti drugega organa in je rešiti sam, razen če zakon
tako določa in če so izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji. Poleg tega ta določba ZUP še
poudarja, da organ, ki je pristojen za odločanje v posamezni upravni zadevi, sme
odločanje v tej zadevi prenesti na kakšen drug organ samo z izrecnim zakonskim
pooblastilom. Stvarna in krajevna pristojnost se ne more spremeniti z dogovorom med
strankami ali organi, razen če zakon drugače določa (po Jerovšek et al., 2004, str. 126).
Velja načelo izključne pristojnosti, kar pomeni, da je za vsako zadevo pristojen samo en
organ (več glej Grafenauer in Breznik, 2009, str. 238). Kakšen pravni pomen je torej
imelo sledeče pooblastilo DURS?
Iz navedene določbe ZUP sta
pristojnosti41 iz enega organa
aktualnih zakonskih sprememb
zbornične članarine, in je v tem

torej DURS in OZS kršila osnovno prepoved prenašanja
na drugega. Takega pooblastila ni določila nobena od
v tistem obdobju, ki so na novo urejale materijo izvršbe
pogledu ničen.

Prevzem pristojnosti42 v upravnem postopku načeloma ni dovoljen, če zakon izrecno ne
določa drugače. Izjemo določa že sam ZUP, in sicer v tretjem odstavku 18. člena.
Prevzem pristojnosti je dovoljen v primeru nepravočasnega reševanja upravnih zadev na
prvi stopnji. Pristojnost lahko prevzame organ, pristojen za nadzor nad delom pristojnega
organa – to je hierarhično višji organ (po Jerovšek et al., 2004, str. 126).
V konkretnem prenosu pristojnosti iz DURS na OZS ne gre za tovrstno izjemo, temveč gre
za izvajanje nalog iz izvirne pristojnosti enega organa. Dogovor o pristojnosti načeloma ni
dovoljen, torej ta se ne more spremeniti z dogovorom med organi, temveč zgolj, če zakon
izrecno tako določa.
Poskus prenosa pristojnosti ni bil uspešen, saj so banke zavrnile izvrševanje sklepov o
izvršbi, izdanih s strani OZS, ravno z utemeljitvijo, da OZS nima zakonskega pooblastila za
izvajanje teh postopkov. OZS je po tem neuspehu ponovno začela s pogovori z DURS, saj
je po zavrnitvi bank glede izvrševanja sklepov o izvršbi, izdanih s strani OZS, postalo vsem
40

Pomeni prepoved prenosa – delegacije.
Če se pravila o pristojnosti kršijo, je to absolutna kršitev pravil postopka, še zlasti če gre za
kršitev stvarne pristojnosti. Po ZUP je namreč absolutna kršitev pravil postopka vezana le na
kršitve pravil o stvarni in ne krajevni pristojnosti (glej Jerovšek in Kovač, 2008, str. 291–292).
42
Teorija uporablja tudi izraze devolucija, avokacija, atrakcija, substitucija (Jerovšek, 2004, str.
126).
41
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udeležencem jasno, da se DURS ne bo mogel izogniti izvajanju izvršilnih postopkov za
neplačan članski prispevek. OZS je to dejstvo podkrepila z argumenti oziroma z določbami
ZUP, namreč ta v 289. členu določa pristojnost izvajanja postopkov izvršbe, in sicer pravi,
da upravno izvršbo opravlja organ, ki je odločil na prvi stopnji, če ni s posebnim
predpisom za to določen kakšen drug organ43.
5.3.2 ARGUMENTI ZA
PRISTOJNOSTI DURS

IZVAJANJE

IZVRŠBE

ZBORNIČNE

ČLANARINE

V

V drugem odstavku 289. členu ZUP še določa, da ne glede na določbe tega člena upravno
izvršbo denarnih obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo
davčnih obveznosti. Zakon določa izjemo – izključno pristojnost davčnega organa za
izvršbo denarnih obveznosti (Breznik et al., 2008, str. 787).
ObrZ določa, da se za prisilno izvršitev plačila uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni
postopek. Pravila davčnega postopka ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki v 1.
členu določa tiste subjekte, ki postopajo po tem zakonu, in sicer zakon določa, da je to
davčni organ. Po tem zakonu postopajo tudi nosilci javnih pooblastil44, če so z zakonom
pooblaščeni za pobiranje davkov, in je z zakonom predpisano, da se za njihovo pobiranje
uporablja ta zakon (ZDavP-2, 1. člen).
Prav tako pa ZDavP-2 v 11. členu (državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov)
določa, kdo se šteje za davčni organ, in sicer:
1. Ministrstvo za finance,
2. Davčna uprava Republike Slovenije,
3. Carinska uprava Republike Slovenije in
4. drugi državni organi, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.
Ker OZS (če bi zapadla pod točko 4) v področni zakonodaji nima osnove za izvajanje
postopkov izvršbe, je v konkretnem primeru taksativno določeno, kdo še lahko izvaja
izvršbo po navedeni določbi, ki ureja davčni postopek.
Davčni organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi (ZDavP-2, 2. odstavek
143. člena), in sicer ga vedno izda davčni organ, tudi v nedavčnih zadevah.

43

V 289. Členu ZUP določa organe, ki so pristojni za upravno izvršbo, ki se opravlja po upravni
poti. Davčni organ po tem zakonu je Davčna uprava RS, med njene naloge sodi tudi prisilna
izterjava denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja
splošni upravni postopek (Breznik et al., 2008, str. 787).
44
Ko postopajo po Zakonu o davčnem postopku nosilci javnih pooblastil, je to omejeno zgolj na
pobiranje.

75

6
POSTOPKI
IZVRŠBE
ČLANSKEGA
PRIMERLJIVIH ORGANIZACIJAH

PRISPEVKA

V

6.1 POLOŽAJ KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IN
IZVRŠBA ČLANSKEGA PRISPEVKA KGZS
Položaj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je v marsičem podoben OZS, tako v
statusu organizacije, načinu financiranja (obvezni članski prispevek), načinu združevanja
članov (obvezno članstvo), nalogah ipd. Če izpostavim samo področje, ki je tema te
naloge, potem poudarjam, da je vse do spremembe davčne zakonodaje v letu 2006 bilo
prav tako podobno (ali enako) urejeno področje izterjave neplačanega zborničnega
prispevka.
Različen položaj OZS in KGZS na področju izvršbe članskega prispevka je prinesla
sprememba davčne zakonodaje z začetkom veljavnosti 1. 1. 2007 in posledično različna
ureditev v področnih zakonih – Obrtnem zakonu (ObrZ-D) ter Zakonu o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B).
Prav iz razloga podobnosti organizacij in različne ureditve področja izvršbe članskega
prispevka, ki je bila izpeljana zaradi sprememb davčne zakonodaje, sem navedla KGZS kot
primerjalno organizacijo. V nadaljevanju bom opredelila spremembe na področju izvršbe,
ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (ZKGZ-B), ter se opredelila glede primernosti ureditve tega področja.
Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je uvedel koncept obveznega združevanja
v zbornico kot pravno osebo javnega prava. Rešitev, po kateri se KGZS podeli takšen
pravni status, je bila v preteklosti utemeljena z visoko stopnjo izraženega javnega interesa
na tem področju in z obsegom, s strani države prenesenih javnih pooblastil, ki naj bi jih
KGZS izvajala. Obvezno članstvo v KGZS je bilo utemeljeno tudi z željo po zagotavljanju
primerne številčne zastopanosti tistih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom ali
ribištvom, in s tem tudi po omogočanju reprezentativnosti članstva ter vzpostavitvi
partnerskega odnosa z državo, saj naj bi le zadostno število članstva zagotavljalo
neodvisno in strokovno izvajanje z zakonom določenih nalog KGZS (KGZS, 2007a).
Z uveljavitvijo ZDavP-2 je bil razveljavljen 26. člen ZKGZ-UPB1, ki je določal obveznost
DURS, da za zbornico odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični prispevek in prispevek
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prostovoljnih članov zbornice. Zaradi navedene razveljavitve 26. člena ZKGZ-UPB145 so
predlagatelji spremembe zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pojasnjevali, da
je nastala pravna praznina, ki so jo odpravili s predlagano rešitvijo. Predlog spremembe je
dopolnil še dostop do baz podatkov in evidenc, ki jih zbornica potrebuje, da lahko sama
uvede in vodi postopek izterjave neplačanih zborničnih prispevkov (KGZS, 2007a).

6.2 SPREMEMBA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI
SLOVENIJE V LETU 2008 V ZVEZI S POSTOPKI ZBORNIČNE ČLANARINE
IN PRIMERJAVA S SPREMEMBO OBRTNEGA ZAKONA (OBRZ-D)
Tudi KGZS se je znašla v podobnem položaju kot OZS, vendar vseeno z veliko razliko.
Prav tako kot OZS je tudi KGZS v spremembi zakona predlagala samostojno izvajanje
postopkov izvršbe zbornične članarine in za razliko od OZS je bil ta predlog sprejet s strani
vladnih služb.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(ZKGZ-B), ki je pričel veljati 18. 3. 2008, je na novo uredil v 25. b členu odmero,
pobiranje in izterjavo zborničnega prispevka. Določil je, da zbornica svojim članom
odmerja zbornični prispevek, ga pobira in izterjuje. Zbornični prispevek se odmeri z
odločbo, izdano v upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo o odmeri zborničnega
prispevka odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo (ZKGZ-B, 25. b člen).
Postopek izterjave zborničnega prispevka, ki ga zavezanec ne plača v predpisanem roku,
uvede in vodi zbornica. Za postopek izterjave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja davčni postopek.
Poleg nove ureditve odmere, pobiranja in izterjevanja zbornične članarine je sprememba
zakona prinesla v prehodnih in končnih določbah tudi rešitev obstoječega stanja pred
uveljavitvijo samih sprememb. V 8. členu ZKGZ-B določa, da se postopki odmere,
pobiranja in izterjave zborničnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega zakona,
dokončajo v skladu z dosedanjimi predpisi. Za vse postopke izterjave zborničnega
prispevka, ki do dne uveljavitve tega zakona še niso bili začeti, pa se uporablja ta zakon
(ZKGZ-B, 8. člen).
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Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 69/04) je v 26. členu
določal: »Davčna uprava Republike Slovenije odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični
prispevek in prispevek prostovoljnih članov zbornice in ima za izvajanje teh nalog pravico do
dostopa in uporabe podatkov iz evidenc iz šestega odstavka 4. člena tega zakona. Medsebojna
razmerja določita zbornica in Davčna uprava Republike Slovenije s pogodbo.«
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Očitno je ureditev tako na področju odmere kot na področju izterjave članskega prispevka
v ZKGZ-B bistveno boljša kot ureditev v Obrtnem zakonu (ObrZ-D) in bi jo bilo smiselno
vzeti za zgled ob morebitni spremembi obrtne zakonodaje.
Razlog v razhajanju ureditve je najverjetneje iskati v človeškem faktorju (drugo resorno
ministrstvo, različne utemeljitve, podkrepitve argumentov ipd.) tako na strani
predlagateljev sprememb kot tudi na strani vladnih služb, ki so pripravile pravna mnenja k
predlogom. Vsekakor je pomanjkljiva ureditev v spremembi Obrtnega zakona (ObrZ-D), ki
je začela veljati pred sprejeto spremembo Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(ZKGZ-B), prinesla izkušnjo na tem področju in prispevala k bolj premišljenemu pristopu
pri sprejemanju spremembe ZKGZ-B, kar so v intervjuju potrdili tudi na OZS.

6.3 ANALIZA POSTOPKA IZVRŠBE RTV PRISPEVKA
V naslednjem poglavju bom predstavila zakonsko ureditev postopkov v zvezi z RTV
naročnino, vendar se bom izognila razpravljanju o predlogu spremembe zakona o RTV, ki
je bil nedavno tudi predmet referendumskega odločanja, saj bi s preobširno razpravo
glede te spremembe preveč zašla s teme, katero namen je obdelati v tej nalogi.
Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega
kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in
televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih,
socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov)
Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po
svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih
manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV
Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev (ZRTVS-1, 1 .člen).
RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve, predpisana z Zakonom o RTV Slovenija
(ZRTVS-1) in je najpomembnejši vir financiranja nacionalne radiotelevizije. Zavezanec za
plačilo RTV prispevka je vsakdo, ki ima, oziroma uporablja radijski ali televizijski
sprejemnik oziroma katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma
televizijskih programov na območju RS, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem
vsaj enega programa RTV Slovenija (RTV, 2011).
Obveznost plačila RTV prispevka je torej naložena z zakonom in je s tem nacionalni
televiziji zagotovil stalen vir prihodkov. Z zakonom je določena (od leta 1999 naprej) tudi
sama višina prispevka. RTV naročnina (prispevek) je s tega vidika javna dajatev, ki je
drugačna od davka, uvedena na podlagi zakona in ima (z davčnega vidika) naravo
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prispevka, saj zavezanec za plačilo prispevka pridobi na podlagi plačila neko protistoritev
(Kobal, 2003). Take narave javne dajatve je tudi članski prispevek zbornici.

6.3.1 POSTOPEK ODMERE IN IZTERJAVE RTV PRISPEVKA
Postopek in način odmere neplačanih RTV prispevkov in način njihove izterjave ureja
ZDavP-2 v šestem poglavju, z naslovom Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in
televizijske dejavnosti, in sicer je to področje urejeno od 389. do 393. člena ZDavP-2.
Z zadnjo spremembo ZDS-1B (Ur. l. RS, št. 114/2006) in v skladu s tretjim odstavkom
419. člena ZDavP-2 davčni organ ne izterjuje več zborničnih prispevkov (prispevkov
obrtne, gospodarske in kmetijsko-gozdarske zbornice) in prav tako ne izterjuje več
prispevkov za RTV (po Lešnik, 2009, str. 70).46
Določbe, s katerimi je bilo urejeno pobiranje RTV prispevka, so se do sedaj že nekajkrat
spremenile, in sicer predvsem v delu, v katerem so bile DURS dodeljene naloge v zvezi s
pobiranjem tega prispevka. Tako je z novelo ZDavP-1B, ki je določala, da o pritožbah v
postopku izterjave RTV prispevka, ki ga določa 388. člen ZDavP–1, odloča Davčna uprava
RS. Z uveljavitvijo ZDavP-2 pa je bila črtana določba 388. člena ZDavP-1, s katero je bilo
določeno, da Davčna uprava RS opravlja postopek prisilne izterjave RTV prispevka iz
premičnega premoženja. Tako RTV Slovenija opravlja sama izvršbo tudi iz premičnega
premoženja (po Jerovšek et al., 2008, str. 780).
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) v 40. členu določa, da se glede obračunavanja
in plačevanja prispevka, obresti in drugih vprašanj postopka uporabljajo določbe zakona,
ki ureja davčni postopek.
Javni zavod RTV Slovenija mesečno obvešča zavezanca o višini prispevka. V 389. členu
ZDavP-2 določa, da zavezanec plačuje prispevek za opravljanje radijske in televizijske
dejavnosti do 15. v mesecu za tekoči mesec v višini, določeni z Zakonom o RTV oziroma s
sklepom vlade, izdanim na podlagi omenjenega zakona. V tej zakonski določbi opazimo
identično ureditev ureditvi OZS pri odmeri mesečne članarine v tekočem letu, z razliko, da
ima OZS ta način plačevanja določen v sklepu o načinu plačevanja članarine in ne že v
samem zakonu (po Kranjc, 2004, str. 293).
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RTV Slovenija opravlja postopek izterjave prispevka zoper dolžnike, ki prispevka niso plačali v
predpisanem roku, pri tem pa ravna po določbah ZDavP-2. S spremembo ZDavP-1 je na RTV
Slovenija prešla tudi pristojnost za izterjavo davka iz premičnega premoženja, kar je pred tem
opravljal DURS. V postopku prisilne izterjave RTV Slovenija ravna po določbah ZDavP-2, prav tako
pa na podlagi 40. člena RTVS-1 tudi glede drugih vprašanj postopka (Jerovšek et.al., 2008, str.
781).
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V 390. členu ZDavP-2 tudi določa, da se v primeru neplačila RTV prispevka izda odločba.
Fizični in pravni osebi, ki ne plača prispevka in za katero RTV Slovenija ugotovi, da je
zavezanec plačila prispevka, izda RTV Slovenija odločbo o obveznosti plačila prispevka, s
katero naloži zavezancu, da neplačane prispevke plača v 15 dneh od vročitve odločbe.
Če zavezanec svoje mesečne obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija za neplačano
obveznost opomni pri naslednjem mesečnem obvestilu. Zavezancu, ki svojih zapadlih
obveznosti kljub opominu ne poravna, RTV Slovenija po uradni dolžnosti izda odločbo o
obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija, s katero mu naloži, da neplačane
prispevke plača v 15 dneh od vročitve odločbe (Jerovšek et al., 2008, str. 777–778).
Prav tako ZDavP-2 določa pristojnost izdaje prvostopenjske odločbe neplačniku naročnine,
in sicer po 392. členu tega zakona odločbo izda generalni direktor RTV, zoper katero je
dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od vročitve odločbe.
Pritožba pa ne zadrži izvršitve le-te, razen če v pritožbenem postopku ministrstvo za
kulturo odloži prisilno izterjavo, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
Za razliko od OZS je v postopkih pritožbe pristojno ministrstvo kot drugostopenjski organ.
Postopek izterjave prispevka, ki ga zavezanec ni plačal v predvidenem roku, je opredeljen
v 393. členu ZDavP-2, in sicer ga uvede RTV Slovenija po določbah, ki urejajo davčno
izvršbo. RTV Slovenija začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o izvršbi, torej je izdaja sklepa
o izvršbi v sami pristojnosti RTV Slovenija. Sklep o davčni izvršbi iz naslova neplačanega
RTV prispevka prejmejo vsi dolžniki, ki so predhodno prejeli Odločbo o obveznosti plačila
prispevka za programe RTV Slovenija.
RTV Slovenija opravlja postopek izterjave prispevka zoper dolžnike, ki prispevka niso
plačali v predpisanem roku v skladu z določbami ZDavP-2. V prejšnji ureditvi, konkretno v
128. členu ZDavP-1, je bilo določeno, da RTV Slovenija pred začetkom izvršbe dolžniku
obvezno pošlje obvestilo o neplačanem davku. ZDavP-2 je to obveznost pošiljanja
obvestila odpravil.
6.3.2 REŠITEV ZRTVS-1 V PRIMERJAVI S SPREMEMBO OBRTNEGA ZAKONA
(OBRZ-D)
Iz zgoraj opisanega postopka odmere in posledično izvršbe neplačanega RTV prispevka
vidimo zelo veliko podobnost v postopkih, ki jih v praksi izvaja tudi OZS. Prav tako izdaja
mesečna obvestila, določen je 15-dnevni rok za plačilo mesečne članarine, za neplačano
obveznost posreduje opomin pri naslednjem mesečnem obvestilu, neplačnikom izda
odmerno odločbo in ne nazadnje se postopek izvršbe prav tako vodi v skladu z določbami
zakona o davčnem postopku.
Razlika med organizacijama pa je v normativni ureditvi vsega predstavljenega. Namreč
postopki (tako odmera kot tudi izvršba) v zvezi z RTV prispevkom so natančno določeni in
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predvidljivi, tej ureditvi je namenjen prostor v samem ZDavP-2 in ne v področni
zakonodaji. Prav tako pa ima RTV Slovenija kot javni zavod zakonsko pooblastilo za
izvajanje postopkov izvršbe v lastni pristojnosti. Razlika je tudi v pristojnosti organa, ki
odloča v postopkih pritožbe, in sicer je to v primeru RTV prispevka ministrstvo za kulturo
in je s tem zagotovljeno dvostopenjsko odločanje.
V primerjavi z ObrZ celotno področje ni dosledno urejeno, oziroma OZS način plačevanja
zbornične članarine natančneje definira v sklepu o načinu plačevanja zbornične članarine.
Torej je način plačevanja za razliko od RTV prispevka urejen v podzakonskem aktu, ki ga
sprejme izvoljeni organ OZS, in sicer Skupščina OZS. Takšna ureditev po mnenju
nekaterih pravnih strokovnjakov ni sporna, je pa Ustavno sodišče (predvsem v odločbi UI-296/95 in U-I-290/96) odločilo, da mora biti že iz zakona, in ne šele iz podzakonskega
akta, razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davkoplačevalca. Res je v primeru
članskega prispevka OZS že iz samega zakona razvidna višina zakonsko določene
članarine kot tudi določljivost le-te, torej kriterij števila zaposlenih pri članu, vendar s tako
ozko postavljenim kriterijem ne dopušča nobenih izjemnih primerov, ki se v praksi tudi
pojavljajo, saj vseh pravnih subjektov ne moremo enačiti po načinu poslovanja.

6.4 UREDITEV ZBORNIČNIH SISTEMOV V TUJINI
6.4.1 OBLIKOVANJE MODELOV ZBORNIČNE UREDITVE
6.4.1.1

Kontinentalni model

Zgodovina zbornic v mednarodnem okolju izhaja iz dveh korenin oziroma temeljev.
Najstarejše predhodnice zbornic, kot jih poznamo danes, so srednjeveške evropske
družbe in trgovski cehi. Te organizacije so bile organizirane zgolj na lokalnem nivoju, ki so
jih vodili trgovci kot obliko organov za zaščito in uravnavanje njihove dejavnosti. Na
državni rani take oblike združb niso obstajale.
S pojavom modernih nacionalnih držav po francoski revoluciji se je moč mest in trgovcev
zmanjšala, zato je začela državna uprava organizirati in urejati gospodarstvo na nacionalni
ravni.
Sodobna oblika zbornice sega v tako imenovani "Chambres de commerce", ki se je v
Franciji na nacionalni ravni pojavila že v Napoleonovih časih. Zakon o zbornicah je določil,
da so morali vsi podjetniki pripadati ustrezni komori. Poleg tega je zakon urejal tudi
regionalno pokritost zbornic, in sicer je dovolil le eno uradno priznano komoro v vsakem
mestu ali okrožju.
Prvotno so te komore bile predvsem posvetovalna telesa državne uprave. Njihove glavne
naloge so bile zbiranje mnenj in predlogov glede gospodarske zakonodaje, tarif in
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poslovne promocije vladi. Zbornice so imele tudi nalogo zbiranja in zagotovitve statističnih
podatkov o trgovini in industriji. Napoleonova zbornica ni bila organizirana kot
samoupravna in ni imela lastnega proračuna, temveč se je pod vodstvom javnih
uslužbencev štela za podobni organ vlade.
Za tak francoski model je značilno obvezno članstvo in posebni komorni zakon, ki
opredeljuje status in naloge teh komor. Ta model je bil sprejet v nekaj državah celinske
Evrope, vključno z Nemčijo, Italijo, Avstrijo, Nizozemsko in Španijo, v poznem 19. in v
začetku 20. stoletja. Zato komorni sistem javnega prava pogosto poimenujemo kot
kontinentalni model (po Pilgrim in Meier, 1995, str. 8–12).
V kontinentalnem modelu so zbornice ustanovljene na podlagi nacionalne zakonodaje.
Komorni zakon predpisuje oblikovanje zbornic kot korporacij po javnem pravu. Tak pravni
položaj omogoča, da država prenese na zbornico določene funkcije, ki jih običajno izvajajo
javni organi (npr. izobraževanje, preiskave, poslovne registracije).
Javnopravni status zbornic ne pomeni nujno obveznega članstva. Po kontinentalnem
modelu zbornična zakonodaja ne predpisuje obveznega članstva za vse samozaposlene in
pravne osebe. Obvezno članstvo sicer vključuje redne in obvezne finančne prispevke za
lokalno komoro. Na splošno obstajajo trije razlogi za uvedbo obveznega članstva, in sicer:
• zagotavlja, da zbornice zastopajo podjetja vseh sektorjev, velikosti in pravnih
oblik,
• zagotavlja, da vsa podjetja finančno prispevajo k delovanju zborničnega sistema,
• zagotavlja širok in stabilen vir dohodka (Strohmeyer, 2000, str. 5–10).
V kontinentalnem modelu zbornične ureditve se je vlada dolžna posvetovati z zbornicami
pred odločanjem o pravnih in gospodarskih zadevah. V tem okviru zbornice pošljejo svoje
predstavnike na parlamentarne odbore. Druga pravna značilnost kontinentalnega modela
je uredba za regionalno pokritost, ki zagotavlja, da je ena (in samo ena) komora oziroma
zbornica v vsakem večjem mestu ali okrožju.
Ne nazadnje kontinentalni model vključuje tudi posebno obliko nadzora nad delovanjem
zbornice, namreč pri obliki zbornic z obveznim članstvom skuša vlada zagotoviti, da se
članov ne izkorišča in ni oškodovan javni interes s strani zbornice (po Pilgrim in Meier,
1995, str. 8–12).
Če povzamem, lahko izpostavim šest ključnih značilnosti kontinentalnega modela, ki jih
navajata tudi avtorja Pilgrim in Meier, in sicer:
- zbornično ureditev ureja posebna zakonodaja (javno pravni status),
- obvezno članstvo lahko uvede zgolj zakon,
- zbornica ima formalni status svetovalca nasproti vladi,
- obstaja samo ena komora oziroma zbornica na zakonsko določenem območju,
- zbornica mora prevzeti in izvajati naloge, ki jih podeli vlada,
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zbornice so predmet javnega nadzora.

6.4.1.2

Anglosaški ali angloameriški model

Kot druga oblika komornega sistema se je pojavil v Veliki Britaniji. Po liberalno
tradicionalni ureditvi britanske ekonomske politike javni organi opravljajo manj
intervencijski pristop, pri čemer dajejo pomen samoupravnim poslovnim skupnostim. Kot
rezultat tega sistem zbornic ni posebej pravno urejen, temveč se namesto tega zbornice
ustanavljajo po zasebnem zakonu, ki zahteva registracijo, bodisi v poslovnem ali
združenem registru. Članstvo je prostovoljno, regionalna pokritost ni urejena in naloge
zbornice niso pravno opredeljene. Tako oblikovan zbornični sistem poimenujemo tudi
anglosaški ali angloameriški model. Kot posledica prostovoljnega članstva je na splošno to
manjše in v to ni nujno vključevati vseh podjetij v regiji. Vendar pa, ker ni pravne
opredelitve članstva, tudi ni specificiranega kroga zavezancev, ki se lahko vključujejo, in
sicer so to različni strokovni sektorji oziroma podjetja z različnimi dejavnostmi, vključno s
trgovino, industrijo, kmetijsko-kulturnimi dejavnostmi, s področja storitev, bančništva,
zavarovalništva in storitev strokovnjakov, kot so odvetniki, računovodje in svetovalci.
Brez obveznega članstva dohodek iz članstva kot obvezne pristojbine ni zagotovljen, zato
zbornice pod anglosaksonskim modelom poudarjajo trženje svojih storitev in predvsem je
ključno, da se hitro odzivajo na potrebe članstva. Zbornice v anglosaksonskem modelu
delujejo v konkurenčnem okolju, ker oznaka »komora« ni pravno zaščitena in regionalna
pokritost ni urejena, zato lahko vsak svobodno ustanovi zbornico. Posledično lahko
obstaja več zbornic, ki se potegujejo za članstvo in si konkurirajo (Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, 2007).
Druga pomembna značilnost tega modela je, da dejavnost zbornice ni urejena, ker ni
posebne zakonodaje, ki bi urejala zbornice. Ni jim treba izpolnjevati naloge, ki bi jih
nalagala država in vsaka zbornica se svobodno odloči, ali naj da večji poudarek lobiranju
ali zagotavljanju neposrednih storitev za svoje člane.
Če povzamem štiri ključne značilnosti anglosaškega modela, ki jih navajata tudi avtorja
Pilgrim in Meier, in sicer:
- ne obstaja posebna zakonodaja, ki bi urejala ustanovitev in vodenje zbornice (status
zasebnega prava),
- članstvo je prostovoljno,
- vsakdo lahko svobodno ustanovi komoro oziroma zbornico,
- zbornici ni treba izpolnjevati prenesene funkcije vlade.
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6.4.1.3

Mešani modeli

Kontinentalni in anglosaški model predstavljata dva nasprotna pola v razvoju komor
oziroma zbornic. V večini držav se sistem zbornic lahko uvrsti v enega od teh dveh
modelov.
Vendar pa obstaja nekaj držav, katerih komorni sistemi vključujejo značilnosti obeh
modelov, zato te hibride poimenujemo mešani sistemi (po Pilgrim in Meier, 1995, str. 6 –
9).
To so komorni ali zbornični sistemi, ki jih ni mogoče opredeliti kot bodisi kontinentalne ali
anglosaške, katerih značilnosti sem predstavila zgoraj. Ti komori sistemi uporabljajo en
osnovni model kot temelj, potem pa uvedejo še elemente nasprotnega modela in ustvarijo
nov hibrid.
Iz predstavljene vsebine različnih modelov naj opozorim še na to, da o nekih skupnih
značilnostih modelov pri odmeri in izvršbi članskega prispevka ne moremo govoriti.
Namreč vsak model temelji na različnem sistemu združevanja v članstvo, ki temelji na
različni pravni ureditvi posamezne države, saj gre npr. pri kontinentalnem zborničnem
modelu združevanja za obvezno članstvo, kar pomeni, da imamo na eni strani
javnopravni, oblastveni organ, zato se vzpostavi oblastveno razmerje med strankama kot
npr. v anglosaškem zborničnem modelu, kjer je združevanje svobodno, je v interesu obeh
strank in govorimo o zasebnopravni organizaciji ter pri tem stranki vzpostavita pogodbeno
razmerje. Razlika je že med samimi pravnimi sistemi držav npr. romanskimi (Francija, kjer
velja obvezno združevanje članov v zbornico; Italija, kjer velja prostovoljno združevanje
članov v zbornico) in germanskimi (Nemčija, Avstrija, v obeh velja obvezno združevanje v
zbornico), in sicer, da so v romanskih zakonih materialnopravne določbe o izvršbi v civilnih
zakonikih. Ta razlika pride najbolj do izraza na področju izvršbe nedenarnih terjatev, ki se
nanašajo na neko storitev ali opustitev.
V bistvu najdemo različne ureditve na področju odmere in izvršbe članskega prispevka že
med državami, ki imajo enak model združevanja in organiziranja. Kot predstavljam v
nadaljevanju konkretno dve državi (Nemčijo in Hrvaško) - predstavnici kontinentalnega
modela, je razvidno, da že ti dve državi izvajata postopke izvršbe zbornične članarine zelo
različno, preko različnih organov npr. Hrvaška podobno kot Slovenija preko davčnih
organov, medtem, ko je v Nemčiji to področje v pristojnosti sodišč.
Torej iz povedanega tudi ne morem zaključiti s trditvijo, da se izvršba v kontinentalnih
modelih, kjer gre za obvezno združevanje in posledično obvezni članski prispevek kot
javne dajatve, opravlja zgolj preko davčnih organov tako kot je sistem urejen v Sloveniji
in da se izvršba v zasebnopravnem modelu, torej v anglosaškem izvaja zgolj preko sodišč.
Prav tako ne moremo govoriti o nekih skupnih značilnostih pri sami odmeri članskega
prispevka, kar bom ponovno potrdila v konkretni predstavitvi izbranih držav.
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6.4.2 ZDRUŽEVANJE DELODAJALCEV V NEMČIJI IN HRVAŠKI
6.4.2.1

Nemčija

Delodajalska združenja so bila oblikovana v drugi polovici 19. stoletja kot protiobramba
sindikatom. Obsežna sindikalna stavka v Saški je spodbudila delodajalce, da so se povezali
v dve multindustrijski organizaciji, ki sta se leta 1913 združili v konfederacijo nemških
delodajalskih združenj. V obdobju nacizma so bila sindikalna in delodajalska združenja
prepovedana. Po drugi svetovni vojni so z vračanjem sindikatov delodajalska združenja
ponovno nastala (Pirš, 2004, str. 156).
Članstvo v nemški gospodarski zbornici je za vse samozaposlene osebe in pravne osebe,
vključno s podjetniki in podjetji iz industrije in trgovine, obvezno. Obstajajo ločene
obvezne zbornice za kmetijstvo, mala podjetja in strokovne zbornice posebnih poklicev,
kot so odvetniki, zdravniki in arhitekti.
Uvod k predlagani noveli ObrZ vsebuje kratek prikaz ureditve obrti v Nemčiji. Po mnenju
Araha (2007, str. 22) bi ga bilo koristno dopolniti, ker pravi, da če se že zgledujemo po
nemški ureditvi in iz nje črpamo navdih za ureditev obrti v domači zakonodaji, bi bilo
dobro, da se celovito seznanimo z dejansko pravno ureditvijo obrti v Nemčiji. Temu bi
dodala samo toliko, da bi bilo primerno vsa področja zborničnega sistema urediti dosledno
po povzetem sistemu in se naj ne bi povzelo samo tisto, kar nam v danem trenutku
ustreza.
V Nemčiji je ustanovljenih 83 gospodarskih zbornic in vsaka pokriva določeno regijo, kot
je določeno s strani vlade. Vrhovni organ zbornic je Združenje nemških gospodarskih
zbornic in industrije, ki predstavlja vseh 83 zbornic. Za razliko od območnih zbornic je
tako imenovani vrhovni organ ali vrhovna zbornica prostovoljna organizacija in nima
statusa javnega prava. Na dan 31. 12. 2010 je Obrtna zbornica za München in Zgornjo
Bavarsko štela 74.865 članov (Handwerkskammer für München und Oberbayern, 2011).
Za delovanje nemške obrtne zbornice je temeljna pravna podlaga tako kot v Sloveniji
obrtni zakon (Handwerksordnung – HWO) 47.

47

Članarina je od 1 januarja 2008 dalje določena v skladu s 1., 2. in 3. odstavkom 113. člena v
povezavi s 106. členom 1. odstavka 5. točke. Pravni temelj za določitev članskega prispevka ureja
Zakon o ureditvi obrti, Uredba o obrti, ki je bila objavljena 24. septembra 1998 (Zvezni uradni list I,
str. 3074) in tretji Zakon o spremembi trgovinskega reda z dne 24. decembra 2003 (Zvezni uradni
list I, str. 2934) (Ruch, 2011).
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V Nemčiji poleg obveznih zbornic delujeta tudi dve drugi pomembni obliki združevanja
organizacij v Nemčiji: (1) organizacije delodajalcev in (2) panožna združenja, ki temeljita
na prostovoljnem članstvu, in posledično zaračunavajo dve obliki članskega prispevka.
Osnovni, obvezni, prispevek je enak za vse družbe in trenutno znaša 97,00 EUR, vendar
tega plačajo člani šele po tretjem letu članstva. V prvem letu članstva ne plačajo, v
drugem letu plačajo prispevek v višini 48,50 EUR (trenutno veljavni). V nadaljevanju pa
določijo znesek še glede na višino prihodka oziroma dobička podjetja, in sicer ko prihodek
podjetja doseže 12.800 EUR, se obračuna % članarine od limitiranega dobička, tako da:
• če poslovni prihodki/dobiček doseže nad 12.800 EUR do 150.000 EUR, se odmeri
dodatni prispevek 0,7 %,
• če poslovni prihodki/dobiček doseže do 250.000 EUR, se odmeri dodatni prispevek
0,6 %,
• če poslovni prihodki/dobiček doseže nad 250.000 EUR, se odmeri dodatni
prispevek 0,5 % (Handwerksordnung, 2011).
Druga oblika, del prostovoljnega prispevka znaša za doplačilo za 1 % prihodkov iz
poslovanja/dobiček. V tem primeru dodatek znaša najmanj 160 EUR in največ 355 EUR
(Ruch, 2011).
Obračun članarine v nemški obrtni zbornici je letni, obračunsko obdobje traja od 1. 1. do
31. 12., članom pa pošljejo običajno pregled izračuna v prvem četrtletju. Plačila so
oproščeni tisti člani, katerih dohodek ne preseže 25.000 EUR letno.
V primeru, da član ne plača prispevka po posredovanem obvestilu, pričnejo s tako
imenovanim zgodnjim opominjanjem, in sicer v prvo opominjanje zajamejo približno 25 %
članov, v drugem 10 %, na koncu jim ostane približno 4 % članov, katere predajo v
izvršbo, to je približno 3.000 članov (Ruch, 2011). To dejstvo je pomembno izpostaviti saj
v primerjavi z deležem neplačnikov članskega prispevka v Sloveniji, kjer pred izvršbo
prispevka ne plača kar tretjina članov, je ta delež v Nemčiji zanemarljiv. Da bi lahko
ocenili kaj je glavni razlog ali celo morda več razlogov (kot npr. ali je to razvita
podjetniška kultura, morda boljši finančni položaj podjetij z dolgo gospodarsko tradicijo ali
morda boljša ponudba storitev in ugodnosti in še bi lahko naštevali) pri taki različni
intenziteti plačljivosti, bi bilo potrebno napraviti obširno analizo potencialnih vzrokov tako
v Nemčiji kot Sloveniji, zato lahko omenim morebitne razloge zgolj hipotetično.
Postopek izvršbe vodi zbornica sama preko sodnih izvršiteljev.
6.4.2.2

Hrvaška

Hrvaška Obrtna zbornica (HOK) je samostojna strokovna organizacija obrtnikov in je
pravna oseba, ki je bila ustanovljena za spodbujanje, usklajevanje in predstavljanje
skupnih interesov obrti. Hrvaška Obrtna zbornica je javni organ. Članstvo v zbornici je
obvezno in po Statusu HOK lahko vidimo, da je povsem primerljiv z OZS, tako po
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organiziranosti, članstvu, pravni podlagi za delovanje, kot tudi po ostalih področjih
delovanja Hrvaške obrtne zbornice.
Naloge Hrvaške obrtne zbornice so zlasti naslednje: spodbujanje in zastopanje interesov
obrtnikov pred državnimi organi, predvsem pri oblikovanju gospodarskega sistema,
dajanje mnenj in predlogov državnim organom za uveljavitev zakonodaje na področju
obrtništva; ustanovitev komisij za podeljevanje mojstrskih nazivov; nadzor nad
delovanjem obrtnikov; delovanje arbitražnega sodišča; vodenje obrtnega registra, v
katerega je po stanju 31. 12. 2010 vpisanih 88.340 aktivnih članov; vodenje evidenc
pogodb; nudenje pomoči obrtnikom pri ustanavljanju in delovanju podjetij; opravljanje
drugih nalog, določenih z obrtnim zakonom in statutom hrvaške obrtne zbornice (Hrvatska
obrtnička komora, 2011a).
Delovanje hrvaške obrtne zbornice je organizirano na treh nivojih, in sicer:
• na ravni države deluje Hrvaška obrtna zbornica (HOK),
• na ravni županij delujejo področne obrtniške zbornice, ki jih je 20,
• na ravni občin in mest delujejo združenja obrtnikov, ki jih je 116 (Markota, 2007).
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Slika 6: Organizacijska struktura obrtno-zborničnega sistema na
Hrvaškem

Vir: Hrvatska obrtnička komora (2011b).

Tako kot v Sloveniji se tudi v Hrvaški obrtni zbornici člani združujejo glede na svojo
dejavnost v sekcije in cehe. Prav tako je podobnost v organih zbornice, namreč prav tako
delujejo v HOK naslednji organi: Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor in predsednik
zbornice.
V Hrvaški obrtni zbornici je po stanju 30. 4. 2011 včlanjenih 87.829 aktivnih članov. Glede
plačevanja članskega prispevka člane obvestijo s t. i. »Obvestilom« v soglasju z
Ministrstvom za finance.
Obveznosti iz naslova članarine in sam postopek odmere so predpisani s Sklepom o
davčnih zavezancih, davčni osnovi in stopnji ter načinu in rokih za plačilo HOK, katerega
sprejme Skupščina HOK. Ta tudi določi višino zbornične članarine v enkratnem, pavšalnem
znesku.
Članski prispevek se določi po dveh kriterijih, oziroma je višina sestavljena iz dveh delov:
1.
Prvi del prispevka zbornice je v enkratnem, fiksnem znesku, ki temelji na Zakonu o
območnih obrtnih zbornicah v županijah in združenih obrtnikov v lokalni samoupravi.
Vsaka območna zbornica je samostojna pravna oseba tako kot v slovenskem obrtno
zborničnem sistemu, prav tako pa je najvišji organ odločanja skupščina. Vsaka skupščina
posamezne območne zbornice določi višino zbornične članarine samostojno za področje
članov, kjer deluje, kar je bilo do 1. 1. 2008 tudi v določanju višine zbornične članarine
OZS.
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Skupna obveznost iz naslova članskega prispevka zbornici se izračuna kot pavšalni znesek
obveznosti prispevka za združenje obrtnikov, območnih zbornic in prispevka za HOK.
Zneski članarin za vsa mala podjetja (člane) na področju Republike Hrvaške se praviloma
vsako leto javno objavijo v odločbi o plačilu prispevka obrtnih združenj, območnih zbornic
in HOK (Izvatak iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori, 2009).
2.
Drugo merilo za določitev višine zbornične članarine je realiziran dohodek ali
dobiček, ki je podlaga za plačilo drugega dela članarine in znaša 0,4 % realiziranih
prihodkov ali dobička iz davčne napovedi ali odločbe o odmeri davka.
Na letnem nivoju zbornica registrira od 15 % do 20 % neplačnikov članskega prispevka.
Tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem opažajo vpliv gospodarske krize, in sicer
izpostavljajo, da je ta vplivala tako na število registriranih obratov, saj se je njihovo število
v dveh letih zmanjšalo za 14.000, kar je vplivalo tudi na skupne prihodke zbornice iz
naslova članarine. V HOK zaznavajo, da se je v letu 2011 zmanjšal prihodek zbornice iz
naslova članskega prispevka za 11 % v primerjavi z letom 2010 in kar za 17 % v
primerjavi z letom 2009 (HOK, 2011c).
Naloge evidentiranja, prepoznavanja, spremljanja, zbiranja in izvršbo zbornične članarine
opravlja davčna uprava v skladu z odobritvijo, ki jo izda minister za finance. Izvršilni
postopek, ki se izvaja v pristojnosti davčne uprave, se izvaja na podlagi določb Splošnega
davčnega zakonika in novega Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Zakona
o izvajanju izvršbe na denarna sredstva), ki je začel veljati s 1. 1. 2011, ter Zakona o
izvršbi, ki se uporablja kot subsidiarno, in sicer od 18. 12. 2010.
Na podlagi 7. odstavka 3. člena Zakona o poreznoj upravi (Zakona o davčni upravi) ter na
podlagi spremenjenega 124. člena Zakona o davku, davčna uprava med drugim izvaja
upravne in druge strokovne naloge v zvezi z zbiranjem in izvrševanjem pobiranja davkov,
obveznih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter drugih ugodnosti, tako
za pravne osebe kot samostojne podjetnike, ki opravljajo registrirano gospodarsko
dejavnost.
V izvršilnem postopku davčni organ kot sodni izvršitelj prisilno zaračuna davek in odmeri
druge dolgove na podlagi verodostojnih in izvršljivih dokumentov, in sicer odloča po
uradni dolžnosti zoper davčnega zavezanca, ki ni prostovoljno plačal davčnega dolga v
zakonsko določenem obdobju, niti pozneje po prejemu opozorila oziroma opomina. V
postopku davčne izvršbe se izterja davčni in drugi dolg, in sicer primarno izvršilno
sredstvo uporabijo dolžnikova denarna sredstva.

89

V postopku prisilne izterjave v HOK ocenjujejo, da je od skupnega števila oddanih
predlogov na davčno upravo za izvedbo postopka izvršbe uspešno zaključenih okoli 80 %–
85 %. Od skupnega zneska dolga po predlogih za izvršbo predstavlja na letnem nivoju 10
%–12 % skupnega zbranega prihodka iz naslova članarine zbornice za celotno območje
Hrvaške (po HOK, 2011c).
Tako kot organiziranost zbornice je tudi izvršilni postopek zelo podoben slovenski ureditvi.
Pri tem bi izpostavila zgolj dve zadevi, in sicer kot prvič subsidiarno uporabo zakona, ki se
uporablja v samem postopku izvršbe, kar je razlika od slovenske zakonodaje. Druga
zadeva, na katero bi na podlagi predstavljenega še opozorila, pa je dejstvo, da ima
davčna uprava večji vpliv in vlogo pri izterjavi zbornične članarine, kar je v primerjavi s
slovensko ureditvijo in delovanjem slovenske davčne uprave na tem področju bistveno
drugače.
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7
IZVRŠEVANJE POBIRANJA ČLANSKEGA PRISPEVKA OZS
V PRISTOJNOSTI CARINSKE UPRAVE RS

Poleg problematike, ki sem jo do sedaj predstavila v nalogi, sem v naslednjem poglavju
kritično obdelala še spremembo zakonodaje z vidika prenosa pristojnosti izvajanja
postopkov izvršbe članskega prispevka OZS, in sicer iz DURS na CURS.
Naloge in organizacija carinske službe so opredeljene v Zakonu o carinski službi (ZCS-1).
Ta zakon ureja in opredeljuje naloge in organizacijo carinske službe, pooblastila, zbiranje,
varstvo in zavarovanje podatkov, posebnosti delovnih razmerij, posebnosti disciplinske in
odškodninske odgovornosti, priznanja in prekrške (Kovač, 2008, str. 45).

7.1 RAZLOGI ZA PRENOS PRISTOJNOSTI IZVAJANJA POSTOPKOV
IZVRŠBE IZ DURS NA CURS
7.1.1 SPLOŠNO
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1B) je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 40, dne 29. 5. 2009, veljati pa je začel 14. 6. 2009. S sočasno
spremembo Zakona o davčni službi (ZDS-1C) ter Zakona o carinski službi (ZCS-1B) je bil
opravljen prenos izvajanja davčne izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti z Davčne
uprave Republike Slovenije na Carinsko upravo Republike Slovenije (Brezovnik, 2009).
V letu 2009 so se začele pripravljati spremembe davčne zakonodaje, predvsem z razlogom
razbremenitve obsega del DURS, hkrati pa s težnjo po ohranitvi delovanja carinskih
uradov, namreč z vstopom Slovenije v EU se je delovanje carinskih organov spremenilo,
predvsem pa se je zmanjšal tudi obseg nalog.
Spremenjene okoliščine so ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo in v pričakovanju
bližnjega vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo generirale potrebo po spremembah v
izvajanju, oziroma drugačni razporeditvi delovnih nalog med davčnima organoma CURS in
DURS, z vidika obravnavane teme je pomemben prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih
nedavčnih obveznosti. Šlo je za prenos pristojnosti na področju davčne izvršbe z enega
davčnega organa (DURS) na drug davčni organ (CURS), kar naj bi zagotavljalo
učinkovitejše izvajanje osnovnih nalog DURS, uspešnejše izterjave denarnih terjatev in s
tem višje prilive v državni proračun. Za dosego tega cilja je bila potrebna tako sprememba
zakona, ki ureja carinsko službo kot tudi zakona, ki ureja davčno službo. Predlagane
zakonske spremembe so omogočile postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih
nedavčnih obveznosti (Poročilo k predlogu ZCS-1B, 2009).
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DURS je menil, da bi se s prenosom izterjave tujih terjatev na CURS, medtem ko bi
davčna služba obdržala zgolj izvršbo davčnih obveznosti, povečala učinkovitost izterjave
davčnih obveznosti (Predlog ZDS-1C, 2009).
Temeljna načela, ki jih je zasledovala sprememba zakona na področju davčne izvršbe, so
bila predvsem:
• načelo gospodarnosti: večja gospodarnost postopkov davčnih izvršb, predvsem pri
izterjavah kazni, in stroškov postopka, ki jih izreka carinski organ;
• načelo premišljenosti: racionalizacija dela davčnih organov s prenosom dela
davčnih izvršb z DURS na CURS in s tem razbremenitvijo DURS;
• načelo učinkovitosti: večja učinkovitost carinskih organov z uvajanjem novih
pooblastil carinskim organom in spremembami pri izvajanju carinske preiskave
(Predlog ZCS-1B, 2009).
7.1.2 KONKRETNE SPREMEMBE V ZVEZI S PRENOSOM PRISTOJNOSTI
IZVAJANJA DAVČNE IZVRŠBE V ZAKONU O CARINSKI SLUŽBI IN ZAKONU O
DAVČNI SLUŽBI
Zakon o carinski službi je do uveljavitve novele zakona (ZCS-1B) urejal predvsem naloge
in organizacijo carinske službe, pooblastila, zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov,
posebnosti delovnih razmerij, posebnosti disciplinske in odškodninske odgovornosti,
priznanja in prekrške. Poleg tega so naloge carinske službe segale tudi na področje
davčnega sistema, v okviru katerega je CURS kot eden od davčnih organov pobiral razne
davke pri uvozu (DDV, trošarine, okoljske dajatve). Po izrecni določbi zakona, ki ureja
davčni postopek, se tudi pobiranje carin šteje za pobiranje davka (ZDavP-2, 3. člen).
Z vidika prenosa stvarne pristojnosti izvajanja davčne izvršbe denarnih nedavčnih
obveznosti (v kar se uvršča tudi zbornični prispevek OZS) so pomembne predvsem
spremembe Zakona o carinski službi (ZCS-1B), ki določa nove razloge carinske službe s
področja davčne izvršbe. Spremenjena določba je omogočila, da carinska služba izvaja
davčno izvršbo dajatev, ki jih pobira, in tudi drugih denarnih terjatev, med katere sodijo
zlasti upravne in sodne takse ter denarne kazni, ki jih izrekajo nedavčni organi (npr.
sodišča, upravne enote, občine) in ki jih je doslej izterjeval DURS. Ta pa je zadržal davčno
izvršbo dajatev, za pobiranje katerih je pristojen sam, pa tudi davčno izvršbo terjatev, ki
jih izreka (Predlog ZCS-1B, 2009).
Poleg tega so bile uvedene še nekatere spremembe, ki so pomembne predvsem z vidika
prenosa krajevne pristojnosti organov.
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Ne nazadnje naj izpostavim še predhodne in končne določbe (ZCS-1B, 23. člen48), kjer je
izpostavljen tudi časovni vidik prenosa pristojnosti na CURS, namreč zaradi potrebnih
priprav na izvajanje davčne izvršbe denarnih nedavčnih terjatev s strani carinskih organov
se je določil postopen prenos nalog (v treh fazah).
Uveljavitev spremembe Zakona o davčni službi (ZDS-1C) je narekovala potreba po
spremenjenem izvajanju delovnih nalog tega davčnega organa. Tako kot je bilo treba
prilagoditi zakonsko materijo, ki ureja carinsko službo, je bilo treba prilagoditi tudi zakon,
ki ureja davčno službo.
Z vidika obravnavne teme sta pomembni predvsem dve spremembi Zakona o davčni
službi, in sicer da se odpravlja pristojnost davčne službe za izterjavo denarnih terjatev
države in samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, in zakonom, ki ureja prekrške (ZDS-1C, 6. točka 13. člena).
Usklajeno sprejetje obeh zakonov je bilo nujno za preprečitev, da bi bila za odločanje o
isti zadevi hkrati pristojna dva organa ali, kar je druga skrajnost, da za navedeno nalogo
ne bi bil pristojen noben organ. S prenehanjem stvarne pristojnosti za izterjavo drugih
denarnih nedavčnih obveznosti naj bi bila davčna uprava učinkovitejša pri pobiranju in
izterjavi davkov, kar pa bodo prinesli rezultati po določenem obdobju izkušenj (Predlog
ZDS-1C, 2009).
Druga pomembna sprememba je zgolj z vidika postopnega prenosa opredeljena v
prehodnih in končnih določbah, vrsta tujih terjatev (javnih dajatev in drugih upravnih
terjatev – denarnih nedavčnih obveznosti po predlogu drugih predlagateljev) in datum
48

(1) Uprava začne opravljati naloge davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih
lokalnih skupnosti za terjatve iz naslova:
1. denarnih kazni po zakonu, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni in stroškov postopka ter
odvzema premoženjske koristi po zakonu, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks po zakonu, ki
ureja sodne takse, in glob ter stroškov postopka, ki jih izreka služba po zakonu, ki ureja prekrške, s
1. julijem 2009;
2. zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in zakona, ki ureja upravne takse, s 1. januarjem
2010;
3. zakona, ki ureja prekrške, razen glob in stroškov postopka, ki jih izreka Davčna uprava
Republike Slovenije, in iz naslova drugih denarnih terjatev, ki niso davki in jih izterjuje davčni
organ po drugih predpisih, s 1. januarjem 2012.
(2) Uprava izvršuje sklepe o začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali premičnin, ki so izdani v
prekrškovnih postopkih, in odločbe o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v
skladu z zakonom, ki ureja prekrške, ki jih:
1. izdaja služba, s 1. julijem 2009;
2. izdajajo drugi prekrškovni organi, razen sklepov o začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali
premičnin, ki jih v prekrškovnih postopkih izdaja Davčna uprava Republike Slovenije, s 1.
januarjem 2012 (Predlog ZCS-1B, 2009).
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prenosa z DURS na CURS (ZDS-1C, 7. člen). Navedena sprememba je določila časovni
okvir prenosa posameznih pristojnosti z DURS na CURS. Postopen prenos izterjave po
posameznih časovnih obdobjih je bilo treba določiti, ker CURS ni mogel prevzeti vseh
navedenih nalog že s samo uveljavitvijo novele zakona.
V prvi fazi je konkretno Carinski urad Sežana pričel z izvršbo denarnih kazni po Zakonu o
pravdnem postopku, izvršbo denarnih kazni in stroškov postopka ter odvzema
premoženjske koristi po Zakonu o kazenskem postopku in izvršbo sodnih taks. Carinski
urad Celje pa je konkretno s 1. 1. 2010 pričel izvajati izvršbo denarnih terjatev po Zakonu
o upravnem postopku ter izvršbo upravnih taks. To zajema različne denarne terjatve, ki
jih obračunajo drugi organi javne uprave, samoupravne lokalne skupnosti kot tudi
organizacije z javnimi pooblastili ter upravne takse. Ta prevzem je pomenila druga faza.
Tretja faza pa se bo izvedla s 1. 1. 2012, ko bo CURS prevzel izterjavo vseh drugih
nedavčnih terjatev, ki jih davčni organ samo izterjuje.
V letu 2010 je iz tega naslova CURS prejel v reševanje 28.381 zadev, od tega je največ
predlogov za upravno izvršbo od OZS (13.960), Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (9.152) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (1.512) (CURS,
2011, str. 9–16).

7.2 VPLIV SPREMEMB V ZVEZI S PRENOSOM PRISTOJNOSTI
IZVAJANJA DAVČNE IZVRŠBE ČLANSKEGA PRISPEVKA OZS
Kot sem pojasnila že v enem izmed predhodnih poglavij, je možen prenos pristojnosti med
organi izključno na podlagi zakonskega pooblastila. V konkretnem primeru je bilo to
korektno izpeljano, vendar pa poglejmo, kaj je ta prenos pristojnosti pomenil v izvajanju
postopkov izvršbe neplačanega članskega prispevka OZS.
Na tem mestu naj najprej izpostavim dejstvo, da v praksi nisem zasledila, da bi se z
razčlenitvijo in konkretizacijo spremenjenih zakonskih norm (v kontekstu prenosa
pristojnosti izvajanja izvršbe zbornične članarine iz DURS na CURS) do sedaj že kdo
ukvarjal, vsaj ne s strokovnega vidika in z analizo učinka, zato bodo izpeljani argumenti
predstavljeni prvič, morda tudi kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje tega področja.
Verjetno je glavni razlog za trenutno stanje v tem, da je izvrševanje tujih terjatev v
pristojnosti CURS novo področje, šele komaj uvedeno in konkretnih rezultatov še ni
zaslediti. Konkretni dobri rezultati, ki so jih navedli iz izkušenj na OZS, so predvsem v
koncentraciji postopkov na enem mestu, kar posledično pomeni boljšo preglednost nad
postopki, enako vodenje za vse dolžnike. Te izkušnje primerjajo s predhodnim načinom
dela DURS, kjer se je izvršba opravljala po krajevno pristojnemu davčnemu uradu (v
nadaljevanju DU), kar je pomenilo, da v določenem primeru niti niso bili seznanjeni, kateri
DU izvaja izvršbo, to je posledično pomenilo težje poizvedovanje o samem postopku,
predvsem pa je praksa pokazala, da je vsak DU izvajal postopke malo drugače.
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Prav tako pa so na OZS izpostavili tudi slabo stran izvršbe na CURS, kar je pokazala
dosedanja praksa izvajanja postopkov izvršbe v pristojnosti CURS, namreč za uvedbo
postopka izvršbe od podanega predloga je potrebno relativno dolgo obdobje. Glede na to
ugotovitev bi lahko rekla, da tečejo postopki izvršbe prepočasi, saj se v tem obdobju s
pravnimi subjekti dogaja marsikaj, predvsem v trenutnem obdobju gospodarske krize
(začenjajo se postopki stečaja, prisilne poravnave, sledijo izbrisi pravnih oseb ipd.), kar
vse vpliva na dejansko uspešnost poplačila terjatev. Razlog v tako počasnih postopkih je v
pomanjkanju kadrovskih resursov, predvsem pa v neustrezni tehnični oziroma
informacijski podpori. Ob množici predlogov tujih predlagateljev se vsi postopki izvajajo
ročno, brez ustrezne informacijske podpore, ki jo CURS v tem obdobju šele razvija,
oziroma so za to zagotovljena sredstva razvoja (Ministrstvo za finance, 2011, str. 39).
Torej od 1. 1. 2010 je bila med drugimi pristojnostmi izvrševanja denarnih terjatev v
pristojnosti CURS tudi neplačana članarina OZS.
Pravna materija, ki je bila na tem področju spremenjena in je tako omogočila prenos
pristojnosti na CURS (tako stvarne kot krajevne), je del spremembe v Zakonu o carinski
službi (ZCS-1B, 8. točka 1. člena) in se glasi: »… izvajanje postopkov davčne izvršbe
dajatev ter denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek … ter drugih denarnih terjatev, za
izterjavo katerih je pristojna služba v skladu z drugimi predpisi …«.
Glede na to, da je ta ureditev nova in se v praksi izvaja dobro leto, se še ni izoblikovala
pravna praksa, zato lahko pričakujemo prve odzive in strokovne komentarje na to temo
po izdanem poročilu o delu CURS v letu 2011. Daljše obdobje prakse bo tudi zanimivejše v
primerjavi s predhodnim delom DURS na tem področju.
V konkretni zakonski opredelitvi sem poskušala konkretizirati prenos izvajanja davčne
izterjave neplačane zbornične članarine v pristojnosti CURS, in sicer z vidika, kako
dejansko lahko to določbo zakona prenesemo v praksi na zbornični prispevek. Pri tem sem
si pomagala s pravno terminologijo besedne zveze »terjatve države, ki se izterjujejo v
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek« ter terminologijo besedne zveze
»drugih denarnih terjatev, za izterjavo katerih je pristojna služba v skladu z drugimi
predpisi«.
Postavi se vprašanje, v katero skupino sodi zbornična članarina. Najprej moramo
razjasniti, ali je članarina OZS »terjatev države«. Če opredelimo, da zbornice kot izvajalke
javnega pooblastila sodijo med organe državne uprave49 in da obvezne dajatve lahko

49

Državno upravo sestavljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote, na vrhu
državne uprave pa je vlada, ki usmerja, usklajuje in nadzira delo ministrstev (Virant et al., 2010,
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predpiše država samo z zakonom, potem lahko trdim, da v širšem smislu ta dikcija pokriva
tudi članski prispevek OZS. Vendar že v nadaljevanju te opredelitve potrebujem širšo
razlago, namreč ObrZ določa, da se za postopek izvršbe smiselno uporablja zakon, ki
ureja davčni postopek, novela ZCS–1B pa določa »… ki se izterjujejo v skladu z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek …«.
V opisanem primeru prihaja dejansko do neskladja zakonskim norm. Kot sem v enem
izmed poglavij izpostavila pristojnosti izvajanja davčne izvršbe v primeru zbornične
članarine (po spremembi davčne zakonodaje v letu 2006, z uveljavitvijo 1. 1. 2007), sem
poudarila, da je treba v konkretnem primeru izterjave subsidiarno uporabiti določbe
zakona o splošnem upravnem postopku, ki opredeljuje upravno izvršbo. Tako razlago
uporabim tudi v tem konkretnem primeru, ko razlagam pristojnosti CURS v primeru
postopkov izvršbe članarine OZS.
V drugem delu istega člena pa poskušam opredeliti, ali bi izterjavo zbornične članarine
OZS v pristojnosti CURS lahko uvrščali med druge denarne terjatve, za izterjavo katerih je
pristojna služba v skladu z drugimi predpisi.
ObrZ določa, da se za postopek izvršbe uporablja zakon, ki ureja davčni postopek. Kdo
postopa po zakonu o davčnem postopku, sem že opredelila v enem izmed predhodnih
poglavij, in takrat sem poudarila, da je eden izmed teh organov tudi Carinska uprava
Republike Slovenije.
Na koncu lahko povzamem, kar so mi potrdili tudi na OZS, da se postopki izvršbe
članskega prispevka v primerjavi z delom DURS na CURS vodijo bolj dosledno, z veliko
mero skrbnosti in skrajno odgovornostjo do predlagateljev zahtevkov.

str. 22). Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je specializirana oseba javnega prava (po Virant et
al., 2010, str. 23)
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8
RAZISKAVA – REGULACIJA IZTERJAVE ZBORNIČNEGA
PRISPEVKA IN NJENO IZVRŠEVANJE DE LEGA LATA IN DE
LEGA FERENDA

Opravljena analiza in predstavitev obravnavane teme – Problematika izterjave članskega
prispevka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, tako v praksi kot normativni ureditvi,
podprta s teorijo različnih avtorjev in argumenti, kot tudi opravljeno širšo primerjavo
področne zakonodaje opozarja na resnost problema in podaja odgovore na zastavljene
hipoteze.
Primarni cilj raziskave je bil predvsem opozoriti na kaotično ureditev (nejasno, nedosledno
in posledično nezakonito) postopkov v zvezi s članskim prispevkom OZS, s posebnim
poudarkom na postopku izterjave na podlagi trenutno veljavne zakonodaje. Posledično pa
je bil cilj naloge ponuditi možne zakonske spremembe, ki bi odpravile problematično
ureditev.
Poudariti in opozoriti je treba, da spoznanja in rešitve, ki jih prinaša raziskava, niso dovolj
za njihovo implementacijo, potrebna bo namreč tudi politična volja, da se spremembe
izvedejo oziroma predlagajo.

8.1 NORMATIVNA IN EMPIRIČNA ANALIZA POSTAVLJENIH HIPOTEZ
V uvodu naloge sem si postavila tri hipoteze, ki sem jih v nadaljevanju naloge dokazovala
z analizo, uporabo strokovne literature in drugih virov (predvsem konkretnih dokumentov
OZS, ki so podlaga za izvedbo postopkov izvršbe), izvedenim intervjujem s pristojnimi na
OZS ter z empirično prikazanimi rezultati obravnavanega problema.
8.1.1 IZVRŠBA ČLANSKEGA PRISPEVKA OZS JE V PODROČNI ZAKONODAJI
NEUSKLAJENA
Hipoteza 1 – Izvedba izvršbe članskega prispevka OZS je v področnih zakonih
neusklajena, kar posledično predstavlja nezakonito izvajanje postopkov izvršbe.
To trditev sem preizkušala skozi analizo veljavne zakonodaje, teoretično prikazano v
četrtem in petem poglavju ter delno v sedmem poglavju naloge, in jo poskušala potrditi
oziroma ovreči. V trenutni situaciji lahko zatrdim, da je področna zakonodaja na tem
področju – izvršba članarine OZS – neusklajena. To dokazuje že dejstvo, da moram za
pravilno tolmačenje in uporabo veljavne zakonodaje smiselno in subsidiarno uporabiti ZUP
za vse postopke v zvezi s članarino OZS, pa naj govorim o sami odmeri ali pa ne nazadnje
o izvršbi, kar je osrednja tema te naloge.
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Prav tako je dokaz za neusklajeno ureditev področja izvršbe članarine OZS že sam spor
med organoma (med OZS in DURS, predstavljeno v 5.2.2 poglavju), ko sta v preteklosti
drug drugega prepričevala o pristojnosti izvajanja teh postopkov. V primeru, da bi bila
področna zakonodaja jasna in nedvoumna, do takih težav ne bi prišlo.
Ne nazadnje pa na dvoumno normativno ureditev opozarjam v predstavitvi izvajanja
postopkov izvršbe v pristojnosti CURS, preneseni z zakonom. Vsekakor ne gre razumeti
(ne)ureditve tega problema v Zakonu o carinski službi (ZCS-1B), ki je bil do tega trenutka
zadnji spreminjani zakon na temo izvršbe tujih predlagateljev. Verjetno je k temu
pripomoglo tudi hitenje v spreminjanju tovrstne področne zakonodaje, saj so se z zadnjo
spremembo zakona o carinski službi in zakona o davčni službi zasledovali primarno
popolnoma drugi cilji, kar sem opisala v predhodnih poglavjih. Ni bil glavni cilj ureditev
izvršbe članarine OZS, temveč razbremenitev davčne uprave in zagotovitev dela carinski
upravi, ki bi z odpravo Schengenske meje lahko ostala brez konkretnih zadolžitev in
posledično z ukinitvijo določenih uradov oziroma izpostav.
Trdim, da je izvršba članskega prispevka OZS v področni zakonodaji neusklajena in bi bila
lahko bolj primerno urejena, zato tudi potrjujem prvo postavljeno hipotezo. To dejstvo
sem potrdila ob analizi obstoječe zakonodaje in če samo na kratko povzamem izsledke,
lahko izpostavim: pomanjkljivo definicijo 39. člena Obrtnega zakona (ObrZ, ObrZ-D), tako
ureditev tega področja v ZDavP-2 (s spremembami) kot tudi 8. člena Zakona o carinski
službi (ZCS-1B). Vsi trije zakoni (s kasnejšimi novelami) se na nek način dotikajo vsebine,
kot je izvršba zbornične članarine, v nobenem od naštetih pa to ni jasno zapisano. To
področje je v obstoječi zakonodaji nedosledno urejeno, kar lahko posledično pomeni
nezakonito delovanje organov v konkretnih postopkih.
8.1.1.1
Pravna razlaga spremembe Obrtnega zakona z vidika postopkov v
zvezi z odmero zbornične članarine
Med pomembnimi razlagami in argumentacijami predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-D) naj na tem mestu izpostavim uradno objavljen
komentar k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ObrZ, in sicer v Poročevalcu
št. 41/07, kjer je kot komentar k spremembi zakona pojasnjeno, da je zbornica zavezana
člana obvestiti o višini in roku plačila članarine, seveda pa je v primerih, ko član ugovarja
zoper obvestilo ali na drug način zavrača plačevanje članarine, takemu članu dolžna izdati
odločbo, zoper katero ima član pravico pritožbe, s čimer se zagotavlja pravna varnost
člana. Uvedbo obvestila kot oblike obveščanja utemeljujejo kot zmanjšanje birokracije in
zniževanje stroškov pri pobiranju članarine in torej pomeni, da obvestilo o članarini z
navedbo roka plačila članu predstavlja osnovo za obračun članarine. Pri tem se razlaga
zgleduje po drugih principih odmere dajatev kot npr. dohodnina.
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Spremna razlaga zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-D) v
Poročevalcu jasno razlaga postopek tak, kot bi moral biti, vendar kot sem predhodno že
razpravljala, ObrZ in ObrZ-D odmere zbornične članarine ne določa tako jasno. V tem
pogledu je razlaga preveč posplošena, oziroma je predlagatelj spremembe zakona očitno
zasledoval pravi cilj, ki pa v določbah ObrZ-D ni bil zapisan.
Prav tako zasledimo nadaljnjo razlago v Poročevalcu št. 41/07: »Obrtni zakon je med
spremembami prinesel novost v odmerjanju in pobiranju članarine. S spremembami je
določeno, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sama odmerja in pobira članarino, s
čemer je predlagatelj sledil zahtevam DURS, da v prihodnje ne bo več opravljal storitev
odmere in pobiranja članarine za zbornico.«
Pojem pobiranja davkov predstavlja obračunavanje, odmero plačevanja, vračilo, nadzor in
izvršbo davkov. Pravice in obveznosti državnih in drugih državnih organov, ki so v skladu z
zakonom pristojni za pobiranje davkov, predstavljajo njihovo pristojnost (po Jerovšek in
Kovač, 2008, str. 43).
Če analogno prenesemo definicijo pobiranja davkov na pobiranje članarine, poznamo
naslednjo definicijo pojma. Pobiranje davkov je pojem, ki pomeni izvajanje vseh nalog
državnih in drugih oseb, ki so določene z zakonom o obdavčenju (po Tratar in Kuhar Puc,
2005, str. 46).
Če bi ta razlaga odražala zapisano določbo v ObrZ-D, potem OZS ne bi imela težav pri
samostojnem izvajanju postopkov izvršbe. Pojem »pobiranje« zajema več kot samo
odmero, tudi izvršbo, zato bi bila taka zakonska definicija v konkretnem primeru zelo
dobrodošla.
Vendar naj ob tej razlagi dodam še povzeto stališče po Pavčniku, ki pravi, da zakona ni
mogoče preprosto enačiti z zakonodajalčevo voljo, tako da bi bil ta mimo zakonodajnih
postopkov in pravilne pravne oblike upravičen zakon dopolnjevati, spreminjati ali
podrobneje dopolnjevati. Prav tako ni za izvrševanje zakona nesporno izhodišče, da bi bilo
pri njegovi razlagi odločilno vprašanje, kaj je zakonodajalec mislil ali želel doseči s tem
predpisom. Pri interpretaciji zakonov zakonodajalca ni mogoče vprašati, kaj je mislil s
posamezno zakonsko določbo, oziroma kakšen je bil namen pri njenem sprejemanju.
Interpretacija zakonov je tako povsem neodvisna od morebitne volje zakonodajalca, ki bi
presegala definirano vsebino norme (2009, str. 153).
Glede na navedeno torej obstoječe razlage ne moremo uporabiti v praksi, je pa očitno, da
pisec razlage določb ObrZ-D ali ni poznal konkretno zapisane vsebine zakonskih določb
(kar je malo verjetno) ali pa si je določbe razlagal zelo široko, oziroma jih je širil po svoji
lastni presoji, kako bi stanje na tem področju moralo biti urejeno.
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8.1.1.2
Predlogi sprememb
članskega prispevka OZS

obstoječe

zakonodaje

z

vidika

izvršbe

Upravni predpisi so namenjeni reševanju v prihodnje nastalih kolizij interesov v
življenjskih situacijah. Z doslednim izvajanjem načela zakonitosti dosežemo nenehno
odpravljanje neskladnosti med predpisi in glede na navedeno krepimo pravni red kot
celoto, posledično pa zagotavljamo tudi spoštovanje temeljnih določb ustavnopravnega
sistema. S povečevanjem skladnosti predpisov raste tudi pripravljenost posameznikov in
njihovih organizacij ter državnih organov, da se ravnajo po normah, saj vedo, kakšno
ravnanje se od njih zahteva. S tem pa se krepi pravni red kot celota (po Horvat, 2005, str.
304).
Že sama zakonska ureditev (pre)pogosto odstopa od teoretičnih izhodišč, zaradi česar je
tako rekoč v nasprotju z dejstvom, da morajo biti zakonske določbe jasne in nedvoumne.
Večkrat je v zakonskih določbah treba njihovo vsebino šele poiskati ali pa celo ugibati,
kakšen je zakonodajalčev namen (po Horvat, 2005, str. 304). Upravnopravno delovanje
davčnih organov, ali če v konkretnem primeru govorimo o OZS, ki tudi odmerja javnoobvezno dajatev, mora biti predvidljivo. Kot pravi Horvat, obveznost ravnanja po pravnih
predpisih velja enako za vse subjekte, tako za posameznike in njihove organizacije kot
tudi za državne organe. Če predvidljivost in enakost ravnanja vseh subjektov ni dosežena,
potem je urejanje davčnih obveznosti neustavno in nezakonito (2005, str. 306).
Vsem zapletom pri razlagi zakonskih določb o izvršbi članarine OZS, preko številnih
smiselnih razlag področne in druge zakonodaje, bi se lahko preprosto izognili, in sicer tako
da:
• se konkretno spremeni formulacija ObrZ v delu, kjer je določen postopek izvršbe
zbornične članarine in bi se pristojnost izvajanja izvršbe prenesla v izvirno
pristojnost same organizacije (kot v primeru KGZS) ali
• se izvede ustrezna sprememba zakona o carinski službi tako, da se izvajanje
postopka izvršbe v primeru neplačane zbornične članarine bolj konkretno formulira
in nedvoumno zapiše.
K prvemu predlogu naj dodamo še to, da v kolikor ObrZ ni primeren, da ureja predlagano
vsebino ali pa bi bila težnja državnih organov, da se teh nalog razbremenijo, se lahko
uredi tudi po principu RTV prispevka, kjer področni zakon v postopku odmere in izvršbe
RTV naročnine napotuje na uporabo davčne zakonodaje, vsebina pa je konkretno urejena
v specialnem, torej Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2). Ni toliko pomembno, kje je
konkretna vsebina zapisana, to prepuščam odločitvi zakonodajnega organa, pomembno
je, da je vsebina urejena na način, da se jo lahko uporabi v praksi pri odločanju v
konkretni zadevi.
Ali bi pristojnosti in postopek uredili v ObrZ ali glede same izterjave v ZDavP-2, je
drugotnega pomena, pravi tudi dr. Kovačeva in meni, da bi bila kar v ObrZ bolj
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transparentna ureditev. Tak možni vzorčni primer je RTV prispevek oziroma pristojnost
RTV Slovenije kot javnega zavoda (čeprav urejena v področnem zakonu in tudi ZDavP-2,
389.–393. člen) (2008, str. 160).
Zakaj se je v tej zadnji spremembi davčne zakonodaje (torej Zakona o carinski službi –
ZCS-1B in še kasneje ZSC-1C in Zakona o davčni službi ZDS-1B) po vseh predhodnih
problemih področje izvrševanja zbornične članarine v pristojnosti CURS ponovno
spregledalo, ni popolnoma jasno. Verjetno niso bili v pripravo konkretnih sprememb
vključeni vsi subjekti, ki jih to področje neposredno zadane. Temu bi lahko pritrdili že z
vidika opisanih težav v predhodnih poglavjih, s katerimi sta se soočala OZS in DURS po
spremembi davčne zakonodaje v letu 2006. Že takrat sta OZS in DURS iskala kompromise
pri konkretnih postopkih in se zapletala v iskanju pravne zadoščenosti o pristojnosti
izvajanja izvršbe zbornične članarine.
Da bi lažje zavzela stališče, katera zgoraj predlagana rešitev bi v praksi pomenila boljšo
izpeljavo, naj predhodno še navedem bistvena izhodišča in s tem povezane elemente
ureditve, kot jih predlaga tudi dr. Kovačeva:
• Za odmero (in odločanje o odpisu, odlogu oziroma obročnem plačilu) ter izterjavo
je pristojen isti organ, na 1. stopnji sam nosilec javnih pooblastil, torej kot
predlagano, bi bila to OZS (kljub specifični ureditvi krovne OZS in območnih
zbornic naj bi zakon določil pristojnost le centralne zbornice, pri čemer to ne ovira
izplačila dela članarin v korist območnih subjektov).
•

Poleg sistemskega pristopa se s tem zagotovi interes za to, da se izvaja in doseže
izterjava obveznosti, kot jih določa zakon, na strani zbornice, saj se ta financira iz
pobranih terjatev. Pri tem tudi odpade posredovanje in dvojno delo (npr. če organ
izterjave ni isti kot odmerni, mora odmernega oziroma prejemnika obveščati o
izvršilnem postopku in (ne)uspehu izterjave).

•

Zaradi varstva pravic zavezancev je v postopkih v zvezi s članarino kot javne
dajatve in tako upravne zadeve (odmera, odločanje o odpisu, odlogu oziroma
obročnem plačilu, izvršba) potrebna raba načel in pravil upravnega procesnega
prava, torej predvsem ZUP, večinoma tudi ZDavP-2 (ki pa sploh terja podrejeno
rabo ZUP). V konkretnih postopkih bi bilo treba s področnim zakonom nedvoumno
določiti podrejeno rabo ZDavP-2 oziroma ZUP ter določbe dosledno izvajati v
praksi.

•

Na 2. stopnji naj bi v vseh postopkih odločalo resorno ministrstvo (za obrt, oziroma
MG), saj tako neposredno izvaja ustavno določeno vlogo skrbnika za stanje na
področju (če ministrstvo po področnem zakonu ni pritožbeni organ, ima v
konkretnih primerih zgolj nadzorstveno pravico z nekaterimi izrednimi pravnimi
sredstvi, predvsem po 274. in 279. členu ZUP) (Kovač, 2008, str. 160–161).
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Preden konkretno formuliram možno zakonsko ureditev področja izvršbe članarine OZS,
naj pred tem poudarim, da bi bilo ob spremembi obrtnega zakona treba urediti in
definirati tudi sam postopek odmere članarine, ker kot sem omenila v začetku, tudi
formulacija glede odmere zbornične članarine ni dosledna. Prav tako pa bi moral
predlagatelj spremembe ali pa pravna služba zakonodajnega organa ob sami spremembi
izpostaviti sedanjo ureditev glede odločanja o pritožbi članov zoper odmerne odločbe, in
sicer z vidika pristojnosti odločanja o pritožbi.
Z vidika optimalne rešitve predlagam spremembo 39. člena ObrZ, ObrZ-D, podobno kot je
bila rešitev izpeljana ob spremembi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(ZKGZ-B).
1. Predlog spremembe Obrtnega zakona50:
•

»Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga pobira in izterjuje.
Zbornični prispevek se odmeri z odločbo, izdano v upravnem postopku. Zoper
odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitve, o pritožbi zoper
odločbo o odmeri zborničnega prispevka pa odloča ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo.« V kolikor se pristojnost o odločanju o pritožbi članov zoper
odmerne odločbe ne bi spreminjala in bi ostala tako kot do sedaj v pristojnosti
Upravnega odbora OZS, potem bi ta del zakona ostal nespremenjen. Ob tem
moram namreč opozoriti, da je vprašljiv del ureditve reševanja pritožb v
pristojnosti ministrstva, ker to pomeni dodatno delo na strani državnih organov.

•

»Postopek izterjave zborničnega prispevka, ki ga zavezanec ni plačal v
predpisanem roku, uvede in vodi zbornica. Za postopek izterjave se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.«

Če izhajam iz trenutno že veljavne ureditve v ObrZ, da se za prisilno izvršitev plačila
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, bi lahko takšno ureditev vseboval
tudi sam ZDavP-2 po principu RTV. Kar zadeva davčno upravo, to ne bi pomenilo nobene
dodatne obremenitve, saj bi vse postopke vodila sama OZS, tako kot npr. RTV. Ob
predpostavki, da so zbornice posebne organizacije z več vidikov, pa je vseeno bolj
primerno, da področje članskega prispevka uredi sam področni zakon, torej ObrZ.
Kar zadeva drugi predlog kot morebitno rešitev in odpravo področne neusklajenosti v
primeru izvršbe članarine OZS, in sicer spremembe Zakona o carinski službi (ZCS-1), bi se
50

Dr. Kovačeva predlaga naslednjo dikcijo zakona, ki bi se glasila: »Obrtna zbornica Slovenije
odmerja članarino v upravnem postopku. Izvršbo neplačanih obveznosti opravlja zbornica s
smiselno uporabo zakona, ki ureja davčno izvršbo. Zoper odločbe zbornice je dopustna pritožba na
ministrstvo, pristojno za obrt.« (2008, str. 161).
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omejila zgolj na že obstoječo 8. točko 1. člena ZCS-1, katerega bi lahko samo razširili
oziroma dopolnili s pristojnostjo CURS izvajanja postopkov izvršbe članarine OZS.
2. Predlog dopolnitve Zakona o carinski službi (ZCS-1B):
•

»Izvajanje postopkov davčne izvršbe dajatev ter denarnih terjatev države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja prekrške (razen terjatev, ki jih izreka
Davčna uprava Republike Slovenije), zakonom, ki ureja kazenski postopek,
zakonom, ki ureja pravdni postopek, zakonom, ki ureja sodne takse, in zakonom,
ki ureja upravne takse, in zakoni, ki urejajo izvršbo članskega prispevka zbornic z
obveznim članstvom, ter drugih denarnih terjatev, za izterjavo katerih je pristojna
služba v skladu z drugimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: drugih denarnih
terjatev)«.

Zgoraj predlagani dopolnitvi področnih zakonov sta dve od možnih rešitev ali možnih
predlogov, lahko bi ta del opredelila tudi v popolnoma novi točki istega člena, alternativnih
rešitev je lahko več. Vendar, ob vsem povedanem je najbolj pomembna politična odločitev
in volja za spremembe s strani enega od udeleženih ali pa taka mera absurdnosti v praksi,
da bi že sama po sebi terjala k ureditvi.
8.1.2 NEPLAČANA ČLANARINA OZS S SPREMEMBO PRISTOJNOSTI ODMERE
NARAŠČA IN POSLEDIČNO TUDI ŠTEVILO IZVRŠILNIH PREDLOGOV
Hipoteza 2 – S spremembo pristojnosti odmere članskega prispevka iz DURS na OZS
delež neplačane članarine iz leta v leto narašča in posledično tudi število predlogov za
začetek postopka izvršbe.
Tako opredeljeno hipotezo sem preizkušala v naslednjih podpoglavjih, kjer pojasnjujem,
ali zakonska sprememba v pristojnosti odmere članarine OZS pomeni večji delež
neplačane članarine s strani članov in posledično tudi število predlogov za začetek
postopka izvršbe.
8.1.2.1

Prenos pristojnosti izvajanja postopkov izvršbe

S spremembo ureditve na področju pristojnosti izvajanja davčne izvršbe je DURS zadržal
izvajanje izvršbe davčnih obveznosti (razen tistih, ki jih je že do spremembe izterjeval sam
CURS) ter izvršbe glob in stroškov postopka iz naslova zakona (ki ureja prekrške), ki jih
izrekajo sami organi davčne službe. Izterjava vseh drugih denarnih nedavčnih terjatev, na
primer taks, stroškov postopka, glob, denarnih kazni, odvzema premoženjskih koristi in
drugih denarnih terjatev, pa se je prenesla na carinske organe.
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S spremenjeno ureditvijo razmejitve pristojnosti med DURS in CURS glede izvajanja
davčne izvršbe naj bi se dosegla večja učinkovitost izvršbe davčnih obveznosti, ki ostajajo
v pristojnosti DURS, saj se bo lahko ta osredotočil le na njihovo izterjavo. Hkrati lahko
pričakujemo večjo učinkovitost izterjave denarnih nedavčnih obveznosti, katerih izterjavo
so prevzeli carinski organi (po Breznik, 2009).
S spremembo zakona o carinski službi (ZCS-1B) se določajo dodatne pristojnosti carinske
službe. Zakon kot novo nalogo carinske službe določa izvajanje postopkov davčne izvršbe
denarnih nedavčnih obveznosti. To so denarne obveznosti, ki jih v skladu s področnimi
zakoni določajo nedavčni organi, izterjuje pa jih davčni organ v skladu z določbami
zakona, ki ureja davčni postopek, kar je v konkretnem primeru tudi članski prispevek OZS.
Zaradi organizacijskih in kadrovskih omejitev ter potrebnih priprav carinskih organov na
izvajanje davčne izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti je bilo s prehodno določbo
urejeno postopno časovno prenašanje pristojnosti. Tako se je zagotovilo, da se najprej
opravi prenos pristojnosti v delu, kjer gre za nove ali spremenjene naloge davčne izvršbe
(na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, zakona, ki ureja pravdni postopek, in
zakona, ki ureja sodne takse, ter izvršbo za prekrške, določene s predpisi, za nadzor nad
izvajanjem katerih so pristojni carinski organi).
Da se je carinski službi omogočila organizacijska prilagoditev na prevzem najobsežnejšega
dela izterjave tujih terjatev, je bilo v prehodnih določbah predvideno prehodno obdobje in
tako poznejši začetek izvajanja davčne izvršbe na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, zakona, ki ureja upravne takse, in zakona, ki ureja prekrške (Predlog ZCS-1B,
2009).
Za lažjo ponazoritev, kakšen obseg je pomenil prenos stvarne pristojnosti na področju
izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti, naj opisani problem predstavim v številkah. Zajela
sem obdobje pred prenosom pristojnosti oziroma leta, za katera je DURS primerljivo
prikazal podatke o številu prejetih predlogov za izvršbo tujih predlagateljev (terjatev, ki jih
samo izterjuje) v svojih poročilih, ki se iz leta v leto nekoliko spreminjajo, tako da tudi
posamezna kategorija med različnimi leti lahko vsebinsko zajema različne podatke.
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Tabela 5: Število predlogov, podanih na DURS v izvršitev (tuji predlagatelji;
DURS samo izterjuje)

Leto

Št. tujih
Št.
predlogov izdanih
za izvršbo sklepov

2005

156.471

82.170

2006

239.653

2007

177.903

Znesek
%
Št.
po
Izterjanega
izterjanih
%
izterjanih
dolga od
od
Izdanih
od
izdanih
izdanih
sklepov
izdanih
sklepov
sklepov
sklepov

Znesek
po
izdanih
sklepih

17.047

75.711

7.634

52,51

44,78

108.821 24.173.227

100.947

8.586.505

45,41

35,52

89.486

60.525

7.206.838

50,30

46,51

15.494.294

Vir: Poročila DURS (2005, 2006, 2007).

Graf 4: Število predlogov izvršbe v odvisnosti od števila izdanih sklepov
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2007

Graf 5: Odstotek izdanih sklepov v odvisnosti od odstotka plačanih sklepov
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Graf 6: Primerjalno število izdanih in izterjanih sklepov
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V letu 2006 je DURS prejel 239.653 predlogov za uvedbo postopkov davčne izvršbe
denarnih nedavčnih obveznosti s strani tujih predlagateljev, kar je 53,16 % več kot leta
2005, ko je prejel 156.471 predlogov. Izdanih je bilo 108.821 sklepov o davčni izvršbi,
njihov skupni znesek pa je znašal 24.173.227 mil. EUR, medtem ko v letu 2005 zgolj
17.047 mil. EUR. V istem obdobju je bilo izterjanih 100.947 od 108.821 izdanih sklepov v
skupnem znesku 8.586.505 mil. EUR. Kot vidimo, se je število predlogov od leta 2005 v
letu 2006 bistveno povečalo kar za dobro polovico. Eden izmed razlogov je zagotovo tudi
sporazum med OZS in DURS, da prične s postopki izvršbe neplačane zbornične članarine.
Primerjajmo še razliko med leti 2006 in 2007. Kot vidimo, je DURS v letu 2007 prejel
177.903 predlogov za uvedbo postopka davčne izvršbe denarnih nedavčnih obveznosti in
izdal 60.525 sklepov o davčni izvršbi v skupnem znesku 15.494.294 mil. EUR. Izterjanih
oziroma plačanih je bilo 89.486 sklepov v skupni vrednosti 7.206.838 mil. EUR. V
primerjavi z letom 2006 je bilo leta 2007 po teh podatkih kar za 33 % manj izterjanih
sklepov, kot je bilo izdanih. Znatno se razlikuje višina izterjanih obveznosti. Ta namreč ne
dosega polovice vrednosti izdanih sklepov, iz česar je mogoče ugotoviti, da se neizterjani
sklepi praviloma navezujejo na obveznosti večjih vrednosti (DURS, 2010).
Za primerjavo naj v naslednji tabeli prikažem še število uvedenih postopkov izvršbe zoper
terjatve, ki jih DURS tako odmerja kot izterjuje.

Tabela 6: Število uvedenih postopkov izvršbe za terjatve, ki jih DURS odmerja
in izterjuje

Znesek po
izterjanih
%
od izdanih Plačanih
sklepov
sklepov

Leto

Št.
izdanih
sklepov

Znesek po
izdanih
sklepih

Št. izterjanih
od izdanih
sklepov

2005

71.118

363.075.446

76.051

138.575.780

93,51

2006

80.501

106.286.100

75.407

164.547.655

93,67

2007

65.128

433.628.559

94.582

191.859.890

51,80

Vir: Poročila DURS (2005, 2006, 2007).
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Graf 7: Število uvedenih postopkov izvršbe za terjatve, ki jih DURS odmerja in
izterjuje
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Pri posamičnih prikazih pa me seveda zanima primerjava med enakovrednimi
kategorijami, in sicer npr. koliko sklepov je bilo izdanih v postopkih izterjave terjatev, ki
jih DURS samo izterjuje, in terjatev, ki jih DURS tako odmerja kot izterjuje. V ta namen
naj prikažem še to razmerje.
Tabela 7: Število izdanih sklepov – primerjava terjatev, ki jih DURS samo
izterjuje, in terjatev, ki jih tako odmerja kot izterjuje

Št. izdanih
sklepov
(DURS
odmerja in
Leto izterjuje)

Št. izdanih
sklepov
(DURS
samo
izterjuje)

Št.
poplačanih
sklepov, ki
jih samo
izterjuje

Znesek
Znesek
Št.
izterjanih izterjanih
poplačanih
terjatevterjatevsklepov, ki jih
odmerja
in
samo
odmerja in
izterjuje
izterjuje
izterjuje
7.634
138.575.780
76.051

2005

71.118

82.170

75.711

2006

80.501

108.821

100.947

75.407

2007

94.582

89.486

60.525

65.128

Vir: Poročila DURS (2005, 2006, 2007).
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Graf 8: Število izdanih sklepov - primerjava terjatev, ki jih DURS samo izterjuje
(tuji predlagatelji), in terjatev, ki jih tako odmerja kot izterjuje
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Na podlagi opravljene analize DURS ter primerjave med postopki izterjave davkov in tujih
terjatev (izterjava denarnih nedavčnih obveznosti po predlogih drugih predlagateljev) je
bilo ugotovljeno in je razvidno iz zgornjega grafa, da je bilo tako na področju davkov kot
na področju tujih terjatev izdano podobno število sklepov o izterjavi, vendar pa je znesek
izterjanih davčnih obveznosti znatno višji od zneska izterjanih tujih terjatev, kot je
razvidno iz Tabele 7 na str. 105.
Iz prikazanega dejanskega stanja, kakršno je bilo pred spremembo davčne zakonodaje v
smislu prenosa pristojnosti izterjave tujih predlagateljev iz DURS na CURS, lahko
zaključim, da je DURS ogromno resursov resnično porabil za izterjavo tujih terjatev, s tem
pa se je seveda zmanjševala učinkovitost in realizacija pobranih davkov.
8.1.2.2

Postopki in pristojnosti OZS v zvezi z izvršbo članskega prispevka

Sprememba obrtnega zakona (ObrZ-D) žal ni prinesla pooblastila, da bi OZS lahko
samostojno izvajala postopke izvršbe. Kot so pojasnili na OZS, so predlagali spremembo
ObrZ tudi s tega vidika, vendar je bil predlog med usklajevanjem zavrnjen s strani službe
vlade, ki je utemeljila zavrnitev s sklicevanjem na dejstvo, da izvršbo tako in tako opravlja
DURS po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
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S spremembo davčne zakonodaje, ki je začela veljati 1.,1.,2007 (ZDavP-2 in ZDS-1B), je
OZS pričela samostojno odmerjati članarino za vse člane (pravnim osebam kot tudi
samostojnim podjetnikom), in sicer je članom pričela mesečno izdajati račune za plačilo
članarine ter neplačnikom ob koncu koledarskega obdobja izdajati odmerno odločbo.
V naslednji tabeli je informativno prikazano število izdanih računov o odmeri članarine
OZS po posameznih mesecih v letih 2007, 2008, 2009 in 2010.

Tabela 8: Število izdanih računov o odmeri članarine OZS

Mesec/Leto

2007

2008

2009

2010

1

45.944

48.163

50.629

51.572

2

45.571

48.024

50.752

51.449

3

45.552

47.527

50.706

51.403

4

45.610

47.826

50.750

51.354

5

45.784

48.566

51.060

51.296

6

45.950

49.614

51.505

51.171

7

46.055

49.404

51.329

51.070

8

46.112

49.799

51.540

51.079

9

46.280

50.197

51.629

51.103

10

46.396

50.487

51.721

51.069

11

46.570

50.909

52.032

51.050

12

46.739

51.164

51.936

50.769

Skupaj
Povprečno
št. članov

554.570 593.688 615.589 616.395
46.412

49.474

51.299

51.366

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2010, str. 31).

Iz konkretne tabele je razvidno, koliko računov je izdala OZS članom v posameznem
mesecu za posamezno leto. Število izdanih računov predstavlja število aktivnih članov
OZS, zato sem izračunala povprečno število članov v posameznem koledarskem letu. Kot
lahko vidimo iz izračunanega povprečja, se število obveznih OZS članov iz leta v leto
povečuje.
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Ali je zakonska sprememba v pristojnosti odmere članarine OZS pomenila večji delež
neplačane članarine s strani članov? Ali po spremembi pristojnosti, odmere članskega
prispevka iz DURS na OZS, delež neplačane članarine iz leta v leto narašča in posledično
tudi število predlogov za začetek postopka izvršbe, bom predstavila s podatki v spodnji
tabeli o številu izvršilnih predlogov za posamezna leta terjatev (ko je OZS sama odmerila
članarino članom in jih je predala na davčni organ v izterjavo).

Tabela 9: Število predlogov za začetek postopka izvršbe s strani OZS, podano
na pristojni davčni organ

Leto

Št. izvršilnih
predlogov,
posredovanih na
DURS/CURS

Znesek dolga
(v MIL.)

Delež
neplačnikov
%51

2007

11.147

2,4

24,12

2008

10.724

2,3

21,68

2009

11.688

2,6

22,78

2010

13.115

3,0

25,53

SKUPAJ

46.674

10,3

Vir: DURS in OZS (2010).

V tabeli je prikazano število izvršilnih predlogov po posameznih letih, ki jih je OZS predala
v izvršitev pristojnemu davčnemu organu, ter skupni znesek dolga, ki izhaja iz izvršilnih
predlogov po letih. Izračunala sem, kolikšen delež izvršilnih predlogov (delež neplačnikov)
predstavlja glede na povprečno število članov v posameznem letu52. Kot je razvidno, se
delež neplačnikov iz leta v leto bistveno ne povečuje in posledično tudi ne število izvršilnih
naslovov. Celo če primerjamo leto 2007 in 2008, se je delež neplačnikov zmanjšal za 2,44
%. Nekoliko večji delež neplačnikov in posledično večje število izvršilnih predlogov glede
na povprečno število članov izkazujemo za leto 2010, ki znaša 25,53 %, kar je za 2,75 %
več kot v letu 2009. Ta rezultat je še toliko boljši glede na to, da se število obveznih
članov iz leta v leto povečuje. Iz prikazanih podatkov se delež neplačnikov iz leta v leto
bistveno ne povečuje in posledično tudi ne število izvršilnih naslovov.

51

Delež neplačnikov OZS je izračunan iz povprečnega števila članov posameznega leta in števila
izvršilnih predlogov, ki so bili s strani OZS posredovani pristojnemu davčnemu organu.
52
Povprečno število članov glej v tabeli št. 8.
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Graf 9: Delež neplačnikov po letih

24,12 %

25,53 %

2007
2008
2009
2010
21,68 %
22,78 %

Vir: lasten

Iz izračunanega povečanega deleža neplačnikov članskega prispevka OZS za leto 2010 v
primerjavi s predhodnimi leti ne morem trditi, da je to ravno razlog v spremembi
pristojnosti odmere članskega prispevka iz DURS na OZS. Stanje v trenutni gospodarski
situaciji zadnjih dveh let posledično spremlja tudi slabša plačilna disciplina pravnih
subjektov, prav tako finančni položaj obrtnikov in podjetnikov oziroma članov OZS.
Gospodarska kriza je naredila svoje in vsak posameznik najprej krči stroške poslovanja
tam, kjer misli, da bo najmanj prizadet oziroma bo najmanj izgubil.
Vzrok za povečanje neplačnikov je vsekakor kje drugje kot v samem prenosu pristojnosti
odmere članskega prispevka iz DURS na OZS. V kolikor bi to dejstvo vplivalo na število
neplačnikov in posledično število izvršilnih naslovov, bi bilo to pričakovati v začetnem
obdobju prenosa pristojnosti (torej v letih 2007 in 2008). Kot pa je razvidno, se je med
temi leti delež neplačnikov celo zmanjšal, in sicer je bil delež neplačnikov leta 2007 za
15,01 % manjši kot leta 2010 in leta 2008 za 18,23 % manjši kot leta 2010.

112

Graf 10: Znesek dolga po izvršilnih naslovih posameznih let
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Nasprotno od predstavljenega je iz tabelaričnega prikaza razvidno, da skupni znesek
neplačane članarine iz leta v leto narašča. Vprašanje je, kaj je pravi razlog za
obratnosorazmerno razmerje med prikazanima spremenljivkama, težko tudi trdim, da je to
ravno prenos pristojnosti odmere članskega prispevka. Za boljši pregled bi bilo treba
preveriti strukturo zajetih dolžnikov (ali predstavljajo večino dolžnikov taki člani, ki imajo
za plačilo določen višji – npr. 40,00 EUR ali 50,00 EUR – mesečni znesek članskega
prispevka). To bi pojasnilo dejstvo, da kljub padanju števila izvršilnih naslovov znesek
skupnega dolga po posameznih letih narašča. Poleg tega, kot sem že pojasnila predhodno
v nalogi, izvršbo zbornične članarine sedaj izvaja davčni organ (od 1. 1. 2010 CURS), torej
strah članov pred postopki davčnih organov še vedno obstaja.
Torej, da dolg narašča ob dodanem pogoju zaradi prenosa pristojnosti odmere članskega
prispevka iz DURS na OZS, ne morem z zagotovostjo potrditi, oziroma lahko 2. hipotezo
glede na padanje števila izvršilnih naslovov po posameznih letih celo zavrnem.
8.1.3 S SUBSIDIARNO UPORABO DOLOČB ZUP JE OPREDELITEV IZVRŠILNEGA
POSTOPKA ČLANARINE OZS PRAVNO FORMALNO ZADOSTNA
Hipoteza 3 – Opredelitev izvršilnega postopka članarine OZS je pravno-formalna
zadostna za nemoteno izvajanje teh postopkov z subsidiarno uporabo določb Zakona o
splošnem upravnem postopku.
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Postopkovni sistem je celovit, podroben sistem, ki ureja vse procesne situacije, v grobem
pa ga določata:
• področni zakon53 in
• podrejeno Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP.
Pravni režim uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti posameznikom in pravnim
osebam mora biti pregleden in za vse enak. To je mogoče doseči le s predpisanim
postopkom. Nekatera področja upravnega odločanja pa so še posebej občutljiva z vidika
zagotavljanja enakosti strank. Takšno je prav področje davkov. Zato je pravilno
razumevanje razmerja oziroma subsidiarnosti glede uporabe davčnih predpisov še posebej
pomembno (po Jerovšek in Kovač, 2008, str. 22).
Ali lahko v obravnavanem primeru, konkretno v potrjeni neusklajenosti pravnih aktov, ki
urejajo postopek izvršbe članskega prispevka OZS, govorimo, da je prišlo do pravne
praznine, kot jo npr. opredeljuje Kelsen, ali pa s pravilno uporabo veljavne zakonodaje
trdimo, da ne obstaja razlog za spor glede pristojnosti v izvajanju izvršbe članskega
prispevka OZS.
Dr. Pavčnik poudarja, da morata biti pravno vnaprej urejena zlasti dva sklopa družbenih
razmerij. Na eni strani so tista družbena razmerja, ki so v tolikšni meri interesno
konfliktna, da njihovo pravno nediscipliniranje ogroža temeljne človekove dobrine in
onemogoča, da temeljne družbene dejavnosti nemoteno delujejo. V drugi sklop družbenih
razmerij pa uvrščamo tista, v katerih morajo biti pravice in dolžnosti pravnih subjektov
zanesljive, predvidljive in določno (določljivo) opredeljene; če te pravne utrjenosti ne bi
bilo, potem določenih dejavnosti ne bi bilo mogoče izvajati in (ali pa) bi ravno zato, ker ni
ustrezne normativne ureditve, prišlo do tako intenzivnih interesnih konfliktov, ki bi ogrožali
pravni in družbeni red (Pavčnik, 2001, str. 271).
Če govorimo o klasičnih pravnih prazninah, so tiste, ki se ujemajo z nepopolnostmi v
zasnovi in izvedbi zakonske ureditve. Nepopolnost ni nikoli tolikšna, da bi zajemala celotno
pravno področje ali njegov pomemben del, temveč gre zgolj za vrzeli, ki se pojavijo v
sicer zakonsko urejenem sklopu družbenih razmerij. Vrzel ekskalira v tej meri, da ni
mogoče najti zakonsko vnaprej predvidenega pravnega pravila, s katerim bi bilo mogoče
razrešiti pravno relevanten življenjski primer (po Pavčnik, 2001, str. 277–278).
V mejah problema, o katerem govorim v nalogi, naj povzamem še opredelitev dr.
Pavčnika, ki opozarja na to, da lahko zakonodajalec tudi v normalnih družbenih razmerah
zavestno pravno ne uredi določenih pomembnih področij, ker lahko hkrati predvidi
53

Postopek bi se po določbi 158. člena Ustave RS smel urejati le z zakonom, z izvedbenimi akti pa
le v primerih neposredne izvršilne klavzule v posameznih tehničnih in podobnih vprašanjih (glej
Jerovšek in Kovač, 2008, str. 22). V konkretnem primeru obravnavane teme je področni zakon
ObrZ (Ur.l. RS, št. 40/04 in 102/07).
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povsem zanesljiva sredstva, kako naj bodo ta področja pravno urejena. Navedeno lahko
prenesemo na ObrZ, kjer določa, da se v postopkih pritožbe uporablja zakon, ki ureja
splošni upravni postopek, za prisilno izvršitev plačila pa se uporablja zakon, ki ureja davčni
postopek. Tako upravni kot davčni postopek pa sta natančno pravno urejena v posebni
zakonodaji.
Pavčnik pravi, da sta v teh primerih zlasti zakonska in pravna analogija vgrajeni v pravni
sistem kot njegovo urejevalno načelo, s katerim postavodajalec enako pravno vrednoti
tista razmerja, ki so izrecno z urejenim v bistvenem podobna. Gre za tehniko, s katero se
za določen pravni institut napotuje na pravna pravila, ki so temu pravnemu institutu
najbolj podobna (glej Pavčnik, 2001, str. 287–288). Konkretno to velja tudi za postopek
izvršbe članskega prispevka OZS.
Če je predpisan poseben upravni postopek, organ ravna po določbah tega zakona, ki
ureja posebni upravni postopek. Glede vprašanj, ki z njim niso urejena, pa dopolnilno ali
subsidiarno (ZUP, 3. člen) uporablja pravila splošnega upravnega postopka (Jerovšek,
2007, str. 14).
Da bi lahko celovito predstavila subsidiarno uporabo ZUP v konkretnem primeru, bom za
razlago uporabila ZDavP-2, ki je začel veljati 1. 1. 2007 in je z njegovo uveljavitvijo
posledično nastalo neurejeno stanje.
Pred tem pa naj omenim še stališče dr. Kovačeve, ki pravi, da je ZUP prav tako
horizontalni (sistemski) predpis, ki je ključen za delovanje nosilcev javnih pooblastil, kadar
odločajo v upravnih zadevah. Pri tem je treba poudariti, da se ZUP uporablja pri nosilcih
javnih pooblastil podrejeno (3. člen) ali celo samo smiselno, zato pridejo tudi pri procesnih
vprašanjih v poštev določbe področnih (pretežno materialnih) zakonov (2006, str. 161).
V prvem odstavku 146. člen ZDavP-2 določa, če davčni organ na podlagi zakona izterjuje
druge denarne nedavčne obveznosti, je izvršilni naslov odločba, sklep ali plačilni nalog s
potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te obveznosti. Iz te določbe
je razvidno, da izvršbo drugih nedavčnih obveznosti, kljub sklicevanju DURS o
nepristojnosti, še vedno dovoljuje tudi ZDavP-2 kot vsebinski okvir postopkovnega
davčnega sistema.
V davčnih postopkih je pomembno razumevanje subsidiarne rabe zakona o davčnem
postopku, saj gre v davčnih zadevah za večdimenzionalno razmerje nad-/podrejenosti
predpisov (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 45).
Z vidika klasičnih postopkovnih vprašanj je prav tako pomembno, da se v davčnem
postopku podrejeno, če ZDavP-2 v istem vprašanju zaradi specifičnosti davčnih razmerij
ne določa drugače, uporablja ZUP. Pri tem se postavita dve vprašanji:
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•
•

čemu pravni red Republike Slovenije terja subsidiarno uporabo ZUP tudi v davčnih
postopkih in
katera postopkovna razmerja se glede na vsebino ZDavP-2 vendarle (še) urejajo z
ZUP (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 45).

Za razlago konkretne obravnavane teme je subsidiarna uporaba ZUP bistvena. Argument
subsidiarne uporabe ZUP bi lahko OZS uporabila pri dogovarjanju z DURS, ko je ta
zatrjevala, da ni pristojna za izvajanje postopkov izvršbe zbornične članarine.
Zaradi vsebinskih sistemskih razlogov izključitev podrejene rabe ZUP nikakor ne bi bila
sprejemljiva z vidika minimalnega in poenotenega varstva pravic strank na različnih
upravnih področjih. Slednje namreč zagotavlja ravno ZUP s temeljnimi načeli in nadalje
izvedenimi pravili. Raba ZUP pomeni tudi v praksi izpeljan 120. člen Ustave RS, po
katerem je uprava vezana na ustavo in zakon in ne more s tolmačenjem in izbiranjem
pravil na recept kreirati obsega pravic zavezancev (več glej Jerovšek in Kovač, 2008, str.
45–46).
Na podlagi predstavljene možne subsidiarne (podrejene) uporabe ZUP v postopku izvršbe
zbornične članarine menim, da je v trenutni situaciji subsidiarna uporaba ZUP zadostna za
nemoteno izvajanje postopkov izvršbe zbornične članarine v pristojnosti davčnega organa,
zato lahko 3. postavljeno hipotezo potrdim. Vsekakor pa bi bila na tem mestu primerna
tudi presoja upravnega sodišča, saj bi morda to povzročilo hitrejšo izpeljavo vseh
potrebnih postopkov za spremembo obstoječe področne zakonodaje.
Položaj, ki od 1. 1. 2008 dalje obstaja glede odmere in izterjave članarine v OZS, je z
vidika pravne države nevzdržen, saj ni niti nedvoumno jasno, kakšno je tolmačenje vsaj
na videz med seboj nasprotujočih si predpisov, niti ni zagotovljena implementacija
veljavnih zakonov. Zadeva je toliko bolj absurdna, ker bi bilo vsaj normativno lahko
enostavno ukrepati in prek analogije med OZS in drugimi podobnimi akterji, ki odmerjajo
javne dajatve, katerih upravičenci so, vzpostaviti legalna razmerja.
Ali kot Pavčnik povzema ustavnosodno prakso, da morajo biti pravna pravila opredeljena
»jasno in določno, tako, da jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja
izvršilne oblasti in da nedvoumno ter dovolj določno opredeljujejo pravni položaj
subjektov, na katere se nanašajo (načelo določnosti)«54. Naprej še povzema drugo
stališče sodišča, da morajo biti »norme opredeljene tako, da jih je mogoče izvajati; da je
mogoče z razlago ugotoviti vsebino predpisa in je tako ravnanje državnih organov
determinirano«55. (2009, str. 42).

54
55

Sodišče podalo tako opredelitev v svoji odločbi št. U-I-312/97 (OdlUS XI/1, 1).
Sodišče podalo tako opredelitev v svoji odločbi št. U-I-101/97 (OdlUS VIII/1, 105).
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8.2 PRISPEVEK K STROKI
REZULTATOV V PRAKSI

IN

ZNANOSTI

TER

UPORABNOST

Že na začetku raziskave sem navedla, da med zbiranjem pisnih virov za preučevanje
zastavljenega problema nisem zasledila predstavljene problematike v slovenski literaturi
razen v že večkrat izpostavljenem strokovnem članku dr. Polonce Kovač z naslovom
Izterjava članarine Obrtno-podjetniške zbornice, ki je prva in edina vsaj nakazala
obstoječe nevzdržno stanje na področju izvršb članskega prispevka OZS.
Menim, da lahko raziskava in pregled stanja odmere in izterjave članskega prispevka OZS
doprinese h konkretizaciji položaja vseh akterjev, ki jih to področje zadane, in prav tako
lahko služi kot pomoč tistemu, ki bo podal pobudo za ureditev področja pri iskanju
ustreznih rešitev.
Glede na to, da obstoječe neurejeno stanje izvršb članarine OZS traja že več kot štiri leta,
bo raziskava morda spodbudila k reševanju problema, čeprav, kot smo videli iz
opravljenega intervjuja na OZS, se tega povsem zavedajo, vendar ker izvršba sedaj
uspešno teče na CURS, ni več ustreznega motiva, ki bi silil k spremembam.
Vsako neurejeno pravno področje se začne s postavitvijo konkretnega problema, ki
povzroči potrebo po znanstvenemu raziskovanju in iskanju ustrezne rešitve. Raziskovanje
temelji in izhaja iz praktičnega vedenja in poznavanja problema ter predznanja o
predmetu preučevanja na področju izvršbe članskega prispevka OZS kot tudi pravil
upravnega postopka.
Konkretno delo z naslovom Problematika izterjave članskega prispevka Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije predstavlja uporabno raziskovalno delo, ki je namenjeno reševanju
konkretnega problema. Temelji na spoznanjih temeljnih raziskav, išče možnosti in rešitve
za uporabo teh spoznanj v praksi ter je hkrati vir novih znanstvenih problemov in
spoznanj. Vedeti pa moramo, da znanost ne more reševati problemov sveta, lahko pa k
reševanju prispeva (glej Pokorny et al., 2006).
Preučevano področje je zahtevalo uporabo različnih metod pravnih znanosti. Prikaz
zgodovinskega razvoja organizacije in nastajanja materialne zakonodaje v različnih
obdobjih temelji na zgodovinski metodi. Analiza obstoječih pravnih predpisov, ki urejajo
področje izvršbe zbornične članarine, je prinesla nasprotujoča si dejstva in številna
vprašanja. V tem kontekstu je bila nujno potrebna kritična ocena veljavnega prava, kateri
je sledilo oblikovanje predlogov za bodočo ureditev področja (de lege ferenda), kar temelji
na deontološki metodi. Da bi lahko ustrezno pristopila k oblikovanju predlogov nove
ureditve, je bilo treba raziskati, kako se postavljeno pravo udejanja v praksi. V ta namen
sem uporabila metodo osebnega intervjuja in numerične predstavitve obravnavanega
problema. Preučila in analizirala sem tako sodno in upravno prakso ter ugotavljala, kako
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sodišča argumentirajo nekatere vidike zastavljenega problema. S sociološko metodo sem
analizirala obstoječo normativno ureditev, saj velja za osnovno, ko umešča določene
pravne institute v konkretno prakso oziroma življenje. Prav tako sem med konkretnim
primerjanjem davčne in obrtne zakonodaje uporabila primerjalnopravno metodo, ki
primerja iste pravne sestavine dveh ali več različnih pravnih redov, da ugotovi, kaj jim je
skupno, podobno in v čem se razhajajo (po Pavčnik et al, 2006, str. 38).
Teoretični okvir naloge, opredeljevanje in opisovanje osnovnih pojmov ter predstavitev
obravnavane organizacije (OZS) kot nosilke javnih pooblastil, temelji na deskriptivni
metodi, ki je podkrepljena z navajanjem strokovne domače in tuje literature, pravne
prakse in že predstavljenimi izsledki znanosti in drugo.
Ne nazadnje pa naj še omenim, da so bile v raziskovanju uporabljene še naslednje
metode: v iskanju vzročne povezanosti med posamičnimi upravnimi akti sem uporabila
kognitivno metodo, v posredovanju predlaganih oziroma alternativnih sprememb
obstoječega stanja sem uporabila kreativno metodo in v posredovanju na novo
pridobljenega znanja upravnim strokovnjakom in udeleženim akterjem v sami problematiki
obravnavane teme sem uporabila doktrinarno funkcijo upravne znanosti.
Med zaključevanjem naloge se je v obravnavani tematiki pojavil nov moment. Določena
skupina poslancev je posredovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ObrZ
dne 20. 04. 2011, ki naj se obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Predlagatelji
so podali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, katerega
vsebina se nanaša predvsem in samo na uvedbo prostovoljnega članstva v OZS in OOZ.
Predlagali so zgolj spremembo členov ObrZ, kjer se opredeljuje obvezno članstvo,
obvezno plačilo članarine ter postopek prisilne izterjave neplačane članarine po davčnem
postopku. Ostalih elementov zakona, ki opredeljuje izvajanje javnih pooblastil, se predlog
ni dotikal. Po mnenju Zakonodajne pravne službe Vlade je treba skrbno pretehtati, ali
takšna odprava pomeni tudi, da bi se zaradi tega moral spremeniti javno-pravni status
takšne zbornice ter ali se lahko pričakuje, da bo zaradi morebitnega upada članstva v
zbornici ta še naprej reprezentativno telo, ki bo omogočalo zbornično neodvisnost ter
izvajanje vseh javnih pooblastil, ki so OZS podeljene že na podlagi zakona. Zaradi
nedosledno izvedenega predloga so zavrnili predlog kot neprimeren za nadaljnjo
obravnavo (Odbor državnega zbora RS za gospodarstvo, 2011).
Pri tem moram opozoriti, da je bil podan predlog za spremembo ureditve zborničnega
sistema v Sloveniji dejanje ali začetek za nadaljnje reševanje odprtih zadev na tem
področju. Če bi šel predlog izključno v smer odprave obveznega članstva, potem se tudi z
vidika obravnavane tematike v tej nalogi marsikaj spremeni in odpade vsa polemika glede
pristojnosti izvajanja izvršbe. V primeru prostovoljnega članstva bi se OZS znašla v
situaciji, kot je sedaj GZS, in bi se izvršbe opravljale kot sodne izvršbe. Ob morebitni
spremembi bi bilo treba postaviti zgolj presek obdobij, do kdaj se izvršba opravlja še po
starem sistemu.
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V vsakem primeru bo v prihodnosti treba spodbuditi tiste akterje, ki imajo interes, da se
tudi v postopkih izvršbe zbornične članarine OZS postopa zakonito, verjetno so v prvi vrsti
to sami člani, ki jih tako neurejeno stanje tudi najbolj prizadene.
Vsebina te naloge je prispevek k pravni znanosti v smislu opozorila na nedopustno
urejeno področje in predlog, kako bi lahko bilo to področje urejeno po analogiji že
uveljavljenih praks, ki delujejo in so vzdržne.
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9

ZAKLJUČEK

Organizacija, kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je tako po namenu kot po
delovanju posebna. Na začetku naloge sem na kratko predstavila zgodovinski razvoj
organizacije in njeno delovanje prav z namenom, da sem naredila primeren uvod za
razpravo o obravnavani problematiki v nadaljevanju naloge. OZS je oseba javnega prava s
številnimi javnimi pooblastili, z zakonom utemeljenim obveznim članstvom in posledično z
vidika financiranja obveznim članskim prispevkom.
Postavljajo se vprašanja o smislu obstoja OZS kot take, vrstijo se številne razprave na
temo obveznega članstva, vendar te razprave spremljajo organizacijo že vse od njenega
nastanka. Določba ObrZ o obveznem članstvu je bila večkrat presojana kategorija s strani
Ustavnega sodišča, ki je podalo mnenje, da obvezno združevanje v zbornicah ustavno ni
sporno, v kolikor zakonodajalec presodi, da je za zagotavljanje javnega interesa taka
oblika smiselna.
Bolj pomembno je vprašanje zakonske ureditve delovanja zbornice kot osebe javnega
prava z zakonsko podeljenimi javnimi pooblastili. Kot sem namreč prišla do zaključka ob
obravnavi izbrane teme v nalogi, so nekatera področja delovanja zbornice pomanjkljivo
urejena, kar izhaja iz neprilagajanja področne zakonodaje trendom spreminjanja družbe in
njenih zahtev. Z vso odgovornostjo lahko trdim, da skozi zgodovino zborničnega razvoja
določena področja delovanja niso bila prilagojena in niso bila dosledno izvedena v
področni zakonodaji, vsaj z vidika obravnaven teme ne – izvršba članskega prispevka OZS
– in je ureditev posledično zastarela.
V zbornicah z obveznim članstvom se mešajo načela delovanja društev kot interesnih
združenj in organizacij kot oseb javnega prava. Ta zaključek se je izoblikoval skozi
preučitev zbrane dokumentacije in samih postopkov, ki se konkretno izvajajo v okviru
OZS. Ko se dotaknemo delovanja kot organizacije v službi članstva in izvajanja nalog ter
zadovoljevanja potreb članstva, se vsi udeleženci strinjajo, da zbornico potrebujejo, da je
ta potrebna. Takoj ko se dotaknemo področja izvajanja javnih pooblastil kot organizacije
javnega prava in še z obveznim članstvom, naletimo na problem tako na eni kot na drugi
strani. S strani članov to ni potrebno, oziroma obvezne članarine ne bi plačevali. S strani
OZS pa bi pričakovali, da bi vsaj na področju obravnavane problematike namenila več
pozornosti, predvsem pri izdaji dokumentov o odmeri članarine kot tudi v postopkih
prisilne izterjave. Ali je krivdo pripisati izključno OZS ali morda tudi oblikovalcem aktualne
zakonodaje, bi težko presodila, vsekakor pa trenutna ureditev ni primerna.
Ob preučevanju dokumentov v nalogi o odmeri članarine skozi zgodovino nastajanja sem
prišla do ugotovitev, da zbornica vrsto let ni izdajala ustreznih dokumentov niti ni izvajala
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ustreznih postopkov prisilne izterjave neplačane obvezne zbornične članarine. Ali se je
temu zavestno izogibala ali pa, kot sem ugotavljala v nalogi, za to sploh ni imela ustrezne
normativne podlage, so vprašanja, ki so se mi zastavljala ob obdelovanju teme. Kot
pomembna izhodišča pri opredeljevanju problematike je treba uporabiti določbe ZUP, ki
jih je OZS kot oseba z javnimi pooblastili dolžna dosledno izvajati.
Če govorimo o članarini kot javni dajatvi, torej govorimo o neki obliki »davščine«. Poleg
standardnih in običajnih davčnih oblik se v davčni praksi pojavljajo tudi določene
specifične oblike obdavčevanja, ki so bile uvedene v davčni sistem zaradi neke posebne
namere, kot je v primeru zbornice zasledovanje uveljavljanja interesov skozi obliko
obveznega združevanja.
Oblika financiranja – obvezni članski prispevek zbornici je pomemben finančni vir, ki
organizaciji zagotavlja, da izpolnjuje svoj namen obstoja in delovanja. Pri tem je
pomembno, da zbornica z obveznim članstvom primarno zasleduje javno korist, to kar
prinese večjo vrednost družbi nad posameznikovimi interesi. Seveda bi bilo delovanje
zbornice okrnjeno, v kolikor ne bi bila zagotovljena tudi prisilna izvršitev plačila zbornične
članarine. V naravi ljudi je običajno, da se upiramo nečemu, za kar smatramo, da nam ne
prinaša neposredne koristi. Tako je tudi pri določeni skupini članov zbornice, ki ne želijo
poravnati zbornične članarine »prostovoljno« – brez prisile, zato mora obstajati učinkovit
postopek, ki zagotavlja poplačilo prispevka po prisili. Torej govorimo o izvršilnem
postopku, ki je osrednja tema te naloge.
Z vidika obravnave izvršilnega postopka sem primarno analizirala del pravne materije, kar
predstavlja ObrZ, ki je pri navajanju splošnih pravnih norm vsebinsko nedosleden, kar
povzroča pri izvajanju konkretnih upravnih postopkov nerazumevanje in različno
tolmačenje. Predvsem sem v nalogi poudarila področje odmere članskega prispevka,
dvostopenjskost pri odločanju o pritožbi zoper odmerno odločbo in ne nazadnje z vidika
obravnavane teme samo izvršbo članskega prispevka.
Postopek prisilne izterjave bi moral biti vedno jasno vnaprej predviden in opredeljen, da
so prizadete osebe vnaprej seznanjene s pravnimi posledicami, ki jih zadanejo, v kolikor
se izogibajo izpolnjevanju svojih obveznosti. Nikakor ne more biti dopustno pavšalno
sklicevanje na neke zakonske določbe, brez napotila, kako se postopek dejansko izvaja v
praksi, kot je to v primeru določbe 39. člena Obrtnega zakona. Vsekakor tudi ne more biti
dopustno neurejeno stanje glede pristojnosti izvajanja postopkov izvršbe v primeru
članarine OZS, kar je prinesla kolizija pravnih norm ob spremembi davčne zakonodaje s
pričetkom veljavnosti 1. 1. 2007. Z vidika problematične pravne ureditve je v tistem
obdobju prišlo do spora med DURS in OZS glede pristojnosti izvajanja postopkov izvršbe
članskega prispevka, zato sem ta del kot pomembno dejstvo z vidika celote natančneje
obdelala. Ob iskanju argumentov za zakonito izvajanje postopkov v dani situaciji sem
uporabila subsidiarno uporabo ZUP.
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Obravnavano področje ni edino pravno področje, ki je z uveljavitvijo v praksi prineslo več
nedorečenosti, manj jasnosti, kot je bilo to pred spremembo. Hitenje ob spreminjanju
zakonodaje in posledično ad hoc sprejete odločitve niso nikoli dobrodošle.
V nalogi sem obdelala in predstavila več problemov, ki spremljajo postopek izvršbe
zbornične članarine, in upam, da bodo zaključki ter ponujene rešitve v nalogi pripomogle k
zavedanju resnosti neurejenega položaja, saj je z vidika konkretnih postopkov vprašljiva
zakonitost delovanja, tako na strani OZS kot v tem trenutku izvršilnega organa CURS.
V raziskavi sem analizirala celotno pravno ureditev področja izvršbe zbornične članarine
ter pri tem izpostavila kritične momente, zato sem si postavila nekaj izhodišč – hipotez, ki
sem jih skozi konkretno obdelavo poskušala potrditi oziroma ovreči.
Tako sem prišla do zaključka, da je izvedba izvršbe članskega prispevka OZS v področni
zakonodaji neusklajena, kar posledično predstavlja nezakonito izvajanje postopkov
izvršbe. Uporaba analogije v razlagi obstoječih zakonov zato, da si vsaj začrtamo pravo
pot, gre predaleč, saj kot je razvidno iz predstavljene vsebine naloge, prihaja do
nasprotujočih si razlag. Če v pravnem besedilu ni opore, kako naj ga razumemo, ne
moremo govoriti o razlagi, v takem primeru tudi dobro namenska razlaga ne more
nadomestiti drugih argumentov razlage in kar iz sama sebe ustvariti pravno pravilo, ki naj
kot sredstvo služi določenemu cilju. V takem primeru lahko govorimo kvečjemu o pravni
praznini, ki jo je treba kot takšno spoznati in jo tudi kot takšno vsebinsko slej ko prej
zapolniti.
Poleg tega sem v eni izmed hipotez ugotavljala soodvisnost v prenosu pristojnosti odmere
zbornične članarine iz DURS na OZS v letu 2007 in gibanju deleža neplačane članarine
med leti. Ugotovila sem, da se dejansko število neplačnikov ne povečuje, medtem ko se
skupen dolg neplačane članarine iz leta v leto dejansko povišuje. Pri tem sem opozorila,
da bi bilo za jasnejšo sliko, ali je razlog ravno v prenosu pristojnosti odmere, treba
natančneje preveriti strukturo neplačnikov, namreč obratno sorazmerno gibanje
opazovanih pojavov lahko razložim zgolj s tem, da je dejansko več takih članov, ki imajo
odmerjen višji znesek mesečne članarine.
Na koncu sem preverjala, ali je opredelitev izvršilnega postopka članarine OZS s
subsidiarno uporabo določb ZUP pravno-formalno zadostna za nemoteno izvajanje. Trditvi
sem na koncu pritrdila, vendar kot sem že predhodno poudarila, takšno razmerje ne more
trajati v nedogled, saj se lahko ob novi ugotovitvi o (pre)obsežnosti in preobremenjenosti
davčnega organa (po trenutni veljavni zakonodaji torej CURS) ponovno pojavi spor o
pristojnosti glede izvajanja tovrstne izvršbe.
Po trenutni ureditvi je nesporno dejstvo, da izvršbo zbornične članarine izvaja davčni
organ, in sicer izhajamo iz vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku, ki pravi, da
upravno izvršbo denarnih obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za
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izvršbo denarnih obveznosti, in iz vsebine Zakona o davčnem postopku, ki določa, da je v
primeru izterjave druge denarne nedavčne obveznosti, izvršilni naslov odločba, sklep ali
plačilni nalog s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te
obveznosti.
Opozoriti moram, da je po pregledu delovanja primerljivih organizacij na področju
obravnavane problematike (v konkretnem primeru postopki v zvezi s članskim prispevkom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in RTV prispevek), ki se prav tako financirajo z
zakonsko predpisanimi (obveznim) dajatvami, ureditev področja izvršbe problematično
urejena zgolj v primeru članskega prispevka OZS. Posledično lahko iz tega izpeljem, da ne
obstajajo pravne ovire, da se stanje na tem področju analogno uredi glede na primerljivo
ureditev drugih organizacij. Prav tako pa sem za širši pregled obdelala zbornično ureditev
v tujini, konkretno v nemški obrtni zbornici in hrvaški obrtni zbornici.
Na koncu naloge sem celotno poglavje namenila trenutni ureditvi postopka izvršbe
zbornične članarine OZS, in sicer v pristojnosti izvajanja CURS. Ob preučevanju zakonske
materije sem kritično ocenila izpeljano ureditev zakonskega prenosa pristojnosti izvajanja
izvršb tujih terjatev iz DURS na CURS, žal namreč stanje na konkretnem obravnavanem
področju še vedno ni urejeno tako, kot bi bilo primerno.
Cilj naloge je opozoriti na problematično ureditev izvršbe članskega prispevka OZS ob
hkratnem predlaganju konkretnih rešitev. V prihodnjih zakonskih ureditvah
obravnavanega področja bi bilo primerno, da se opozorilo upošteva tudi pri sami
implementaciji in se s tem zagotovi izvajanje načela pravne države in načela zakonitosti,
katerim so zavezani vsi oblastni organi, kadar odločajo o pravici, obveznosti ali pravni
koristi posameznikov.
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