
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENi r 

dokumentacija 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 15. oktober 1999 Letnik XXV St.73 

ZAMENJAVA AZBESTNO-CEMENTNIH CEVI 
Predlog zakona o postopni zamenjavi azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za 3 
oskrbo s pitno vodo (ZACVIPV) 
- EPA 942 - II - hitri postopek 

PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG 
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 7 
prepovedanih drog (ZPUPD) 
- EPA 750 - II - tretja obravnava 

brezplačna pravna pomoč 
Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči (ZNRSBPP) 1 3 
- EPA 949 - II - prva obravnava 

Ratifikacije 
■ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem 87 
Pospeševanju in zaščiti naložb (BUKSZN) 
- EPA 950 - II - 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko 99 
o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN) 
-EPA 951 - II - 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko 105 
0 vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BPLSZN) 
-EPA 952 -II- 

- Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest 111 
vzhod - zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj z dne 
10. junija 1994 (MPAEB-A) 
- EPA 954 - II - 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o 115 
konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BCHKDJ) 
-EPA 955 -II- 

SPREMEMBA IN POPRAVEK 
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij 123 
v Republiki Sloveniji 
- EPA 864 - II - 

obrazložitev 
Proučitve variant lokacije avtocestne baze na odseku avtoceste Arja vas - Ločica pri Vranskem 1 29 

popravki 
^ Predlogu zakona o zavarovalništvu 1 35 
- EPA 744 - II - tretja obravnava 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POSTOPNI ZAMENJAVI AZBESTNO- 

CEMENTNIH CEVI V VODOVODNI 

INFRASTRUKTURI ZA OSKRBO S PITNO 

VODO (ZACVIPV) 

- EPA 942 - II - hitri postopek 

) 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) 
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci v obravnavo in 
sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O POSTOPNI ZAMENJAVI 
AZBESTNO-CEMENTNIH CEVI V VODOVODNI 
INFRASTRUKTURI ZA OSKRBO S PITNO VODO. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo 
obravnavo predloga zakona po hitrem postopku, ker to 
zahtevajo izredne potrebe države. Sprejem tega zakona bo 
omogočil čimprejšnjo zamenjavo zdravju škodljivih azbestno- 

cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno 
vodo. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem 
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

1. Branko Kelemina, l.r. 
2. Ivan Božič, l.r. 

3. Franc Jazbec, l.r. 
4.Vincencij Demšar, l.r. 

5. Jože Jagodnik, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
Zakona 

Azbest je vlaknasta oblika mineralnih silikatov (v različnih oblikah, 
npr. aktinolit, amozit, antofilit, krokodolit, tremolit ali druge mešanice, 
ki vključujejo različne vrste azbestnih vlaken), ki je dokazano 
škodljiva zdravju ljudi. Kot tako jo obravnava tudi Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, ki pripravlja Nacionalne 
smernice za azbest. Mednarodna agencija za raziskavo raka v 
Evropi (International Agency for Research on cancer) uvršča 
azbest v prvo skupino rakotvornosti, saj je dokazana vzročna 
zveza izpostavljenosti azbestu in nastankom mezotelioma- 
^aligne plevre, plučnega raka, raka na sluznici in grlu, tudi na 
9astrointernem traktu in ledvicah. Pojavljajo se 10 do 40 let po prvi 
izpostavitvi azbestu. 

Ljudje so izpostavljeni azbestu, če vdihavajo azbestni prah ali 
vlakna, ki lebdijo v zraku. Karcinogena azbestna vlakna pa lahko, 
kakor dokazujejo nekatere raziskave, pridejo v človeško telo tudi 
preko dotrajanih azbestno-cementnih vodovodnih cevi (AC) (V: 
Dodič-Fikfak, Mnenje o odstranitvi azbestno-cementnih cevi iz 
uporabe za Ormož, 1996). 

Koncentracije azbesta v vodi so zelo različne, večinoma manjše 
od 1 000 000 vlaken na liter (ali 1MFL). Tam, kjer so zaradi 
dotrajanosti začele AC razpadati, pa so našli vrednosti nad 100 
MFL. Siceršnja gostota azbestnih vlaken v vodi je med 1 in 10 
MFL. 

Trajnost azbestno-cementnih cevi (AC) v Sloveniji je od 30 do 45 
let. V teh letih pa se giblje starost večine tovrstnih cevi v Sloveniji. 
Starost, dotrajanost in agresivnost vode, ki je načela substanco 
AC mora imeti odločilen vpliv pri odločanju o zamenjavi teh cevi. 
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V zadnjih 50 letih je bilo v Sloveniji izdelanih 1,5 milijona AC. Trenutno 
naj bi bilo v sistemih z vodno oskrbo še vedno okoli 800.000 AC. 
Znani so tudi sicer nepopolni podatki o številu kilometrov azbestnih 
cevi po upravnih enotah:Tolmin (380 km), sledi Nova Gorica (220 
km), Ptuj (70 km), Cerknica (45 km), Trebnje (43 km), Postojna 
(44 km), Škofje Loka (30 km), Slovenska Bistrica (20 km), Gornja 
Radgona (18 km), Radlje ob Dravi (11 km), Jesenice in Dravograd 
(po 10 km), Ruše (8 km), Ormož (1,5 km). 

Republika Slovenija ima sprejeto ustrezno zakonodajo, ki 
prepoveduje izdelavo in promet azbesta ter azbestnih izdelkov, 
ni pa celovito urejena prepoved uporabe azbestnih izdelkov. 
Slovenija oziroma prejšnja država je uvajala ekološko sporne in 
škodljive tehnologije in ni posvečala potrebne skrbi za varnost in 
zdravje ljudi. Nasprotno, s političnimi pritiski je vodstva podjetja 
prisiljevala, da so kupovala in vgrajevala azbestno-cementne cevi 
v vodovodne sisteme, čeprav je bilo splošno znano, da so zdravju 
škodljiva. Nekateri so se temu neuspešno upirali. 

2. PREDPISI V EVROPSKI ZVEZI IN SLOVENIJI O 
PROIZVODNJI, PROMETU IN UPORABI AZBESTA IN 
AZBESTNIH IZDELKOV 

Svet Evropske zveze je 19. 9. 1983 sprejel Direktivo Sveta EU 
83/477/EEC in njeno dopolnitev 91/382/EEC 25.6.1991 s katerima 
je evropske države pozval k zaščititi delavcev pri izpostavljenosti 
azbestu in določil mejne vrednosti. Leta 1986 je tudi Mednarodna 
organizacija dela sprejela konvencijo o varnosti pri uporabi azbesta 
(Convention concerning safety in the use of asbestos). Konvencija 
med drugim v 10. členu določa, da so države za zaščito delavcev 
dolžne sprejeti zakone in ukrepe, ki bodo azbestne izdelke 
nadomestili z drugimi materiali ali izdelki in da se uvedejo 
alternativne tehnologije, ki so jih pristojni organi znanstveno 
verificirali kot nenevarne ali manj škodljive. 

V večini razvitih držav (Italija, Nemčija, ZDA itd.) so sprejeli okoljsko 
in delovno zaščitno zakonodajo v zvezi s proizvodnjo, prometom 
in uporabo azbesta in azbestnih izdelkov. Vsi predpisi so v glavnem 
določili tudi mejne vrednosti. 

V Sloveniji je prepovedana izdelava in promet azbesta in azbestnih 
izdelkov (Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi 
izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno, ZPPPAI, UL RS, št. 56-3229/96, v UL, 
št. 35-1502/98 - spremembe in dopolnitve). V Sloveniji veljajo tudi 
direktive Evropske zveze in Konvencija o varnosti pri uporabi 
azbesta (MOD), ki jo je nasledila od bivše države. Veljajo tudi 
izvedbeni akti: 1. Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju 
odpadlih voda (UL RS, št. 75; 5. 12. 1997), s katero so določene 
posebne zahteve v zvezi z emisijo v zrak in vodo ter določa 
mejno koncentracijo; 2. Uredba o prepovedih in omejitvah pri 
proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih 
izdelkov (UL RS, št. 20-915/98), v 3. členu celo prepoveduje 

uporabo azbestnih izdelkov; 3. Pravilnik o določitvi poklicnih bolezni 
zaradi izpostavljenosti azbestu (UL RS, št. 26-1568/97). 

3. NAMEN IN CILJI ZAKONA 

Namen tega zakona je, da se v Sloveniji, ki ima v svojem omrežju 
za oskrbo z vodo visok odstotek azbestno-cementnih cevi, ki so 
že dotrajane in škodljive, le te zamenjajo s cevmi, ki zdravju in 
okolju niso nevarne. 

Ker je azbest tudi okoljsko zelo škodljiv, je potrebna tudi posebna 
pozornost pri ravnanju s temu odpadki. Zakon predvideva, da 
pristojno ministrstvo pripravi potrebne predpise, ki bodo urejali 
odstranjevanje in odlaganje tega materiala. 

Temeljni cilj tega zakona je varovanje zdravja ljudi in človeku 
prijaznega okolja. Do sedaj je država že sprejela zakone in uredbe, 
ki so zaščitili delavce, ki so izpostavljeni azbestu. Slovenija pa je 
ta trenutek v položaju, ko mora zaščititi vse uporabnike vode iz 
omrežij z AC. 

Lokalne skupnosti ne bodo zmogle potrebnih investicijskih 
sredstev za zamenjavo teh cevi. Zato zakon predvideva 
soudeležbo države pri financiranju tega projekta, saj je najbolj 
odgovorna za nastalo situacijo. 

V sedmih letih naj bi po predlogu zakona zamenjali vse azbestno- 
cementne cevi. V prvem letu bi pripravili vse projektne, tehnične 
in druge predpise, v naslednjih šestih letih pa postopoma 
zamenjevali cevi. V vseh fazah zamenjave sodelujejo tudi lokalne 
skupnosti s svojimi javnimi podjetji. Najprej morajo pripraviti pro- 
gram zamenjave azbestno-cementnih cevi. 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Izvedba celotnega projekta, zamenjava salonitnih vodovodnih 
cevi z ustreznejšimi materiali v obdobju do sedmih let, zahteva 
razmeroma veliko finančnih sredstev. 

Lokalne skupnosti same takšnega projekta niso zmožne realizirati. 
Ker gre pri njem za sanacijo razmer, ki jih je v preteklosti zakrivila 
država, je smiselno, da se vanj vključi tudi država. Zakon v tretjem 
členu predvideva soudeležbo državnega proračuna v višini 
najmanj 50% sredstev od skupne vrednosti projekta. Na podlagi 
podatkov, da je v Sloveniji napeljanih še približno 800.000 kosov 
salonitnih cevi, je mogoče približno predvideti potrebna sredstva 
za celotni projekt, tj. približno 30 milijard SIT. Polovična investicija 
iz državnega proračuna bi tako znašala približno 15 milijard SIT 
za celotni projekt, oziroma približno 3 milijarde Sit na leto, če 
predvidimo izvedbo projekta v petih letih. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon določa način zamenjave azbestno-cementnih cevi v 
vodovodni infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji (v 
nadaljevanju: vodovodna infrastruktura) in način sofinanciranja iz 
državnega proračuna. 

2. člen 

Upravljavci vodovodne infrastrukture, ki delno ali v celoti sestoji 
iz azbestno-cementnih cevi, le-te zamenjajo do 31. 12. 2006. 

3. člen 

(1) Najmanj 50% sredstev, ki so potrebna za zamenjavo cevi iz 
prejšnjega člena se zagotovijo iz sredstev državnega proračuna, 
ostala sredstva zagotovi občina, na katerem območju se 
zamenjajo azbestno-cementne cevi, v skladu z drugim odstavkom 
5. člena. 

(2) Natančno višino sredstev določi Vlada Republike Slovenije v 
90 dneh po izteku roka iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 
na podlagi prejetih programov za zamenjavo azbestno-cementnih 
cevi. 

4. člen 

(1) Upravljavci vodovodne infrastrukture iz 2. člena tega zakona 
v soglasju z občino, na katerem območju se zamenjajo azbestno- 
cementne cevi, v enem letu po uveljavitvi tega zakona predložijo 
ministrstvu, pristojnemu za okolje, program za zamenjavo teh 
cevi. 

(2) Program vsebuje opis predvidenih del in višino potrebnih 
investicij za vsako posamezno leto v obdobju iz prejšnjega člena. 

5. člen 

Na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, Vlada Republike 
Slovenije v roku devetdesetih dni po izteku roka iz prvega 
odstavka prejšnjega člena sprejme državni program o zamenjavi 
azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi za preskrbo 
s pitno vodo. 

(2) Državni program vsebuje pregled skupnega obsega potrebnih 
sredstev za obnovitvena dela na vodovodni infrastrukturi, pregled 
razporejanja sredstev po posameznih upravljavcih vodovodne 
infrastrukture in časovno dinamiko razporejanje sredstev za 
Posamezna leta v obdobju iz 2. člena tega zakona. 

(3) Pri določitvi višine sredstev oziroma časovne dinamike 
razporejanja sredstev po posameznih upravljavcih vodovodne 
infrastrukture Vlada Republike Slovenije upošteva višino deleža, 

ki ga predstavlja vodovodna infrastruktura z azbestno-cementnimi 
cevmi na območju, kjer upravlja posamezni upravljavec 
vodovodne infrastrukture oziroma starost, dotrajanost in 
agresivnost vode, ki je načela substanco teh cevi. 

6. člen 

(1) Azbestno-cementne vodovodne cevi se zamenjajo s cevmi, 
ki so sestavljene iz snovi, ki niso karcinogene ali kako drugače 
škodljive zdravju. 

(2) Ustreznost snovi iz prvega odstavka tega člena se dokazujejo 
s certifikati. 

(3) Zamenjavo azbestno-cementnih cevi vodi in organizira za to 
dejavnost pristojna strokovna služba upravljavca (v nadaljnjem 
besedilu: strokovna služba). Zamenjava azbestno-cementnih cevi 
se opravlja v skladu s predpisi o vodah, graditvi objektov, urejanju 
prostora in varstvu okolja. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem 
obnovitvenih del zagotavlja strokovna služba. 

7. člen 

(1) Razpis in oddajo del se opravi v skladu z zakonom o javnih 
naročilih (Ur. list RS 24/97, 78/99). 

(2) Dela za zamenjavo azbestno-cementnih cevi (v nadaljevanju: 
dela) je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju 
prostora in pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo. 

(3) Pri izvajanju, nadzoru nad izvajanjem in prevzemu del veljajo 
določbe predpisov o vodah, graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja. Pregled in prevzem izvedenih del vodi komisija, ki 
jo imenuje strokovna služba. Pregled in prevzem se opravljata v 
skladu z zakonom o vodah in zakona o graditvi objektov, pri 
čemer se smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih 
objektov. 

8. člen 

Nadzor nad porabo sredstev iz 5. člena tega zakona izvaja 
pristojno ministrstvo. 

9. člen 

Minister, pristojen za okolje, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona predpiše potrebna navodila za zaščito okolja in ljudi pri 
zamenjavi azbestno-cementnih cevi ter ukrepe za varno 
skladiščenje zamenjanih azbestno-cementnih cevi. 

10. člen 

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

Prvi člen določa namen zakona. 

Drugi člen določa, da upravljavci vodovodne infrastrukture, ki 
delno ali v celoti sestoji iz azbestno-cementnih cevi, le-te 
zamenjajo do 31. 12.2006. 

Ker lokalne skupnosti zaradi omenjenih možnosti investiranja 
projekta same ne morejo uresničiti v zakonu določenem 
časovnem obdobju (šest let) in ker gre za nujne ukrepe v korist 
celotne države, tretji člen predloga zakona predvideva udeležbo 
države v višini najmanj 50% od celotnega projekta. Natančno 
višino sredstev določi Vlada Republike Slovenije v petnajstih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi prejetih programov 
za zamenjavo azbestno-cementnih cevi. 

Četrti člen določa, da upravljavci vodovodne v soglasju s 
prizadetimi občinami v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
predložijo ministrstvu, pristojnemu za okolje, program za 
zamenjavo teh cevi, ki vsebuje opis predvidenih del in višino 
potrebnih investicij za vsako posamezno leto v obdobju iz 
prejšnjega člena. 

Peti člen predvideva, da na predlog ministrstva, pristojnega za 
okolje, Vlada Republike Slovenije sprejme državni program o 
zamenjavi azbestno-cementnih cevi v vodovodni infrastrukturi 
za preskrbo s pitno vodo, ki vsebuje pregled skupnega obsega 
potrebnih sredstev za obnovitvena dela na vodovodni 
infrastrukturi, pregled razporejanja sredstev po posameznih 
upravljavcih vodovodne in časovno dinamiko razporejanje 
sredstev za posamezna leta. Pri določitvi višine sredstev oziroma 

časovne dinamike razporejanja sredstev po posameznih 
upravljavcih vodovodne infrastrukture Vlada Republike Slovenije 
upošteva višino deleža, ki ga predstavlja vodovodna infrastruktura 
z azbestno-cementnimi cevmi na območju, kjer upravlja 
posamezni upravljavec vodovodne infrastrukture oziroma starost, 
dotrajanost in agresivnost vode, ki je načela substanco teh cevi. 

Šesti člen določa, da se azbestno-cementne vodovodna cevi 
zamenjajo s cevmi, ki so sestavljene iz snovi, ki niso karcinogene 
ali kako drugače škodljive zdravju. 

V sedmem členu je določeno, da se razpis in oddaja del opravi v 
skladu z zakonom o javnih naročilih in da je treba dela za 
zamenjavo azbestno-cementnih cevi priglasiti pristojnemu organu 
po predpisih o urejanju prostora ter pripraviti ustrezno projektno 
dokumentacijo. Nadalje še določa, da pregled in prevzem izvedenih 
del vodi komisija, ki jo imenuje strokovna služba. Pregled in 
prevzem se opravljata v skladu z zakonom o vodah in zakona o 
graditvi objektov, pri čemer se smiselno uporabijo določila o 
tehničnih pregledih objektov. 

Osmi člen določa, da nadzor nad porabo sredstev iz 5. člena 
tega zakona izvaja pristojno ministrstvo. 

V sedmem členu je določeno, da minister, pristojen za okolje, v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše potrebna 
navodila za zaščito okolja in ljudi pri zamenjavi azbestno- 
cementnih cevi ter ukrepe za varno skladiščenje zamenjanih 
azbestno-cementnih cevi. 
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Predlog zakona o 

PREPREČEVANJU UPORABE 

PREPOVEDANIH DROG IN 0 

OBRAVNAVI UŽIVALCEV 

PREPOVEDANIH DROG (ZPUPD) 

- EPA 750 - II - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU UPORABE 
PREPOVEDANIH DROG IN O OBRAVNAVI UŽIVALCEV 
PREPOVEDANIH DROG, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 16. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30/9-1999, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 
drog - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, mag. farm., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo. 

1. člen (prej l.člen) 

Ta zakon določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih 
drog in obravnavo uživalcev prepovedanih drog. 

Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativne, 
zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravljenje, 
socialno varstvene storitve in programe za reševanje socialne 
Problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog ter 
spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo pristojna 
ministrstva. 

2. člen (prej 2.člen) 

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali 
sintetičnega Izvora, ki imajo pslhotropne učinke ter lahko 
vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno 
socialno stanje ljudi in so opredeljene v zakonu, ki ureja 
proizvodnjo In promet s prepovedanimi drogami. 
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ll.Ukrepi za preprečevanje uporabe prepovedanih 
drog 

3. člen (prej 3.člen) 

Država skrbi za preprečevanje in zmanjševanje uporabe 
prepovedanih drog z ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja, 
zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in na 
drugih področjih. 

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega odstavka Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme 
program preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih 
drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki določa 
strategijo preprečevanja, zdravljenja ter reševanja socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog. 
Ukrepi na področju zdravstvenega in socialnega varstva zajemajo 
programe zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, predvsem 
storitve preventive, zdravljenja ter programe za reševanje 
socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog. 

4. člen (prej novi 3.a člen) 

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge pospešuje In 
usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za 
preprečevanje uživanja drog, zmanjševanje povpraševanja 
po drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe drog, 
zdravljenja in rehabilitacije. 

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja še 
naslednje naloge: 

spremlja izvajanje določil konvencij mednarodnih 
organov in mednarodnih organizacij; 
predlaga Vladi Republike Slovenije nacionalni program 
in ukrepe pri izvajanju -nacionalnega programa za 
preprečevanje uživanja drog, zmanjševanje 
povpraševanja po drogah, zmanjševanje škode zaradi 
uporabe drog, zdravljenja in rehabilitacije; 
predlaga ukrepe za zmanjševanje ponudbe drog; 
zagotavlja mednarodno sodelovanje. 

5.člen (prej 4.člen) 

Urad Vlade Republike Slovenije za droge spremlja problematiko 
na področju preprečevanja uživanja drog, zmanjševanja 
povpraševanja po drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe 
drog ter spremljanja problematike na področju zdravljenja in 
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog. 

Naloge Urada Republike Slovenije za droge so zlasti: 
usklajuje medresorske priprave nacionalnega programa 
za preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog 
ter zdravljenja, rehabilitacije In reintegracije uživalcev 
drog In ga predlaga v sprejem Vladi Republike Slovenije; 
usklajuje medresorske predloge proračunskih sredstev 
namenjenih programom za preprečevanje uživanja 
prepovedanih drog ter obravnave uživalcev drog, ki se 
financirajo iz proračuna; 
koordinira medresorsko usklajevanje za oblikovanje prioritet 
programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in razvoj 
programov; 
koordinira mednarodno problematiko na področju drog ter 
usklajuje medresorsko sodelovanje pri delu teles in ustanov 
mednarodnih organizacij in združenj; 

opravlja administrativna dela za Komisijo Vlade 
Republike Slovenije za droge in skrbi za izvedbo sklepov 
Komisije Vlade Republike Slovenije za droge. 
druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije; 

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in 
posledic uživanja 

6. člen (prej 5.člen) 

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog po tem zakonu 
vključuje informativne, izobraževalne in vzgojne dejavnosti, 
programe promocije zdravja in druge dejavnosti, ki dvigujejo 
kvaliteto življenja in zmanjšujejo uporabo prepovedanih drog in s 
tem škodljive posledice uživanja prepovedanih drog. 

Vrste preventivnih programov v skladu z nacionalnim programom 
na posameznih področjih določijo: minister, pristojen za zdravstvo, 
minister, pristojen za socialno varstvo, minister, pristojen za 
šolstvo in šport, minister, pristojen za notranje zadeve, minister, 
pristojen za pravosodje in minister, pristojen za obrambo. 

Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja 
prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih 
ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, občine 
lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine. 

7. člen (prej 6.člen) 

Minister, pristojen za zdravstvo lahko na predlog Komisije Vlade 
Republike Slovenije za droge določi ukrepe pri uživalcih 
prepovedanih drog, katerih namen je preprečevanje nalezljivih 
bolezni ali okvar, ki jih povzroča uživanje prepovedanih drog. 

Zdravljenje 

8. člen (prej 7.člen) 

Zdravljenje uživalcev prepovedanih drog poteka v obliki hospitalnih 
in ambulantnih programov zdravljenja, ki jih potrdi Zdravstveni 
svet. 

Zdravljenje iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in pravne osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje, določene za opravljanje zdravstvenih 
dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost. 

Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje z 
metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potrdi 
Zdravstveni svet. 

9. člen (prej 8.člen) 

Za opravljanje ambulantne dejavnosti preprečevanja in zdravljenja 
odvisnosti se v okviru mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni organizirajo centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
od prepovedanih drog. 

Dejavnost centrov iz prejšnjega odstavka izvajajo osebe iz 
drugega odstavka 8.člena tega zakona na podlagi koncesije ali 
javni zdravstveni zavodi. 
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Minister, pristojen za zdravstvo imenuje Koordinacijo centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki 
predlaga doktrino in preverja izvajanje doktrine zdravljenja 
odvisnosti ter koordinira strokovno sodelovanje centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

Sestavo in način dela Koordinacije centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog podrobneje predpiše 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Za opravljanje hospitalnega in specialističnega ambulantnega 
zdravljenja Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zdravstveni 
zavod - Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. 

Za hospitalno zdravljenje se šteje bolnišnična detoksikacija, 
psihosocio-terapevtska obravnava, podaljšano zdravljenje in 
zdravstvena rehabilitacija. 

Socialno varstvene storitve in programi reševanja 
socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog 

10. člen (prej 9.člen) 

Socialno varstvene storitve namenjene preprečevanju in 
odpravljanju socialnih stisk in težav povezanih z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se izvajajo v okviru javne službe so zlasti: 
socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč in 
pomoč družini. 

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z zakonom, 
ki ure|a socialno varstvo ter po normativih in standardih, ki jih 
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 

11. člen (prej 10.člen) 

Programi reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se izvajajo izven okvira javne službe, so 
strokovno opredeljene celote socialnovarstvenih strokovnih 
ravnanj namenjene posamezniku, družinam in skupinam 
prebivalstva pri odpravljanju socialnih stisk in težav povezanimi z 
uživanjem prepovedanih drog. Za programe reševanja socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog, ki se 
izvajajo izven okvira javne službe se lahko štejejo tudi organizirane 
oblike medsebojne pomoči uživalcev drog, njihovih bližnjih ali drugih 
zainteresiranih. 

Programe reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev verificira 
Svet za droge, ki ga imenuje minister, pristojen za socialne zadeve 
na predlog Socialne zbornice Slovenije. 
V Svet za droge se imenuje predstavnik ministrstva, pristojnega 
za socialne zadeve in strokovnjaki s področja obravnave uživanja 
prepovedanih drog. 

12. člen (prej 11.člen) 

Kadar Svet za droge meni, da del verificiranega programa za 
reševanje socialne problematike vsebuje elemente zdravljenja, 
predlaga Zdravstvenemu svetu, da potrdi del programa kot del 
zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog. Zdravstveni svet lahko 

potrdi del programa in določi kateri del se šteje za del zdravljenja 
in za kakšno obdobje. 

Nevladne organizacije 

13.člen (prej 12.člen) 

Nevladne organizacije po tem zakonu izvajajo z nacionalnim 
programom usklajene dejavnosti ter dopolnjujejo dejavnosti javne 
službe na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti. 

Dejavnosti nevladnih organizacij lahko zajemajo vzgojno 
izobraževalne aktivnosti, preventivne dejavnosti, programe 
zmanjševanja škode, programe vzpostavljanja, vzdrževanja ab- 
stinence, socialne rehabilitacije in reintegracije ter druge oblike 
obravnave uživalcev prepovedanih drog in njihovih bližnjih v 
skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona in nacionalnim 
programom iz 3. člena tega zakona. 

Delovanje nevladnih organizacij zajema stanovanjske oblike 
(terapevtske skupnosti, komune, azile in druge stanovanjske 
centre), nestanovanjske oblike (dnevni centri za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog, nestanovanjski programi, programi z uživalci drog na 
terenu) ter druge, z nacionalnim planom usklajene oblike 
dela. 
- Terapevtska skupnost je stanovanjski center s 

strokovnim terapevtskim in rehabilitacijskim 
programom; 
Komuna je stanovanjski center s programom, ki temelji 
pretežno na medsebojni pomoči; 
Azil je stanovanjski center s programom, ki temelji 
pretežno na skupnem bivanju in delu; 
Dnevni center je program organizirane pomoči, v 
katerega so uživalci drog in njihove bližnje osebe 
vključene ob svojem vsakdanjem življenju. 

14. člen (prej novi 12.a člen) 

Združenje nevladnih organizacij je povezovalno telo 
nevladnih organizacij iz prejšnjega člena tega zakona. 
Nevladne organizacije se v to obliko povezave vključujejo 
prostovoljno. 

Dejavnosti združenja nevladnih organizacij so: 
koordinacija skupnih aktivnosti; . 

- medsebojno povezovanje organizacij članic; 
- usklajevanje dejavnosti In programov; 
- zastopanje nevladnih organizacij pred javnostjo ter 

drugimi vladnimi in nevladnimi telesi v Republiki 
Sloveniji in tujini; 

- pospeševanje razvoja nevladnih oblik dela za uživalce 
drog; 
pridobivanje donacij za nevladne oblike dela z uživalci 
drog; 
svetovanje vladnim In drugim službam ter 
organizacijam; 

- pospeševanje strokovnega razvoja In Izobraževanja za 
člane organizacij; 
drugo, vladnim službam dopolnilno delo na nevladnem 
področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog. 
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Spremljanje 17. člen (prej 15.člen) 

15.člen (prej 13.člen) 

Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka v obliki zbiranja, 
urejanja, obdelovanja in posredovanja informacij o prepovedanih 
drogah, uživalcih prepovedanih drog ter posledicah uporabe 
prepovedanih drog z namenom zagotavljanja nacionalne 
informacijske mreže in medresorsko usklajenega zbiranja 
podatkov ter izmenjave informacij na nacionalni in mednarodni 
ravni. 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo pristojna ministrstva, 
javni zavodi in nevladne organizacije. Način spremljanja v 
posameznih resorjih podrobneje predpišejo pristojni ministri. 

Spremljanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo o zbirkah 
podatkov, za podatke, ki vsebujejo osebne podatke, pa se 
uporabljajo določila zakona ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 

Za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo organizira informacijsko enoto za 
prepovedane droge. 

V informacijsko enoto iz prejšnjega odstavka se vključujejo vsa 
pristojna ministrstva, javni zavodi in nevladne organizacije z 
bazami podatkov na področju prepovedanih drog, s katerimi 
razpolagajo. 

III.Financiranie 

16.člen (prej 14.člen) 

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov preprečevanja 
uporabe prepovedanih drog Iz prvega In drugega odstavka 
6.člena tega zakona ter spremljanja iz 15.člena tega zakona se 
zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva za sofinanciranje delovanja lokalnih akcijskih skupin v 
skladu s 6.členom zagotovlja občina. 

Sredstva za izvajanje zdravljenja v skladu s 8. in 9. členom tega 
zakona se zagotavljajo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih storitev in 
programov reševanja socialne problematike iz 10. in 11. člena 
tega zakona, povezane z uživanjem prepovedanih drog se 
sofinancirajo iz državnega proračuna. 

Dejavnost nevladnih organizacij je sofinancirana iz državnega 
proračuna in drugih sredstev. Način in sofinanciranje nevladnih 
organizacij je določen s pogoji in kriteriji posameznega uporabnika 
proračunskih in javnih sredstev v skladu z nacionalnim programom 
iz 3. člena tega zakona. 

Združenje nevladnih organizacij Iz 14.člena tega zakona se 
sofinancira Iz proračunskih sredstev Urada Republike 
Slovenije za droge. 

Uživalci prepovedanih drog, ki so vključeni v enega od 
programov reševanja socialne problematike, povezane z 
uživanjem drog, ki so financirani iz državnega proračuna in 
vključujejo celodnevno oskrbo, so dolžni prispevati del 
stroškov za Izvajanje programa v skladu z njihovimi 
materialnimi možnostmi, vendar največ v višini cene 
oskrbnega dne. 

Način določitve prispevka iz prejšnjega odstavka določi 
Izvajalec programa. 

Nadzor nad določitvijo višine prispevka pri programih iz 
prvega odstavka opravlja ministrstvo, pristojno za socialne 
zadeve. 

IV.Nadzorstvo 

18. člen (prej 16.člen) 

Nadzor nad nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog ter zdravljenjem uživalcev 
prepovedanih drog izvaja ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

Način izvajanja nadzora iz prejšnjega odstavka podrobneje določi 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Za nadzor nad izvajanjem socialne preventive, drugih socialno 
varstvenih storitev in programov reševanja socialne problematike, 
povezane z uživanjem prepovedanih drog po tem zakonu, se 
smiselno uporabljajo določbe o nadzoru po zakonu, ki ureja 
socialno varstvo. 

19. člen (prej 17.člen) 

Upravni nadzor nad zakonitostjo izvajanja tega zakona opravljajo 
pristojna ministrstva. 

V.Kazenske določbe 

20.člen (prej 18.člen) 

Z denarno kaznijo do 500 000 SIT se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki opravlja program zdravljenja uživalcev prepovedanih 
drog brez potrditve Zdravstvenega sveta (8.člen). 

Z denarno kaznijo do 1 000 000 SIT se kaznuje pravna oseb&, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo do 100 000 SIT se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, ki štori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
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VI. Prehodne in končne določbe 

21 .člen (prej 19.člen) 

Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona sprejmejo izvršilne 
predpise po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

(prej 20.člen) 

22.člen (prej 21 .člen) 

Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog iz prvega odstavka 9.člena tega zakona se organizirajo v 
skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Minister, pristojen za zdravstvo imenuje Koordinacijo centrov za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog iz 
tretjega odstavka 9.člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

Javni zdravstveni zavod iz petega odstavka 9.člena tega zakona 
se organizira v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

23.člen (prej 22.člen) 

Minister, pristojen za socialne zadeve imenuje Svet za droge iz 
11 .člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

24.člen (prej 23.člen) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji dne 30.9.1999 
obravnaval predlog zakona o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog- 
druga obravnava in sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije 
pripravi predlog tega zakona za tretjo obravnavo in da se tretja 
obravnava predloga zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 
194.člena poslovnika Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog in ga pošilja v 
tretjo obravnavo in sprejem v Državni zbor. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2.(prej 2.člen), 
4.(prej nov 3.a.člen), 5.(prej 4.člen), 7.(prej 6.člen), 8.(prej 7.člen), 
9.(prej 8.člen), 13.(prej 12.člen), 14.(prej novi 12.a člen),15. (prej 
13.člen), 16. (prej 14.člen) in 17. (prej 15.člen) členu, dodana sta 
bila nova 3.a (sedaj 4.člen) in 12.a člen (sedaj 14.člen) in črtan 
20.člen. 

Vse sprejete amandmaje je predlagatelj vključil v besedilo predloga 
zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog - tretja obravnava. 

Predlagatelj je pripravil amandmaje k 2., 13. in 14.členu 

Zaradi dodanih novih členov je predlagatelj v besedilu predloga 
zakona ustrezno preštevilčil člene in opravil tudi nomotehnično 
redakcijo besedila: 

v drugem odstavku 5.člena je zamenjal peto in šesto alinejo; 
v drugem odstavku 9.člena je besedi "7.člena" spremenil v 
"8.člena"; 

- v šestem odstavku 12.člena je spremenil "Urad za droge 
Republike Slovenije" v "Urad Republike Slovenije za droge"; 
v 16.členu je ustrezno preštevilčil vse člene; 

- v drugem odstavku 16.člena je je za besedama "6.členom" 
dodal besedi "tega zakona"; 
v prvem odstavku 20.člena je besedi "8.člen" spremenil v 
"9.člen"; 
v drugem in tretjem odstavku 20.člena je za besedo "kaznuje" 
črtal besedi "za prekršek"; 

- v 22.členu je ustrezno preštevilčil vse člene; 
v prvem odstavku 22.člena je za besedama "9.člena" dodal 
besedi "tega zakona"; 

- v drugem odstavku 22.člena je za besedama "9.člena" dodal 
besedi 'lega zakona"; 
v 23.členu je spremenil besedi "10.člena" v "11.člena"; 

- v 24.členu je kratici "RS" izpisal v "Republike Slovenije". 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. Amandma k 2. členu 

Za prvim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti 
odstavek: 

"Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdravljenje ter 
reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem 
prepovedanih drog. 

Uživalci prepovedanih drog so osebe, ki uporabljajo snovi iz 
prvega odstavka tega člena. 

Uppraba prepovedanih drog obsega vsakršno jemanje 
prepovedanih drog. 

Spremljanje uživanja prepovedanih drog zajema zbiranje, obdelavo 
in izmenjavo podatkov o prepovedanih drogah in o njihovem 
uživanju". 

Obrazložitev 

Z amandmajem se predlaga dopolnitev amandmaja Državnega 
zbora k 2. členu Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, s katerim se 
dodaja z amandmajem izpuščene definicije , na katerih temelji 
besedilo predloga zakona. 

2. Amandma k 13. členu 

Spremeni se tretji odstavek 13.člena, tako da se glasi: 

"Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko nevladne organizacije 
izvajajo v okviru stanovanjskih skupnosti, nestanovanjskih 
programih ter drugih, z nacionalnim programom usklajenih oblikah 
dela. 
Stanovanjske skupnosti so terapevtske skupnosti, ki opravljajo 
strokovni terapevtski in rehabilitacijski program, komune s 
programom, ki temelji pretežno na medsebojni pomoči ter azili s 
programom, ki temelji pretežno na skupnem bivanju in delu. 

Nestanovanjski programi so dnevni centri s programom 
organizirane pomoči, v katerega so uživalci drog in njihove bližnje 
osebe vključene ob svojem vsakdanjem življenju ter programi z 
uživalci drog na terenu". 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave. 

2. Amandma k 14. členu (novi 12.a člen) 

Spremeni se prvi odstavek 14.člena, tako da se glasi: 

"Nevladne organizacije iz prejšnjega člena se lahko prostovoljno 
združujejo v Združenje nevladnih organizacij." 

Obrazložitev 
r. • . 

Amandma je redakcijske narave. 
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Predlog zakona o 

NADOMESTNEM REŠEVANJU SPOROV 

IN RREZPLAČNI PRAVNI POMOČI 

(ZNRSRPP) 

- EPA 949 - II - prva obravnava 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) 
vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O NADOMESTNEM REŠEVANJU 
SPOROV IN BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po rednem postopku. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri delu 
delovnih teles Državnega zbora sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj zakona: 
Borut PAHOR, l.r. 

i 
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1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA 

1.1.1. PREJŠNJA UREDITEV 

1.1.1.1. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ, KI SO JO NUDILA TEMELJNA IN DELOVNA 
SODIŠČA 

Zakon o rednih sodiščih (Ur. I. SRS 10/77) je v 50. čl. določal, da način organizacije in poslovanja 
sodišč ureja sodni poslovnik. Na podlagi te določbe je bil sprejet Sodni poslovnik za redna 
sodišča (Ur. I. SRS 26/78), ki je sodiščem nalagal dolžnost nuditi pravno pomoč (94,- 100. čl.). 
Tako so bila redna sodišča obvezana dajati pravno pomoč v zadevah iz svoje pristojnosti v 
obsegu, ki ga določajo procesni zakoni, poleg tega pa so bila dolžna nuditi pravno pomoč tudi v 
drugih zadevah socialno ogroženim občanom, za katere je bilo očitno, da stroškov odvetnika ali 
druge službe pravne pomoči ne bi zmogli. Sodni poslovnik je tudi natančno določal, kdo lahko 
daje pravno pomoč. Za to so bili pristojni sodniki oziroma strokovni sodelavci, poleg njih pa so pri 
tem sodelovali tudi pripravniki na sodiščih. V praksi so pravno pomoč v regionalnih centrih nudili 
pripravniki pod mentorstvom sodnika ali strokovnega sodelavca, drugje pa sodniki sami. Pravno 
pomoč so nudili na področjih izvršilnega prava, delovnega prava, splošne pravne pomoči in 
družinskega prava. Leta 1979 je bil sprejet Zakon o pravni pomoči (Ur. I. SRS 23/79), ki je v 10. 
členu dolžnost nuđenja brezplačnih pravnih nasvetov nalagal sodiščem, upravnim in drugim 
državnim organom in organizacijam z javnimi pooblastili. Zakon o pravni pomoči je bil leta 1993 
razveljavljen z Zakonom o odvetništvu (ur. I. RS18/93), s čimer je bila na sodiščih ukinjena 
brezplačna pravna pomoč, ki pa je nova zakonodaja ni nadomestila. 

Zakon o odvetništvu, Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški službi zagovarjajo načelo enakosti 
pred zakonom. To načelo je lahko uveljavljeno samo, če je strankam v postopku zagotovljena 
enaka pravna pomoč, ki pa je sodišče ne more zagotoviti, ker odloča o sporu. Če bi istočasno 
nudilo tudi pravno pomoč, bi bilo s tem ogroženo načelo neodvisnosti in nepristranskosti sodišča. 

Ker se je izvršba začela samo na predlog upnika, so pripravniki pisali predvsem predloge za 
izvršbo na podlagi izvršljive sodne odločbe. Stranke so največkrat zahtevale izvršbe za izterjavo 
preživnin, dostikrat pa tudi odškodnin. Ker pa so bile stranke, ki so se obračale po pravno pomoč 
na sodišče, materialno ogrožene, so uveljavljale tudi oprostitev plačila izvršilnih stroškov. Tudi pri 
uveljavljanju le-teh so jim pomagali pripravniki. Predloge za izvršbo so pisali pripravniki ob 
asistenci strokovnega sodelavca enkrat tedensko. 

Na sodišče združenega dela (zdaj delovno in socialno sodišče) so najpogosteje prihajali delavci 
po pomoč zaradi prenehanja del. razmerja (pogosto se tu pojavi tudi problem v zvezi s plačilom 
odpravnin) ali neplačevanja osebnih dohodkov. Poleg tega pa so pripravniki nudili pravno pomoč 
v zvezi z odpuščanji tujcev, ki so bili največkrat državljani bivših jugoslovanskih republik, 
nadurnim in nočnim delom, problemi nosečnic (porodniški dopust, pravice v zvezi z nadurnim in 
nočnim delom), prerazporeditvami na drugo (ponavadi nižje) delovno mesto, odškodninami za 
poškodbe pri delu, disciplinskimi postopki, problemi tehnoloških viškov in izplačili regresov za 
dopust. 

i 

Letno število strank se je gibalo med 500 in 600. Večji odklon je bil leta 1979 (286) in 1986 (843 
primerov). Iz evidence je razvidno, da je bilo do sredine 80-ih let več problemov v zvezi z 
odobritvami posojila in stanovanjskimi razmerji, medtem ko so v drugi polovici 80-ih, predvsem pa 
po letu 1990, pripravniki v večji meri svetovali glede prenehanja delovnega ramerja (delovne 
dobe. predčasne upokojitve). Pripravniki so v večini primerov dajali nasvete (informacije), 
sestavljali pa so tudi predloge. 

poročevalec, št. 73 14 15. oktober 1999 



Pri splošni pravni pomoči so pripravniki nudili le brezplačno pravno svetovanje, niso pa pisali 
predlogov oz. tožb, ker je v teh primerih šlo za probleme, ki jih je bilo v veliki večini mogoče rešiti 
le v civilnih postopkih pred sodiščem. Pogostokrat gre tu za daljše postopke, kjer je potrebna 
pomoč odvetnika: sestava tožbe oz. predloga ne zadostuje. Svetovanje je zajemalo različna 
pravna področja: največ je bilo problemov na področju stanovanjskega in sosedskega prava, 
poleg tega pa so se ljudje obračali po pomoč predvsem s problemi iz obligacijskega prava. 

Pripravniki so nudili pomoč predvsem v zvezi z razvezo zakonske zveze. Pripravniki so pisali 
predloge za sporazumno razvezo, ki so se overili pri nepravdnem sodniku. 

Stranke so prihajale tudi zaradi razveze zakonske zveze na podlagi tožbe, ki jo lahko sproži vsak 
zakonec, če je zakonska zveza postala nevzdržna. Nemalokrat so stranke hotele vložiti tožbo za 
predodelitev otroka. V teh primerih so pripravniki pisali tožbe. 

Z Zakonom o sodiščih (ur. I. RS 19/94) je bil razveljavljen Zakon o rednih sodiščih in s tem tudi 
Sodni poslovnik za redna sodišča. Določbe o organizaciji in pristojnosti temeljnih in višjih sodišč, 
kamor sodi tudi nuđenje pravne pomoči, so veljale do 1.1.1995, ko so začela z delom okrožna in 
okrajna sodišča. 

1.1.1.2. PORAVNALNI SVETI 

Zakon o samoupravnih sodiščih (ZSS, Ur.l. SRS št. 10/77, 23/81, 4/82) je določal, da so 
poravnalni sveti ena od vrst samoupravnih sodišč, ki so jih ustanavljali občani pri krajevni 
skupnosti ali delavci v organizacijah združenega dela ali drugih samoupravnih organizacijah. 
Glavna naloga poravnalnega sveta je bila posredovati in sodelovati pri sklepanju poravnave, ki 
sta jo sklenili stranki, lahko pa je odločil tudi v civilnih sporih določenih v ZSS. Poravnava, 
sklenjena pred poravnalnim svetom ter odločba poravnalnega sveta sta bili izvršljivi po zakonu o 
izvršilnem postopku, če sta bili za to primerni V treh mesecih od pravnomočnosti poravnave ali 
odločbe je bilo možno vložiti predlog za preizkus zakonitosti in sicer pri sodišču, ki bi bilo sicer 
pristojno za odločitev v predmetnem sporu. 

Poravnalni svet je posredoval pri sklenitvi poravnave, če je šlo za kazniva dejanja zoper čast in 
dobro ime ter lahko telesno poškodbo, pri kateri se začne postopek na zasebno tožbo in pa za 
civilne zahtevke s katerimi stranke prosto razpolagajo. Svet je odločal v zadevah, če so se sprte 
stranke dogovorile, da svet odloči o zadevi, ki se je tikala pravic, s katerimi so stranke prosto 
razpolagale Postopek je temeljil na načelih neodvisnosti članov poravnalnega sveta, javnosti 
obravnav, ustnosti in neposrednosti in materialne resnice ter na načelu brezplačnosti in 
prostovoljnosti. 

1.1.2. VELJAVNA UREDITEV 

1.1.2.1. ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 

Novi Zakon o pravdnem postopku (Ur. I. RS št. 26/99), ki je v veljavo stopil s 15.7.1999 je 
prinesel številne spremembe, pri čemer so za ureditev brezplačne pravne pomoči pomembne 
predvsem določbe, ki urejajo nastopanje strank v sodnih postopkih oz. njihovo zastopanje ter 
določbe o oprostitvi stroškov za socialno ogrožene stranke. 

Novi zakon (ob številnih strokovnih pomislekih) je tako prinesel obvezno odvetniško zastopanje v 
postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, kar pomeni, da je potrebno obvezno nastopanje odvetnika 
v vseh postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi, razen v primerih ko stranka nastopa sama ali ima 
zakonitega zastopnika. Izjema pa ne velja za pogodbene zastopnike. 
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Nove so določbe, ki urejajo zastopanje pred okrožnimi, višjimi in vrhovnim sodiščem, kjer lahko 
kol pooblaščenec nastopa le odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, 
medtem ko je na okrajnem sodišču pooblaščenec še vedno lahko vsak. kije popolnoma poslovno 
sposoben. Novi zakon pa ne vsebuje več določb o zakotnem pisaštvu oz. je izrecna prepoved 
zastopanja tem osebam izpuščena. 

V postopku v katerem stranka ni ustrezno zastopana, ji sodišče naloži, da imenuje pooblaščenca 
v skladu z zakonom, oz. da izjavi da se bo zastopala sama. sicer sodišče njenih procesnih dejanj 
ne upošteva, zakon pa tudi zelo natančno določa sankcije in postopek odprave nepravilnega 
zastopanja. 

Spremembe zakon vsebuje tudi pri dajanju pooblastil, pri čemer velja, daje za vložitev izrednega 
pravnega sredstva potrebno specialno pooblastilo odvetniku, vsako pooblastilo pa mora biti dano 
pisno in ne več ustno na zapisnik kot je bilo v starem zakonu. 

Novi zakon ureja tudi oprostitev plačila stroškov postopka in določa, da se le teh oprosti stranko, 
ki po svojem splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov brez škode za nujno 
preživljanje sebe in svoje družine pri čemer oprostitev obsega oprostitev plačila taks, predujma za 
stroške prič, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov, sodišče pa lahko stranko oprosti tudi samo 
sodnih taks. če bi plačilo le teh pomenilo bistveno zmanjšana sredstva s katerimi se preživljajo 
družinski člani. Zakon dopušča tudi možnost obročnega plačila in pa odložitve plačila. 

Sodišče pri odločanju o oprostitvi skrbno presodi vse okoliščine, zlasti pa vrednost spornega 
predmeta ter dohodke in premoženje, ki ga ima stranka. 

Ne veljajo pa zgornje določbe za pravne osebe in podjetnika posameznika v sporih iz njegove 
dejavnosti. 

O sami oprostitvi odloči sodišče na predlog stranke pri čemer je stranka dolžna priložiti potrdilo 
pristojnega organa o premoženjskem stanju, potrdilo o dohodkih, zadnjo odločbo o dohodnini ter 
morebitne druge dokaze, vse skupaj zase in za člane gospodinjstva. 

Če se stranko popolnoma oprosti plačila stroškov postopka se lahko na njeno zahtevo stranki 
dodeli pooblaščenec, če je to nujno, da se varujejo njene pravice. Stranka je tako oproščena 
plačila dejanskih izdatkov in nagrade pooblaščencu, ki pa je lahko le odvetnik. 

Pomembne določbe vsebuje novi zakon še o možnosti razveljavitve sklepa o oprostitvi, če se 
ugotovi da stranka zmore stroške postopka in pa o povrnitvi pravdnih stroškov za stranko, ki je 
bila nasprotnik oproščene stranke. Če nasprotnik ne more plačati teh stroškov se lahko oproščeni 
stranki naloži, da jih plača iz prisojenega. 

Zgoraj navedeni odstavki so le karatek prepis in komentar določb novega Zakona o pravdnem 
postopku, ki kažejo na številne slabosti sedanje ureditev in na nujno spremembo zakona ali 
sprejetje novega predpisa, ki bi natančno uredil to področje in zagotovil vsem enake možnosti 
nastopanja na sodiščih. 

1.1.2.2. ODVETNIKI 

Zakon o odvetništvu pa določa, da odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno 
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in 
zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih, prav tako pa določa, da pred sodišči lahko stranko 
zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. 

' 2 člen Zakona o odvetništvu 
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Odvetnik, ki je samostojen in neodvisen odloča ali bo prevzel zastopanje stranke, ki se je nanj 
obrnila, vendar ne sme odkloniti zastopanja stranke, če ga kot zagovornika ali pooblaščenca 
stranke v skladu z zakonom postavi sodišče. V tem primeru lahko odvetnik odkloni zastopanje le. 
če obstajajo razlogi, zaradi katerih je dolžan odkloniti zastopanje, ali iz drugih upravičenih 
razlogov. 

Odvetnik mora odkloniti zastopanje, če je v isti stvari zastopal nasprotno stranko, če je nasprotno 
stranko zastopal odvetnik, ki dela v isti odvetniški pisarni, ali je kot odvetniški kandidat ali 
odvetniški pripravnik delal pri odvetniku, ki je zastopal nasprotno stranko, če je v isti stvari delal 
kot sodnik, državni tožilec, pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve ali kot uradna 
oseba v upravnem postopku in v drugih primerih, določenih z zakonom. 

Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sredstvo, za katero 
misli, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa. Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati 
vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

Odvetnik je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim 
delom po odvetniški tarifi. Odvetnik je upravičen do višjega plačila za svoje delo. kot mu gre po 
odvetniški tarifi, če se o tem pisno dogovori s stranko. Odvetnik se v premoženjskopravnih 
zadevah lahko dogovori s stranko za plačilo tako. da si izgovori namesto plačila za delo po 
odvetniški tarifi največ 15-odstotni delež od zneska, ki ga bo sodišče prisodilo stranki. Dogovor 
mora biti sklenjen v pisni obliki: Odvetnik ima pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je prejel za 
svojo stranko, obdrži znesek dogovorjenega plačila in stroškov za svoje delo. Odvetnik je dolžan 
stranki izstaviti obračun. 

Odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje. 

Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen 
na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju, opravljanje plačane 
državne službe, opravljanje notariata; opravljanje poslovodne funkcije v podjetju, opravljanje 
drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neodvisnosti odvetniškega poklica. Odvetnik pa tudi ne 
sme reklamirati svoje dejavnosti. 

1.1.2.3. NOTARJI 

Notariat je posebna javna služba, ki jo opravljajo notarji. Ker so jim zaupana posebna javna 
pooblastila (npr. sestavljanje listin s posebno dokazno vrednostjo in hramba listin na posebej 
varen način). Opravljanje funkcije notarja je zaradi posebnega pomena (notarji so osebe javnega 
zaupanja, ki morajo svoj poklic opravljati s posebno skrbnostjo) nezdružljivo z opravljanjem 
odvetništva ali katerokoli pridobitno službo oz. funkcijo. Notarje imenuje pravosodni minister, na 
predlog Notarske zbornice, če izpolnjujejo zakonsko (strogo) določene pogoje. Število in sedeže 
notarskih mest določi pravosodno ministrstvo, tako, da na območje okrajnega sodišča pride 
najmanj eno notarsko mesto, ali po najmanj en notar na trideset tisoč prebivalcev. Danes je 
delovanje notarjev v Sloveniji utemeljeno na 137. členu ustave2 in je urejeno v Zakonu o 
notariatu' ter drugih aktih. 

Notarji sestavljajo javne listine. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila, ki 
dokazujejo resničnost tega, kar je v njih zapisano, določeno ali potrjeno). Nekateri pravni posli so 
veljavni le. če so sklenjeni v obliki notarskega zapisa (npr. pogodbe o urejanju premoženjskih 

2 Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91-1). 
3 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95). 
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razmerij med zakoncema, darilna pogodba za primer smrti, kupne pogodbe s pridržkom 
lastninske pravice, akt o ustanovitvi d.o.o. ipd.). Pogodba, ki je zapisana v obliki notarskega 
zapisa je lahko (če se stranke tako dogovorijo) neposredno izvršljiva, kar pomeni, da je proti 
zavezancu, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe možna takojšna sodna izvršba, s 
čimer se izognemo dolgotrajnemu in dragemu pravdanju po redni sodni poti. Notarji lahko 
sestavljajo tudi zasebne listine in zastopajo stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči, kadar so 
zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino. Notarji prevzemajo v hrambo vse vrste listin, 
vrednostne papirje in gotovino, ki mu jih stranke izročijo z namenom, da jih bo vročil določeni 
osebi ali državnemu organu. Za stvari, ki jih notar prevzame v hrambo notar sestavi notarski 
zapisnik 

Notarji izdajajo potrdila o dejstvih in izjavah iz katerih izvirajo določene pravice (npr. overjanje 
listin in podpisov na listinah, overjanje prevodov, potrditev, da oseba živi, potrditev sklepov 
organov gospodarskih družb ipd.). Notarji opravljajo po nalogu sodišč tudi druge zadeve, ki se jim 
lahko odstopijo po zakonu (npr. popis in cenitev zapustnikovega premoženja in hramba 
zapustnikovega premoženja). 

Notarji se poleg sestavljanja in hrambe listin, denarja in vrednostnih papirjev za stranke, s 
strankami oz. drugimi udeleženci tudi posvetujejo. To pomeni, da so notarji predenj sestavijo 
notarsko listino, stranke dolžni poučiti o vsebini in posledicah nameravanega pravnega posla ali 
izjave volje. Poleg tega jih morajo odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav, zaradi 
katerih bi moglo priti do pravd ali izpodbojnosti. Prav tako mora notar, če meni, da stranka ni 
upravičena skleniti določenega pravnega posla, stranko na to opozoriti. 

Na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premoženjski stiski sme notar znižati pristojbino predpisano 
po tarifi4 ali celo odpustiti plačilo pristojbine, pod pogojem, da pri poslu, na katerega se nanaša 
notarska storitev, ni udeležena druga oseba, ki je plačila zmožna. Oseba, ki prosi za znižanje ali 
odpustitev pristojbine mora na zahtevo notarja izkazati utemeljenost prošnje z verodostojnimi 
pisnimi dokazili kot so npr. mnenje centra za socialno delo, potrdilo o premoženjskem stanju ipd. 

Izjemoma v posameznem primeru notar lahko iz razlogov socialne pravičnosti stranki popusti pri 
računu ali ji nagrade sploh ne zaračuna. K temu ga zavezuje Kodeks notarske poklicne etike, ki 
notarje zavezuje k zaračunavanju storitev v skladu z veljavno notarsko tarifo. Sicer pa za splošno 
znižanje cene notarskih storitev notar potrebuje dovoljenje Notarske zbornice, ki takšno 
dovoljenje da, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
Notar mora stranko praviloma v naprej seznaniti s pristojbino in stroški notarske storitve. V 
primeru, koje možna v posameznem primeru različna razlaga določil veljavne tarife, mora notar 
uporabiti tarifo, ki je za stranko ugodnejša. 

Notar ali notarski kandidat, ki pri opravljanju svojega poklica krši zakon, kodeks notarske etike^ 
statut in druge splošne akte je disciplinsko odgovoren po določbah Statuta notarske zbornice.1 

Torej notar ali notarski kandidat, ki ne ravna v skladu z določbami o znižanju ali odpustitvi 
pristojbine za notarsko storitev disciplinsko odgovarja za svoje ravnanje. Disciplinski postopek 
zoper notarja ali notarskega kandidata, ki krši določbe zakona oz. drugih predpisov uvede 
disciplinski tožilec notarske zbornice. Disciplinski tožilec zastopa obtožbo pred disciplinsko 
komisijo in disciplinskim sodiščem. 

1.1.2.4. CENTRI ZA SOCIALNO DELO 

Pravno svetovanje centrov za socialno delo urejajo različni predpisi. Temelj za dejavnost centrov 
je določen v Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l.RS 54/92), ki Centrom za socialno delo z javnim 
pooblastilom (v 49. členu) nalaga pristojnost za opravljanje nalog, predvsem socialnovarstvene in 

4 Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 28/95, 31/96, 6/97, 65/98), ki določa način vrednotenja in obračunavanja 
notarskih storitev v svojem 13. členu predpisuje izjemno znižanje ali odpustitev pristojbine. 
r' Statut Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95, 66/96) 
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ne pravne narave, Te so natančneje opisane v Pravilniku o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev (Ur l.RS 52/95) in drugih določbah zakona (člen 11 18. 34 do 36. 42). 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR. Ur. I. SRS, št. 14/89 prečiščeno 
besedilo) Centrom za socialno delo daje različna pooblastila. V okviru svetovalne dejavnosti je 
pomemben svetovalni razgovor (člen 70). ki ga Center za socialno delo opravi v postopku 
razveze zakonske zveze. Namenjen je seznanitvi zakoncev s posledicami razveze zanju in za 
njune otroke. Strokovni delavec mora poučiti zakonca o možnih rešitvah problemov in si 
prizadevati predvsem, da uredita razmerja do skupnih otrok. Strokovni delavec v CSD je tako 
postavljen v vlogo svetovalca v pravnih zadevah, svetuje pa na podlagi Pravilnika o postopku in 
vsebini izvajanja svetovalnega razgovora (Ur. I. SRS št. 41/89. O opravljenem svetovalnem 
razgovoru CSD poroča sodišču in poda tudi svoje mnenje o tem, kateremu od staršev bi bilo 
najprimerneje dodeliti otroke. 

Veliko je situacij, pri katerih so CSD postavljeni, ne samo v vlogo svetovalca, temveč tudi 
razsodnika. Zakon o socialnem varstvu (ZSV, Ur. I. RS 54/92) določa, da mora CSD. kadar 
odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopati po zakonu o 
splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. I. SFRJ št. 47/86, prečiščeno besedilo). Za take primere 
gre. kadar CSD odloča npr. o načinu izvrševanja stikov, o dodelitvi otrok v primeru ločenega 
življenja staršev, o odvzemu otroka staršem, o dodelitvi denarne pomoči posamezniku itd Eno 
osnovnih načel ZUPa je načelo pomoči prava neuki stranki, na osnovi katerega mora CSD 
omogočiti strankam čim lažji dostop do njihovih pravic. V ta namen jih je dolžan poučiti o njihovih 
procesnih in materialnih pravicah, npr. stranko opzoriti na na pomanjkljivosti v nerazumljivi ali 
nepopolni vlogi-, po potrebi opozoriti stranko na njene pravice v postopku in na pravne posledice 
njenih dejanj ali opustitev v postopku itd. 

To so primeri, v katerih so CSD po zakonu dolžni stranki pomagati tudi v zvezi s pravnimi 
vprašanji. Vendar praksa kaže, da se stranke obračajo po pravne nasvete na CSD tudi tedaj, ko 
preprosto ne vedo, na koga bi se obrnili. Če je CSD večji in ima zaposlenega pravnika, je stvar 
bistveno lažja, saj lahko stranki svetuje direktno oz. se pogovori s strokovnim delavcem, ki vodi 
strankin primer. Za sestavo vloge za sodišče napotijo stranke na odvetnika. Izjemoma, če je 
stranka socialno ogrožena, ji na nekaterih centrih pravnik sestavi tudi kakšno vlogo (npr. 
razvezno tožbo, predlog za izvršbo). Če je CSD manjši in pravnika nima, pa tudi ta minimalna 
možnost odpade. 

Stranke se najpogosteje obračajo na CSD v naslednjih primerih: 

- postopek razveze zakonske zveze - še preden stranka opravi kakršnokoli uradno dejanje, se 
pozanima o začetku postopka, dejanjih, ki jih mora opraviti, o pogojih sporazumne razveze... 
- pomoč pri sestavljanju vlog v upravnem popstoku, po katerem postopa CSD 
- napotki in usmerjanje na policijo, kadar hoče prizadeti sprožiti kazenski postopek na predlog 
- svetovanje pri določitvi in izterjavi preživnin, skrbništvu, odvzemu poslovne sposobnosti... 
- svetovanje po obsodbi za kaznivo dejanje v zvezi s prestajanjem kazni, odložitvami, pravicami 
med prestajanjem... 

Stranke se na CSD obračajo tudi v številnih drugih primerih in z drugimi vprašanji, ki tukaj niso 
zajeta. Zato bi bila po mnenju CSD nujna nekakšna oblika pomoči, ki bi jo bili deleženi predvsem 
socialno šibkejši. 

1.1.2.5. DRŽAVNO TOŽILSTVO 

Državno tožilstvo je državni organ, ki izvaja kazenski pregon v imenu države ter opravlja druge 
naloge določene z zakonom. Državne tožilce imenuje Vlada RS na predlog ministra za 
pravosodje. Opravljanje funkcije državnega tožilca je nezdružljivo z opravljanjem funkcije v drugih 
državnih oz. javnih organih ali organih političnih strank. Organizacija državnega tožilstva se 
ujema z organizacijo sodišč - poznamo okrožno državno tožilstvo, višje državno tožilstvo in 
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vrhovno državno tožilstvo. Funkcija in delovanje državnega tožilstva je opredeljeno v 135. členu 
Ustave RS ter v Zakonu o državnem tožilstvu/' Državni tožilec v kazenskem postopku vloži in 
zastopa obtožbo, vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov ter opravlja 
druga procesna dejanja v skladu z zakonom. V civilnih oz. drugih sodnih postopkih ter v upravnih 
postopkih državni tožilec vlaga procesne akte in druga pravna sredstva. Državni tožilci opravljajo 
predvsem procesna dejanja (vlaganje in zastopanje obtožb, pobuda za pregon, ukrepi za 
odkrivanje kaznivih dejanj in njihovih storilcev, vlaganje procesnih aktov in drugih pravnih 
sredstev ipd ), sprejemajo kazenske ovadbe, kijih lahko poda kdorkoli pisno ali ustno na zapisnik 
ter upravičencem dovoljujejo pregled in prepis kazenskih spisov, ki jih poseduje državno tožilstvo. 

Državni tožilci strankam v postopkih pri katerih sodelujejo niso dolžni dajati pravnih nasvetov ali 
kakšne druge oblike pravne pomoči, dejansko pa pri svojem delu tudi dajejo pravne nasvete o 
vprašanjih kazensko pravne narave. Strokovni sodelavci, pristojni za nuđenje pravne pomoči 
obravnavajo samo vprašanja iz kazensko pravnega področja. Povpraševanje po brezplačnih 
pravnih nasvetih je izredno veliko in tako se pogosto dogaja, da se na Državno tožilstvo obračajo 
ljudje s težavami, vprašanji, ki sodijo na druga pravna področja (civilni spori, kršenje ustave..), 
katerih obravnavanje ni v pristojnosti državnega tožilstva. Državno tožilstvo se srečuje predvsem 
z dvema kategorijama pritožb, ki po številu pritožnikov izstopajo ovadbe in pritožbe zaradi 
nezakonitega delovanja policije ter kaznivo dejanje neplačevanja preživnine. Policijski postopki so 
v veliki večini zunaj nadzora pravosodnih organov. Pritožniki pa zatrjujejo, da policisti mnogokrat 
prekoračijo zakonska pooblastila, zlasti pri uporabi prisilnih sredstev fizične prisile in sredstev za 
vklepanje. Glavna težava v obravnavanju pritožb zoper ravnanje policistov je v oteženem 
ugotavljanju dejanskega stanja. Neodvisnih prič ni. stališča pritožnika in ministrstva za notranje 
zadeve pa so si pogosto nasprotujoča. 

1.1.2.6. DRUŽBENI PRAVOBRANILEC 

Družbeni pravobranilec je samostojni državni organ, ki opravlja naloge v zvezi z varovanjem 
družbene lastnine in naloge v zvezi z varovanjem pravic delavcev. Svoje naloge opravlja po 
pooblastilih, ki jih je do uveljavitve Zakona o družbenem pravobranilcu RS' imel družbeni 
pravobranilec samoupravljanja. Družbeni pravobranilec deluje na celotnem področju države in 
ima najmanj deset namestnikov. Družbenega pravobranilca in njegove namestnike imenuje in 
razrešuje državni zbor, kateremu odgovarjajo za svoje delo in mu najmanj enkrat letno poročajo. 
Sredstva za delo družbenega pravobranilca se zagotavljajo iz proračuna. Postopek za varstvo 
družbene lastnine in pravic delavcev družbeni pravobranilec začne na lastno pobudo ali na 
predlog drugih organov ter pravnih ali fizičnih oseb. 

Delavcem je zagotovljeno, pri uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega razmerja, zahtevati 
varstvo pri družbenem pravobranilcu - na podlagi 79. člena Zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja.6 

Zakon o družbenem pravobranilcu v 8. členu predpisuje v zvezi z delovnim področjem varstva 
pravic delavcev družbenemu pravobranilcu sledeče pristojnosti: 
- pri delodajalcih vloži zahtevo za začetek disciplinskega postopka, 
- vloži ugovor zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje, 
- začne postopek pred pristojnim sodiščem zoper odločbo disciplinskega organa, izdano na drugi 
stopnji in nudi varstvo pravic delavcev pri uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega razmerja. 

Na podlagi 9. člena istega zakona je družbeni pravobranilec dolžan podati ovadbo pristojnemu 
državnemu tožilcu zaradi uvedbe postopka zoper odgovorno uradno osebo, če meni, da je s 
kršitvijo pravic delavcev storjeno kaznivo dejanje. 

° Uradni list. št.63/94. 
I Zakon o družbenem pravobranilcu RS, Uradni list RS, št. 69/95. 
0 Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ 60/89, 42/90, Uradni list RS 4/91, 
66/93 
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1.1.2. 7. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Varuh človekovih pravic je dodatno sredstvo zunajsodnega varstva pravic posameznikov pri 
čemer je podlaga za ustanovitev varuha človekovih pravic v 159. členu Ustave Republike 
Slovenije, ki določa, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do 
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi 
varuh pravic državljanov ter da se za posamezna področja lahko določijo posebni varuhi pravic 
državljanov. Leta 1993 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o varuhu človekovih 
pravic ( Ur.I RS št. 71/93. popr. 15/94 ) s katerim je bil uveden varuh človekovih pravic, obenem 
pa določene njegove pristojnosti in pooblastila. Slovenija do sprejetja zakona o varuhu človekovih 
pravic ni imela institucije z enakimi nalogami in pooblastili. Do sprejetja so naloge opravljali 
predvsem Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je prenehal delovati 
1.1.1995. ko je varuh začel uradno delovati. Določene naloge pa so opravljali tudi družbeni 
pravobranilci in komisije za vloge in pritožbe oziroma peticije. Varuh sprejme poslovnik, s katerim 
se določijo področja in organizacija dela in postopek z vlogami. V poslovniku je določena 
pristojnost za celotno območje Slovenije, saj lahko varuh opravlja svojo dejavnost tudi zunaj 
svojega sedeža. 

Postopek pri varuhu je neformalen. Varuh ga mora voditi nepristransko in pridobiti stališče 
prizadetih strani. Sam postopek je urejen v zakonu in v poslovniku, ni pa določen v vseh 
podrobnostih zaradi raznovrstnosti problemov, ki jih varuh obravnava. S poslovnikom je vsak 
namestnik dobil za svoje področje vsa pooblastila, kijih zakon daje varuhu. Varuh je ustanovljen 
zaradi zaščite posameznikov. Njegova naloga je preprečevanje kršitev človekovih pravic in 
odpravljanje posledic kršitev. Zato je pomembna odprtost in preprostost dostopa vsakomur, ki se 
želi obrniti nanjo. V sprejemni pisarni se odda vloga ali se pogovori s sodelavcem, ki posreduje 
informacije. Za pojasnila po telefonu je uvedena brezplačna telefonska številka. Za čim boljše 
varstvo je zaželeno, da se na varuha naslovi pisna vloga z vsaj osnovno opredelitvijo problema. 
Če gre za zapletenejše probleme, sledi še pogovor, ki omogoči podrobnejšo osvetlitev in dajanje 
nasvetov in pojasnil. 

Že zakon predvideva, da se pobuda praviloma vloži v pisni obliki. Če gre za nujen primer je 
možna tudi telefonska pobuda, je pa potrebno naknadno vložiti še pisno. Če se vlaga pobudo v 
imenu tretjega (prizadetega), je potrebno priložiti še soglasje ali pooblastilo prizadetega. 
Praviloma je treba priložiti dokumentacijo ter navesti dejstva in predložiti dokaze, pa tudi navesti 
katera pravna dejstva so bila v konkretni zadevi že uporabljena. Praviloma se namreč zahteva, 
da pobudnik najprej sam uporabi pritožbeno pot. ki jo ima na voljo, zato se pobudnika napoti na 
redno pritožbeno pot, če ta še ni bila izkoriščena. 

Če je pobuda ustrezna, pa se pridobi stališče drugih prizadetih strani. Zato se opravi poizvedba 
pri organu, na katerega se nanaša pobuda. Praviloma se varuh na organ obrne pisno in tudi 
določi rok za odgovor, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Ko so zbrane informacije, se odloči o 
nadaljnem postopku. Pogosto zadošča že odgovor, v drugih primerih pa se ugotavlja ali zadeva 
izpolnjuje pogoje za obravnavo (ugotavljanje utemeljenosti pobude). 

Sprejeto je načelo, da spadajo v okvir pristojnosti varuha vsi organi, ki jim je z zakonom podeljena 
monopolna vloga in ki pri njenem izvajanju lahko posegajo v interese in pravice posameznika. 
Varuh pomeni dodatno sredstvo zunajsodnega varstva pravic posameznikov. Pogosto pa se 
pojavlja nerazumevanje vloge in pristojnosti varuha. To zlasti velja za pričakovanja 
posameznikov, da bo varuh sam spreminjal odločitve drugih državnih organov in celo 
pravnomočne sodne odločbe. Nerazumevanje vloge varuha je razvidno tudi iz pričakovanj, da bo 
varuh posredoval v medsebojnih družinskih in sosedskih sporih ter socialnih in stanovanjskih 
stiskah. Problem je tudi pričakovanje javnosti, da bo varuh reševal probleme v družbi ne glede na 
njihovo povezanost s človekovimi pravicami. 
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Ko so zbrane vse informacije, se presodi o pobudi. Možnih je več načinov končanja postopka in 
sicer sicer pojasnilo, intervencija za rešitev, mnenje, predlog, poravnava ali ustavitev. 

Zaradi lažje dostopnosti vsem ljudem je kot redna oblika dela varuha uvedeno poslovanje zunaj 
sedeža Tako lahko varuh deluje za celotno območje države, ker glede na naravo institucije 
varuha ni mogoče vzpostavljanje organizacijskih enot v drugih mestih. Predvsem je pomemben 
vpliv na organe v kraju, v katerem potekajo pogovori, obenem pa pomenijo seznanjanje ljudi z 
delom varuha. 

Varuh sodeluje pri svojem delu predvsem s tistimi organi, ki delujejo na področjih, na katera se 
dane pobude nanašajo. Predvsem so to ministrstva za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, 
delo. družino in socialne zadeve, pa tudi z uradom za priseljevanje in begunce Republike 
Slovenije, generalštabom slovenske vojske, vladnimi in drugimi službami 

1.1.2.8. SINDIKATI 

Sindikati so združenja delojemalcev določene stroke, ki je ustanovljeno z namenom izboljšati 
ekonomski in pravni položaj delavcev. Vloga sindikatov danes presega le funkcijo pogajalca med 
delodajalci in delojemalci ampak obsega tudi nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, nadzorstvo 
nad konkretnimi delovnimi razmerami, varstvo interesov delavcev, neformalno poseganje v 
politiko vlade, organizacijo različnih oblik protestov, s katerimi delavci izražajo svoje nestrinjanje 
ali nezadovoljstvo ipd. V okviru svojega delovanja sindikati svojim članom nudijo tudi brezplačno 
pravno pomoč oz. svetovanje. 

Zakonske določbe o brezplačni pravni pomoči, ki jo nudijo sindikati so zelo skope. Zakon o 
delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS - Uradni list, št. 19/94) v določbi 16. člena predpisuje, da 
lahko delavca ali zavarovanca v sporu zastopa predstavnik sindikata, ki ga organizacija sindikata 
najame ali zaposli za zastopanje svojih članov. Zastopnik mora imeti naslov diplomirani pravnik, v 
postopkih pred višjim sodiščem ali v postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS pa mora tak 
zastopnik imeti opravljen pravniški državni izpit. 
V zvezi s postopki o kolektivnih sporih ZDSS v 47. členu določa, da sindikat lahko vloži pri 
sodišču predlog za uvedbo postopka o pristojnostih, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi 
razmerji ter predlog za uvedbo postopka v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata. 
Sindikat se lahko tudi udeležuje postopka v sporih o zakonitosti stavke, čeprav se postopek ni 
začel na njegov predlog. - 

Delo sindikalnih služb pravne pomoči obsega brezplačno pravno pomoč, vključno z zastopanjem 
pred sodiščem. Zlasti gre za nuđenje pravnih nasvetov, strokovno tolmačenje in svetovanje glede 
varstva pravic iz kolektivnih pogodb, strokovna pomoč pri sklepanju podjetniških kolektivnih 
pogodb, sestavljanje vlog v pravnih postopkih (zahteva za varstvo pravic, predlog za sodišča, 
pravno mnenje, upniška terjatev in drugo), zastopanje pred organi v podjetjih in pred rednimi 
sodišči ter delovnimi in socialnimi sodišči in zastopanje delavcev v stečajnih postopkih. 

Področja na katerih so najbolj pogosto delovale službe pravne pomoči so zlasti sklenitev 
delovnega razmerja, razporejanje delavcev k delom in nalogam, razporeditev delovnega časa 
(odmori, počitki, dopusti), plačila osebnih dohodkov, disciplinska odgovornost, prenehanje 
delovnega razmerja, varstvo pri delu in odškodninska odgovornost delavcev, spori o zakonitosti 
pogodb o zaposlitvi in kolektivnih pogodb, spori v zvezi z reševanjem presežnih delavcev, spori 
zaradi stečajev in likvidacij podjetij, spori iz stanovanjskih razmerij, uveljavljenje pravic iz pok. in 
invalidskega zavarovanja in uveljavljanje pravic za čas brezposelnosti. 

Pravno pomoč oz. pravno svetovanje nudijo svojim članom cela vrsta reprezentativnih sindikatov 
različnih panog in poklicev kot so npr. Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Slovenije (FIDES), Sindikat pomorščakov Slovenije, Sindikat delavcev bank in 
hranilnic RS, itd. 
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1.1.2.9. NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis je spričo izjemno široke dejavnosti nevladnih organizacij (cca. 15.000 registriranih nevladnih 
organizacij v Sloveniji) močno omejen na nekaj tipskih organizacij, ostale pa svetujejo po 
podobnem sistemu, pri čemer je opaziti vsesplošno pomanjkanje sredstev, enotnih kriterijev in 
zagotovitve kvalitetne pravne pomoči. 

ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE 

Zveza potrošnikov je nastala na pobudo dvajsetih posameznikov junija 1990 kot nova 
organizacija civilne družbe z namenom zastopanja interesov potrošnikov. Zveza potrošnikov 
Slovenije je organizacija posameznikov. Področja delovanja so zlasti informiranje in svetovanje 
preko svetovalnih pisarn za potrošnike, zastopanje potrošnikov, izdajateljska dejavnost, delovanje 
na mednarodni ravni, vplivanje na vlado, ministrstva za učinkovito zakonodajo na področju 
varstva potrošnikov. 

Zveza potrošnikov Slovenije je že uspela sestaviti mrežo svetovalnih pisarn za potrQŠnike v 
Ljubljani in po drugih krajih v Sloveniji. Na pisarno se lahko v času uradnih ur osebno ali 
telefonsko obrne vsak, ki potrbuje nasvet pri razreševanju sporov med potrošniki in trgovino, 
proizvajalci, izvajalci, itd. 

Zveza potrošnikov Slovenije že od samega začetka nudi pravno svetovanje in pravno zastopanje 
Enkrat tedensko deluje pravna pisarna, v kateri dajejo navete trije pravniki. Probleme posredujejo 
tudi inšpekcijskim službam in ustreznim ministrstvom. Pomembno delo je tudi sodno reševanje 
sporov kadar gre za pomembno zadevo z vidika prizadetosti večjega štavila potrošnikov ali kadar 
menimo, da je zadeva tako pomembna, da zanjo potrebujemo sodno prakso. Najpomembnejši 
spori, ki jih pravna pisarna vodi na sodišču so zlasti v zvezi z goljufijami z avtomobilskim 
leasingom. obrestmi za predplačilo avtomobilov, dolgoročnimi stanovanjskimi posojili, hranilnimi 
knjižicami. 

ŽENSKA SVETOVALNICA 

Ženska svetovalnica je bila ustanovljena jeseni 1994 (neuradno je začela delovati že leto prej) z 
namenom nuditi varen prostor in čas ženskam, ki se znajdejo v različnih psihosocialnih stiskah. 
Dejavnosti svetovalnice so zlasti svetovalne usluge, podpora in prostor za organiziranje 
samopomoči, zagovorništvo, pomoč prostovoljk, predavanja, ozaveščanje javnosti o ženskih 
vprašanjih. 

SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA 

Na SOS telefon v veliki večini kličejo ženske, ki trpijo fizično in psihično nasilje s strani svojih 
partnerjev. Poleg svetovalnega razgovora po telefonu (v primerih spolnega nasilja jim ponudijo 
tudi možnost osebnega stika: pogovor in spremstvo na institucije) jim prostovoljke svetujejo tudi 
na področju kazenskega in družinskega prava. Ker to ni pravna institucija, je tu mogoče dobiti le 
osnovne informacije, za dodatno pomoč pa jih usmerjajo na ustrezne institucije oz. odvetniške 
pisarne (Ženska odvetniška pisarna, Pravno informacijski center, Centri za socialno delo, 
policija), po potrebi pa tudi posredujejo na institucijah. 

ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 

Na Zvezi društev za cerebralno paralizo obstaja Modri telefon, kamor kličejo predvsem invalidi ali 
njihovi svojci v zvezi s svojimi pravicami. Vprašanja, ki se pojavljajo večkrat ali so trenutno 
aktualna posebej obdelajo v reviji Pet, da se lahko z možnostmi in rešitvami seznani čim večje 
število ljudi. Najpogostejša vprašanja so možnost neplačila davka pri nakupu in prodaji novega 
stanovanja, neplačilo davka pri nakupu avtomobila, kakšne so pravice in možnosti za 
odškodnino, če so za invalidnost otroka odgovorni v bolnici, možnosti za preurejanje stanovanj v 
blokih zaradi odstranitve arhitektonskih ovir, pravice staršev invalidnih otrok do skrajšanega 
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delovnega časa, oprostitve pri dohodnini, pravice do zdraviliškega zdravljenja, rehabilitacije, razni 
dodatki (za pomoč in postrežbo, otroški). 

Strankam nudijo le ustno svetovanje, za dodatno pomoč pa jih napotijo na druge organizacije oz 
ustanove. 

ŠENT - ORGANIZACIJA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 

Na Šentu svetuje pravnik in sicer enkrat tedensko. Pravni nasveti so brezplačni, upravičenci pa 
so bolniki z duševnimi boleznimi 

Najpogostejši problemi so pridobitev slovenskega državljanstva - to so predvsem državljani bivših 
jugoslovanskih republik, ki so zaradi različnih vzrokov zamudili rok za pridobitev, stiki z otrokom - 
očetje otežujejo ali celo odklanjajo stike otrok z bolno materjo, stanovanjska vprašanja - bolniki so 
sicer upravičeni do stanovanja, vendar ga iz kakršnegakoli razloga niso pridobili (npr. bili so v 
bolnici). 

Na Šentu ni mogoče dobiti pomoči v obliki zastopanja na sodišču, vendar pa po potrebi priskrbijo 
odvetnika in potrebno dokumentacijo. 

DRUŠTVO ALTRA - ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 

Društvo Altra je nevladna humanitarna organizacija, ustanovljena leta 1988 pod imenom Odbor 
za družbeno zaščito norosti, leta 1993 pa se je preimenovala v Društvo Altra - odbor za novosti v 
duševnem zdravju. Društvo združuje mrežo projektov: stanovanjske skupine, zagovorništvo in 
samozagovorništvo, klub Altra. načrtovanje skrbi, delavnice, tabore, časopis Altra, samopomočno 
skupino in integracijo. 

V okviru projekta zagovorništvo nudijo psihosocialno pomoč in pomoč pravne narave za 
uporabnike psihiatričnih uslug. Največje problemov v zvezi s prisilno hospitalizacijo, družinskim, 
stanovanjskim in dednim pravom. Pri pravnih problemih pomagajo s svetovanjem, sestavo 
pogodb in tožb ter z zastopanjem na sodišču. Projekt zagovorništvo je začel nastajati leta 1992, 
ko je skupina študentov in prostovoljcev iz vrst pravnikov, socialnih delavcev in psihologov pričela 
z zagovorništvom, prirejenim za uporabnike psihiatrije. Delo je potekalo v obliki profesionalnega 
zagovomištva. Sčasoma se je delo sistematiziralo, uvedena so bila redna dežurstva. Člani 
projekta so sodelovali pri skupini za pripravo zakona o duševnem zdravju in izdelali predloge za 
novo zakonodajo v zvezi z neprostovoljnim pridržanjem uporabnika psihiatrične ustanove. Projekt 
si prizadeva navezati osebni stik z uporabniki in jim pomagati, da sami prevzamejo aktivno vlogo 
pri uveljavljanju svojih pravic in interesov, 

V zadnjem času, ko se ustanavljajo podobna društva se na Altri poleg ostalih dejavnosti 
specializirajo za področje zagovomištva pri problemih prisilne hospitalizacije, razvijajo pa tudi 
samozagovorništvo, katerega cilj je zastopanje uporabnikov med seboj. 

PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ - PIC 

Cilj delovanja PlC-a je utrditev pravne varnosti ter vzpostavitev večje samostojnosti in 
samoiniciativnosti civilne družbe ter posameznic in posameznikov. PIC želi s svojim delom 
prispevati k povečanju zavedanja ljudi o svojih pravicah oziroma kršitvah le-teh in s tem 
spodbujati k večjemu zagotavljanju varstva pravic. 

PIC nudi brezplačno pravno svetovanje socialno ogroženim posameznikom in nevladnim 
organizacijam na področjih: človekovih pravic (prekrški, kazenski postopki), humanitarnega 
prava, ugovora vesti vojaški dolžnosti, družinskega in dednega prava, delovnega in socialnega 
prava, varstva okolja in urejanja prostora, statusnega prava nevladnih organizacij, avtorskega 
prava samostojnim kulturnim delavcem, zagovomištva duševnih bolnikov in naglušnih. 

poročevalec, št. 73 24 15. oktober 1999 



PIC opravlja predvsem svetovalno preventivno dejavnost, poleg tega pa strankam lahko pomaga 
tudi s pisnimi vlogami (tožbe, pritožbe ali druge vloge) ali (izjemoma) z zastopanjem v sodnih 
postopkih ali postopkih pred državnimi organi. Svetovanje na zgoraj omenjenih področjih se nudi. 
če gre za primere v javnem interesu, precedenčne primere, svetovanje socialno ogroženim 
posameznikom ali svetovanje nevladnim organizacijam. 

1.1.2.10. ANKETE 

Kot podlago za predlog zakona je PIC pripravil' tudi posamezne ankete, ki so bile poslane na 
različne naslove, z namenom ugotoviti kakšno je dejansko stanje na področju brezplačne pravne 
pomoči in nadomestnega reševanja sporov. 

ODVETNIKI (anketa opravljena v letu 1998) 

Od 818 naslovnikov je vprašalnik izpolnilo 131 ali 16% vseh anketirancev. 

Poleg tega vprašalnika je bila na to temo opravljena obširna telefonska raziskava, ki je zajela tiste 
anketirance, ki na vprašalnik bodisi niso odgovorili bodisi vprašalnika niso prejeli (zato smo jim ga 
ponovno poslali). Najpogostejši odgovori anketirancev (60%). ki niso želeli sodelovati: 

- ga ne zanima: - nima časa: - ne bo odgovarjal; - kar državo vprašajte; - kliči drugi teden. 

Navedeni odgovori so pomenljivi, saj kažejo na eno izmed osrednjih značilnosti odvetnikov; 
individualizem - kot drža svobodomiselnega poklica. 

1. Odgovori na vprašanje kaj je namen brezplačne pravne pomoči: 

o tem še nisem razmišljal (2%), 
omogočiti vsem (tudi zelo revnim) enak dostop do pravnega varstva (76%), 
z brezplačno pravno pomočjo se razbremeni negotovost človeka, ki glede svojega problema 
"ne ve kaj ukreniti" (12%), 
drugo: 
- tudi odvetniki morajo skrbeti za svojo socialno varnost, vendar naj ne odklonijo brezplačne 
pravne pomoči revnim (pri uveljavljanju preživnine, upokojencem z nizkimi pokojninami, pri 
razveznih pravdah, obdolžencem, ki v kazenskem postopku ne zmorejo niti plačila sodnih 
stroškov)... Brezplačno pravno pomoč naj organizira država tako, da taki porabniki storitev ne 
bi plačevali izvajalčevih stroškov (ali delno ali v celoti). Glede na zahtevnost primera in 
porabljeni čas odvetnika bi te stroške krila država iz proračuna; 

- namen je poenostaviti in pospešiti postopke pri sodiščih in drugih organih ter povečati 
število izvensodno rešenih zadev; 

- taka pomoč naj se omogoči le socialno najšibkejšim. Pomoč le kot informacija o objektivnih 
razmerjih, kijih stranka posreduje odvetniku kot svoja subjektivna ravnanja; 

- onemogočiti pravdarstvo in dopustiti odvetniku, da odloči, ali bo za uresničenje pravice 
stranke potrebno sprožiti sodni ali drugi postopek; 

- škandalozno je, da so pri sodiščih odpravili brezplačno pravno pomoč, kar se ni zgodilo niti 
pod okupatorjem niti v prejšnji zgodovini slovenskega naroda. Ni pa s tem v zvezi (s ponovno 
vzpostavitvijo te pomoči - op. PIC) prezreti nevarnosti, da bo država prevalila poleg vseh 
davčnih bremen tudi to breme na odvetnike; 

- brezplačne pravne pomoči, kot jo razumeva ta vprašalnik, ni. Drugo je, koliko posameznik 
(op. PIC - odvetnik) teh storitev ne zaračunava oziroma jih zaračunava manj. To je izključno 
stvar in v domeni vsakega odvetnika, saj brezplačna pravna pomoč ni zakonska obveznost 
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odvetnika. Gre le za eno izmed etičnih pravil, ki naj jo odvetnik pri svojem delu spoštuje Tako 
je tudi prav; 

- ta institut bo morala zakonsko urediti država, kakor tudi zagotoviti ustrezna sredstva za 
plačilo njenih izvajalcev; 

- čeprav je anketa imela dober namen, je tako komuniciranje z odvetniki žaljivo 

- o brezplačni pravni pomoči ni umestno govoriti, lahko govorimo le o popustih. 

2.) Ali je nuđenje (brezplačne) pravne pomoči izključno v domeni odvetnikov ? 

a) o tem se še nisem spraševal b) da 
c) ne d) drugo 

- odgovor pod a je obkrožilo 10% 
- 17% jih meni. da je nuđenje v domeni odvetnikov 
- 66% jih meni, da nuđenje ni samo v domeni odvetnikov ter meni, da lahko nudijo pomoč še: 

- notarji, pravniki s pravosodnim izpitom, sodniki, 
- je nuđenje odgovornost in domena države ter sindikatov 

3.) Ali je potrebno institut (brezplačne) pravne pomoči urediti v posebnem zakonu? 

a) da 
b) ne, sedanja ureditev sicer ni popolna, je pa glede na družbene razmere razumljiva 
cj c) drugo 

- Odgovor pod a je obkrožilo 55% anketirancev, pri čemer so nekateri pripisali: 
- tudi zaradi novega Zakona o pravdnem postopku; 
- da, vendar pod pogoji določenega plačila s strani države; 
- da, če ima država tak interes. 

- Za opcijo pod b se je odločilo 38% anketirancev. 
- Drugi predlogi (odgovor c): 

- tako pomoč naj nudijo sindikati, centri za socialno delo ter društva; 
- konkretni problem je treba obravnavati večplastno (npr. naj socialno ogroženi oddide v 
pekarno in poskuša prodajalca prepričati, da je lačen in da nima denarja za kruh); 
- glede na sedanje stanje ni take potrebe 
- odvetniku nihče ne nadomešča njegovih stroškov (tudi, če daje brezplačno pravno 
pomoč). 

4.) Katere odvetniške storitve stranka pri Vas običajno ne plača? 

a) ni za javnosti 
b) pravnega nasveta 
c) pravnega nasveta, če potem za stranko začnem postopek pred sodiščem ali drugimi državnimi 
organi 
d) vse se plača v skladu z odvetniško tarifo 
e) drugo 

- 1% anketirancev je obkrožil odgovor pod a. 
- 92% se je odločilo bodisi za možnost a bodisi b ali oboje. 
- 5% anketirancev je obkrožilo odgovor pod d. 
- Drugo (odgovor pod e); 

- prvega pravnega nasveta; 
- pravnotehnične informacije; 
- prav ničesar, tudi leta dolgo, če stranke ne zmorejo; 
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- ni nekega pravila; 
- nasveta, kako registrirati društva. 

5.) Ali ste v letu 1997/98 pri svojem delu imeli opravka s socialno šibkejšo stranko (8)? 

a) da 
b) ne, vse stranke tretiram enako: tarifa je tarifa 
c) plačila nesposobne stranke me ne zanimajo 
d) drugo 

- Odgovor pod a je obkrožilo 95% anketirancev. 
- 1% je obkrožil odgovor pod b. pri čemer so pripisali: 

- ne. ker jih ni bilo v njihovo pisarno 
- na "žalost" v njegovo pisarno ne pride nobena socialno šibkejša stranka. 

- Drugo (odgovor d): 
- neplačanih storitev je 20%-3d% (popusti pavšalistom.ne računa sorodnikom): 
- to je "žal" v njegovi pisarni pravilo: 

6.) Kolikokrat nagrade za delo niste zaračunali oz. ste pri računu popustili socialno šibkejši stranki 
v letu 1997 in 1998 (9)? 

a) 1-10 b) 10-20 
c) 20-30 d) več kot 30 
e) pri svojem delu nisem imel(a) prilike, da bi tako stranko srečal(a) 

- Odgovor pod a je obkrožilo 27% anketirancev. 
- 20% anketirancev je obkrožilo odgovor pod b. 
- 12% anketirancev je izbralo opcijo pod c. 
- 35% je obkrožilo odgovor pod d 
- Drugo: 

- ne vodi evidence o socilno šibkejših strankah; 
- v njegovo pisarno ni bilo takih strank v letu 1997/98; 
- ne vodi evidence o popustih; 
- v upravnih, izvršilnih in stanovanjskih zadevah ni zaračunal takim strankam več kot 
200x 

7.) Na katerem področju prava ste nudili največ pravnih storitev socialno šibkejši stranki (10)? 

Na to vprašanje so anketiranci obkrožili več odgovorov, največjih je te storitve nudilo. 

- na področju družinskega prava (67%); 
- na področju delovnega prava (37%); 
- na področju odškodninskega prava in stavrnega prava (16%); 
- na področju kazenskega prava (12%); 
- na področju zapuščinskega prava (10%); 
- na področju skrbništva in ustanov (8%); 
- na področju pogodbenega prava (5%). 

Drugo: 
- civilno pravo v celoti (4%); 
- na področju upravnega prava (0.8%). 

CENTRI ZA SOCIALNO DELO (anketa opravljena v letu 1998) 

Število poslanih vprašalnikov: 62 
Število vrnjenih vprašalnikov: 35 
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Odzivnost: 56.45% 

1. Na vprašanje ali država in občine dovolj poskrbijo za socialno ogroženi del prebivalstva večina 
centrov (60%) meni, da ne. Dodatne pripombe ob odgovorih so bile, da je za določene 
poskrbljeno preveč, za.druge pa premalo (2.86%), da je premalo denarja namenjeno za 
preventivne programe (2.86%) in da si resnično socialno ogroženi ne morejo privoščiti 
uveljavljenja pravic (2.86%). 

2. Centri bi izrecno potrebovali pravno pomoč (pri izvajanju dejavnosti za katere so pooblaščeni v 
Zakonu o socialnem varstvu) v zvezi z prvo socialno pomočjo (48.57%), pomočjo družini za dom 
in na domu (31.43%), osebno pomočjo (22.86%). institucionalnim varstvom (20%), vodenjem, 
varstvom in zaposlitvijo pod posebnimi pogoji (17.14%), pri vseh naštetih storitvah (11.43%). En 
odgovor je omenjene storitve opredelil kot socialnovarstvene, pri katerih pravna pomoč ni 
potrebna. 

3. Tipične pravne probleme so centri opredelili zelo raznoliko: največ problemov srečujejo pri 
odvzemu in dodelitvi otrok ter v zvezi s skrbništvom (31.43%), preživninami in izpeljavo 
postopkov (22.86%), pri delitvi premoženja in varovanju premoženjskih koristi otrok, pri 
oblikovanju dogovorov, pogodb, sestavljanju zahtevnejših odločb, dokumentiranju argumentov za 
ukrepe 119.-122.čl. ZZZDR ter stiki z otroci (11.43%), pri izdajanju odločb, zagovorništvu otrok, 
izvršbi za izpolnitev nedenarnih obveznosti (8.57%), oddaji otrok v rejništvo in varovanjem 
premoženjskih koristi rejencev ter zastopanju koristi mladoletnikov pri sklepanju pogodb (5.71%). 
Posamezni centri se pri opravljanju svojih dejavnosti srečujejo s pravnimi problemi, ki se 
nanašajo na posvojitev, plačilo stroškov izvedeniških mnenj, ugotavljanje očetovstva, izselitev 
enega od zakonskih partnerjev, odvzem ali zmanjšanje pravic ter potrebo po raznih drugih 
pravnih nasvetih oz. informacijah. 

4. Skoraj vsi centri imajo pri svojem delu opravka z neukimi strankami (94.29%) in bi pri svojem 
delu (vsaj občasno) potrebovali pravnika (9143%). Nekateri centri imajo pravnika že 
zaposlenega (11.43%), nekateri pa se pomoči pravnika poslužujejo občasno (2.86%). 

5. Službe pravne pomoči bi bilo po mnenju večine (97.14%) centrov za socialno delo potrebno 
ponovno uvesti. Organiziralo bi se jih pri upravnih enotah (57.14%), posebnih javnih pisarnah 
(48.57%), centrih za socialno delo (22.86%) ali na sodiščih (5.71%). Nekateri anketiranci menijo, 
da ni pomembno kje se organizira službo brezplačne pravne pomoči (5.71%). 

6. Na vprašanje katere brezplačne storitve bi nudile javne pisarne so anketiranci odgovorili: 
informacije o pravicah in dolžnostih (80%), informacije kako realizirati pravico (80%), svetovanje 
na področju delovne, družinske zakonodaje in iz področja uprave (77.14%), drugo (5.71%). 
zastopanje strank v postopkih pred organi (5.71%), sestavljanje vlog, tožb, predlogov ipd. 
(8.57%), druge storitve prilagojene potrebam uporabnikov (2.86%). 

7. Pomen brezplačne pravne pomoči danes naj bi bil omogočiti vsem (tudi zelo revnim) enak 
dostop do pravnega varstva (97.14%) oz. razbremeniti negotovost človeka, ki glede svojega 
problema »ne ve kaj ukreniti« (22.86%). 

8. Pravna pomoč po mnenju centrov je: 

- dajanje pravnih nasvetov, sestavljanje vlog v pravnih postopkih, sestavljanje listin o pravnih 
poslih, zastopanje in zagovor v postopku pred sodišči in drugimi državnimi organi, zastopanje 
strank v pravnih razmerjih z drugimi strankami, strokovna pomoč organizacijam ipd. (62.86% 
odgovorov). 
- pomoč pri uveljavljanju in varstvu zakonitih pravic in koristi občana ali pravne osebe (45.71% 
odgovorov), 
- brezplačno dajanje pravnih nasvetov (31.43% odgovorov), 
- brezplačno nuđenje pravnih storitev, ki bi jih določal zakon (17.14% odgovorov), 
- svetovanje s področja delovne zakonodaje (2.86% odgovorov), 
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- oblikovanje predlogov tožb za sodišča (2.86% odgovorov), 
- prepletenost vseh naštetih dejavnosti (2.86% odgovorov). 

9. Nuđenje (brezplačne) pravne pomoči po mnenju večine anketirancev (71.43%) ni izključno v 
domeni odvetnikov, 17,14% vprašanih se o tem še ni spraševalo, 5.71% anketirancev meni. da bi 
brezplačno pravno pomoč lahko nudil tudi drug ustrezen strokovnjak, 2.86% pa meni, da je 
brezplačna pravna pomoč izključno v domeni odvetnikov. 

10. Institut (brezplačne) pravne pomoči bi bilo potrebno urediti v posebnem zakonu po mnenju 
88.57% udeležencev ankete, ni ga potrebno urediti v posebnem zakonu po mnenju 2.86% 
anketirancev. 8.57% centrov za socialno delo pa ne ve oz. premalo pozna obstoječo zakonodajo, 
da bi lahko presodili ali je institut (brezplačne) pravne pomoči potrebno urediti v posebnem 
zakonu. 

DRUŽBENO PRAVOBRANILSTVO (vprašalnik poslan leta 1998) 

Iz podatkov, ki nam jih je posredovalo družbeno pravobranilstvo na podlagi izvedene ankete 
sledi, da je v letu 1998 je družbeni pravobranilec s področja varstva pravic delavcev obravnaval 
47 zadev, kar je več kot v prejšnjem letu. Največkrat so ukrepe družbenega pravobranilca oz. 
njegovih namestnikov terjale zadeve v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja in z delom za 
določen čas, tehnološki presežki, izplačilo plač, regresov in odpravnin ter razporejanje delavcev. 
Neredko se na družbenega pravobranilca obračajo občani, ki potrebujejo pravno pomoč na 
drugih področjih, v lanskem letu so bila to področja: stečajnega prava, družinskega prava, 
odškodninskega prava in problematika poškodb pri delu. V takih primerih, družbeni pravobranilec, 
če ugotovi, da zaradi materialnih razlogov delavec ne bo deležen pravne pomoči (si ne more 
privoščiti odvetnika), daje pomoč v obliki nasveta, pred katerimi organi ali organizacijami lahko 
uveljavljajo pravice in na kakšen način ali pa delavcu pomaga sestaviti zasebno vlogo. 

NEVLADNE ORGANIZACIJE (anketa opravljena v letu 1998) 

Odziv na anketo: 37 od 250 anketirancev (cca. 15%) 

1 Na katerem področju prava bi pri opravljanju vaše dejavnosti potrebovali pomoč? 

Največkrat obkrožena vprašanja (90%) 

družinsko pravo 
delovno pravo 
skrbništva in ustanove 
pravo okolja 

Drugo (poleg navedenih ali posebej): 

patentno in avtorsko pravo - pogodbeno pravo 
zavarovalno pravo - zapuščinsko pravo 
odškodninsko pravo - procesno pravo 

2. Kaj je pravna pomoč? 

a) pomoč pri uveljavljanju in varstvu zakonitih pravic in koristi občana ali pravne osebe (SSKJ) 
b) dajanje pravnih nasvetov, sestavljanje vlog v pr.postopkih, sestavljanje listin o pr. poslih, 
zastopanje in zagovor v postopku pred sodišči in drugimi državnimi organi, zastopanje strank v 
pr. razmerjih z drugimi strankami, strokovna pomqč (samoupr.) organizacijam ipd. (Leksikon 
pravo. 1987) 
c) brezplačno dajanje pravnih nasvetov 
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d) brezplačno nuđenje pravnih storitev, ki bi jih določal zakon (opredelite katere) 

- 70% anketirancev je obkrožila odgovora pod a in b 
- 16% anketirancev je obkrožilo odgovor pod c 
- 14% anketirancev se je odločilo za d 

3. Ali je nuđenje (brezplačne) pravne pomoči izključno v domeni odvetnikov? 

a) o tem se še nisem spraševal b) da 
c ) ne d) drugo 

- 86% anketirancev je odgovorilo: "ne" (odgovor c) 
- O tem se ni spraševalo 8% anketirancev (odgovor a) 
- 5% anketirancev je obkrožilo odgovor pod b 
Nekdo je obkrožil: da in ne - pripis: smo v deželi neštetih možnosti 

4. Ali bi bilo potrebno ponovno uvesti službe pravne pomoči? 

a) o tem se še nisem spraševal b) da 
c) ne d) drugo 

- 91. 9% anketirancev se strinja, da je potrebno ponovno uvesti službe pravne pomoči (odgovor 
b) 
- 8% anketirancev se o tem ni spraševalo 

6.) Kje bi organizirali brezplačno pravno pomoč? 

a) ne vem b) po upravnih enotah 
c) posebnih javnih pisarnah d) centrih za socialno delo 
e)drugo 

- 75.7% anketirancev bi jih organiziralo bodisi v posebnih javnih pisarnah bodisi pri centrih za 
socialno delo (odgovora pod c in d) 
- 2.7% anketirancev se odločilo za možnost b (po upravnih enotah 
- 13.5% anketirancev je ponudilo svojo rešititev: 

- odvisno od potreb 
- pri institutu za civilizacijo in kulturo 
- pri Združenje staršev in otrok 
- pri neodvisnih institucijah 
- v okviru ustanov, ki obravnavajo določena pravna področja 
nevladne organizacije izven vladnih prostorov 

- 8.1% seje odločilo za možnost a (ne vem) 

5. Katere brezplačne storitve bi nudile javne pisarne ? 

a) informacije o pravicah in dolžnostih 
b) informacije kako realizirati pravico 
c) svetovanje na področju delovne, družinske zakonodaje in iz področja uprave 
d) drugo 

- 75% anketirancev se je odločilo za c : svetovanje na področju delovne, družinske zakonodaje in 
iz področja uprave. 
- 25% anketirancev je obkrožilo bodisi a (informacije o pravicah in dolžnostih) bodisi b 
(informacije kako realizirati pravico) ali pa oba, pri čemer so pripisali (pod d): 

- vse kar je v zvezi z varnostjo, zaščito posameznika 
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- vse informacije, ki bi pomagale pri razrešitvi osnovnih pravnih problemov povezanih z 
obstojem posameznika 
- sklicevanje na zakone, kaj in kako ravnati v posebnih primerih 

6. Ali je potrebno institut (brezplačne) pravne pomoči urediti v posebnem zakonu? 

a) da 
b) ne. sedanja ureditev sicer ni popolna, je pa glede na družbene razmere razumljiva 
c) drugo 
- 87% je obkrožilo odgovor a. 
- 2.7% je obkrožilo odgovor b. 
- 10 3% je obkrožilo odgovor c (drugo) 

7. Kaj je torej namen brezplačene pravne pomoči danes ? 

a) o tem še nisem razmišljal 
b) omogočiti vsem (tudi zelo revnim) enak dostop do pravnega varstva 
c) z brezplačno pravno pomočjo se razbremeni negotovost človeka, ki glede svojega problema 
"ne ve kaj ukreniti". 
d) drugo (vaš predlog) 

- 90% anketirancev se strinja z odgovoroma pod b in c (obkrožili bodisi b ali c bodisi oba). 
- 5% anketirancev o tem ni razmišljalo, 5% pa je ponudilo svojo rešitev: 

- gre za približno enako varstvo 
- zagotoviti neodvisno in resnično nevtralno pomoč invalidom in drugim 

8. Ali bi pri organiziranju brezplačne pravne pomoči bilo potrebno povečati vpletenost nevladnih 
organizacij ali prostovoljnih organizacij, ki zagotavljajo podporo revnim v raznih oblikah 
razreševanja sporov, kot so izvensodna poravnava, pomiritev, sprava ipd.?. 

a) da 
b) da, Pravno-informacijski center -PIC naj koordinira zainteresirane nevladne organizacije in 
skrbi za njihovo obveščenost na tem področju 
c) ne 
d) drugo 

- 92% anketirancev se jih je odločilo za možnost a in b ( 68% anketirancev je obkrožilo tudi 
odgovor pod b) 
- 8% anketirancev se je odločilo za odgovor d (drugo) s pripisi: 

- da, vendar ne tako, da bi se spori reševali "mirno" v škodo revnim 
- lahko bi pomagali s svetovanjem 
- da, vendar se ne bi smeli preveč vmešavati v različne spore. 

9 Na kakšen način bi okrepili sodelovanje nevladnih organizacij pri organiziranju brezplačne 
pravne pomoči? 

a) s skupnim oblikovanjem predloga Zakona o brezplačni pravni pomoči 
b) s sprejetjem "Dokumenta - listine", ki bi zainteresiranim javnostnim prikazal stališča in skupno 
strategijo nevladnih organizacij na tem področju 
c) z izboljšanjem "informacijske mreže" 
d) vaš predlog 

- 59.5% je izbralo odgovora pod a in b 
- 40.5% za b 
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1.2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zagotovitev svetovalne dejavnosti in možnosti nadomestnega izvensodnega reševanja sporov že 
v predsodnem postopku bi pomenila celovito reševanje problematike pravnega svetovanja, 
reševanja sporov in postopkov dodelitve brezplačne pravne pomoči. Trenutni položaj je ob 
upoštevanju nedefiniranosti pojmov pravne pomoči, pravnega svetovanja in brezplačne pravne 
pomoči nedosleden in omejujoč vsaj s strani potencialnih uporabnikov, če ne tudi s strani 
morebitnih ponudnikov takšnih storitev. 

Dejansko stanje kaže na celo vrsto organizacij, ki poleg odvetnikov, opravljajo dejavnost 
pravnega svetovanja. Neurejeno stanje prenaša svetovanje tudi v delokroge subjektov, ki ob 
pomanjkanju ustrezne ureditve, preprosto niso vezani na minimalne pogoje strokovnosti, s čimer 
se pod krinko varovanja človekovih pravic potencialne prosilce izpostavlja zniževanju praga 
varstva. Ob širokem tolmačenju pravnega svetovanja lahko službe pravne pomoči opravljajo tudi 
preventivno dejavnost v smislu osveščanja javnosti o njenih pravicah in dolžnostih ter o 
možnostih hitrega in poceni reševanja sporov. Zakon tako prinaša natančne kriterije za 
opravljanje dejavnosti službe pravne pomoči in določa pogoje za izvajalce ter tako ureja in 
dviguje tudi kvaliteto svetovalnih storitev. 

Ureditev nadomestnega reševanja sporov in brezplačne pravne pomoči bi tako pomenila 
zapolnitev obeh pravnih vrzeli v slovenski pravni ureditvi. Služba pravne pomoči bi lahko 
zagotovila enake možnosti pravnega varstva tudi socialno ogroženim in pravne pomoči potrebnim 
strankam že v predsodnem postopku, obenem pa bi lahko s svetovalnim delom uspešno 
preprečevala spore v teh postopkih, saj bi omogočala reševanje sporov strank na hiter in poceni 
način. Sedanji Zakon o pravdnem postopku (v veljavi od 15.7.1999) ne vsebuje ustreznih določb, 
ki bi zagotovile enak dostop do sodišča vsem strankam in tako ne uresničuje načela socialne 
države. 

Takšna potreba se kaže in je potrjena tudi z izdajo nekaterih drugih aktov, ki podobno nudijo 
rešitve sporov že v predsodni fazi s posredovanjem pravnih strokovnjakov pri reševanju sporov, 
ki jih imajo stranke (npr. Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah, Uradni list RS, št. 59/99, 
2817, str. 7586). Potrebo po vzpostavitvi mehanizmov za izvensodno reševanje sporov kaže tudi 
Zakon o lokalni samoupravi, ki v 21. členu občinam nalaga, da morajo zagotoviti izvensodno 
poravnavo sporov, kar v praksi ni realizirano. 

Svetovalno delo službe pravne pomoči pomeni dolgoročno zmanjševanje pravne neosveščenosti 
državljank in državljanov Republike Slovenije in bo pripomoglo k dvigu pravne kulture, 
izoblikovanju novih mehanizmov reševanja sporov in posledično k zmanjševanju pripada sodnih 
zadev. 

Služba pravne pomoči pomeni konkretizacijo mednarodnih načel olajševanja dostopa revnih do 
sodišč s pospeševanjem pravnega svetovanja revnim ter pokrivanjem stroškov le tega ter 
postavitvijo svetovalnih centrov in bi tako z nuđenjem brezplačne pravne pomoči in možnostjo 
izvensodnega reševanja sporov omogočala izvajanje načela socialne države in zagotavljala 
enakost strank pred zakonom. 

1.3. PRIMERJALNO PRAVNI PRIKAZ UREDITVE BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

1.3.1. MEDNARODNI AKTI 

Vrsta mednarodnih aktov določa pravico vseh do enakosti pred zakonom pri čemer je obseg 
pravic odvisen od posameznih določb v samih aktih. Splošna deklaracija človekovih pravic" 

Izvirnik: Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A (III) of the United 
Nations of 10 December 1948 
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vsebuje določila o enakosti vseh pred zakonom, pri čemer imajo vsi, brez diskriminacije, pravico 
do enakega pravnega varstva in pravico do učinkovitega pravnega sredstva pri pristojnih državnih 
sodnih oblasteh proti dejanjem, ki kršijo temeljne pravice, priznane z ustavo ali zakoni, 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah" določa enakost pred sodišči, in pravico 
vsakogar, da se njegov primer pravično in javno obravnava pred pristojnim, neodvisnim in 
nepristranskim sodiščem. Kopenhagenska deklaracija o socialnem razvoju11 v prvi obvezi za 
države poudarja trden pravni okvir rta nacionalni ravni ter, v skladu z mednarodnim pravom in 
obvezami, zagotovitev dostopa do sodišč in odstranitev vseh oblik diskriminacije. Evropska 
konvencija o človekovih pravicah1' vsebuje določbe o uživanju pravic in svoboščin določenih s 
konvencijo, kar je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja na podlagi različnih okoliščin, 
katerih del sta tudi socialni izvor in lastnina. Poleg tega je Svet Evrope izdal še celo vrsto 
priporočil in resolucij, ki se dotikajo omenjene problematike in sicer Resolucijo (78) 8 o pravni 
pomoči in o pravnem svetovanju: Priporočilo R (93) 1. ki se nanaša na dostop do sodišč in 
pravico zelo revnih, Resolucijo (76) 5 o pravni pomoči v civilinih, upravnih in gospodarskih 
zadevah ter Priporočilo št. R (81) 7 odbora ministrov državam članicam o ukrepih, ki naj olajšajo 
dostop do sodišča, pri čemer so zlasti zanimive določbe prvih dveh aktov. 

Priporočilo o učinkovitem dostopu zelo revnih do sodišč in pravosodja napotuje države na 
reševanje štirih sklopov vprašanj. Prvi sklop je olajševanje dostopa revnih do sodišč s 
pospeševanjem pravnega svetovanja revnim ter pokrivanjem stroškov le tega ter postavitvijo 
svetovalnih centrov na siromašnih področjih, kjer je to potrebno. Olajševanje učinkovitega 
dostopa do skoraj sodnih metod reševanja sporov za revne z razširitvijo pravne pomoči na takšne 
oblike reševanja sporov in povečanjem vpletenosti nevladnih ali prostovoljnih organizacij, ki 
zagotavljajo podporo zelo revnim v teh postopkih, sestavlja drugi sklop, tretji vsebuje različne 
načine olajševanja dostopa do sodišč, kot so razširitve pravne pomoči na vse vrste in stopnje 
postopkov, ne glede na vlogo prizadetih oseb, na osebe brez državljanstva in tujce v vsakem 
primeru, ko bivajo na ozemlju države, ki postopek vodi, priznavanje pravice do izbire svetovalca, 
omejevanje okoliščin za zavrnitev pravne pomoči (nesprejemljivost vloge zaradi izrazito 
nezadostnih obetov za uspeh), poenostavitve postopkov in dodelitve takojšnje pomoči, če je to 
mogoče, zadnji sklop pa določa razmerja in sodelovanje z organizacijam, ki takšno dejavnost že 
opravljajo. 

Resolucija o pravni pomoči in svetovanju kot vodilo postavlja tezo, da je pospeševanje 
razpoložljivosti pravnega svetovanja osebam v slabem ekonomskem položaju pomemben del 
odprave ovir pri dostopu do sodišč. Resolucija vsebuje celo vrsto okoliščin, ki jih je ob dodelitvi 
pravne pomoči potrebno upoštevati in sicer finančna sredstva in obveznosti prosilca, pričakovane 
stroške postopka, dostopnost pomoči tudi v primerih, ko oseba soprispeva k pomoči (delno 
brezplačna pomoč), kritje vseh stroškov v zvezi s postopkom, fleksibilen sistem spremembe ali 
nove dodelitve pomoči če med postopkom pride do spremembe pri prosilcu, vključevanje oseb. ki 
so za nuđenje odvetniške dejavnosti strokovno usposobljene, možnost proste izbire strokovnega 
pomočnika s strani prosilca ter možnost pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi pomoči. Posebej 
pomembna so določila o odgovornosti države za financiranje takšnega sistema pomoči ter o 
potrebnih korakih za splošno poznavanje takšnega instituta med potencialnimi prosilci. 

1.3.2. UREDITEV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI V NEKATERIH DRŽAVAH 

1. ANGLEŠKA pravna ureditev 

1.1. Normativna ureditev 

Izvirnik: International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly Resolution 2200 A (XXXI) 
of 16 December 1966 
11 Izvirnik Declaration on Social Progress and Development, General Assembly Resolution 2542 (XXXIV) of 
11 December 1969 
12 Izvirnik: European Convention on Human Rights, Council of Europe, 1951 
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V angleškem pravnem sistemu ni neke integralne organizacije, ki bi zagotavljala brezplačno oz. 
subvencionirano pravno pomoč, kar je posledica ureditve angleškega sistema lokalne 
samouprave, ki ima zelo široke pristojnosti. Organizacijo in oblike nuđenja pravne pomoči zato 
različne lokalne skupnosti različno urejajo. Na državni ravni je bil v Angliji leta 1949 sprejet Zakon 
o pravni pomoči in svetovanju, katerega je pripravila in skrbela za njegovo izvajanje Odvetniška 
zbornica. Leta 1988 je bil sprejet posodobljen Legal Aid Act, ki je podrobneje opredelil način 
zagotavljanja pravne pomoči s t.i.Programom za pravno pomoč (Legal aid scheme). Odgovornost 
za izvajanje programa pa je bila prenesena na Odbor za pravno pomoč. Načeloma je pravna 
pomoč v okviru kazenskega in civilnega postopka na sodiščih v pristojnosti države, medtem ko je 
zagotavljanje pravne pomoči v drugih postopkih prepuščeno posameznim lokalnim skupnostim 
(county. district. parish (England). community (VVales), borough (Great London). Zaradi že 
omenjenih širokih pooblastil in pristojnosti lokalnih skupnosti, ureditev brezplačne pravne pomoči 
medi njimi ni enotna. 

1.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

Skupen pojem brezplačna pravna pomoč (Legal aid) zajema 3 oblike pravne pomoči: 

a) svetovanje (advice). ki zajema pravno kvalifikacijo nekega problema, možnosti, ki jih ima 
posameznik na razpolago, seznanitev z možnostmi postopkov in predlaganje dejanj in 
sprožitev postopkov, za katere svetovalec meni, da imajo največ izgledov, da bodo pripeljali 
do želene rešitve problema 

b) pomoč v ožjem smislu (assistance), kjer je vloga svetovalca že bolj aktiva, saj takšna oblika 
nuđenja pravne pomoči zajema poleg svetovanja, tudi pisanje tožb, peticij in številnih drugih 
pisnih vlog 

c) zastopanje (representation), kjer gre že za predstavljanje oz. zastopanje posameznika v 
postopku pred sodnimi organi, če pa je nujno pa tudi že prej (npr. na policijski postaji) 

1.3. Izvajalci pravne pomoči 

1.3.1 .SVETOVALNI CENTRI 
• Splošna pravna pomoč 
• Pravna pomoč na posameznih pravnih področjih 
1.3.2.PRAVNI CENTRI 
1.3.3.ODVETNIKI 

1.3.1 .SVETOVALNI CENTRI (Legal advice centres) 
Brezplačna pravna pomoč v okviru svetovalnih centrov se v eni od zgoraj navedenih oblik nato 
odvija bodisi na nacionalni ravnilj v okviru Programa za pravno pomoč (Legal aid scheme) ali na 
lokalni ravni14 v okviru svetovalnih in pravnih centrov. 

• Splošna pravna pomoč 

V okvir splošne pravne pomoči, ki je organizirana na nacionalni ravni sodijo: 

Pisarne za pravno svetovanje državljanom (Citizens' Advice Bureaux: CAB), katerih namen je 
zagotoviti, da posamezniki ne bi bili prikrajšani zaradi nepoznavanja svojih pravic in obveznosti. S 
tem namenom pisarne v okviru svojih oddelkov nudijo posameznikom (ne pa tudi pravnim 
osebam) brezplačne informacije in nasvete iz različnih področij, vendar je potrebno poudariti, da 
gre le za splošno svetovanje glede različnih možnosti za rešitev problema. Večinoma gre za 
svetovanje na področju socialne varnosti, prava potrošnikov in dolgov, stanovanjske 
problematike, delovnega prava, družinskega prava ter osebnega prava. Poleg odvetnikov in 

111.i. splošna pravna pomoč 
14 t.i. pravna pomoč na ppsameznih pravnih področjih 
15 solicitors 
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pravnikov nudijo t.i. kvazi-pravno 0 svetovanje tudi neprofesionalci. Pomoč je nudena vsem. ki se 
nanjo obrnejo, kar pomeni, da državljanstvo in premoženjsko stanje ne predstavljata omejitev za 
pridobitev tovrstne pomoči. Največji del stroškov delovanja pisarn se krije iz blagajn lokalnih 
skupnosti, del sredstev pa prispeva tudi država. 

Okoliški svetovalni centri (Neighbourhood advice centres) so neformalne skupine, ki prav tako 
načeloma nudijo le splošno svetovanje (2/3). v preostalem delu pa tudi pomoč v ožjem smislu 
(assistance). kjer se te skupine omejujejo le na specifične skupine uporabnikov (npr ženske, 
ostarele, etnične manjšine). Storitve nudijo odvetniki, vendar je njihovo delo volontersko. največji 
del finančnih sredstev pa pridobijo taki centri od lokalnih skupnosti, nekaj pa tudi s strani države. 

Center za svetovanje mladim (Younq people s Advisorv and Couselling Services), ki nudijo 
nasvete predvsem mladim in so prav tako financirani s strani lokalnih skupnosti. 

Mediji, kjer svetovanje poteka v različnih »phone-in« oddajah, katerih vloga tudi ni zanemarljiva 

• Pravna pomoč na posameznih pravnih področjih 

Centri za svetovanje potrošnikom, ki nudijo svetovanje na področju prava potrošnikov in niso 
razširjeni (obstaja jih le 29); vzdržujejo jih oddelki lokalnih vlad za trgovinske standarde (Trading 
Standards Department of local authority) 

Agencije za stanovanjsko problematiko (Housing Advice Agencv), kjer je zagotovljena 
posameznikom pravna pomoč, izjemoma pa tudi zastopanje pred najnižjimi sodišči (county 
courts), predvsem kadar gre za kršenje pravice do posesti. Najpogosteje se pravna pomoč 
nanaša na probleme med najemodajalci in najemniki, omejitve najemnin in standardov javnega 
zdravja (kdaj stanovanja ustrezajo minimalnim zdravstvenim standardom). Večina takšnih agencij 
deluje v okviru lokalnih skupnosti, nekatere pa so samostojne (zasebne). 

Centri za finančno svetovanje (Money Advice Centres), kjer gre za področje terjatev ter pravice in 
dolžnosti upnikov in dolžnikov. Potreba po takšnih centrih je zelo velika. Nekateri centri delujejo 
kot oddelki že omenjenih Pisarn za pravno svetovanje državljanom (CAB), drugi pa v sektorjih za 
socialne zadeve v organih lokalne skupnosti. 

Enote za socialne pravice (VVelfare Rights Units), v katere nekatere lokalne skupnosti zaposlujejo 
specialiste s področja socialnega prava za svetovanje posameznikom, tudi za zastopanje pred 
sodnimi organi, poleg tega pa tudi vodijo kampanije za seznanjanje ljudi s socialnimi pravicami, 
sodelujejo z drugimi lokalnimi skupinami in skušajo vplivati na politiko in prakso javnih agencij. 

Dobrodelne skupine in skupine za pritisk, ki so zelo razširjene. Pokrivajo posamezna področja 
in predstavljajo pomemben vir informacij in nasvetov za posameznike, ki potrebujejo takšne 
informacije. Nekatera imajo tudi sklade za kritje stroškov zastopanja pred sodnimi organi 

1.3.2.PRAVNI CENTRI (Law centres) 

Pravni centri so ključni pri zagotavljanju brezplačne pravne pomoči. Organizirani so kot osebe 
zasebnega prava, 1r vendar zaradi narave dela ne morejo sami v celoti kriti stroškov svetovanja 
in drugih oblik pomoči, zato financiranje pravnih centrov v največji meri poteka preko sredstev 
pridobljenih po Programu za pravno pomoč1"; t j. iz posebnega Sklada za pravno pomoč:0, pa 
tudi preko prispevkov lokalnih skupnosti ter preko sredstev dobljenih s strani dobrodelnih 
organizacij. V centrih so redno zaposleni odvetniki, pa tudi nepravniki in prostovoljci. Za 

16 para-legal 
' npr t.i. Shelter za stanovanjske probleme je ena zelo znanih 

kot t.i Company limited by guarantee 
191 Legal aid scheme 
:o Legal aid fund 
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ustanovitev vsakega pravnega centra je potrebno predhodno dovoljenje2 Odvetniške zbornice 
Postopek in pogoje za dodelitev le tega ureja Sporazum o postopku in pogojih za dodelitev 
dovoljenja iz leta 1977. ki hkrati tudi natančno določa področja, ki so izvzeta iz pristojnosti pravnih 
centrov (npr. nekatera dejanja iz zapuščinskega postopka, kazenske zadeve polnoletnih oseb. 
razveza, postopki za ustanavljanje, ukinjanje ter prenos lastninske pravice na nepremičninah ..). 
Izjema so seveda začetna splošna posvetovanja, pisanje nekaterih začetnih vlog, nujni primeri 
in nekatere druge izrecno določene izjeme. Vsi centri so vezani na določena skupna načela, v 
ostalem pa centri sami odločajo. Ta skupna načela so: 

• nuđenje pomoči zajema vedno posameznike na določenem geografsko omejenem področju 
(npr. Camden Law Centre) 

• načeloma do pomoči niso upravičeni tisti, ki bi si glede na svoje premoženjsko stanje lahko 
plačali odvetnika, vendar se to načelo zelo široko interpretira, saj niso izdelani natančni 
pogoji in način za dokazovanje premoženjskega stanja 

• storitve so v celoti brezplačne, zato ker sistem prispevkov (contribution) tukaj ni uveljavljen 
• vsak center ima določeno delovno področje, tako da je njegovo delovanje na to področje 

vezano. Najpogosteje se nudi pomoč na področju stanovanjske problematike, mladoletnega 
prestopništva, delovnega in socialnega prava, družinskega prava, pa tudi na davčnem in 
finančnem področju 

• v opravičenih primerih lahko centri nudijo predhodni pravni nasvet tudi mimo zgoraj 
navedenih pogojev 

Na pravne centre se lahko poleg posameznikov, obrnejo tudi zgoraj obravnavane Pisarne za 
pravno pomoč (CAB) ter druge organizacije, ki delujejo kot svetovalni centri. 

1.3.3.ZASEBNI ODVETNIKI. 

ki prejmejo plačilo za opravljeno delo neposredno iz Sklada za pravno pomoč. Izterjava 
morebitnih povračil od stranke s certifikatom'1 (kolikor pomoč ni v celoti brezplačna) ali njenega 
nasprotnika pa je prepuščena Območnemu direktorju, (glej 1. 4.) 

Bistvena razlika med Pravnimi centri in prej omenjenimi Svetovalnimi centri je predvsem v širšem 
spektru oblik nuđenja pravne pomoči, saj so slednji omejeni zgolj na svetovanje, prvi pa 
vključujejo tudi zastopanje. Od primerov zasebnih odvetnikov pa se primeri pravnih centrov ločijo 
predvsem po razsežnosti problematike, ki odseva splošno, stanovanjsko, zaposlitveno in socialno 
problematiko ter probleme v lokalni skupnosti. 

1.4, Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Skrb za začetne pravne informacije, nasvete, razjasnitve pravnega položaja oz. neke vrste 
preventivno svetovanje, je v največji meri prepuščena zgoraj omenjenim organizacijam. 

PROGRAM ZA PRAVNO POMOČ (Legal aid scheme) pa je zakonsko urejen način zagotavljanja 
pravne pomoči posameznikom v sodnih postopkih, kadar si sami ne bi mogli (v celoti) kriti 
stroškov. Za razliko od prej omenjenih organizacij, je enotno urejen na nacionalni ravni Program 
ureja predvsem kritje stroškov sodišč in odvetnikov, torej se nanaša na primere, ki se bodo po 
vsej verjetnosti reševali pred sodiščem. Sredstva za Program se črpajo iz posebnega Sklada za 
pravno pomoč (Legal aid fund), ki se polni iz državnega proračuna. Uporaba Programa je 
omejena s pogoji štirih vrst: 

1. določeno sodišče 
2. določen postopek 

:| t. i. waiver = exsemption 
t i. emergency 
glej spodaj 
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3. finančni pogoj 
4 razumni temelj za udeležbo v postopku 

Ad 1) in 2) 

Financiranje po Programu se lahko zahteva za skoraj vse postopke pred House of Lords. the 
Court of Appeal. the High Court in County Courts. a le za nekatere pred MagistratesCourts. 
Nekateri postopki so izrecno izključeni, npr. tožba zaradi razžalitve, povrnitve neutemeljeno 
plačane kazni spori za plačilo dolga, kjer je spor samo v času in načinu plačila, torej v sporih 
manjše vrednosti. Financiranje načeloma tudi ni zagotovljeno pred t.i. "tribunals", ki so nekakšna 
specializirana sodišča z ožjo stvarno pristojnostjo." 

Ad 3) 

Posameznik je upravičen do pomoči, če izpolnjuje vnaprej določene kriterije po razpoložljivih 
dohodkih in razpoložljivem premoženju. 

Ad 4) 

Nadalje je posameznik upravičen do kritja stroškov le, če ima upravičen temelj za uvedbo in 
začetek postopka in če je postopek smotern. Posameznik najprej izpolni poseben obrazec (ti. 
Green form), iz katerega je razvidno ali posameznik izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. O 
dodelitvi pomoči odloča Območni direktor (t.i. Area Director), ki pokriva določeno območje v 
imenu Odbora za pravno pomoč. Posamezniku se v kolikor izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pomoči izda poseben Certifikat, pri tem pa se lahko določi da mora stranka določen prispevek 
zagotoviti oz. dati sama. "6 Glede stroškov postopka je praviloma uveljavljeno načelo uspeha v 
postopku, kar pomeni, da mora stranka, ki v postopku ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške; 
če delno uspe nosi sorazmeren del stroškov. Pri tem je potrebno ločiti dve situaciji: 

a) če uspe stranka s certifikatom, nasprotna stranka nakaže plačilo za stroške postopka direktno 
Skladu za pravno pomoč. V kolikor to plačilo ne krije v vseh odmerjenih stroškov postopka, mora 
razliko plačati stranka, ki ji je bila dodeljena pomoč, sama, pod pogojem, da je v postopku 
pridobila kakšno korist ter po načelu, da posameznik ni upravičen profitirati preden niso poravnani 
dolgovi do javnih sredstev. Tako je Sklad zavarovan pred prevelikimi stroški zaradi neplačila 
stroškov postopka. 

b) v nasprotnem primeru, če stranka s certifikatom v postopku ne uspe, je vse, kar dolguje Skladu 
za pravno pomoč, prispevek, ki (če) je bil določen ob podelitvi certifikata, kar pomeni da je 
finančno tveganje v postopku na strani Sklada za pravno pomoč. Izjemoma, vendar v zelo redkih 
primerih, lahko sodišče tudi odloči, da mora stranka s certifikatom, ki v postopku ni uspela 
nasprotni stranki povrniti stroške. Do tega v praksi zaradi nezadostnih sredstev stranke s 
certifikatom (v nasprotnem primeru ji sploh ne bi bil dodeljen) skoraj ne prihaja, kar postavlja 
uspešne stranke brez certifikata v deprivilegiran položaj, zato lahko le te s posebno vlogo 
povrnitev stroškov zahtevajo direktno od Sklada za pravno pomoč, ki pa je pri tem zavarovan z 
zelo strogimi pogoji za odobritev takšne vloge. 

2. AVSTRIJSKA pravna ureditev 

2.1. Normativna ureditev 

J41.1 reasonable grounds 
"s Takšni tribunah so npr. Mental Health revievv tribunal.lndustrial tribunal, Copyright tribunal.ipd 

Gre za ti sistem prispevkov (contribution), ki v okviru Pravnih centrov ni uveljavljen. 
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Zakonsko je pravica do pravne pomoči urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem 
postopki/ in z Zakonom o kazenskem postopku'" Zakonsko določena pravila in pogoji veljajo 
enotno za celo državo. 

2.2 Oblike nuđenja pravne pomoči (Verfahrenshilfe)29 

a) pravno svetovanje, ki sicer ni izrecno zakonsko urejeno, a ga nekatere organizacije kljub temu 
opravljajo. 
b) social law hearings, ki potekajo pri sodiščih vsak torek med 8.00 in 12.00 uro. Gre predvsem 

za svetovanje, ki je organizirano pri okrajnih in okrožnih sodiščih glede zadev, ki so pretežno 
delovnopravne narave ter glede pravic s področja socialnega varstva Takšno svetovanje je za 
vse brezplačno. 

• a guide to Free legal, ki je neke vrste vodič o brezplačni pravni pomoči ter ga izdaja in 
financira Ministrstvo za pravosodje za vsako deželo posebej. V njem so predvsem 
predstavljene glavne pravne organizacije ter postopek in kriteriji za pridobitev pravne pomoči 
z namenom, da stranke lažje uveljavljajo pravno oz. sodno varstvo svojih pravic 

c) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči, ki je predvidena za 
• civilni postopek 
• kazenski postopek 

2.3. Izvajalci pravne pomoči 

2.3.1 .Svetovanje nudijo predvsem sodišča (social law hearings), pa tudi; 
30 * • t i. Delavska zbornica svojim članom 

• nekatere odvetniške pisarne so ustanovile oddelke za začetno pravno svetovanje, 
• ki je v celoti brezplačno 
• nekateri notarji pri posredovanju začetne pravne pomoči 
• nekatere druge organizacije (razni mladinski in družinski centri, združenja odvetnikov,...) 

2.3 2.Pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči pa je zagotovljena predvsem s strani 
ODVETNIKOV. 

2.4 Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Pravica do pravne pomoči je zagotovljena za vse tiste, ki si ne morejo privoščiti odvetnika, ne da 
bi pri tem ne bi bil ogrožen njihov t. i. preprost življenjski stil. Izjema velja v kazenskem postopku 
v tistih primerih, ko je zastopanje obvezno po zakonu. Avstrijska pravna ureditev torej za 
pridobitev brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči, postavlja nekoliko višji standard, saj 
za upravičenost do brezplačne pravne pomoči, stranki ni potrebno izkazati, da je ogroženo njeno 
golo preživetje, ampak zadostuje da, bi bil s plačilom stroškov postopka ogrožen strankin 
preprost in skromen način življenja (t.i. preprost življenjski stil stranke31). 

V Avstriji o zaprosilu za brezplačno pravno pomoč (t.i. Rechtschilfeersuchen) odloča sodišče 
glede na premoženjske razmere stranke. Pri presoji premoženjskega stanja se upošteva tudi 
število družinskih članov, ki jih mora vzdrževati stranka. Financiranje brezplačnega zastopanja 
zagotavlja država in sicer tako, da prispeva določen znesek mesečno v odvetniški pokojninski 
sklad. Dolžnost odvetnikov je, da opravljeno brezplačno pomoč evidentirajo in o tem obvestijo 
Odvetniško zbornico. 

ZivilprozeBordnung (ZPO); pravico do brezplačne pravne pomoči v civilnem postopku ureja 63. člen 
Zakona o civilnem pravdnem postopku 

StrafprozefJordnung (StPO); pravico do brezplačne pravne pomoči v kazenskem postopku urejata 41. in 
393a člen Zakona o kazenskem postopku 

Verfahrenshilfe v slovenskem prevodu pomeni brezplačno pravno pomoč 
Arbeiterkammern 

01 po angleško "a simple modest way of life" 
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V kolikor stranka v civilnem postopku uspe z zahtevkom, mora nasprotna stranka povrniti vse 
potrebne stroške sodišča in odvetnika. V nasprotnem primeru, ko stranka, ki ji je bila dodeljena 
pravna pomoč v postopku ne uspe, mora sama v treh letih povrniti celotne stroške postopka, 
ponovno z omejitvijo, da pri tem ne bo ogrožen njen preprost življenjski stil oz. enostaven in 
preprost način življenja, ki se presoja tudi glede na število družinskih članov, ki jih mora stranka 
vzdrževati. Na enak način je povračilo stroškov urejeno tudi v kazenskem postopku. 

V Avstriji je uveljavljeno tudi t.i. pravno zavarovanje, bodisi za stroške izvensodnih postopkov kot 
tudi za stroške morebitnih postopkov pred sodiščem. Povprečna letna premija za kritje 
morebitnih stroškov postopka v višini do 375 000 ATS, je za leto 1998 je znašala okoli 2300 
ATS. V kolikor je stranka zavarovana na podlagi takšnega zavarovanja, brezplačna oz. 
subvencionirana pravna pomoč lahko obsega le tisti del stroškov, ki s takšnim zavarovanjem niso 
pokriti. 

3. BELGIJSKA pravna ureditev 

3.1. Normativna ureditev 

Belgijska Ustava (spremenjena 1994) v členu 23.3. 2°) zagotavlja svojim državljanom pravico do 
pravne pomoči. Način in pogoje uresničevanja te pravice določa zakon. 

3.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih na sodiščih 

3.3. Izvajalci pravne pomoči 

3.3.1. SLUŽBE ZA SVETOVANJE IN PRAVNO POMOČ 

a) Bureaux de consultation et de defense (BCD) in 
b) Bureaus van consultatie en verdediging (BCV). 

ki delujejo pri sodiščih. 

CENTRI ZA SOCIALNO DELO 

a) Centre public d' aide sociale (CPAS) in 
b) Openbaar centrum voor maatschappelijk vvelzijn (OCMW), 

ki so organizirani v vseh večjih mestih. 

NEVLADNE ORGANIZACIJE. 

ki svetujejo različnim skupinam ljudi, npr. Infor droits adultes. Infor Justice, Infor familie. Infor 
femmes, Infor jeunes. Svetovanje je skoraj pri večini nevladnih organizacij brezplačno. 

NOTARJI. 

ki posredujejo nekatere temeljne informacije za določena pravna področja (npr. najem ali nakup 
nepremičnin), vendar podrobnejše informacije niso zastonj in zanje v primeru, ko so bile dane, ni 
mogoča povrnitev stroškov s strani države. 
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3.3.2. Za pridobitev pravne pomoči in pravice do brezplačnega oz. subvencioniranega zastopanja 
pred sodiščem02 je potrebno najprej vložiti vlogo pri zgoraj omenjenih Službah za svetovanje in 
pravno pomoč (BVC ali BCD). Nato pa jo izvajajo predvsem odvetniki. 

3.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Za pomoč lahko zaprosi vsaka fizična oseba, ki se legitimno nahaja na ozemlju Belgije (tudi 
begunci in iskalci azila ter osebe brez državljanstva), medtem ko pravna pomoč za pravne osebe 
ni predvidena. Nadaljnji pogoj za odobritev pravice do pravne pomoči je dobra podlaga za uspeh 
v postopku in pa denarni cenzus, kar pomeni, da morajo biti osebni prihodki prosilca nižji od 
vnaprej predpisanih" ter da je potrebna predložitev zadnje odločbe o dohodnini in ustreznega 
potrdila o premoženjskem stanju Denarni cenzus se seveda periodično valorizira Če strankine 
razmere to dopuščajo, je dodelitev pomoči lahko tudi samo delna, v nekaterih postopkih pa je 
brezplačna pravna pomoč avtomatično zagotovljena oz. odobrena. Pogoji za pridobitev pomoči 
so tako v civilnem kot tudi v kazenskem postopku urejeni približno enako. 

Za pomoč se je potrebno obrniti na Službe za svetovanje in pravno pomoč (Bureaux de 
consultation et de defense (BCD)/Bureaus van consultatie en verdediging (BCV), ki delujejo pri 
sodiščih, kjer je potrebno dvigniti in izpolniti posebno vlogo. Tudi o sami dodelitvi pravice nato 
odloča ta služba. V primeru ko pravna pomoč ni dodeljena je zakonsko predvidena tudi pravica 
do pritožbe. Prosilec lahko namreč v pritožbi zahteva, da o njegovi prošnji za dodelitev 
brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči, odloči sodišče. Odločitev sodišča je dokončna. V 
kolikor stranki ni dodeljena pravna pomoč, jo mora odvetnik zastopati po običajnih odvetniških 
tarifah, saj je lahko v nasprotnem primeru podvržen disciplinskemu postopku. V kolikor pa je 
prošnja pozitivno obravnavana sledi še izbira in dodelitev odvetnika, za kar je prav tako pristojna 
Služba za svetovanje in pravnč pomoč. 

Sredstva potrebna za pravno pomoč dodeljuje odvetnikom ob precejšnji svobodi Odvetniška 
zbornica, ki ob koncu postopka dobi povrnjene stroške s strani države. Tudi Belgija je uveljavila in 
izvaja t.i. pravno zavarovanje. 

4. DANSKA pravna ureditev 

4.1. Normativna ureditev 

Tudi po danski ustavni ureditvi je pravica do pravne pomoči ustavno zagotovljena za vse, ki si 
sploh ne morejo oz. si ne morejo v celoti privoščiti pravnega varstva svojih pravic. Sistem pravne 
pomoči je organiziran predvsem na podlagi t.i. Administration of Justice Act. Za pravno pomoč 
lahko zaprosijo tudi pravne osebe, vendar le pod določenimi pogoji, in sicer predvsem v primerih, 
ko gre za kršitve nekaterih najbolj pomembnih načel prava ali za širši družbeni interes. V teh 
primerih se izjemoma lahko pravna pomoč dodeli fizični osebi, ne glede na to, da ne izpolnjuje v 
celoti kriterijev za pridobitev pomoči (glej spodaj), 

4.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje in pomoč 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 
c) t. i. the legal advice and assisstance scheme 

Pravna pomoč zajema predvsem oprostitev plačila sodnih taks, nagrad odvetnikom in morebitne 
druge stroške (npr. za izvedensko delojpd). Pravno svetovanje je v celoti brezplačno, medtem ko 
je pravna pomoč pri zastopanju v kazenskem postopku popolnoma brezplačna, v civilnih 
postopkih pa je lahko v celoti' ali pa le deloma brezplačna, odvisno od posameznikovega 

Assistance Judiciaire/ Rechtsbijstand 
Po podatkih za leto 1994, je moral imeti prosilec dohodek nižji od 30,300 belgijskih frankov (BEF), 
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premoženjskega stanja. Zakonsko so določeni postopki v katerih je brezplačna oz. 
subvencionirana pravna pomoč povsem izključena (npr. dejanja razžalitve, obrekovanja, 
poslovne zadeve....) 

4.3. Izvajalci pravne pomoči 

4.3.1 BRF7PI AĆNE PRAVNO-SVETOVALNE ORGANIZACIJE (Advokatvagterne), v katerih je 
svetovanje v celoti brezplačno in kjer stranki za pridobitev pravnega nasveta ni potrebno 
posredovati svojih osebnih podatkov Gre za splošno svetovanje, za podrobnejše pravne nasvete 
se stranke napoti na ustrezne odvetnike. Te organizacije so v glavnem financirane z različnimi 
donacijami. v njih pa se odvetniki vključujejo prostovoljno. Prav tako so prostovoljno vključeni v 
takšne centre tudi študentje prava. Za kritje mesečnih stroškov poslovanja, zagotavlja del 
potrebnih sredstev država. Vsako sodišče ima register takšnih organizacij ter tako vsako stranko, 
ki potrebuje pravni nasvet napoti na najbližjo od približno devetdesetih po vsej državi. 

NEODVISNI CENTRI ZA PRAVNO POMOČ (Privatretshjelpsinstitutioner) delujejo predvsem v 
večjih mestih (Copenhagen, Odense. Aarhaus in Esbjerg) in v nekaterih drugih. Svetovanje je 
pretežno v ustni obliki in tudi tu posamezniku ni potrebno posredovati osebnih podatkov. 
Izjemoma je lahko svetovanje tudi pisno. Nekateri centri so specializirani le za določena pravna 
področja, npr. za družinsko ali delovno pravo. Nekateri so delno financirani tudi s strani države in 
tudi v te so poleg odvetnikov vključeni tudi študentje prava. Iz svetovanja so izključene poslovne 
zadeve, promet z nepremičninami in nekatera druga področja. 

Za ustanovitev tako prvih kot tudi drugih, ni potrebno dovoljenje Odvetniške zbornice. 

SINDIKATI, ki posredujejo informacije in nudijo,svetovanje za svoje člane, 

ODVETNIKI, kjer gre predvsem za začetno svetovanje in sicer po enakem postopku kot pri 
neodvisnih centrih za pravno pomoč, kar pomeni da prejmejo določena sredstva s strani države. 

URAD ZA VARSTVO POTROŠNIKOV (Forbruger-klagenaevnet), ki obravnava predvsem 
zahtevke iz jamčevanja za napake stvari. Poleg svetovanja nastopa tudi kot sodišče. Vendar 
velja, da gre samo za predmete kupljene za osebno ali družinsko rabo. 

DRŽAVNE USTANOVE, kjer se predvsem uveljavlja načelo pomoči neuki stranki, da naj organi, 
ki delujejo v postopkih po svojih najboljših močeh pomagajo strankam pri nuđenju začetne pravne 
pomoči, zlasti pri informiranju strank glede izpolnjevanja obrazcev in glede svetovanja kaj morajo 
storiti pred uvedbo postopka na sodišču, glede poučitve in glede postopka pritožbe, ipd. Svetujejo 
lahko osebno ali pa se lahko stranke napotijo na že omenjene Brezplačne pravno-svetovalne 
organizacije. 

4.3.2 ODVETNIKI, katerih register je dostopen pri sodiščih, lokalnih oblasteh, Brezplačnih 
pravno-svetovalnih organizacijah, pa tudi v nekaterih javnih državnih knjižnicah. 

4.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

a) pravno svetovanje 

Glede svetovanja kriteriji niso izdelani, saj je le to pri zgoraj navedenih organizacijah večinoma 
brezplačno. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 

Za pridobitev pravice do brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči je potrebno izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
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. Določeni sta dve meji za pridobitev pravne pomoči, in sicer prva za pridobitev brezplačne ter 
druga za pridobitev subvencionirane pravne pomoči. Najprej je torej vnaprej določena 
najnižja meja osebnega dohodka.34 V kolikor je osebni dohodek nižji od te, je stranka 
upravičena do popolnoma brezplačne pravne pomoči. Če je osebni dohodek prosilca višji, 
lahko zaprosi le za subvencionirano pravno pomoč. To pomeni, da mora prosilec v 
določenem odstotku sam prispevati za stroške postopka, vendar ne več kot četrtino vseh 
stroškov postopka (sistem prispevkov). V ta namen mora prosilec predložiti: 

1 svojo zadnjo odločbo o dohodnini 
2 zadnje odločbe o dohodnini svojih družinskih članov 
3. število otrok, ki še niso dopolnili 18 let 
4. morebitno potrdilo glede t.i. pravnega zavarovanja oz. zavarovalno pogodbo ter navedbo 
imena in sedeža zavarovalnice 

• zahtevek ne sme biti že na prvi pogled neutemeljen in mora imeti izglede za uspeh 
• nadalje je odločanje o popolni ali le delni pravni pomoči odvisno tudi od tega ali gre le za 

»splošno« ali pa za t. i., »razširjeno« pravno pomoč. Za slednjo gre v primerih, ko odvetnik 
npr. meni. da bi se zadevo dalo rešiti v postopku poravnave ali kako drugače pred uvedbo 
postopka na sodišču. V takšnem primeru je stranka dolžna prispevati polovico potrebnih 
stroškov, kar seveda pomeni, da je pravna pomoč samo subvencionirana. Vsekakor je 
stranko najprej potrebno seznaniti z vsemi alternativami, ki soji na voljo. 

Fizične osebe vložijo prošnjo za dodelitev pravne pomoči pri lokalnih oblasteh (Statsamt). V 
kolikor je vloga zavrnjena, se stranka lahko pritoži na Ministrstvo za pravosodje, kjer deluje 
posebna služba za pravno pomoč. Njena odločitev je dokončna. Pravne osebe (in izjemoma 
fizične osebe v primerih, ko gre za kršitve temeljnih načel prava in postopke, ki zajemajo varstvo 
pravic širšega družbenega pomena), pa se obrnejo neposredno na Ministrstvo za pravosodje oz. 
na posebno službo za pravno pomoč. V tem primeru prosilcu ni zagotovljena instančna pot, saj je 
že odločitev te službe dokončna. Pri vsakem sodišču je lista odvetnikov, ki posredujejo pravno 
pomoč in zastopajo v postopkih pred sodiščem stranke, katerih vloga za pravno pomoč je bila 
pozitivno rešena. V kolikor stranka, ki ji je bila dodeljena pravna pomoč v postopku uspe. le ta 
načeloma ni dolžna državi povrniti za postopek potrebnih stroškov. Če pa sodišče plačilo stroškov 
postopka naloži nasprotni stranki, gre le to državi. Prav tako ima sodišče pooblastilo, da lahko 
naloži stranki, ki je v postopku pridobila kakšno korist, da prispeva k stroškom postopka. 

Tudi na Danskem velja pravilo, da v primeru ko je stranka zavarovana na podlagi t.i. pravnega 
zavarovanja, brezplačna oz. subvencionirana pravna pomoč lahko obsega le tisti del stroškov, ki 
s takšnim zavarovanjem niso pokriti. 

Pomembno je poudariti, da so v postopkih pritožb prispevki višji in da obstojijo v določenih 
primerih določene omejitve. 

5. FINSKA pravna ureditev 

5.1. Normativna ureditev 

Zakonsko je pravica do brezplačne oz. delne pravne pomoči določena z Zakonom o brezplačnih 
postopkih na sodiščih iz leta 1973 ,r Zanjo lahko zaprosijo poleg državljanov Finske, tudi tujci, 
vključno z nerezidenti, osebami brez državljanstva ter begunci. 

'4 Za leto 1998 so bili kriteriji naslednji: letni dohodek neporočene osebe ni smel presegati več kot 191 000 
danskih kron, za zakonske ali izvenzakonske partnerje pa skupni letni prihodki niso smeli biti višji od 
242.000 danskih kron. Pri tem se slednji znesek, v kolikor imata partnerja otroke, poviša za vsakega otroka, 
ki še ni dopolnil 18 let za 33.000 danskih kron. Po podatkih iz Poročila Ministrstva za pravosodje Danske, 
kriterije za dodelitev pravne pomoči, izpolnjuje okoli 49% prosilcev. 
35 t.i. Cost-free Court Proceedings Law oz. Laki maksuttomasta oikeudenkaynnista iz leta 1973, amandmiran 
leta 1988. 
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5.2 Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

5. 3. Izvajalci pravne pomoči 

5.3.1. JAVNE PRAVNE PISARNE 

Le te delujejo v vsaki od občin v dvanajstih pokrajinah Finske. Glede svetovanja ni strogih 
omejitev ki bi ožile delovno področje teh pisarn. Tudi v kazenskih zadevah se stranke lahko 
obrnejo na javne pravne pisarne. Načeloma pa prevladujejo zadeve iz družinskega in dednega 
prava. Svetovanje je ustno ali pisno, možna pa je tudi sklenitev poravnave ter zastopanje strank 
pred sodiščem " V pisarnah so zaposleni pravniki in odvetniki. Sredstva v višini od 50% do 95% 
zagotavlja država. 

PROSTOVOLJNI PRAVNO-SVETOVALNI CENTRI 
• Ženska svetovalnica v Helsinkih ' . kjer poteka svetovanje tako, da so enkrat na teden 

določene uradne ure za stranke. 
• Urad za begunce~y 

• Sindikati, ki dajejo pravne informacije in nasvete svojim članom. 

5.3.2 ZAGOVORNIKI, ki posredujejo predvsem pravno pomoč in zastopanje v postopkih pred 
sodiščem. Finska pravna ureditev ločuje med tremi vrstami zagovornikov: 

a) t.i. an asianajaja oz. odvetnike, ki so člani Odvetniške zbornice 
b) t i. a lakimies oz. zagovornike, ki niso člani odvetniške zbornice 
c) t.i. varatuomari oz. zagovornike z opravljenim pravosodnim izpitom 

Stranka si lahko izbere kateregakoli od omenjenih treh. v kolikor te svoje pravice ne izkoristi, ji ga 
dodeli organ, ki bo obravnaval zadevo. Merila za plačilo odvetnikov natančno izdela Ministrstvo 
za pravosodje. Tisti pravniki in odvetniki, ki so že zaposleni v javnih pravnih pisarnah, pa v 
primeru zastopanja stranke pred sodiščem, niso upravičeni do dodatnega plačila, ampak 
prejemajo redni osebni mesečni dohodek. 

5 4, Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

a) pravno svetovanje 

Za brezplačno ali delno oz. subvencionirano pravno pomoč izven sodišča lahko zaprosijo poleg 
državljanov tudi tujci vključno s tistimi, ki niso rezidenti, pa tudi osebe brez državljanstva. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

Pravno pomoč za postopek pred sodiščem bodisi civilni bodisi kazenski odobri samo sodišče na 
podlagi vloge, ki jo mora prosilec nasloviti nanj. V upravnih postopkih odobri pomoč organ, ki bo 
obravnaval zadevo. Za pomoč je možno zaprositi pred pa tudi med postopkom. Postopki v katerih 
je zagotovljena pravica do brezplačne oz. delne pravne pomoči so: 

• vsi običajni civilni in kazenski postopek 
• postopki pred vojaškim sodiščem 

Pri približno 1/4 primerov, svetovalec zastopa stranko tudi v postopku pred sodiščem, čeprav takšno 
zastopanje sprva ni bilo predvideno. 
" Unioni Naisasialiitto Suomessa 

' Pakolaisneuvonta 
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• upravni postopki, zlasti tisti, ki so potrebni za zaščito otrokj9 

• postopki pritožbe 

Bistveni kriterij za dodelitev pomoči je predložitev potrdila o premoženjskem stanju, ki ga izda 
občina. V zvezi s tem lahko nastane problem v primeru, ko je prosilec tuja oseba, zato se ta 
kriterij pri tujcih presoja v skladu s posebnim pravilnikom. V primeru kaznivega dejanja mora 
obdolženi. ki zaprosi za pomoč, zato ker pričakuje, da bo obtožen, podati kratek opis kaznivega 
dejanja, katerega je obdolžen, policija pa je na njegovo zahtevo dolžna posredovati ustrezne 
podatke. Do pravne pomoči ni upravičen prosilec, v primeru ko: 

a) gre za spor manjše vrednosti in 
b) ko je bil postopek prenesen iz ene na drugo osebo z namenom pridobitve brezplačne oz. delne 
pravne pomoči. 

Potrebno je poudariti, da ni neke vnaprej določene lestvice, ki bi vsebovala zakonsko določene 
kriterije glede upravičenosti bodisi do brezplačne bodisi do subvencionirane pravne pomoči, zato 
sodišče po svoji presoji lahko zavrne, ugodi ali omeji pravico do pravne pomoči. V kolikor se 
premoženjsko stanje prosilca izboljša, lahko sodišče določi, da mora le ta tudi sam prispevati 
določen znesek za pravno pomoč, kjer ponovno ni neke vnaprej določene lestvice prispevkov. 
Zoper zavrnjeno prošnjo oz. zoper odločitev s katero sodišče pravico do brezplačne pravne 
pomoči omeji, je dovoljena pritožba. V tem primeru se mora glavna obravnava preložiti do 
odločitve o pritožbi. Če stranka, ki ji je bila odobrena pravna pomoč, v postopku uspe, mora 
nasprotna stranka povrniti državi stroške, ki jih je prispevala za stranko, ki je potrebovala pravno 
pomoč. V kolikor je bila stranka zastopana s strani javne pravne pisarne, mora nasprotna stranka 
povrniti stroške postopka tej pisarni. 

6. FRANCOSKA pravna ureditev 

6.1. Normativna ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Zakonom o kazenskem postopku. 

6.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje (aide a 1'acces au droit), ki ga nudijo t.i. Sveti za pravno pomoč (Conseils 
departement de I' aide juridique, CDAJ), ki delujejo v vsaki pokrajini. Poleg svetovanja le ti 
tudi obravnavajo vloge za odobritev pravne pomoči pred državnimi organi ter hkrati opravljajo 
potrebna dejanja zastopanja v postopkih pred državnimi organi (torej ne v običajnih sodnih 
postopkih). Svetovanje obsega predvsem: 

• svetovanje glede pravic in dolžnosti 
• svetovanje pri uresničevanju oz. realizaciji posameznikovih pravic (katera dejanja so 

potrebna za uveljavitev določenih pravic) 
• svetovanje glede uvedbe in začetka postopka 
• svetovanje glede sklepanja pogodb in poravnav 
• svetovanje glede premoženja, glede pravic iz delovnega razmerja in glede družinskega prava 
• in nekatera druga področja 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih na sodiščih (aide juridictionnelle) je organizirana in 
vodena s strani posebnega organa, ki se imenuje Bureau d aide juridictionnelle (BAJ) in ki 
deluje pri vsakem sodišču, razen v Parizu, kjer ima sedež izven sodišča. Le ta obravnava 
prošnje oz. vloge za pridobitev pravice do pravne pomoči, zoper odločitev pa je dopustna 
pritožba pri sodišču, ki vodi oz. pred katerim bo tekel postopek. Če je prošnji ugodeno si 

39 npr. v postopkih pred Centri za socialno delo 
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stranka bodisi sama izbere odvetnika ali pa ji ga dodeli sodišče oz vodja organa, ki je pravno 
pomoč odobril Glede pogojev za pridobitev pomoči velja približno enaka ureditev tako v 
civilnih kot v kazenskem postopku. Pravna pomoč je časovno omejena, saj potem ko je 
odobrena, velja za obdobje 1 leta, nato pa jo je potrebno podaljšati oz. obnoviti. 

Oblike nuđenja pravne pomoči so bodisi v celoti brezplačne ali pa deloma. 

6.3. Izvajalci pravne pomoči 

6.3.1.SVET ZA PRAVNO POMOČ (Conseils departement de I' aide juridique. CDAJ). ki ima 
sedež v vsaki pokrajini (gre za novost iz leta 1993) in zagotavlja pravno pomoč v obliki nuđenja 
pravnih informacij oz. v obliki pravnega svetovanja v zgoraj navedenih zadevah ter v obliki 
zastopanja v postopkih pred državnimi organi'11. potem ko predhodno ugodi prošnji za zastopanje 
v takšnih postopkih. 

6.3.2.ODVETNIKI 

Prosilec, ki je pri Bureau d'aide juridictionnelle'11, BAJ uspel s prošnjo za odobritev brezplačne 
pravne pomoči v obliki zastopanja, si lahko odvetnika izbere sam po lastni presoji, v primeru pa, 
če te svoje pravice ne izkoristi, mu je le ta dodeljen s strani sodišča. 

6.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

a) pravno svetovanje 

Glede pravnega svetovanja veljajo spodaj navedeni pogoji, le da o prošnji za zastopanje v 
postopkih pred državnimi organi odločajo t.i. Sveti za pravno pomoč42, ki imajo sedež v vsaki 
pokrajini. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 

Francija za pridobitev pravne pomoči in pravice do zastopanja v postopkih pred sodišči določa 
naslednje pogoje: 

• prosilec mora biti državljan EU 
• v nekaterih primerih je pomoč zagotovljena tudi za begunce in azilante 
• prosilec ne sme presegati vnaprej določenega dohodkovnega standarda.4'1 Pri tem kriteriju so 

upoštevani vsi dohodki, razen prispevkov iz socialnega varstva. Vključena je tudi vrednost 

Svet za pravno pomoč torej opravlja pravno svetovanje in zastopanje, vendar slednje le v postopkih pred 
državnimi organi, torej večinoma v upravnih postopkih, medtem ko odvetniki nudijo pravno pomoč in 
zastopajo stranke v sodnih postopkih, 

glej zgoraj 
~ Conseils departement de I' aide juridique, CDAJ 

4"' Po podatkih za leto 1997 so bili kriteriji naslednji: 

A) brezplačna pravna pomoč 

Posameznik mora za popolnoma brezplačno pravno pomoč mesečno zaslužiti manj kot 4.400 frankov in je 
oproščen tudi plačila različnih taks postopka. Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se meja poviša za 
500 frankov 

B) delna pravna pomoč 

Delna pravna pomoč je namenjena tistim, katerih osebni dohodek je višji od 4.400 frankov mesečno in 
pomeni, da posameznik prejme določen prispevek s strani države (glej spodaj), vendar ni opravičen plačila 
taks postopka Prispevki države so razvidni iz spodnje tabele, 
1. kriteriji za posameznika 
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raznih nepremičnin, razen če so le te v zelo slabem stanju. ( npr. ne morejo biti podlaga za 
jamstvo za zastavo ali pridobitev Kredita). 

• ne sme biti podana katera izmed okoliščin, ki jih zakon taksativno navaja in v katerih je 
pravna pomoč izključena. 

Prošnjo obravnava, kot je bilo že omenjeno poseben urad" Bureau d'aide juridictionnelle. BAJ. ki 
deluje pri vsakem sodišču in pri katerem mora prosilec vložiti prošnjo za odobritev brezplačne oz 
delne pravne pomoči v obliki zastopanja. Pri tem lahko prošnjo zavrže, če vloga ni popolna ali pa 
jo meritorno obravnava ter ji bodisi v celoti bodisi deloma ugodi ali pa jo zavrne kot neutemeljeno. 
V primeru, da prošnji ni ugodeno je zagotovljena instančna pot, saj je predvidena pravica do 
pritožbe. V kolikor pa je prošnja pozitivno obravnavana je odobritev veljavna 1 leto. nato pa se na 
predlog upravičenca lahko podaljša. 

Posebej so izdelani še kriteriji za povrnitev stroškov v civilnih zadevah. Če stranka v postopku ne 
uspe s svojim zahtevkom, potem načeloma sama nosi stroške pravde, razen če sodnik stranko v 
izjemnih okoliščinah (poštenost, izjemno revna stranka...), oprosti plačila stroškov postopka. V 
kolikor pa stranka v postopku uspe realizirati svoj zahtevek, pa mora stroške postopka plačati 
nasprotna stranka. Tako pridobljena sredstva gredo nato v državno blagajno. 

Tudi Francija je uveljavila in izvaja t.i. pravno zavarovanje. Dobra stran tega zavarovanja je 
predvsem ta. da so z njim pokrite tudi sodne takse, ki v primeru delno odobrene pravne pomoči 
niso. 

7. GRŠKA pravna ureditev 

7.1. Normativna ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Zakonom o kazenskem postopku. 

7.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, ki ni zakonsko urejeno, a se občasno kljub temu izvaja s strani nekaterih 
organizacij 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

7.3. Izvajalci pravne pomoči 

7.3.1.V Grčiji pravo svetovanje ni zakonsko določeno. Nekateri odvetniki in nekatere organizacije, 
ki krijejo stroške svoje dejavnosti iz različnih donacij. občasno nudijo pravne informacije in pravne 
nasvete, vendar je potrebno predhodno izkazati premoženjsko stanje in pomembnost zadeve.45 V 
posameznih primerih svetujejo tudi določena ministrstva glede vprašanj iz njihovega področja. 

mesečni osebni dohodek Prispevek države 
4,400 - 4 600 frankov 85% 
4 601 - 4 850 frankov 70% 
4.851 - 5.200 frankov 55% 
5 201 - 5.600 frankov 40% 
5.601 - 6100 frankov 25% 
6 101 - 6.599 frankov 15% 
6.600 ali več 0 

2. kriteriji za družinske člane 
Tudi tu se za vsakega nadaljnjega družinskega člana meja poviša za 500 frankov. 
44 Bureau d'aide juridictionnelle, BAJ 
đ5 v angleščini seriousness of the matter 
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Tako npr. Ministrstvo za delo svetuje delavcem glede pravic iz delovnega in socialnega prava. 
Ministrstvo za promet posreduje informacije in nasvete glede prometa z nepremičninami ipd 
7.3.2.1/ civilnih postopkih je pravna pomoč in zastopanje pred sodiščem zagotovljena le tako da 
je oseba, ki izpolnjuje pogoje, opravičena plačila sodnih taks in nekaterih drugih stroškov 
postopka (npr. drugih uradnih stroškov, stroškoy za zaslišanje prič. stroškov izvedencev, stroškov 
odvetnika...) Pri tem je možna tudi le delna oprostitev plačila zgoraj navedenih stroškov. V 
kazenskem postopku je ureditev podobna, izjema so le zakonsko določeni primeri kaznivih 
dejanj, ko oseba po zakonu mora imeti zagovornika. Obtoženemu, ki si ga sam ne more 
privoščiti, ga mora dodeliti sodišče in sicer iz liste odvetnikov, ki je pri vsakem sodišču. 
7.3.3.DRUŠTVA POTROŠNIKOV, ki delujejo kot pravne osebe in varujejo predvsem pravice 
potrošnikov. Svoje člane informirajo in jim svetujejo ter jih kolikor je to potrebno zastopajo tudi v 
postopkih pred sodišči. 

7 4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Za pravno pomoč lahko poleg državljanov zaprosijo tudi begunci in osebe brez državljanstva, 
vendar le pod pogojem reprocitete. Prav tako so pod določenimi pogoji upravičene poleg fizičnih 
oseb zaprositi za pravno pomoč tudi določene pravne osebe (npr. prostovoljne organizacije). 
Poglavitni kriterij pri fizičnih osebah je premoženjsko stanje prosilca, ki se izkazuje z davčnim 
izpiskom. Do pravne pomoči je oseba upravičena nadalje le pod pogojem, da gre za resno 
zadevo. V kolikor je potrebnih več postopkov v okviru različnih sodišč ali če so predvidene 
instančne poti, takšna pravica ne traja avtomatično do konca postopka, ampak je potrebno vedno 
znova ponovno preveriti ali oseba izpolnjuje zakonsko določene kriterije. V kolikor stranka, ki ji je 
bila dodeljena pravna pomoč v postopku ne uspe. mora nasprotni stranki povrniti njene pravdne 
stroške, saj ni sklada za pravno pomoč, ki bi v takšnih primerih lahko kril izdatke potrebne za > 
postopek. 

8. ISLANDSKA pravna ureditev 

8.1. Normativna ureditev 

Pravica do brezplačne pravne pomoči v civilnem postopku je urejena z Zakonom o pravdnem 
postopku, v členih 125-128. V kazenskem postopku pa je ta pravica urejena z Zakonom o 
kazenskem postopku v členih od 164-169. 

8.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) samo pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči46 

• civilni postopek, kjer je za pridobitev pravice potrebno vložiti prošnjo pri posebni Komisiji' 
sestavljeni iz treh odvetnikov, ki jih določi minister za pravosodje in ki nato odloča o dodelitvi 
pravice. 

Posebna pravila veljajo na področju družinskega prava4", in sicer v postopkih ugotavljanja in 
izpodbijanja očetovstva. Sodišče namreč v teh primerih lahko postavi zagovornika po uradni 
dolžnosti, ne da bi bilo potrebno vložiti prošnjo za odobritev brezplačne oz. subvencionirane 
pravne pomoči. 

• kazenski postopek, kjer veljajo podobna pravila kot za civilne postopke, z izjemo tistih 
primerov ko je zastopanje po zakonu obvezno in ni potrebno vlaganje prošnje za dodelitev 
pravne pomoči. 

A" Gjafsokn 
4 Gjafsoknarnefd 
ls Barnalog 
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Pravna pomoč je lahko v celoti ali le delno brezplačna. To navadno pomeni, da so načeloma kriti 
samo stroški plačila sodnih taks4'', izjemoma pa stroški celotnega postopka50. 

8.3. Izvajalci pravne pomoči 

ODVETNIKI 

8.4 Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Pogoji, ki jim mora zadostiti prosilec so: 

zahtevek mora biti utemeljen in imeti izglede za uspeh v pravdi 
nadalje je potrebno izkazati, da je sodna odločitev v konkretnem primeru pomembna tudi za 
širše družbene interese 
izpolnjevanje kriterijev določenih za vsako pravno področje posebej 
verjetno izkazati, da sam glede na svoje finančno in premoženjsko stanje, ne bo zmogel 
nositi stroškov postopka. Pri tem se upošteva tudi število otrok starih manj kot 18 let. ki jih 
mora prosilec vzdrževati. 

Komisija treh odvetnikov imenovana s strani Ministra za pravosodje, odloča o . vlogah za 
brezplačno ali delno pravno pomoč. Če je pomoč odobrena, je kasneje lahko preklicana zaradi 
spremenjenih okoliščin na strani prosilca, vendar samo za vnaprej (ex nune), kar pomeni da 
stranki ni potrebno vrniti že odobrenih in porabljenih sredstev. 

>• V kolikor stranka s svojim zahtevkom uspe. mora nasprotna stranka povrniti stroške stranke, ki ji 
je bila odobrena pravna pomoč, državi. V kolikor je bila pomoč samo delna, pa je stranka 
upravičena do povrnitve tistih zneskov, kijih je sama prispevala. Če pa pravdo izgubi, pravica do 
brezplačne oz. delne pravne pomoči ne zajema tudi stroškov, ki jih je stranka dolžna povrniti 
nasprotni stranki. Zajema torej samo oprostitev plačila stroškov postopka, ne pa tudi stroškov 
postopka nasprotne stranke.51 

9. ITALIJANSKA pravna ureditev 

9.1. Normativna ureditev 

Po Ustavi iz leta 1974 je pravica do brezplačne pravne pomoči ustavno zagotovljena pravica, k 
uresničevanju le te pa Italijo zavezuje tudi Konvencija o človekovih pravicah. Zakonsko je 
področje brezplačne pravne pomoči urejeno z dvema zakonoma. Zakon o brezplačnem 
zastopanju iz leta 1923 ureja pravico do brezplačnega zastopanja, ki jo stranka lahko uveljavlja v 
civilnih, gospodarskih, kazenskih in v zadevah izbirne pristojnosti. Pravica se lahko uveljavlja 
pred vsemi sodišči (temeljno, višje, vrhovno,..) kot tudi pred tribunah in celo v postopkih pred 
državnimi organi. Zakon o zagotovitvi brezplačne pravne pomoči iz leta 1990 podobno kot prejšnji 
ureja pridobitev brezplačne pravne pomoči za osebe s prenizkim osebnim dohodkom oz. 
premoženjskim stanjem. Ministrstvo za pravosodje mora parlamentu vsaki dve leti pripraviti 
poročilo v katerem ga obvesti o izvajanju Zakona o brezplačni pravni pomoči. 

9.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje ni zakonsko urejeno, čeprav ga nekatere prostovoljne in dobrodelne 
organizacije kljub temu organizirajo in tako posredujejo informacije in pravne nasvete 

49 delna pravna pomoč 
D° brezplačna pravna pomoč 
11 V kazenskih zadevah se glede povrnitve stroškov postopka v primeru obsodilne sodbe vse bolj uveljavlja 
praksa, ki je v nasprotju s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, po kateri Uprava zapora 
na različne načine poskuša izterjati od obsojenih sredstva, ki so bila potrebna za postopek, verjetno tako, da 
jim nalaga dodatno delo ali na kakšne druge načine 
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b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči je zakonsko urejena z Zakonom o 
zagotovitvi brezplačne pravne pomoči in zajema vse vrste jurisdikcij (tribunale, vse vrste 
sodišč in pogosto tudi državne organe). Pravna pomoč je bodisi v celoti brezplačna ali pa 
sploh ni dodeljena. Zagotovljena je predvsem v naslednjih postopkih: 

. v kazenskem postopku (oatrocinio a spese dello Stato) za žrtev, oškodovanca in obtoženca 
ter v vojaškem kazenskem postopku. Zaprosijo lahko samo fizične osebe. V kazenskem 
postopku velja ta pravica za vse instance, če oseba na predhodni instanci s svojim 
zahtevkom uspe. V kazenskem postopku za mladoletne postavi država odvetnika po uradni 
dolžnosti. Pomembno je poudariti, da italijanska kazenskopravna ureditev loči med dvema 
vrstama kaznivih dejanj. V prvo skupino so uvrščena hujša kazniva dejanja (t. i. delitti). v 
drugo pa sodijo manj nevarna dejanja, ki so pogosto povezana s prometnimi prekrški. Pravna 
pomoč je v postopkih za prekrške zelo redko priznana, razen če so ti povezani s kaznivimi 
dejanji. 

< v civilnem postopku (oatrocinio ara t ui to) mora biti zahtevek nepremožnega že na prvi pogled 
utemeljen 

Edina izjema, ko brezplačna pravna pomoč sploh ni priznana so zadeve, ki se nanašajo na 
postopek za plačilo dohodnine oziroma na postopek za davek na dodano vrednost. 

9.3. Izvajalci pravne pomoči 

9.3.1.ZAGOVORNIKI po uradni dolžnosti, ki so določeni na posebnem seznamu, ki ga hrani Višje 
sodišče in ki zastopajo stranke v kazenskem postopku, kadar je obvezno zastopanje po uradni 
dolžnosti. Strankam jih po uradni dolžnosti dodeli sodišče. V primeru neupravičene odpovedi s 
strani zagovornika po uradni dolžnosti, mora stranka vrniti vse zneske postopka, ki so ji bili dani 
za vnaprej. Zagovorniki se ne morejo dogovoriti z upravičencem do brezplačne pravne pomoči za 
dodatno plačilo, saj je vsak takšen dogovor ničen. 

9.3.2.ODVETNIKI, ki so prav tako določeni na posebnem seznamu, ki ga hrani Višje sodišče in 
zastopajo stranke v civilnih postopkih in v primerih, ko se v kazenskem postopku odloča o 
premoženjsko-pravnem zahtevku oškodovanca. Stranka, ki je upravičena do brezplačne pravne 
pomoči si po lastni presoji izbere odvetnika s tega seznama, lahko pa se odloči tudi za svojega, 
če ga ima izven te liste, v kolikor pa te svoje pravice ne izkoristi, ji odvetnika s seznama določi 
sodišče. Njihovo plačilo je urejeno v posebnih strokovnih tarifah ter se jim izplačuje na podlagi 
posebne odločbe izdane ob koncu vsake faze (instance) postopka, zoper katero je dovoljena tudi 
pritožba. Sredstva potrebna za zastopanje (pa tudi za plačilo davkov, taks, odškodnin, honorarjev 
in nagrad) najprej založi država.5' 

9.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Poleg italijanskih državljanov, imajo pravico do brezplačne pravne pomoči tudi tujci in begunci, ki 
živijo v državi ter pod določenimi pogoji tudi pravne osebe. V primerih, ko je potrebno postaviti 
zagovornika po uradni dolžnosti že pred začetkom postopka na sodišču, morajo sodnik oziroma 
javni tožilec ali policija obvestiti osebo, da ima pravico do brezplačne pravne pomoči. V fazi 
preiskave se nato naslovi prošnja na preiskovalnega sodnika. V vseh drugih primerih je prošnjo 
za pridobitev pravne pomoči potrebno nasloviti na posebno komisijo, ki deluje pri vsakem 
sodišču, možno pa jo je podati v vseh fazah postopka. Poleg simbolične takse, ki jo je potrebno 
plačati za vložitev takšne vloge, je v vlogi potrebno navesti utemeljitev prošnje, navedbo vrste 
postopka ter priložiti ustrezna dokazila, ki prikazujejo posameznikovo premoženjsko stanje. To so 
predvsem : 

1. potrdilo o premoženjskem stanju, 
2. davčno napoved oz. zadnjo odločbo o dohodni 
3. potrdila o osebnem dohodku, 

52 Italija je v proračunu leta 1990 v ta namen predvidela 75, zaleti 1991 in 1992 pa 180 milijard lir. 
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4. potrdila o občasnih prejemkih ter , , 
5. potrdilo o vzdrževanih družinskih članih 

Tujci morajo tako predložene papirje overiti še na svojem konzulatu, da so veljavni. Prav ti 
podatki so namreč pri obravnavanju vloge ključnega pomena. Premoženjsko stanje se presoja po 
zadnji oddani davčni napovedi, pri tem pa se upošteva tudi število družinskih članov oz. življenje 
v samostojnem gospodinjstvu. Do pravice so upravičeni tisti, ki ne presegajo denarno določenega 
minimuma, ki ga vsaki dve leti določa in nato usklajuje Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z 
Ministrstvom za finance. V civilnih postopkih je nadaljnji pogoj tudi ta. da zahtevek ni že na pivi 
pogled neutemeljen oz. da ima izglede za uspeh v pravdi. Gre za standard po katerem več 
dokazov govori v prid kot pa v škodo stranki, kar pomeni da je verjetno, da bo stranka v postopku 
zmagala. Poseben status velja za pravne osebe, ki se ukvarjajo s humanitarnimi dejavnostmi, in 
sicer jim ni potrebno dokazovati upravičenosti do brezplačnega zastopanja. V kolikor vloga ni 
popolna jo komisija bodisi zavrže ali pa ravna z njo kot z nepopolno vlogo ter zahteva dopolnitev 
v roku dveh mesecev. Zoper vlogo, ki se zavrže, ni pritožbe. Navajanje neresničnih podatkov v 
vlogi je kaznivo. Pravilno vlogo mora pristojna komisija obravnavati v roku desetih dni od vložitve 
Pri tem lahko vlogo zavrže, zato ker niso podane potrebne procesne predpostavke oziroma vlogo 
obravnava ter jo zavrne kot neutemeljeno ali pa vlogi ugodi. V slednjem primeru se izda odločba « 
o priznanju pravice do brezplačne pravne pomoči, ki stranki zagotavlja to pravico v vseh vrstah 
postopkov (sodnih in upravnih), in ki jo hrani sodniška pisarna, kopije pa se vročijo strankam. 
Posledice pridobitve pravne pomoči so naslednje: 

• stranka je opravičena plačila sodnih taks. kolekov, potrdil o premoženjskem stanju... 
• pravica do brezplačnih kopij iz spisov in drugih potrebnih kopij 
• vnaprejšnje izplačilo določenih stroškov za zagovornika 
• potni stroški za stranke... 

Odvetnika si stranka najprej lahko izbere sama po svoji lastni presoji, kolikor pa te svoje pravice 
ne izkoristi, ji ga dodeli sodnik pred katerim bo tekel oz. že poteka postopek. 

Odobreni pravni pomoči lahko nasprotna stranka ugovarja. V vsakem primeru je potrebno 
pritožbo zoper odločitev komisije vložiti pri Višjem sodišču. O pritožbi odloča komisija v senatu, 
njena odločitev pa je dokončna. Poleg strank lahko vlaga pritožbe tudi predstavnik financ zaradi 
neupravičeno dodeljene pravice, ker meni, da niso izpolnjeni potrebni pogoji za dodelitev pravice 
oz. zaradi tega ker smatra da status reveža ni upravičen. O pritožbi je potrebno odločiti v roku 
desetih dni, nato pa lahko predstavnik financ zoper drugostopenjsko odločbo v roku dvajsetih dni 
od izdaje odločbe sodišča druge stopnje, vloži pri Vrhovnem sodišču zahtevo za varstvo 
zakonitosti. 

V primeru spremenjenih okoliščin na strani osebe, ki ji je bila dodeljena brezplačna pravna 
pomoč, se lahko na predlog predstavnika financ, zagovornika..., izda nova odločba s katero se 
osebi prej dodeljena pravica: 

a) bodisi v celoti odvzame s tem, da se odločba na podlagi katere je bila brezplačna pravna 
pomoč dodeljena razveljavi 
b) ali pa le delno omeji s tem da se pravica do brezplačne pravne pomoči prekliče za vnaprej. 

Takšen predlog je mogoče podati v vseh fazah postopka. Upravičenec ima pravico do pritožbe, ki 
je nesuspenzivno pravno sredstvo. Predstavnik financ lahko zahteva spremembo ali preklic 
pravice najkasneje v 5 letih po izdaji odločbe s katero se prizna pravica do brezplačne pravne 
pomoči. Načeloma preneha pravica za naprej od trenutka, ko je o tem obveščena sodniška 
pisarna, izjemoma pa je prenehanje pravice retroaktivno, kar pomeni da mora stranka poravnati 
vse stroške postopka, torej tudi za nazaj. Zakon posebej opredeljuje tudi primere, ko si stranka 
izbere več odvetnikov, kar ima za posledico, da pravico do brezplačne pravne pomoči izgubi 
Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko stranka brez opravičenih razlogov zamenja 
odvetnika. 
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10. IRSKA pravna ureditev 

10.1. Normativna ureditev 

Leta 1995 je bil sprejet Zakon o pravni pomoči, kjer je predvidena ustanovitev in sestava Odbora 
za pravno pomoč0'1, določitev pooblastil in dolžnosti Odbora, opredelitev meril in kriterijev za 
odobritev pravne pomoči in pravnih nasvetov, določitev obsega pomoči pri sodnih postopkih, 
določitev načina upravljanja finančnih sredstev Odbora in pooblastila ministra za izdajanje 
predpisov. Navedena področja konkretizirajo kasneje izdani predpisi. Pravna pomoč na 
kazenskem področju je urejena na podlagi Zakona o kazenskem postopku (Criminal Justice (LA) 
Act) iz leta 1962. SpiA/a je bilo zagotavljanje pravne pomoči pod okriljem Ministrstva za 
pravosodje, od leta 1995 pa na Irskem deluje posebno Ministrstvo za enakopravnost in reformo 
pravosodnega sistema. 

10.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, ki je načeloma brezplačno in omejeno izključno na civilne zadeve. 
Takšno svetovanje se zagotavlja le, če vrednost spornega predmeta ne presega nekega vnaprej 
določenega zneska. 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči, ki načeloma ni brezplačna. Na Irskem je 
namreč uveljavljen t.i. sistem prispevkov (contribution). Izjemoma lahko brezplačno pravno 
pomoč in zastopanje nudijo različni pravno svetovalni centri, vendar le če sami v to privolijo, ker 
menijo, da okoliščine primera opravičujejo brezplačno pravno pomoč in zastopanje. 

Pravna pomoč po Zakonu o pravni pomoči je v nekaterih primerih zagotovljena tudi v postopkih 
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, vendar ne v postopkih zoper 
državno ureditev Irske. 

10.3. Izvajalci pravne pomoči 

10.3.1.RAZLIČNI PRAVNO SVETOVALNI CENTRI54 

PRAVNI CENTRI 

Pravno svetovanje nudijo ODVETNIKI, ki so zaposleni v posebnih Pravnih centrih po vsej državi 
preko ODBORA ZA PRAVNO POMOČ, ki ima status upravnega organa. V Odboru so poleg 
odvetnikov zaposleni tudi pravniki in drugi strokovni delavci, vsi pa so zaposleni preko Komisije 
za državno upravo in plačani s strani države. Svetovanje je izrecno omejeno na civilnopravno 
področje. 

BEZPLAĆNI PRAVNO-SVETOVALNI CENTRI 

Takšna centra sta dva in sicer v Dublinu in v mestu Cork. Svetovanje je brezplačno, izjemoma pa 
je možno tudi zastopanje, predvsem v delovnopravnih sporih. Veliko dela je opravljenega 
prostovoljno, del sredstev za njihovo delovanje pa zagotavlja država. 

NEODVISNI PRAVNO-SVETOVALNI CENTER v severnem delu Dublina. Ta se omejuje 
predvsem na področje družinskega prava, delovnega prava in na področje socialne varnosti. 

10.3.2. pravna pomoč ter zastopanje v postopkih pred sodišči 

• civilni postopek 

Irish Legal Aid Board, 47 Upper Mount Street, DUBLIN 2 
:::4 Free Legal Advice Centres (FLAC) 
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V civilnem postopku nudijo pravno pomoč in zastopanje predvsem zgoraj- navedeni centri. 
Načeloma je pravna pomoč zagotovljena v vseh postopkih, izjema pa so zadeve iz socialnega 
varstva in delovnega prava, kjer je potrebno najprej izčrpati instančno pot v upravnem postopku 
šele nato je možen sodni postopek in v okviru njega pravica do pravne pomoči. Načeloma pomoč 
tudi ni zagotovljena za premoženjskopravne zahtevke, ki so posledica obsodbe v kazenskem 
postopku, izjema so le primeri posilstev. 

• kazenski postopek 

V kazenskem postopku je potrebno prošnjo za brezplačno pravno pomoč in zastopanje nasloviti 
na sodišče, ki nato odloči ali je prosilec glede na svoje premoženjsko stanje upravičen do takšne 
pomoči. V kazenskem postopku torej ni izdelanih posebnih kriterijev za dodelitev pomoči, tako kol 
je to urejeno v civilnem postopku. Velja pa. da v primeru obtožbe zelo hudega kaznivega dejanja 
(npr. umora ali v primeru pritožbe na Vrhovno sodišče, kot zadnje instančne poti. odpade tudi 
kriterij premoženjskega stanja. 

10.4 Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

a) pravdo svetovanje je večinoma urejeno brezplačno. Izjemoma je stranka dolžna prispevati 
določen znesek po sistemu prispevkov, kakršen je uveljavljen pri pridobitvi pravice do pravne 
pomoči in zastopanja v postopkih pred sodišči. Kot je bilo že omenjeno se načeloma takšno 
svetovanje zagotavlja le. če vrednost spornega predmeta ne presega vnaprej določenega 
zneska. 

b) pravna pomoč ter zastopanje v postopkih pred sodišči 

A. civilni postopek 

Najprej mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje: 

• utemeljen razlog, da je oz. postane stranka v postopku 
• izgledi za uspeh v postopku morajo biti dobri 
• sodni postopek je edini način za rešitev spora 
• takšne vrste postopek za katerega je predvidena pravna pomoč in zastopanje 
• preslabo premoženjsko stanje 

Na Irskem je uveljavljen sistem prispevkov glede na razpoložljive prihodke posameznika, ki 
potrebuje pravno pomoč. Razpoložljivi prihodki so prihodki, ki posamezniku ostanejo po odbitku 
različnih normiranih stroškov npr. za družinske člane, za najemnino/hipoteko, za dohodnino, 
socialno zavarovanje, ipd. Če je potreben sodni postopek, se upošteva tudi vrednost prosilčevega 
kapitala (t.j. hišo, zemljo, prihranke v banki, avlo, ipd) in se lahko zahteva plačilo glede na 
vrednost kapitala. Vendar se prispevek glede na vrednost kapitala plača le v zelo redkih primerih. 
Tako se vsako leto določi meja, ki je nato podlaga za presojo upravičenosti do plačila najnižjega 
prispevka za pravno pomoč. Oseba katere razpoložljivi dohodek je izenačen z mejo ali je pod 
mejo. plača torej za pravno pomoč vnaprej določen najnižji prispevek, posameznik katerega 
razpoložljivi prihodek pa to mejo presega plača temu posledično višji prispevek. Višina prispevka 
je odvisna od tega za koliko njegov razpoložljivi prihodek presega vnaprej določeno letno mejo. 
vendar pa ne sme biti višja od vnaprej določenega maksimuma, ki se prav tako določi letno 

Po podatkih za leto 1995 je bila meja za upravičenost do pravne pomoči 7 350 irskih funtov (IEP) 
razpoložljivih prihodkov letno. Vsi, katerih razpoložljivi prihodki letno so bili višji so morali po pravno 
svetovanje in pomoč ter zastopanje k odvetniku. Za ostale pa so veljali nadalje naslednji kriteriji: 

a) oseba, katere razpoložljivi prihodki niso presegali 5.060 IEP, je morala za pravni nasvet plačati 4 IEP, za 
pravno pomoč pa 23 IEP (najnižji možni prispevek). 
b) oseba, katere razpoložljivi prihodki so presegali 5 060 IEP (vendar ne več kot 7.350 IEP), je morala za 
pravni nasvet plačati višji prispevek, vendar največ 595 IEP. 
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Samo prošnjo se vloži pri Odboru za pravno pomoč, ki o njej odloči Tudi Irska je uveljavila sistem 
t.i. pravnega zavarovanja. 

B. kazenski postopek (glej zgoraj) 

11. JUŽNOAVSTRALSKA pravna ureditev 

11.1. Normativna ureditev 

Zakonsko je pravica do pravne pomoči urejena predvsem z Zakonom o pravnem zastopanju, 
sama pravna pomoč pa se izvaja preko posebne Komisije za pravne storitve. 

11.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, kjer gre za začetno svetovanje, pa tudi za izdelavo pisnih vlog in v 
manjšem delu tudi za zastopanje 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 

11.3. Izvajalci pravne pomoči 

11.3.1 KOMISIJA ZA PRAVNE STORITVE 

11.3.2. ODVETNIKI 

11.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Vlogo se naslovi na Komisijo za pravne storitve, ki nato obravnava prošnjo in o njej tudi odloči. 
Odločilno je premoženjsko stanje prosilca, čeprav ni točno izdelanih kriterijev za dodelitev 
pomoči. V zadnjem času se vse bolj poudarja tudi pomembnost pravice do pravne pomoči v 
kazenskem postopku56. V ta namen je Komisija izdelala naslednje kriterije, za primer če oseba, 
obtožena kaznivega dejanja ne more plačati pravnega zastopnika: 

Najvišji priznani normirani stroški za izračun razpoložljivih prihodkov prosilca za pravne storitve so bili za 
leto 1995 naslednji: 

Zakonec prosilca: 1.328 IEP 
Nepreskrbljen otrok: 668 IEP 
Gospodinjski stroški neporočenih oseb: 1.256 IEP 
Najemnina: 2.976 IEP 
Hipoteka: 3 802 IEP 
Stroški prevoza 265 IEP 
Odplačila potrošniških posojil: 265 IEP 
Plačila obresti na posojila: 602 IEP 
Življenjsko in zdravstveno zavarovanje: 754 IEP 
Stanovanje in hrana: 50% stroškov, vendar največ 1.599 IEP 
Varstvo otrok: 668 IEP _ 
Dohodnina v celotnem znesku 
Socialno zavarovanje v celotnem znesku 

Glede na možnosti se nato določi cena za pravno pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem, 
(svetovanje drugače') 

56 Sodniki namreč dobivajo vedno več zahtev, da preložijo, odložijo ali ustavijo sodno obravnavo, če 
obtoženci trdijo, da so revni in da nimajo pravnega zastopnika. Zato tisti, ki naj bi se jih sodno preganjalo, 
včasih sploh ne pridejo pred sodišče. Edini način za rešitev dejstva, da mnogi ljudje lahko sploh ne bi bili 
sodno obravnavani je, da Komisija za pravne storitve tega kriterija za zagotavljanje pravne pomoči na 
kazenskem področju ne šteje več za odločilnega, ali pa da se stroški krijejo s strani vlade oz, države. Ker 
pa bi to lahko pripeljalo do tega, da bi ,pri kazenskih sodnih obravnavah davkoplačevalci lahko plačevali 
milijone dolarjev za pravne stroške obtožencev, so bila izdelana zgoraj navedena merila. 
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• Sodišče lahko zavrne preložitev sojenja, če ugotovi, da je obtoženec v pričakovanju sojenja 
zapravil ali skril sredstva ali da je obtoženec skušal doseči samo odložitev sojenja ali ovirati 
sojenje 

• Če sodišče preloži sojenje, mora obtoženec v 5 delovnih dneh zaprositi Komisijo za pravne 
storitve za pravno pomoč 

• V določenih primerih sojenja ni mogoče ustaviti, tudi če je obtoženec brez zastopnika Sem 
spadajo primeri, ko je bila prošnja Komisiji za pravne storitve zavrnjena ali ko se obtožencu 
ponudi pravna pomoč, pa ta ne sprejme spremljajočih pogojev 

• V pravičnost sojenja ni mogoče dvomiti samo na podlagi dejstva, da obtoženec ni imel 
pravnega zastopnika, razen če obtoženec uveljavlja neupoštevanje zakonskih določil. 

12. KANADSKA pravna ureditev 

12.1. Normativna ureditev 

Pravica do brezplačne oz. delne pravne pomoči je po kanadski ureditvi ena od temeljnih 
človekovih pravic, ki jo zagotavlja tudi t.i. Charter of Rights and Freedoms. Pogoje in kriterije za 
brezplačno oz. delno pravno pomoč pa ureja predvsem poseben vladni Program za pravno 
pomoč. 

12.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, kjer gre za začetno svetovanje, pa tudi za izdelavo pisnih vlog in v 
manjšem delu tudi za zastopanje 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 

12.3. Izvajalci pravne pomoči 

Za izvajanje posebnega Programa za pravno pomoč je zadolžena posebna Komisija za pravno 
pomoč. V Kanadi obstajajo načeloma trije modeli pravne pomoči: 

1. t i the "judicare" model, kjer prosilec, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči, le to prejme pri 
odvetniku v zasebni praksi 

2. t.i. the staft model; po tem modelu stranke ne gredo k zasebnemu odvetniku, pravno 
svetovanje in pravno pomoč ter zastopanje, namreč dobijo pri pravnikih, ki so zaposleni v 
posebnih službah organiziranih po Programu za pravno pomoč. 

3. t.i. the communitv clinic model, kjer pravne nasvete, pravno pomoč in zastopanje posredujejo 
pravniki zaposleni v neodvisnih Pravno-svetovalnih centrih. 

Poleg tega obstaja tudi: 

4. zagovorništvo po uradni dolžnosti 

5.amaterski pravno-informacijski centri 

6. odvetniki v zasebni praksi 

12.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Poglavitni kriterij za pridobitev brezplačne ali subvencionirane pravne pomoči je premoženjsko 
stanje prosilca. Storitve, ki jih nudijo zgoraj navedeni izvajalci so financirane s strani države. V 
kolikor stranka, ki ji je bila dodeljena brezplačna oz. subvencionirana pravna pomoč v postopku 
uspe, mora nasprotna stranka povrniti njene pravdne stroške državi. V nasprotnem primeru 
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poravna pravdne stroške nasprotni stranki država. Pogoji za pridobitev pravne pomoči so 
podobno urejeni tako v civilnem kot tudi v kazenskem postopku. 

13. LUKSEMBURŠKA pravna ureditev 

13.1. Normativna ureditev 

Zakonsko je to področje urejeno z Zakonom o odvetništvu, ki ga dopolnjuje oz. konkretizira 
Uredba Velikega vojvodstva, ki določa način in pogoje, pod katerimi se lahko priznava sodniška 
pomoč ter pomoč v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje pa je pooblaščeno organizirati 
in financirati ustrezno Pravno-informacijsko službo, ki opravlja dejavnost svetovanja. 

13 2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, je nudeno s strani Pravno-informacijske službe r . 
b) sodniška pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči 

• civilni postopek, kjer velja posebna ureditev na področju družinskega prava za otroke, ki jim 
je zagovornik dodeljen po uradni dolžnosti s strani sodišča. 

• kazenski postopek 
• upravni postopek 

13.3. Izvajalci pravne pomoči 

13.3.1 .PRAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (Service d' accueil et d'information juridique). ki 
nudi predvsem pravno svetovanje in katere dejavnost financira Ministrstvo za pravosodje. O 
načinu dela te službe odloča Svet odvetniškega reda, katerega člane imenuje predsednik 
Odvetniške zbornice. Splošno pravno svetovanje je brezplačno, medtem ko je bolj podrobna 
obdelava primera dana šele, koje odobrena vloga za pravno pomoč. 

13.3.2 ODVETNIKI, kjer gre za sodniško pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči. Stranke 
si jih potem, ko je njihova vloga pozitivno rešena lahko same izberejo ali pa jim je dodeljen s 
strani predsednika Odvetniške zbornice ali pa ji ga dodeli sodnik po uradni dolžnosti. Njihovo delo 
je podrobneje urejeno z Zakonom o odvetništvu. 

13.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Kot je bilo že navedeno je splošno pravno svetovanje v okviru Pravno-informacijske službe 
brezplačno za vse, medtem ko je potrebno za bolj kompleksne pravne nasvete ter za sodniško 
pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči vložiti prošnjo za pridobitev pravne pomoči. Do 
pravne pomoči so upravičene le fizične, ne pa tudi pravne osebe. Zakon izrecno določa, da za 
pravno pomoč lahko zaprosijo fizične osebe, ki nimajo dovolj materialnih sredstev pod pogojem, 
da so: 

1. luksemburški državljani 
2. državljani ene od držav članic Evropske unije ali 
3. tuji državljani, ki se glede sodniške pomoči na podlagi podpisanega mednarodnega 

sporazuma obravnavajo enako kot luksemburški državljani 
Prošnjo za pridobitev pravne pomoči se vloži pri Svetu odvetniškega reda, o njej pa nato odloči 
bodisi član Sveta odvetniškega reda ali predsednik odvetniškega reda, ki odloči o pravici. 
Poglavitni kriterij za pridobitev pravne pomoči je osebni dohodek50, ki mora biti nižji od zakonsko 

57 Service d' accueil et d'information juridique 
58 V vlogi mora prosilec najprej navesti višino osebnega dohodka, število družinskih članov ter predložiti 
zadnjo odločbo o dohodnini (svojo in od drugih družinskih članov). Kot dodatni kriteriji pa pridejo v poštev še: 
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določene minimalne plače. Kljub izpolnjevanju tega pogoja je mogoče, da oseba ne bo 
upravičena do pravne pomoči, npr. če se izkaže, da zahtevek ni utemeljen oz. nima izgledov za 
uspeh, ali če se pokaže da gre za zlorabo postopka, ali v sporih manjše vrednosti... Nadalje je 
možno vlogo zavrniti osebi, katere delovanje je očitno nesprejemljivo, brez podlage, predstavlja 
zlorabo ali je-nesorazmerno glede na stroške, ki jih izpostavlja. Sodniška pomoč se zavrne, če 
ima prosilec pravico, da iz kakršnega koli naslova dobi od tretjega vrnjene stroške za kritje 
sodniške pomoči. Če je sodniška pomoč odobrena, zajema: 

• stroške, plačilo in nagrado odvetnika in vseh ministrskih uradnikov. Stranka si lahko izbere 
kateregakoli odvetnika, v kolikor te svoje pravice ne izkoristi, ji je dodeljen 

• stroške notarjev in nekaterih drugih državnih organov 
• stroške za potrdila in dokumente izdane v postopku s strani državnih organov 
• plačilo davkov, stroškov vodenja različnih registrov ter druge administrativne stroške 

Vsa potrebna sredstva so zagotovljena s strani države. Predsednik odvetniškega reda lahko 
odvzame že dodeljeno sodniško pomoč tudi po postopku ali po izpolnitvi izkazov, zaradi katerih je 
bila sodniška pomoč dodeljena, če je bila ta ugodnost odobrena s pomočjo netočnih navedb/izjav 
ali dokumentov na vpogled ali kadar se finančno stanje oz. premoženjsko stanje prosilca bistveno 
izboljša. Vse te spremembe morata upravičenec ali pooblaščeni odvetnik prijaviti predsedniku 
odvetniškega reda. Odvzem pravice ima za posledico takojšnjo izterjavo sredstev, ki jih je 
uporabnik že koristil. Zoper odločitve predsednika odvetniškega reda je dopustna pritožba pred 
Disciplinskim in upravnim svetom, ki odloča na zadnji instanci. 

V kolikor stranka, ki ji je bila dodeljena pravna pomoč, v postopku ne uspe, država plača tudi 
stroške postopka nasprotne stranke in sicer neomejeno. Če pa stranka v postopku uspe. ima 
država pravico od nasprotne stranke zahtevati oz. izterjati povrnitev stroškov. Tudi v 
Luxembourgu je široko uveljavljeno t.i. pravno zavarovanje. 

14. NEMŠKA pravna ureditev 

14.1. Normativna ureditev 

Področje brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči ureja zvezni Zakon o pravnem 
svetovanju in zastopanju za državljane z nizkimi dohodki59, sprejet na podlagi določb BGB-ja. dne 
18. 06. 1980. Zastopanje v vseh postopkih sicer ni obvezno, imajo pa stranke, ki si ne morejo 
privoščiti odvetnika pravice po omenjenem zakonu.eo 

14.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

Skupni pojem pravna pomoč zajema dve obliki: 

1. vrednost stanovanja ali hiše, kjer prosilec stanuje in drugih nepremičnin, kolikor jih prosilec seveda 
poseduje 
2. višina kakršnekoli rente, ki jo prejema prosilec 
3. višina dolgov, ki jih mora prosilec še odplačati, z navedbo do kdaj 
4. neto mesečni osebni dohodek za zadnje tri mesece, vključno s podatki o delodajalcu 
5. mesečni osebni dohodek že zaposlenih družinskih članov ali katerihkoli drugih oseb, ki živijo s prosilcem v 
skupnem gospodinjstvu. 

V izjemnih primerih se pravna pomoč lahko dodeli tudi, če prosilec ne izpolnjuje vseh zgoraj navedenih 
pogojev. 

Gesetz uber Rechtsberatung und Vetretung tur Burger it geringem Emkommen-beratungshilfegesetz, 
BerHG 
b0 Pravna pomoč po tem zakonu se ne nudi v primerih, ko bi se moralo uporabiti tuje pravo, če dejansko 
stanje ne nakazuje na notranje razmerje. 
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a) pravno svetovanje6 

b) pravna pomoč in zastopanje52 v postopkih pred sodiščem 

Na področju kazenskega prava in prava prekrškov5- je nudeno samo svetovanje - če bi bil 
obtoženec oproščen obtožbe, bi stroške v vsakem primeru krila država, če pa bi bil spoznan za 
krivega, naj bo plačilo stroškov del kazni. 

Pravna pomoč je bodisi popolnoma brezplačna ali subvencionirana. 

14.3. levajalci pravne pomoči 

Po nemški ureditvi lahko pravno pomoč v obeh oblikah načeloma nudijo le ODVETNIKI. 

• bodisi v zasebnih odvetniških pisarnah ali 
• preko svetovalnih centrov, ki so ustanovljeni v dogovoru z deželno pravosodno upravo. 

Le v treh deželah (Berlin, Bremen in Hamburg) se stranke za pravni nasvet lahko obrnejo na 
posebne agencije, kjer so zaposleni pravniki, ki posredujejo pravno pomoč kot pravna državna 
služba. 

Izjemoma je pomoč zagotovljena tudi s strani najnižjih sodišč (Amtsgericht), kadar gre za 
primere, kjer je mogoče takoj priti do rešitve inje potreben zgolj nasvet glede možnosti oz. pomoč 
ali razlaga, skratka kadar gre za enostaven in hitro rešljiv pravni problem. V nobenem primeru pa 
seveda nižja sodišča ne morejo nuditi pravne pomoči v obliki zastopanja posameznika v 
postopku. 

14 4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Do brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči je prosilec upravičen, če: 

1. zakonito prebiva na ozemlju Republike Nemčije 
2. če ne presega vnaprej določenega dohodkovnega standarda 
3. če ne gre za primere, ko je v civilnih zadevah zahtevek bagatelen oz. ko ni izgledov za uspeh 

v postopku, saj je neutemeljenost zahtevka očitna. 

Za pridobitev brezplačne, subvencionirane pravne pomoči je potrebno: 

a) da posameznik glede na svoje osebne in premoženjske razmere64, nima zadostnih sredstev 
za plačilo odvetnika. Ta predpostavka je podana v primeru, ko bi bila stranka po pravilih 
civilnega postopka (analogno naš ZPP), oproščena plačila stroškov postopka. 

,1 Beratungshilfe 
c~ Prozesskostenhilfe 
°2 Ordnungswidrigkeitenrechts 
°4 wirtschaftliche 

A.PRAVNO SVETOVANJE 

Za pravni nasvet lahko odvetnik, na katerega se stranka obrne neposredno, zahteva plačilo največ 20 DEM 
lahko pa stranki plačilo tudi odpusti. Preostali del plačila za svojo storitev, dobi odvetnik s strani države. V 
drugih primerih, ko se stranka ne obrne neposredno na odvetnika, veljajo enaki kriteriji kot za pravno pomoč 
in zastopanje v postopkih pred sodiščem (glej spodaj), razen v treh deželah (Berlin, Bremen, Hamburg), kjer 
je lahko pravno svetovanje tudi popolnoma brezplačno. 

B.PRAVNA POMOČ IN ZASTOPANJE v postopku pred sodiščem 

Glede te oblike pomoči, posameznikov mesečni osebni dohodek po podatkih za leto 1998, ni smel biti višji 
od 850 DEM Pri prosilcih z družinskimi člani dohodek ni smel biti višji od 1300 DEM, pri tem pa se je ta 
znesek za vsakega družinskega člana povišal za 275 DEM, 
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b) da ni drugih možnosti za pomoč oz. bi le te za dosego istega cilja zahtevale neopravičeno in 
nesorazmerno veliko časa za stranko 

c) da se varstvo pravic v postopku ne zahteva iz razlogov objestnosti oz. šikanoznosti. 
d) da je mogoče predmet spora uvrstiti v eno izmed naslednjih pravnih področij 

-področje civilnega prava, vključno s problematiko delovnega prava 
-področje upravnega prava 
-področje ustavnega prava 
-področje socialnega prava 

Izjemoma, ko je potrebno v konkretnem primeru upoštevati tudi predpise drugih pravnih vej. 
pravna pomoč po potrebi zajema tudi te. 

Prošnja za pravno pomoč (tako za svetovanje kot za zastopanje) se vloži pri najnižjem sodišču na 
območju katerega ima prosilec oz. vlagatelj prošnje stalno prebivališče, ki nato o njej odloči. 
Prošnja se poda pisno ali ustno in ji je potrebno priložiti kratek opis dejanskega stanja zadeve ter 
podatke o osebnih in premoženjskih razmerah prosilca. V kolikor se je posameznik že obrnil na 
odvetnika, lahko prošnjo poda tudi naknadno. Če posameznik izpolnjuje kriterije za odobritev 
brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči in pod pogojem, da je potrebna bolj temeljita 
pravna pomoč od tiste, ki bi jo lahko zagotovilo samo sodišče, se posamezniku podeli t.i. 
Spričevalo o upravičenosti6o. v katerem je potrebno natančno določiti sporni predmet. Na podlagi 
takšnega spričevala lahko nato upravičenec sam po lastni presoji izbere odvetnika, ki naj ga 
zastopa v postopku. Posameznik, ki ne bo sam plačal odvetnikovih storitev, mora odvetniku 
priložiti Spričevalo o upravičenosti, kar za odvetnika pomeni, da bo dobil plačilo: 

a) od nasprotne stranke, če bo stranka, ki ji je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč v 
postopku uspela 
b) iz deželne blagajne . če bo stranka, ki ji je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč v 
postopku propadla 

Če stranka, ki ji je bila odobrena pravna pomoč v postopku ne uspe, dobi odvetnik torej plačilo iz 
deželne blagajne, vendar pa to ne velja tudi za nasprotno stranko, kije v postopku uspela. Le ta 
ne more zahtevati od države povrnitve stroškov, lahko pa to še vedno zahteva od stranke, ki v 
postopku ni uspela in če ji ta le teh ne more povrniti, potem mora nasprotna stranka sama nositi 
stroške postopka, ne glede na to, da je v postopku zmagala. 

Nemčija ima med drugim najbolj razvit in razvejan sistem t.i. pravnega zavarovanja. 

15. NIZOZEMSKA pravna ureditev 

15.1. Normativna ureditev 

Področje brezplačne pravne pomoči ureja Zakon o pravni pomoči (Legal aid act oz. v 
originalnem nazivu Wet op de RechtsBijstand-WBR), ki konkretizira ustavno pravico državljanov 
do brezplačne pravne pomoči, opredeljene v 18. členu Ustave in katero se je Nizozemska 
zavezala zagotavljati po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. 

65 Slabost nemške ureditve brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči se kaže v tem, da mora 
posameznik za prav vsak obisk pri odvetniku, pa naj gre še za tako kratek ali splošen pravni nasvet, najprej 
pridobiti spričevalo, ki mu ga izda sodišče (razen v treh deželah (Berlin, Bremen, Hamburg), kjer je lahko 
pravno svetovanje tudi popolnoma brezplačno,. Za takšne primere bi bili veliko boljši v ta namen 
ustanovljene Pravno - svetovalne službe po zgledu nekaterih drugih držav (npr. Nizozemske, Velike 
Britanije, ). 
00 Landkasse 
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15.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

Pojem pravna pomoč zajema dve obliki: 

a) pravno svetovanje, ki ga nudijo Pisarne za pravno pomočb' in v določenih primerih tudi 
odvetniki (glej spodaj). 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

Splošno pravno svetovanje je brezplačno, medtem ko je bolj podrobna pravna pomoč ali 
zastopanje v postopkih pred sodiščem, pod pogojem, da je prošnji predhodno ugodeno, lahko 
načeloma le subvencionirana. 

15.3. Izvajalci pravne pomoči 

a) pravno svetovanje 

15.3.1 .PISARNE ZA PRAVNO POMOČ (Legal aid bureau oz. Bureau voor rechtshulp) 

Takšne pisarne so ustanovljene in delujejo na vsakem sodnem območju. V njih so zaposleni 
pravniki, pravna pomoč, ki jo posredujejo strankam pa je načeloma omejena le na pravno 
svetovanje ter na manj kompleksne pravne probleme, za rešitev katerih ni potrebno varstvo 
posameznikovih pravic v postopku pred sodiščem. Financirane so s strani države preko Odbora 
za pravno pomoč. 

15.3.2.ODVETNIKI (Advocaten) 

Gre za pravnike, ki imajo poleg končanega študija opravljen tudi pravosodni izpit in ki lahko 
poleg svetovanja tudi zastopajo stranke v postopku. Gre za t.i. " social advocates", h katerim 
Odbor za pravno pomoč napoti posameznika, ki potrebuje pravno pomoč. 

Osrednja organizacija zadolžena za zagotavljanje subvencionirane pravne pomoči je ODBOR ZA 
PRAVNO POMOČ (Legal aid board oz. raden voor rechtsbijstand). Gre za neodvisen upravni 
organ, ki ga v celoti financira vlada in ki je odgovoren vladi za učinkovito in legalno ^uporabo 
sredstev. Odbor je odgovoren za zagotavljanje odvetnikov, ki nudijo pravno pomoč ter določa 
kriterije, ki jih morajo izpolnjevati Pisarne za pravno pomoč ter pravniki in odvetniki, ki želijo 
sodelovati pri nuđenju takšne pomoči. Pristojen je nadalje tudi za odločanje o upravičenosti in 
utemeljenosti prošenj za subvencionirano pravno pomoč ter v skladu s tem za izdajanje potrdil 
upravičenim osebam in za izbiro odvetnika. 

15.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Do brezplačne oz. subvencionirane pravne pomoči je prosilec upravičen, če sta kumulativno 
podana dva pogoja: 

a) prosilec glede na svoje osebne in premoženjske razmere nima zadostnih sredstev, da bi oz. 
da bi v celoti nosil stroške postopka. Ta pogoj je izpolnjen, če je osebni dohodek prosilca nižji 
od približno ena in pol kratne višine po zakonu določenega zajamčenega osebnega dohodka 
ob pogoju, da prosilec nima drugih virov dohodkov. 

b) primer mora izpolnjevati določene vsebinske pogoje. Tako ta pogoj ni izpolnjen, če gre npr. 
za spore majhne vednosti oz. bagatelne zahtevke, ali če ni potrebna pravna ekspertiza za 
zaščito pravic, tako da lahko prosilec sam poskrbi za uveljavitev svojih pravic in še v drugih 
podobnih okoliščinah. 

67 Legal aid bureau oz. Bureau voor rechtshulp 
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Oseba, ki se prvič zateče v Pisarno za pravno pomoč, opravi razgovor z uslužbencem te pisarne 
Če gre za enostaven primer, ki se ga da dokaj hitro rešiti in torej zadostuje le pravna_ pomoč v 
obliki nasveta, nudijo te brezplačne nasvete pravniki, zaposleni v teh pisarnah. Če pa se 
problema ne da rešiti relativno hitro in enostavno, mora oseba izpolniti prijavo oz. prošnjo za 
pridobitev subvencionirane pravne pomoči. Tudi, če se je oseba obrnila neposredno na 
odvetnika, bo morala naknadno izpolniti to prošnjo in jo predložiti Odboru za pravno pomoč. Le ta 
nato prošnjo obravnava in če prošnji ugodi, izda stranki poseben Certifikat" ter imenuje 
konkretnega odvetnika, ki naj osebi zagotovi nadaljnjo pravno pomoč, torej poleg svetovanja tudi 
zastopanje stranke v postopku pred sodiščem. Da bi bilo razvidno premoženjsko stanje osebe, ki 
prosi za pravno pomoč, mora ta predložiti izjavo oz. potrdilo o svojih finančnih zmožnostih, ki ji ga 
izda pristojen upravni organ (davčni). Hkrati z odobritvijo prošnji, Odbor odloči tudi o višini 
prispevka, ki ga bo morala prispevati oseba sama5i za kritje stroškov. V kolikor je prošnja za 
subvencionirano pravno pomoč zavrnjena, je prizadeta oseba upravičena vložiti pritožbo. 

16. NORVEŠKA pravna ureditev 

16.1. Normativna ureditev 

Norveška Ustava (Grundloven, the basic law) iz leta 1814 ter Zakon o brezplačni pravni pomoči v 
civilnih postopkih (Lov om fri rettshjelp), določata pravico do brezplačnega pravnega svetovanja 
in zastopanja pred sodiščem. 

16.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje ,0 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem'« 

Oblike nuđenja pravne pomoči so lahko v celoti ali samo deloma brezplačne, kar je odvisno od 
osebnega dohodka prosilca ter od narave pravnega problema. Zgolj enostavno in hitro pravno 
svetovanje, pa je brezplačno za vse. 

16.3. Izvajalci pravne pomoči 

a) pravno svetovanje 

16.3.1 .ODVETNIKI, ki se odločijo za sodelovanje pri zagotavljanju brezplačne pravne pomoči 

JAVNE PRAVNE PISARNE 

NORVVEGIAN BAR ASSOCIATION (Pen Norske Advokatforening), kjer je pravno svetovanje 
organizirano prostovoljno. 

06 Približno 45% nizozemskega prebivalstva izpolnjuje finančne pogoje za vključitev v sistem 
subvencionirane pravne pomoči. Letno je tako izdanih približno 225.000 odobritev za subvencionirano 
pravno pomoč v zadevah s civilnega In upravnega področja in 75.000 v zadevah s kazenskega področja. 
Lata 1992 je bilo največ certifikatov izdanih za področje civilnega prava, sledijo pa področje kazenskega 
prava, področje imigracij, delovno pravo in področje socialne varnosti ter področje upravnega prava. Celotni 
stroški Vlade za vodenje in delovanje sistema subvencionirane pravne pomoči dosegajo višino 370 milionov 
nizozemskih guldnov (NLG), kar je približno 0,06% GDP-ja. V primerjavi s stroški leta 1981 so se izdatki za 
delovanje sistema dvignili za 85% do leta 1992. 
09 personal contribution; Konkretno na Nizozemskem se ta prispevek giblje: 
a) od 110.00 nizozemskih guldnov (NLG), za osebe z dohodki, ki ne presegajo zajamčenega osebnega 
dohodka, 
b) pa do 975.00 nizozemskih guldnov (NLG), za tiste, ki še komaj izpolnjujejo pogoje za subvencionirano 
pravno pomoč 
0 fritt rettsrld 
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JUSSBUSS; gre za program nuđenja pravne pomoči najmanj premožnim, ki je bil sestavljen s 
strani študentov in profesorjev Univerze v Oslu. Zaenkrat se izvaja le v Oslu. 

JURK: gre pravzaprav za Žensko svetovalnico v Oslu. kjer pravno pomoč v obliki svetovanja 
nudijo študentke Pravne fakultete. 

BREZPLAČNI PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER V OSLU (Free legal advice centre) 

16.3.2. Za pravno pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem skrbijo predvsem: 

ZAGOVORNIKI po uradni dolžnosti 

ODVETNIKI 

16.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Poglavitni kriterij za pridobitev brezplačne ali subvencionirane pravne pomoči je premoženjsko 
stanje prosilca. Tudi Norveška postavlja dve vnaprej določeni meji razpoložljivega dohodka \ 
Prosilec katerega razpoložljivi dohodek je nižji od minimalnega vnaprej določenega zneska \ je 
upravičen do brezplačne pravne pomoči. Kolikor je ta meja presežena, sledi sistem prispevkov, 
vendar le do tiste meje razpoložljivega dohodka, do katere je upravičena subvencionirana pravna 
pomoč. Izjemoma se ni potrebno dosledno držati teh omejitev, če gre za stvar oz. spor. ki je 
posebnega družbenega pomena. 

V kolikor stranka, ki ji je bila dodeljena brezplačna oz. subvencionirana pravna pomoč v postopku 
uspe, mora nasprotna stranka povrniti njene pravdne stroške državi. V nasprotnem primeru 
poravna pravdne stroške nasprotni stranki država. Pogoji za pridobitev pravne pomoči so 
podobno urejeni tako v civilnem kot tudi v kazenskem postopku. V vseh primerih v kazenskem 
postopku, kjer zakon določa, da mora obtoženi imeti zagovornika je le ta zagotovljen s strani 
sodišča, takšno zastopanje pa je vedno brezplačno. Pa tudi če zagovornik ni izrecno zakonsko 
predviden, lahko sodišče, če meni, da je glede na okoliščine primera to nujno, postavi 
obtoženemu zagovornika. Vse potrebne stroške krije država. 

17. PORTUGALSKA pravna ureditev 

17.1. Normativna ureditev 

Po Ustavi iz leta 1982 ima vsakdo, ki se zakonito nahaja na območju Portugalske pravico do 
sodnega varstva (access to justice), ne glede na to, da si sam zaradi svojega slabšega 
materialnega stanja le tega ne more zagotoviti. 

17.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje (informacao e consulta juridica), ki je v celoti brezplačno 
b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči (apoio judiciario), izvzemši arbitražo. 

j primerjaj z Irsko, str. 29 
; Po podatkih za leto 1997je bila stranka: 

a) upravičena do popolnoma brezplačne pravne pomoči, če so bili njeni letni razpoložljivi prihodki nižji od 
65.000 norveških kron (NOK). Za stranko z družinskimi člani je bila ta meja višja, in sicer je znašala 85.000 
norveških kron (NOK), vendar je potrebno poudariti, da se v tem primeru vzamejo v poštev prihodki cele 
družine. 
b) upravičena do delne oz. subvencionirane pravne pomoči, če so bili njeni letni razpoložljivi prihodki višji od 
65.000 norveških kron (NOK). vendar nižji od 100.000 norveških kron (NOK). Višina prispevka se je nato 
določila naknadno. 
c) stranka ni bila upravičena niti do brezplačne niti do subvencionirane pravne pomoči, če so bili njeni letni 
razpoložljivi prihodki višji od 100.000 norveških kron (NOK). 
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17.3. Izvajalci pravne pomoči 

a) pravno svetovanje (informacao e consulta juridica) se izvaja preko in v skladu s Programom o 
temeljnih pravicah in dolžnostih, ki ga pripravlja Ministrstvo za pravosodje ter v okviru pravnih 
služb, prav tako organiziranih s strani ministrstva. Le te svetujejo predvsem v začetnih fazah 
postopka in nudijo pravne nasvete krajše in predvsem bolj informativne narave. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodišči (apoio judiciario), izvzemši arbitražo, 

ODVETNIKI, ki si ga stranke, ki jim je pravna pomoč odobrena izberejo same ali pa jim ga dodeli 
sodišče. 

17.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Na Komisijo je potrebno našloviti prošnjo za pridobitev pravne pomoči. V kolikor posameznik ne 
presega nacionalno določenega in objavljenega mesečnega minimuma74, je upravičen do 
brezplačne pravne pomoči. Če pa so posameznikovi osebni dohodki višji, lahko le ti zaprosijo za 
delno oz subvencionirano pravno pomoč. Sredstva za brezplačno oz. subvencionirano pravno 
pomoč so zagotovljena s strani države. Poleg tega so vnaprej izdelani tudi stroški za posamezno 
pravno področje (npr. za civilni postopek, za delovnopravni postopek, za kazenski postopek, za 
postopke pritožbe...). Tako civilni kot tudi kazenski postopek podobno urejata kriterije za 
dodelitev pomoči, le v primerih ko je zastopanje v kazenskem postopku obligatorno po zakonu, 
predhodno vlaganje prošnje in njeno obravnavanje ni potrebno. 

Tudi Portugalska je široko uveljavila sistem t.i. pravnega zavarovanja. 

18. SEVERNO-IRSKA pravna ureditev 

18.1. Normativna ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Z,akonom o kazenskem postopku. 

18.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje (advice); svetovanje je urejeno na podoben način kot v Angliji, kjer je 
potrebno za pridobitev pravne pomoči predhodno izpolniti obrazec, ki se imenuje »Green 
form«''. Nato je stranka upravičena do približno dve urnega svetovanja bodisi brezplačno ali 
pa mora za pravni nasvet prispevati določen znesek. Otroci, ki so mlajši od 16 let imajo 
svetovanje brezplačno, vendar je nato mogoče za morebitno povračilo stroškov stopiti v stik z 
njihovimi starši oz. zakonitimi zastopniki. Svetovanje je nato razširjeno na t.i. 

• »assistance by way of representation« (t.i. ABWOR), predvideno za postopke pred tribunah, 
kar pomeni da je na nekaterih najnižjih sodiščih zastopanje možno na podlagi tega programa. 

Obe obliki sta predvideni za svetovanje in zastopanje pred tribunali, t j. sodišči, kjer gre za 
zadeve o katerih niso pristojna odločati redna sodišča in kjer pravna dejanja strank opravljajo 
pravni zastopniki'6, ki niso pristojni za zastopanje strank pred rednimi sodišči. Takšna 
sodišča so npr. Mental Health Review tribunal for Northern Ireland in v nekaterih primerih 
postopki pred boards of Prison Visitors in pred Prison Visiting Committees. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

J Za leto 1998 je ta znašal 40.000 Esc. 
" Primerjaj z angleško ppravno ureditvijo 

701, i. solicitors 
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• civilni postopek 
. kazenski postopek 

Pravna sredstva za obe obliki pravne pomoči se zagotavljajo s strani države iz Sklada za pravno 
pomoč. 

18 3. Izvajalci pravne pomoči 

18.3.1 .pravno svetovanje (advice) in »assistance by way of representation« 
(t.i. ABVVOR) 

SOLICITORS-pravni zastopniki.ki ne smejo zastopati strank pred rednimi sodišči 

PRI SAMIH TRIBUNALIH je možno pridobiti nekatere pravne nasvete in solicitorja. 

DOBRODELNE ORGANIZACIJE, ki prostovoljno posredujejo pravne informacije in nasvete. 

18.3.2.pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

ZAGOVORNIKI OZ. ODVETNIKI 

18.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

a) pravno svetovanje (advice) in »assistance by way of representation« (t.i. ABVVOR) 

Svetovanje je brezplačno za tiste, ki so brez osebnega dohodka in prejemajo določene prispevke 
s strani države (npr. nadomestilo plače, invalidski dodatek, prispevke iz naslova družinskih 
prejemkov, ...) ter ne premorejo drugega premoženja in so brez prihrankov. Kolikor prejema 
posameznik nadomestilo plače, avtomatično zaprosi za t.i. ABVVOR, v nasprotnem primeru, kjer 
so prosilčevi dohodki še nižji, pa je svetovanje brezplačno. Poleg osebnega dohodka se 
upoštevajo tudi drugi viri prihodkov ter sredstva na računih posameznika oz. prihranki. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

• civilni postopek 

Do te so upravičeni vsi, ki se zakonito nahajajo na območju države, ne glede na narodnost, pod 
pogojem, da izpolnjujejo kriterije za dodelitev pravne pomoči. Pomoč je možna v vseh civilnih 
postopkih, pa tudi v postopkih pritožbe in nadaljnjih instancah. 

Vlogo za pridobitev pravne pomoči (Green form) je potrebno vložiti pri Odboru za pravno pomoč 
(LA Departement"), ki jo obravnava in o njej odloči. Zoper njegove odločitve je dopustna pritožba 
na Law Society 's LA Committee, ki je sestavljen iz 12 članov, od katerih trije niso^ pravniki. Poleg 
osebnega dohodka, ki mora biti nižji od vnaprej določenega denarnega cenzusa", se upoštevajo 

77 Odbor za pravno pomoč izdaja tudi brošuro z naslovom Legal Aid, v kateri so informacije o pravni pomoči 
in ki vsebuje tudi sheme, na podlagi katerih je razvidno kdo lahko zaprosi za pravno pomoč oz kdo 
izpolnjuje pogoje za dodelitev te pravice. 

A osebni dohodek 

če je tedenski osebni 
dohodek prosilca nižji od 

vendar ne višji od je najvišji prispevek, ki ga 
mora prispevati 

61 GBP 68 GBP 7 GBP 
68 GBP 75 GBP 14 GBP 
75 GBP 82 GBP 21 GBP 
82 GBP 89 GBP 28 GBP 
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tudi druga sredstva na računih prosilca oz. njegovi prihranki. Poleg tega zahtevek ne sme biti že 
na prvi pogled neutemeljen in mora imeti izglede za uspeh. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni' in je 
vloga pozitivno rešena, se izda Certifikat o pravni pomoči (LA Certificate). Glede povrnitve 
stroškov veljajo naslednja pravila: v kolikor stranka, ki ji je bila dodeljena pravna pomoč s svojim 
zahtevkom uspe, ji mora nasprotna stranka povrniti prispevke, ki jih je morala prispevati za 
zastopanje v postopku. Če tega nasprotna stranka ne more poravnati oz. če se izmika 
plačevanju, potem lahko prva stranka ostane brez povračila. Če je stranki, ki ji je bila dodeljena 
pravna pomoč, odmerjena odškodnina oz. plačilo denarnega zneska ali je na podlagi sodbe 
upravičena do kakšne druge premoženjske koristi, se ji lahko kljub temu. da je v postopku uspela 
in da je bila upravičena celo do popolnoma brezplačne pravne pomoči, naloži plačilo določenih 
stroškov. V kolikor pa stranka s svojim zahtevkom ne uspe, je plačilo stroškov načeloma omejeno 
do višine prispevanih zneskov. 

• kazenski postopek 

Tudi v tem postopku so predvideni podobni kriteriji za dodelitev brezplačne oz. subvencionirane 
pravne pomoči kot v civilnem postopku. Razlika je predvsem v tem, da o dodelitvi pravice ne 
odloča Odbor za pravno pomoč, ampak sodišče, ki mora pred kriteriji, ki veljajo v civilnem 
postopku, najprej presoditi ali je dodelitev zagovornika v interesu pravičnosti. Le ta se domneva v 
primeru najhujših kaznivih dejanj npr. umora. Glede povrnitve stroškov velja, da ni potrebno 
nobeno povračilo stroškov, v kolikor je obtoženi v postopku spoznan za krivega. Vendar v 
primeru, ko se izkaže, da je bila pravna pomoč odobrena na podlagi lažnega prikazovanja 
podatkov o premoženjskem stanju ali po pomoti sodišča, se stranki lahko naloži povrnitev 
stroškov potrebnih za izvedbo postopka. 

89GBP 96 GBP 35 GBP 
96 GBP 103 GBP 42 GBP 

103 GBP 110 GBP 49 GBP 
110 GBP 117 GBP 56 GBP 
117 GBP 124 GBP 63 GBP 
124 GBP 131 GBP 70 GBP 
131 GBP 138 GBP 77 GBP 
138 GBP 147 GBP 86 GBP 

Pri tem se za vsakega družinskega člana upoštevajo tudi ustrezne olajšave, in sicer: 
B. olajšave 

za otroka mlajšega od 11 let 15.05 GBP 
za otroka starega med 11 in 15 let 22.15 GBP 
za otroka starega med 16 in 17 let 26.45 GBP 
za otroka nad 18 let 34.80 GBP 

9 Dohodkovni kriterij je lahko izražen tudi letno: 
A osebni dohodek 

če so letni razpoložljivi 
osebni dohodki prosilca nižji 
od 

vendar ne višji od 

2295 GBP popolnoma brezplačno 
6800 GBP 7500 GBP sistem prispevkov 
7500 GBP zavrnitev vloge 

B.olaišave 

za otroka mlajšega od 11 let 785 GBP 
za otroka starega med 11 in 15 let 1155 GBP 
za otroka starega med 16 in 17 let 1379 GBP 
za otroka nad 18 let 1815 GBP 
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19. ŠKOTSKA pravna ureditev 

19.1. Normativna ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Zakonom o kazenskem postopku. 

19.2 Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje (advice) 
• »assistance by way of representation« (t.i. ABVVOR) 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 
• civilni postopek, kjer je pravna pomoč zagotovljena v skoraj vseh civilnih postopkih. Izjemoma 

pa za pravico ni mogoče zaprositi v : 
1) v postopkih, kjer gre za spore manjše vrednosti. 
2) v postopkih v katerih gre za 
-razžalitev in obrekovanje 
-kršitev volilne pravice 
-v poenostavljenih postopkih razveze, kjer že obstajajo obrazci, ki jih je potrebno izpolniti 
-v določenih postopkih glede izterjave dolga 
• kazenski postopek 

19.3. Izvajalci pravne pomoči 

19.3.1 .pravno svetovanje (advice) 

• načeloma opravljajo dejavnost svetovanja ODVETNIKI, glede katerih obstaja poseben 
seznam 

• »assistance by way of representation« (t.i. ABVVOR)"0 -nekatere druge organizacije 
-Pravni centri (Law centres) 
-Citizens Advice Bureaux 

19.3.2.pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

19.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Poglavitni kriterij za pridobitev brezplačne ali subvencionirane pravne pomoči je premoženjsko 
stanje prosilca0 .vendar se upoštevajo tudi drugi viri prihodkov. Prosilec katerega razpoložljivi 
dohodek je nižji od minimalnega vnaprej določenega zneska, je upravičen do brezplačne pravne 
pomoči. Kolikor je ta meja presežena, sledi sistem prispevkov, vendar le do tiste meje 
razpoložljivega dohodka, do katere je upravičena subvencionirana pravna pomoč. 

V kolikor stranka, kiji je bila dodeljena brezplačna oz. subvencionirana pravna pomoč v postopku 
uspe, mora nasprotna stranka povrniti njene pravdne stroške državi. V nasprotnem primeru 
poravna pravdne stroške nasprotni stranki država. 

Pogoji za pridobitev pravne pomoči so podobno urejeni tako v civilnem kot tudi v kazenskem 
postopku. V vseh primerih v kazenskem postopku, kjer zakon določa, da mora obtoženi imeti 
zagovornika je le ta zagotovljen s strani sodišča, takšno zastopanje pa je vedno brezplačno. Pa 
tudi če zagovornik ni izrecno zakonsko predviden, lahko sodišče, če meni, da je glede na 
okoliščine primera to nujno, postavi obtoženemu zagovornika. Vse potrebne stroške krije država. 

*" kjer velja podobna ureditev kot za Severno Irsko (glej zgoraj) 
S1 Ugotavljanje premoženjskega stanja je urejeno na enak način kot v Severni Irski (glej zgoraj). 
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20. ŠPANSKA pravna ureditev 

20.1. Ustavna in zakonska ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Zakonom o kazenskem postopku 

20.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

a) pravno svetovanje, ki je organizirano in financirano s strani države, lokalnih oblasti in preko 
pravnih služb. Vključuje posredovanje pravnih informacij in nasvetov, medtem ko ne zajema 
priprave primera za postopek pred sodiščem. Se pa razteza na upravne postopke, npr. če 
ima prosilec problem z državnimi oblastmi. 

b) pravna pomoč in zastopanje v postopkih pred sodiščem 

• civilni postopek (turno de oficio); Zakon o pravni pomoči določa ustanovitev posebnih Komisij 
za pravno pomoč (A Comision de Asistencia Juridica), ki delujejo pri .vsakem sodišču 
sedemnajstih pokrajin in obravnavajo prošnje prosilcev. Prošnjo za pravno pomoč je tako 
potrebno vložiti pri Komisiji tistega sodišča, kije pristojno za odločanje v konkretnem primeru. 

• kazenski postopek (asstencia al detenido), kjer je pravna pomoč urejena podobno kot v 
civilnih postopkih, izvzemši primere ko gre za zastopanje po uradni dolžnosti 

V kolikor je pravna pomoč odobrena, zajema poleg zastopanja tudi: 
-oprostitev oziroma znižanje plačila stroškov postopka 
-oprostitev oziroma znižanje plačila stroškov potrebnih za pritožbo zoper odločbo sodišča 
Pomoč je načeloma, potem koje odobrena v celoti brezplačna (le pri zgoraj omenjeni stroških se 
lahko odobri le delno znižanje) in je predvidena tudi za pritožbene postopke. Obliki sta predvideni 
v civilnih in v kazenskem postopku, sodnik pa ju lahko razširi tudi na 

• upravne postopke 

20.3. Izvajalci pravne pomoči 

ODVETNIKI, ki imajo po španski pravni ureditvi načeloma pravico odreči zastopanje, v kolikor 
menijo, da je zahtevek neutemeljen, zoper njegovo zavrnitev je dopustna pritožba. Izjema seveda 
velja za kazenski postopek, kjer je obvezno zastopanje po uradni dolžnosti. 

20.4. Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Do pravne pomoči in zastopanja v postopkih pred sodiščem so načeloma upravičene le fizične 
osebe, izjemoma pa tudi določene pravne osebe npr. humanitarne organizacije. Poglavitni kriterij 
je. da je mesečni osebni dohodek prosilca nižji od vnaprej določenega denarnega cenzusa, pri 
tem pa se upošteva tudi število družinskih članov. Prosilec mora vložiti prošnjo za pravno pomoč 
(recurso de amparo) najprej pri posebni komisiji, ki imajo sedež pri vsakem sodišču pred katerim 
bo tekel postopek, dokončno pa o njej odloči Komisija za pravno pomoč (A Comision de 
Asistencia Juridica) v roku 30 dni po prejemu dokumentacije s strani prej omenjene komisije 
sodišča. V kolikor Komisija vtem roku ničesar ne odloči, velja odločitev prve komisije. Če je vloga 
nepopolna naloži komisija stranki, da jo v roku 10 dni dopolni, v kolikor stranka tega ne stori, se 
vloga zavrže. Vlogo je nadalje mogoče zavrniti kot neutemeljeno. Odvetnik torej lahko potem ko 
prejme vlogo, (izjema velja v kazenskem postopku, kjer je izrecno določeno obvezno zastopanje) 
odreče zastopanje, če meni da je zahtevek neutemeljen oz. nima izgledov za uspeh. Zoper 
takšno odločitev odvetnika je dopustna pritožba pri Komisiji. 
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V kolikor pa je prošnji ugodeno je stranka upravičena do zgoraj navedenih vrst pravne pomoči in 
sicer v roku 15 dni od vložitve vloge. Potem ko je pravna pomoč odobrena tudi s strani Komisije 
oz.'če poteče rok 30 dni v katerem lahko Komisija odloči drugače, je v roku 3 dni potrebno izdati 
dokončno odločbo o odobreni pravni pomoči, ki nato traja v vseh fazah postopka in ni časovno ali 
kako drugače omejena.'Postopek lahko poleg prosilca sproži tudi javni tožilec ali varuh 
človekovih pravic. 

V kolikor stranka v postopku s svojim zahtevkom uspe, mora nasprotna stranka povrniti tudi 
stroške potrebne za zastopanje osebe, ki je bila v postopku upravičena do pravne pomoči. Če 
oseba, ki ji je bila ta pravica dovoljena v pravdi izgubi, načeloma stroškov ni dolžna povrniti, razen 
če se njeno finančno oz. premoženjsko stanje v naslednjih treh letih občutno izboljša. 

21. ŠVEDSKA pravna ureditev 

21.1. Ustavna in zakonska ureditev 

Pravica do pravne pomoči je urejena predvsem z Zakonom o civilnem pravdnem postopku in z 
Zakonom o kazenskem postopku. 

21.2. Oblike nuđenja pravne pomoči 

Zakonsko so določene štiri oblike pravne pomoči: 

a) pravno svetovanje, v okviru katerega se rešujejo predvsem vprašanja s področja družinskega 
prava, dednega prava ter vprašanja glede kazenske odgovornosti, medtem ko ni mogoče 
nuditi svetovanja na področju davčne zakonodaje in zemljiške knjige 

b) pravna pomoč v nekazenskih postopkih je zagotovljena v večini postopkov te vrste, izjema so 
le gospodarski in davčni spori 

c) pravna pomoč v kazenskih postopkih, ki se mora nujno zagotoviti obtoženemu že na podlagi 
kazenske zakonodaje, zato se to področje ne obravnava v okviru pravne pomoči 

d) pravna pomoč v upravnih postopkih, kjer gre npr. za postopke kot je določitev skrbništva za 
otroke 

21.3. Izvajalci pravne pomoči 

JAVNE PISARNE 

Gre za posebne pravne pisarne, ki pomenijo neke vrste javno službo, v kateri so zaposleni 
pravniki. Delovno področje takšnih pisarn je omejeno zgolj na pravno svetovanje in na pravno 
pomoč v nekazenskih zadevah. 

JAVNI BRANILCI 

Le ti so predvideni za pravno pomoč v kazenskih postopkih, zato se napotuje na uporabo 
ustreznih določb s področja kazenske zakonodaje. 

ZASEBNA PRAKSA 

NEKATERE DRUGE PRAVNE ORGANIZACIJE 
S tem sta mišljeni predvsem odvetniška zbornica in društvo potrošnikov. 

DRŽAVNI ORGANI 
Najbolj tipična predstavnika sta policija in centri za socialno delo. 
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21 4 Pogoji in postopek za pridobitev pomoči 

Odločitev o tem ali prosilec izpolnjuje pogoje in je tako upravičen do pravne pomoči je v vseh 
postopkih, razen v kazenskem prepuščena posebnemu organu t.i. Legal Aid Authority. Poleg 
osebnih in gmotnih razmer prosilca je pri odločanju o tem ali naj se posamezniku zagotovi pravna 
pomoč, pomembna tudi utemeljenost zahtevka. Ta seveda ne more biti bistvena za dodelitev 
pravice do pravne pomoči, vendar je ob takšni ureditvi dana možnost, da se prošnja kjer gre za 
očitno nesmiseln zahtevek zavrne. Če je prošnji za pravno pomoč ugodeno, le ta deli usodo 
zahtevka, kar pomeni, da pravica do pravne pomoči traja tudi na vseh naslednjih instancah, torej 
vse do konca postopka. 

V veliki meri se tudi v Španiji, predvsem zaradi zakonsko določenih omejitev, ki veljajo za 
upravne in izvršilne postopke, čedalje bolj uveljavlja t.i. Legal Expenses Insurance. Gre za obliko 
pravnega zavarovanja za primere bodočih in negotovih sodnih postopkov in z njimi povezanih 
pravdnih stroškov. 

1.4. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Zakon o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči je razdeljen na tri tematska 
poglavja, v katerih ureja nadomestno reševanje sporov, brezplačno pravno pomoč in delovanje 
službe pravne pomoči. 

Namen zakona je jasno opisan v prvih dveh splošnih določbah. Zakon tako z ureditvijo oblik 
nadomestnega reševanja sporov skuša razbremeniti sodišča ter zmanjšati število zadev, ki se v 
postopkih na sodiščih rešujejo ter zagotoviti strankam možnost hitrega in poceni reševanja 
sporov V drugem delu pa ureja postopek pridobitve brezplačne pravne pomoči, pri čemer je 
glavni namen zagotoviti pravno pomoč strankam, ki jim njihov socialni položaj onemogoča 
pridobitev pravne pomoči. 

Naloge določene z zakonom opravlja služba za pravno pomoč, ki je krovno ime za obstoječe 
organe (odvetniki, notarji), ki takšno dejavnost že opravljajo in za pisarne za pravno pomoč, ki so 
sestavni del takšne službe oz. svetovalce zaposlene v njih. Nadomestno reševanje sporov 
opravljajo notarji in pisarne za pravno pomoč, zaradi kolizije interesov pa tega ne opravljajo 
odvetniki, ker ti stranke prvenstveno zastopajo v postopkih pred sodišči. Naloge povezane z 
nuđenjem brezplačne pravne pomoči pa opravljajo odvetniki, notarji in pisarne za pravno pomoč, 
v skladu z 33. in 34. členom zakona, ki določata, da opravljajo vse naloge, razen če drug zakon 
določa drugače (npr. notarji so po zakonu ki ureja notariat omejeni pri zastopanju strank, 
svetovalci z opravljenim državnim pravniškim izpitom ne morejo nastopati v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi itd.). 
Zakon pri oblikah nadomestnega reševanja sporov loči tri možne institute reševanja sporov, po 
tem ko stranka vloži pisno vlogo za rešitev spora. Po preučitvi dokumentacije in pogovoru s 
stranko povabi svetovalec nasprotno stranko na razgovor, da se dogovorijo o obliki nadomestne 
rešitve spora. Če nasprotne stranke ni mogoče pritegniti k sodelovanju izda svetovalec na željo 
stranke pravno priporočilo, stranke pa lahko postopek izvensodne poravnave spremenijo v 
postopek izvensodne odločitve o sporu in obratno. 

Prvi institut nadomestnega reševanja sporov je tako pravno priporočilo, ki ga ob upoštevanju 
predpisov, ki urejajo področje na katerega se nanaša zadeva, na prošnjo stranke poda 
svetovalec in vsebuje ustni ali pisni predlog kako rešiti predloženo zadevo, predvsem v smislu 
mirne rešitve spora. 

Drugi institut je izvensodna poravnava, ki je pisna pogodba s katero se stranki, ob pomoči 
svetovalca, dogovorita o načinu rešitve spora, če takšna poravnava ne nasprotuje moralnim 
pravilom in veljavnim predpisom. Svetovalec strankam predstavi prednosti izvensodne poravnave 
(hiter in učinkovit postopek brez nepotrebnega zavlačevanja, nizki stroški) in jih usmerja in vodi 
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pri njeni sklenitvi ter omogoča strpen pogovor strđnk brez prisile ali pritiska, z namenom odprave 
nesoglasij med strankama in dosege izvensodne poravnave. Zakon natančno ureja postopek 
sklenitve izvensodne poravnave, ki je dokončna in je izvršilni naslov. 

Tretji institut je izvensodna odločitev o sporu, kije odločitev razsodišča o sporu, ki izhaja iz pravic 
s katerimi stranki prosto razpolagata in ga soglasno predložita razsodišču v odločitev, pri čemer 
ne gre za spore, ki so v izključni pristojnosti sodišč. Pogoj je sporazum strank za takšen način 
rešitve spora, postopek pa temelji na prostovoljni udeležbi strank. Razsodišče je sestavljeno iz 
treh razsodnikov, vendar je možen tudi sporazum strank o samo enem razsodniku. Zakon določa 
postopek, ki naj bo hiter, učinkovit in brez nepotrebnega zavlačevanja. Izvensodna odločitev o 
sporu je dokončna in je izvršilni naslov ter sta jo stranki dolžni izvršiti na način in v roku. ki je 
določen za izvršitev. 

Zakon nato določa kaj so stroški nadomestnega reševanja sporov ter določa, da se iz državnega 
proračuna se krije 25% teh stroškov, kot stimulacija strankam za nadomestno izvensodno 
reševanje sporov, kar bi bil, poleg hitrosti postopka, glavni argument za takšno reševanje sporov. 
Druge stroške postopka pa nosijo stranke in sicer nosi stroške pravnega priporočila stranka, ki 
zanj zaprosi, stroške izvensodne poravnave stranki v enakih delih, razen če se v izvensodni 
poravnavi ne dogovorita drugače ter stroške izvensodne odločitve o sporu stranki v sorazmerju z 
uspehom. 

Stranko se lahko na njeno prošnjo oprosti povračila stroškov pravnega priporočila, izvensodne 
poravnave in izvensodne odločitve o sporu, če izpolnjuje merila, ki veljajo za dodelitev brezplačne 
pravne pomoči po tem zakonu. 

Drugi del zakona ureja nuđenje brezplačne pravne pomoči, ki obsega nuđenje brezplačnih 
pravnih nasvetov o pravicah stranke ter brezplačno sestavo vlog in zastopanje stranke ter je 
lahko dodeljena za postopke pred domačimi in mednarodnimi sodišči in za postopke pred 
državnimi organi. Brezplačna pravna pomoč je namenjena državljankam in državljanom 
Republike Slovenije, osebam, ki zakonito bivajo v Republiki Sloveniji in osebam, ki so iskalci azila 
ali začasnega zatočišča, drugim tujcem pod pogojem vzajemnosti ali če tako določa mednarodno 
pravo, če bi s plačilom stroškov pravnega svetovanja ali zastopanja ogrozili svoje preživljanje in 
preživljanje svojih družinskih članov. Brezplačna pravna pomoč je namenjena tudi pravnim 
osebam, registriranim v Republiki Sloveniji, ki opravljajo humanitarno ali neprofitno dejavnost in 
nimajo sredstev za plačilo stroškov pravnega svetovanja ali zastopanja. 

Zakon določa natančen postopek pridobitve pomoči, oddajo prošnje, postopek odločanja in 
postavlja kriterije pridobitve pomoči. Zlasti pomembne so določbe, ki urejajo upravičenost 
prosilca, pri čemer se upoštevajo njegovi dohodki in dohodki ožjih družinskih članov ter prosilčevo 
premoženjsko stanje in premoženjsko stanje njegovih ožjih družinskih članov, razen če je zaradi 
nasprotnih interesov prosilca in družinskih članov potrebno presojati prosilčev položaj ločeno. 

Zakon določa relativno širok krog upravičencev, ki pa so v višjih razredih (manjša socialna 
ogroženost) dolžni soprispevati k stroškom pomoči. Tako je prosilec upravičen do brezplačne 
pravne pomoči, če njegovi dohodki in dohodki njegovih družinskih članov v zadnjih treh mesecih 
pred vložitvijo prošnje, na osebo v povprečju ne presegajo 200 % zajamčene plače po zakonu (v 
nadaljevanju: osnova) in sicer po naslednjih merilih: 

Razred Prosilci, katerih dohodek na 
družinskega člana je: 

so upravičeni do pokritja stroškov nagrade in 
dejanskih izdatkov svetovalca v višini: 

4. Od 80% do 100% osnove 25 % 
3. Od 60% do 80% osnove 50 % 
2. Od 40% do 60% osnove 75 % 

i 1. I Pod 40% osnove 100 % 
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To dejansko pomeni širši krog upravičencev, ki-se bodo obračali na službo pravne pomoči, kar je 
hkrati povezano z možnostjo posredovanja službe v tej preventivni fazi in doseganja učinkovitega 
nadomestnega reševanja sporov še pred začetim postopkom na sodiščih. 

Pri presoji upravičenosti se zlasti upošteva ali je zadeva oz vrednost spornega predmeta za 
prosilca pomembna, če prošnja ni očitno nerazumno v nasprotju z dejanskim stanjem, če prosilec 
nima namena zlorabiti brezplačne pravne pomoči, če je prosilec pripravljen na nadomestno 
rešitev spora, če je takšna rešitev za prosilčevo zadevo primerna, pri pravnih osebah pa tudi če 
status in dejavnost pravn'e osebe opravičujejo dodelitev brezplačne pravne pomoči, končno pa se 
presoja tudi druge izjemne okoliščine, ki kažejo na upravičenost prosilca do dodelitve brezplačne 
pravne pomoči. Prosilca iz 4.. 3. ali 2. razreda se lahko tudi oprosti stroškov soprispevka za 
brezplačno pravno pomoč, če je to nujno zaradi izjemnih okoliščin ali iz razlogov pravičnosti (npr 
težko zdravstveno stanje, veliko število otrok v družini in podobno). Upravičencu se nato določi 
svetovalca iz seznama odvetnikov, notarjev ali liste pisarn za pravno pomoč in svetovalcev pri 
čemer se. če je to mogoče, upošteva želje upravičenca glede izbire svetovalca. 

Prošnjo za brezplačno pravno pomoč lahko komisija zavrne, če kljub izkazanemu nizkemu 
dohodku ni ogroženo preživljanje prosilca in njegovih družinskih članov, ker premoženje prosilca 
in njegovih družinskih članov sestavljajo nepremičnine, vrednosti papirji, različne hranilne vloge in 
vse drugo premoženje, ki prosilcu omogočajo pridobitev pravne pomoči. Kot premoženje se ne 
šteje stanovanje ali stanovanjska hiša. ki služi kot prebivališče prosilca in njegovih družinskih 
članov, razen če prodaja stanovanja ali stanovanjske hiše ne bi ogrozila prosilčevega preživljanja 
in preživljanja njegovih družinskih članov. Zoper zavrnjeno prošnjo je možna pritožba. 

Za plačilo nagrade in povrnitev dejanskih izdatkov svetovalca, ki nastanejo v postopku, za 
katerega je brezplačna pravna pomoč upravičencu dodeljena, zakon uporabljajo merila, po 
katerih je upravičenec, ki je v postopku uspel dolžan povrniti stroške iz stroškov ki so mu bili v 
postopku povrnjeni ali iz prisojenega. Stroški svetovalca za upravičenca, ki v postopku ni uspel 
gredo iz sredstev službe za pravno pomoč, možno pa je. da prosilec zaprosi še za povrnitev 
ugotovljenih stroškov nasprotne stranke nastalih v postopku Vendar pa je upravičenec dolžan 
povrniti stroške, če se je njegovo premoženjsko stanje v treh letih od končanega postopka, za 
katerega je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, bistveno izboljšalo tako. da povrnitev 
stroškov ne pomeni ogrozitve upravičenčevega preživljanja in preživljanja njegovih družinskih 
članov. 

Zakon v zadnjem delu govori še o organizaciji službe za pravno pomoč katere najvišji organ je 
, svet. ki ima sedem članov, ki jih za dobo štirih let. na predlog pristojnih služb, imenuje minister za 

pravosodje izmed sodnikov, odvetnikov, notarjev, uslužbencev ministrstva za pravosodje, 
uslužbencev pisarne varuha človekovih pravic, svetovalcev pisarn za pravno pomoč in 
predstavnikov nevladnih organizacij. 

Svet ustanavlja, spremlja in usklajuje delo komisij, pisarn za pravno pomoč in odvetnikov, odloča 
o pritožbah zoper sklepe komisij in svetovalcev, sestavlja listo pisarn za pravno pomoč in 
svetovalcev ter skrbi za njeno dostopnost ter opravlja druga dela potrebna za delovanje službe 
pravne pomoči, opravlja nadzor nad delom komisij, pisarn za pravno pomoč in delom odvetnikov 
v okviru službe pravne pomoči. Enkrat letno svet sestavi poročilo o delu službe pravne pomoči in 
ga predloži ministru pristojnemu za pravosodje ter pisarni varuha človekovih pravic. 

Na območju vsakega okrožnega sodišča svet ustanovi najmanj po eno komisijo, lahko pa tudi 
več, če je za normalno delovanje službe pravne pomoči potrebna ustanovitev dodatnih komisij. 
Komisijo sestavljajo trije člani. Komisija daje mnenja pri izvensodnih poravnavah, imenuje 
razsodnika, odloča o izločitvi članov razsodišča ter odloča o dodelitvi brezplačne pravne pomoči 
po določeni krajevni pristojnosti. 

V službo pravne pomoči so vključeni vsi odvetniki in notarji in lahko nuđenje pomoči odklonijo le. 
če tako določa drug zakon. Način ter višino povračila stroškov odvetnikov in notarjev za 
opravljanje nalog brezplačne pravne pomoči določi minister pristojen za pravosodje v soglasju z 
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Odvetniško in Notarsko zbornico v dveh mesecih od uveljavitve zakona pri čemer povračilo 
stroškov odvetnikom in notarjem za opravljanje nalog službe pravne pomoči ne sme biti višje od 
80% veljavne tarife za opravljanje odvetniških in notarskih storitev za posamezno opravljeno 
nalogo Rešitev je podobna rešitvam v tujini, kjer gre za nižji zaslužek, saj v sistemu brezplačne 
pravne pomoči za odvetnike in notarje ni poslovnega tveganja, ker bo njihove stroške pokrila 
država. Svetovalci v pisarnah za pravno pomoč opravljajo vsa dejanja v zvezi s pravnim 
priporočilom, izvensodno poravnavo, izvensodno odločitvijo o sporu ter nuđenjem brezplačne 
pravne pomoči, razen če drug zakon ne določa drugače (npr. svetovalci z opravljenim državnim 
pravniškim izpitom ne morejo nastopati v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, itd.). Naloge 
pisarn za pravno pomoč se opravljajo kot javna služba, pri čemer koncesijo na podlagi razpisa 
podeli minister pristojen za pravosodje pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo določene 
pogoje. Koncesionar mora biti zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati v 
zvezi z opravljanjem nalog nadomestnega reševanja sporov in brezplačne pravne pomoči. Zakon 
končno določa tudi pogoje za svetovalca in sicer, da je državljan Republike Slovenije, da aktivno 
obvlada slovenski jezik, na območju, kjer živijo pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti pa 
tudi italijanski oz. madžarski jezik, da je poslovno in splošno zdravstveno sposoben, da ima 
najmanj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri in ima opravljen državni pravniški izpit. 

V zadnjih členih zakon določa, da se sredstva za opravljanje nalog službe pravne pomoči 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije ter določa pričetek delovanja službe pravne 
pomoči. 

Cilj zakona je tako zagotoviti hitre in poceni postopke za reševanje sporov izven sodišč in 
omogočiti strankam, ki zaradi socialne ogroženosti ne morejo pridobiti pravne pomoči, možnost 
pridobitve pravne pomoči že v predsodnem postopku in nato možnost pravne pomoči in 
zastopanja v postopkih pred sodišči in državnimi organi, s čimer se bo zapolnila pravna praznina 
na obeh področjih in zagotovila implementacija ustavnega načela o socialni državi. 

1.5. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe zakona v delu. ki ureja nadomestno reševanje sporov ne bodo 
povzročile dodatnih stroškov, predvsem iz dveh razlogov. Sicer gre za ustanovitev nove službe, ki 
pa stroške ustanovitve temeljito zmanjšuje predvsem z uključitvijo že obstoječe notarske službe 
za opravljanje nalog nadomestnega reševanja sporov in podelitvijo koncesij pisarnam za pravno 
pomoč, ki po zakonu same zagotavljajo osnovne pogoje za delovanje. Poleg tega se nastale 
stroške nadomestnega reševanja sporov financira iz prispevkov strank, pri čemer je strošek 25% 
subvencija države za tovrstno reševanje sporov, ki pa že na srednji rok pomeni zmanjšanje 
sredstev za postopke na sodiščih. Na dolgi rok pomeni uvajanje službe, ki bo opravljala naloge 
nadomestnega reševanja sporov velik prihranek zlasti skozi manjši pripad zadev na sodiščih, kar 
je praksa tudi v tujini. 

Sistem brezplačne pravne pomoči bo pomenil izdatek zlasti v tistem delu, ko bo brezplačna 
pravna pomoč nudena socialno ogroženim v celoti, manjši del pa v delu, kjer se bo pomoč 
sofinacirala s strani strank. Sistem brezplačne in subvencionirane pravne pomoči zagotavlja širši 
krog upravičencev, ki se bodo na pisarne za pravno pomoč obračale, kar je povezano z 
možnostjo posredovanja v večjem številu bodočih sporov in povečanjem učinkovitosti 
nadomestnega reševanja sprov. Prednosti zakona so zlasti določbe o povrnitvi stroškov s strani 
upravičencev, če so v postopku uspeli in o povrnitvi stroškov pri spremembi njihovega gmotnega 
položaja, kar bo omogočilo povračilo sredstev službi za pravno pomoč. Prihranek pri delovanju 
službe pravne pomoči se zagotavlja tudi skozi sistem vključitve vseh odvetnikov in notarjev (in 
njihove ze obstoječe infrastrukture) obenem pa z določitvijo zgornje meje tarif za njihovo nuđenje 
brezplačne pravne pomoči. Nižji stroški se zagotavljajo tudi s podeljevanjem koncesij in 
določitvijo stroškov za opravljeno delo koncesionarjev, kjer bodo stroški lahko nižji od odvetniških 
in notarskih storitev, zlasti kar zakon vsebuje možnost podeljevanja omejenih koncesij (npr. za 
manj zahtevna dela) in s tem zniževanje stroškov v primerih, kjer ni nujno potrebna pomoč 
odvetnika ali notarja. Določbe zakona o temeljitem presojanju upravičenosti do brezplačne 

15. oktober 1999 71 poročevalec, št. 73 



pravne pomoči, kjer cela vrsta kriterijev pogojuje pridobitev pomoči, pa ne pomenijo omejevanja 
pravice do brezplačne pravne pomoči, ampak predvsem pomenijo kontrolirano in smiselno 
uporabo sredstev v primerih, ko gre resnično za stranke, ki so brezplačne pravne pomoči 
potrebne, kar je dodaten mehanizem zmanjševanja stroškov delovanja službe pravne pomoči 

Služba pravne pomoči bo tako ob najmanjših možnih stroških zagotovila socialno ogroženim 
dostop do pravne pomoči in omogočila nadomestno izvensodno reševanje sporov, kar bo na 
dolgi rok pomenilo zmanjševanje stroškov za sodne potopke in večjo pravno osveščenost 
prebivalstva 
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2. TEKST PREDLOGA ZAKONA 

PREDLOG ZAKONA O NADOMESTNEM REŠEVANJU SPOROV IN BREZPLAČNI PRAVNI 
POMOČI 

1. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

Ta zakon ureja nadomestno reševanje sporov, nuđenje brezplačne pravne pomoči in delovanje 
službe pravne pomoči. 

Namen oblik nadomestnega reševanja sporov, ki jih določa ta zakon je razbremeniti sodišča tei 
strankam zagotoviti možnost hitrejšega in cenejšega reševanja sporov. 

Namen brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je zagotoviti pravno pomoč strankam, ki jim 
njihov socialni položaj onemogoča pridobitev pravne pomoči. 

2. člen 

Naloge nadomestnega reševanja sporov in brezplačne pravne pomoči po tem zakonu opravlja 
služba za pravno pomoč. 

Službo pravne pomoči sestavljajo svet službe pravne pomoči (v nadaljevanju: svet), komisije, 
razsodišča, odvetniki, notarji, pisarne za pravno pomoč ter svetovalci, ki delajo v pisarnah za 
pravno pomoč. 

Nadomestno reševanje sporov opravljajo komisije, razsodišča, notarji in pisarne za pravno 
pomoč. 

Brezplačno pravno pomoč opravljajo komisije, odvetniki, notarji in pisarne za pravno pomoč. 

2. NADOMESTNO REŠEVANJE SPOROV 

I. SPLOŠNO 

3. člen 

Oblike nadomestnega reševanje sporov po tem zakonu so pravno priporočilo, izvensodna 
poravnava in izvensodna odločitev o sporu. 

4. člen 

Izraz svetovalec se v postopku nadomestnega reševanja sporov po tem zakonu smiselno 
uporablja za notarja in svetovalca v pisarni za pravno pomoč, izraz pisarna za pravno pomoč pa 
tudi za prostore, v katerih se opravlja notariat. 

5. člen 

Stranka vloži pisno vlogo za rešitev spora skupaj z opisom zadeve in potrebno dokumentacijo v 
pisarni za pravno pomoč. 
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Po preučitvi dokumentacije in pogovoru s stranko povabi svetovalec nasprotno stranko na 
razgovor. Če nasprotne stranke ni mogoče pritegniti k sodelovanju izda svetovalec na željo 
stranke pravno priporočilo. 

Če nasprotna stranka pride na razgovor, se stranke in svetovalec dogovorijo o obliki nadomestne 
rešitve spora. Svetovalec na podlagi tega dogovora prične postopek izdaje pravnega priporočila 
izvensodne poravnave ali izvensodne odločitve o sporu. 

Stranke lahko postopek izvensodne poravnave spremenijo v postopek izvensodne odločitve o 
sporu in obratno. 

II. PRAVNO PRIPOROČILO 

6. člen 

Pravno priporočilo ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje na katerega se nanaša zadeva, 
na prošnjo stranke poda 'svetovalec in vsebuje ustni ali pisni predlog kako mirno rešiti predloženo 
zadevo. 

Vsebino prošnje in predloga za rešitev zadeve vpiše svetovalec v spis o primeru. 

III. IZVENSODNA PORAVNAVA 

7. člen 

Izvensodna poravnava po tem zakonu je pisna pogodba s katero se stranki, ob pomoči 
svetovalca, dogovorita o načinu rešitve spora. 

Stranki lahko skleneta izvensodno poravnavo, če takšna poravnava ne nasprotuje moralnim 
pravilom in veljavnim predpisom. 

Izvensodno poravnavo lahko stranki skleneta v obsegu, ki zajema celotno sporno zadevo ali le 
njen posamezni del. 

8. člen 

Svetovalec na podlagi zbranih podatkov sestavi predlog izvensodne poravnave in povabi stranke 
na razgovor, na katerem jim predlog predstavi ter jih pozove, da na predlog podajo svoje 
pripombe in predloge. 

Svetovalec strankam predstavi prednosti izvensodne poravnave in jih usmerja in vodi pri njeni 
sklenitvi ter omogoča strpen pogovor strank brez prisile ali pritiska, z namenom odprave 
nesoglasij med strankama in dosege izvensodne poravnave. 

Svetovalec je dolžan skrbeti, da je postopek hiter, učinkovit in brez nepotrebnega zavlačevanja. 

Če svetovalec in stranke ugotovijo, da izvensodne poravnave ni mogoče skleniti, se lahko 
dogovorijo za izdajo pravnega priporočila, izvedbo izvensodne odločitve o sporu ali končajo 
postopek nadomestnega reševanja sporov. 

Na podlagi pripomb in predlogov strank svetovalec oblikuje končno besedilo izvensodne 
poravnave v pisni obliki in ga prebere strankam. 
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Besedilo izvensodne poravnave mora obvezno vsebovati navedbo strank, opis sporne zadeve, 
vsebino dosežene izvensodne poravnave, način in rok izpolnitve obveznosti, datum sklenitve 
izvensodne poravnave, ime in priimek svetovalca in podpis strank ter svetovalca. 

Svetovalec lahko, če je to potrebno, pred podpisom izvensodne poravnave za mnenje zaprosi 
komisijo, ki poda neobvezno mnenje, o čemer svetovalec obvesti stranke. 

Svetovalec je na izvršljivost izvensodne poravnave dolžan stranke opozoriti pred njihovim 
podpisom. Če se stranke z besedilom strinjajo ga podpišejo. 

Tako sklenjena izvensodna poravnava je dokončna in je izvršilni naslov. 

Vsaka stranka prejme po en izvod izvensodne poravnave, izvod pa ostane v arhivu pisarne za 
pravno pomoč. 

IV. IZVENSODNA ODLOČITEV O SPORU 

9. člen 

Izvensodna odločitev o sporu po tem zakonu je odločitev razsodišča o sporu iz pravic, s katerimi 
stranki prosto razpolagata in ga soglasno predložita razsodišču v odločitev, če za spor ni 
določena izključna pristojnost sodišča ali drugega organa. 

10. člen 

Pogoj za izvensodno odločitev o sporu (v nadaljevanju: odločitev) je pisna pogodba strank o 
izvensodni odločitvi o sporu (v nadaljevanju: pogodba). 

S pogodbo se stranki dogovorita, da bosta spor predložili neodvisnemu razsodišču v odločitev. 

Postopek izvensodne odločitve o sporu temelji na prostovoljni udeležbi strank ob upoštevanju 
načel ustnosti in neposrednosti v postopku. 

Svetovalec je stranke dolžan opozoriti, da je odločba, ki se izda v postopku izvensodne odločitve 
o sporu izvršilni naslov. 

11. člen 

O sporu med strankama odloči razsodišče. 

Razsodišče je sestavljeno iz treh razsodnikov. 

Komisija imenuje enega člana razsodišča izmed svetovalcev, ostala dva člana pa določita stranki, 
tako da vsaka stranka določi enega člana razsodišča. Predsednik razsodišča je član razsodišča, 
ki ga imenuje komisija. 

Stranki se lahko dogovorita, da v sporu odloči razsodnik posameznik, ki ga. na podlagi njune 
sporazumne določitve, izmed svetovalcev imenuje komisija in zanj smiselno veljajo določbe tega 
zakona o predsedniku razsodišča. 

Če je za izvedbo izvensodne odločitve o sporu to potrebno, lahko predsednik razsodišča zahteva 
določitev zapisnikarja. 

15. oktober 1999 75 poročevalec, št. 73 
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Ko ena od strank v dveh izvodih izroči pogodbo v pisarno za pravno pomoč določi predsednikc 
razsodišča datum obravnave. 

Stranke pozove, da naj v primernem roku v dveh izvodih dostavijo razsodišču vse listine in 
njihova stališča v zvezi s sporom. 

Hkrati stranke pozove, naj na obravnavo prinesejo listine ali druge predmete, ki bi lahko služili kot 
dokaz, predlagajo priče in izvedence ter jih opozori na možnost predlaganja izvedbe ogleda izven 
sedeža pisarne za pravno pomoč. 

13. člen 

V primeru dvoma v člana razsodišča lahko stranki zahtevata njegovo izločitev, v primeru 
zadržanosti pa njegovo zamenjavo. . 

O zahtevi odloča komisija po predhodni izjavi strank. 

Nadomestnega člana razsodišča imenuje komisija izmed svetovalcev. 

14. člen 

Obravnava je javna, razen če je zaradi varstva tajnosti, za katero zakon tako določa, varstva 
javnega reda, morale, varstva osebnega in družinskega življenja strank ali iz interesa pravičnosti 
postopek zaupne narave, o čemer odloči razsodišče. 

Predsednik razsodišča je dolžan skrbeti, da je postopek hiter, učinkovit in brez nepotrebnega 
zavlačevanja. 

Predsednik razsodišča da možnost vsaki stranki, da predstavi svoje mnenje o sporni zadevi in 
predlaga dokaze, ki jih bo izvedla na obravnavi oz. dejstva, ki jih bo mogoče ugotoviti z ogledom 

Stranki predlagata predsedniku razsodišča tudi zaslišanje prič, izvedencev ter obravnavanje listih 
in drugih predmetov, ki so predloženi kot dokaz. 

Zaslišanje prič in izvedencev poteka tako. da vprašanja priči ali izvedencu najprej postavlja 
stranka, nato pa člani razsodišča. 

Pri obravnavi listin in drugih predmetov ima nasprotna stranka pravico podati mnenje o 
verodostojnosti listin ter drugih predmetov, ki so bili predloženi. 

O poteku obravnave se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo izjave navzočih, dokazi, ki so bili na 
obravnavi izvedeni ter druga dejstva za katera tako zahteva stranka ali član razsodišča. 

15. člen 

Razsodišče sprejme končno odločitev, pri čemer presodi utemeljenost dejstev glede na rezultat 
celotnega dokaznega postopka. 
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Razsodišče odloči s soglasjem članov razsodišča po tajnem postopku. O tajnem postopku 
odločanja se piše posvetovalni zapisnik, ki ga podpišejo člani razsodišča in zapisnikar, če je 
določen. 

16 člen 

Odločba mora biti izdana v pisni obliki ter mora vsebovati imena strank, kraj in dan izdaje, 
odločitev o sporu, razloge, na katerih temelji, način in rok izpolnitve obveznosti ter podpis 
predsednika razsodišča ter zapisnikarja, če je ta določen. 

Odločba se izda brez navedbe razlogov na katerih temelji samo. če sta se stranki sporazumeli, 
da je ni potrebno obrazložiti, kar mora biti razvidno iz zapisnika o poteku obravnave. 

Vsaka stranka prejme po en izvod odločbe in kopijo zapisnika. En izvod odločbe in zapisnik hrani 
arhiv pisarne za pravno pomoč. Posvetovalni zapisnik hrani arhiv pisarne za pravno pomoč v 
zapečateni kuverti in ga lahko vpogleda le sodišče v primeru sodnega postopka. 

17. člen 

Odločba je izvršilni naslov ter sta jo stranki dolžni izvršiti na način in v roku, ki je določen za 
izvršitev. 

Odločba je dokončna in proti njej ni pritožbe. 

V. STROŠKI 

18. člen 

Stroški pravnega priporočila, izvensodne poravnave in izvensodne odločitve o sporu so vsi stroški 
nastali službi za pravno pomoč v zvezi z posameznim postopkom. Iz proračuna Republike 
Slovenije se krije 25% teh stroškov. 

Minister pristojen za pravosodje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona z aktom, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije določi višino stroškov pravnega priporočila, izvensodne 
poravnave in izvensodne odločitve o sporu. 

19. člen 

Stroške pravnega priporočila nosi stranka, ki zanj zaprosi. Če za pravno priporočilo zaprosi več 
strank, nosi vsaka enak del stroškov. 

Stroške izvensodne poravnave nosita stranki v enakih delih, razen če se v izvensodni poravnavi 
ne dogovorita drugače. 

Stroške izvensodne odločitve o sporu nosita stranki v sorazmerju z uspehom. Stranka lahko 
uveljavlja tudi stroške, ki so ji v postopku izvensodne odločitve o sporu nastali zaradi izvedbe 
dokazov. 

Stranko se lahko na njeno prošnjo oprosti povračila stroškov pravnega priporočila, izvensodne 
poravnave in izvensodne odločitve o sporu, če izpolnjuje merila, ki veljajo za dodelitev brezplačne 
pravne pomoči po tem zakonu. 
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3. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 

20. člen 

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu obsega nuđenje brezplačnih pravnih nasvetov o 
pravicah stranke ter brezplačno sestavo vlog in zastopanje stranke do konca postopka, za 
katerega je stranki brezplačna pravna pomoč dodeljena. 

Brezplačna pravna pomoč je lahko dodeljena za postopke pred domačimi in mednarodnimi 
sodišči in za postopke pred državnimi organi. 

Za nuđenje brezplačne pravne pomoči v isti zadevi v postopkih pred ustavnim sodiščem in 
mednarodnimi sodišči mora prosilec podati ločeno prošnjo. 

Določbe tega zakona o nuđenju brezplačne pravne pomoči se smiselno uporabljajo tudi v 
postopkih pred drugimi državnimi organi, razen za nuđenje brezplačne pravne pomoči po uradni 
dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek. 

21. člen 

Brezplačna pravna pomoč je namenjena državljankam in državljanom Republike Slovenije, 
osebam, ki zakonito bivajo v Republiki Sloveniji in osebam, ki so iskalci azila ali začasnega 
zatočišča ter drugim tujcem pod pogojem vzajemnosti ali če tako določa mednarodno pravo, če bi 
s plačilom stroškov pravnega svetovanja ali zastopanja ogrozili svoje preživljanje in preživljanje 
svojih družinskih članov. 

Brezplačna pravna pomoč je namenjena tudi pravnim osebam, registriranim v Republiki Sloveniji, 
ki opravljajo humanitarno ali neprofitno dejavnost in nimajo sredstev za plačilo stroškov pravnega 
svetovanja ali zastopanja. 

Izraz svetovalec se v postopku nuđenja brezplačne pravne pomoči smiselno uporablja za 
odvetnika, notarja in svetovalca v pisarni za pravno pomoč. 

22. člen 

Prošnjo za brezplačno pravno pomoč podajo prosilci pisno odvetniku, notarju ali v pisarni za 
pravno pomoč. Če gre po presoji svetovalca za enostavno zadevo, lahko prosilec poda prošnjo 
ustno, svetovalec pa to vpiše v spis o primeru. 

Prošnja mora vsebovati podatke o prosilcu, opis zadeve, opis željene pravne pomoči, predlog za 
svetovalca in druge potrebne podatke. 

Pisni prošnji mora prosilec priložiti potrdilo o svojih dohodkih in dohodkih svojih družinskih članov 
za zadnje tri mesece pred vložitvijo prošnje, zadnjo odločbo o odmeri svoje dohodnine in 
dohodnine svojih družinskih članov ter potrdilo o svojem premoženjskem stanju. 

Za družinske člane prosilca se po tem zakonu štejejo zakonec oz. oseba, ki živi z njim v 
življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni 
preživljati ter starši, posvojitelji in druge osebe, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje in jih 
prosilec preživlja. 
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Pravna oseba mora prošnji priložiti tudi sklep o vpisu v register, akt. iz katerega je razvidna 
dejavnost ter zadnji zaključni račun pravne osebe. 

Če je vloga nepopolna se od prosilca zahteva dopolnitev v primernem roku. Če vloga ni ustrezno 
dopolnjena se zavrže. 

23. člen 
• 

Pri odločanju o upravičenosti prošnje se najprej presoja materialna upravičenost prosilca, pri 
čemer se upoštevajo njegovi dohodki in dohodki ožjih družinskih članov ter prosilčevo 
premoženjsko stanje in premoženjsko stanje njegovih ožjih družinskih članov, razen če je zaradi 
nasprotnih interesov prosilca in družinskih članov potrebno presojati prosilčev položaj ločeno. 

V dohodek po prejšnjem odstavku se štejejo v zadnjega pol leta pred vložitvijo prošnje 
pridobljene dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki prosilca in njegovih družinskih članov, ki 
so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen: 

dodatka za pomoč in postrežbo; 
prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini; 
otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom: 
starševskega dodatka; 
štipendij; 
dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo. 

Enkratni prejemki (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu. ko so 
plačani, štejejo v dohodek tako. da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež. 

Pri ugotavljanju dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

Prosilec je upravičen do brezplačne pravne pomoči, če njegovi dohodki in dohodki njegovih 
družinskih članov v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo prošnje, na osebo v povprečju ne 
presegajo 200 % zajamčene plače po zakonu (v nadaljevanju: osnova) in sicer po naslednjih 
merilih: 

Razre 
d 

Prosilci. katerih dohodek na so upravičeni do pokritja stroškov nagrade in 
družinskega člana je: dejanskih izdatkov svetovalca v višini: 

4. Od 80% do 100% osnove 25 % 
3. Od 60% do 80% osnove 50 % 

i 2. Od 40% do 60% osnove 75 % 
[T pod 40% osnove 100% 

V primeru oseb. ki zakonito bivajo v Republiki Sloveniji in oseb, ki so iskalci azila ali začasnega 
zatočišča ter drugih tujcev iz 21. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo merila iz prejšnjega 
odstavka. 

24. člen 

Svetovalec pošlje prošnjo komisiji, ki o njej odloči. 

Če gre za nujno zadevo, lahko o prošnji začasno odloči svetovalec, komisija pa odločitev 
svetovalca naknadno potrdi. Če komisija prošnjo naknadno zavrne ali spremeni obseg 
brezplačne pravne pomoči, prosilec izgubi pravico oz. je upravičen do spremenjenega obsega 
brezplačne pravne pomoči od odločitve komisije dalje. 
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Če gre po presoji svetovalca za enostavno zadevo, v kateri je potrebno prosilcu nuditi preproste 
pravne nasvete, lahko svetovalec sam odloči o upravičenosti prosilca in prosilcu nudi brezplačne 
pravne nasvete, kar vpiše v spis o primeru. 

Prošnji se lahko ugodi tudi. če prosilec iz utemeljenih razlogov ni predložil zahtevanih dokazil. 
Prosilec je dolžan manjkajoča dokazila predložiti naknadno v primernem roku, ki ga določi 
komisija, sicer prosilec izgubi pravico do brezplačne pravne pomoči. 

25. člen 

Če prosilec izpolnjuje merila iz 23 člena tega zakona komisija prošnji s sklepom ugodi, predvsem 
če presodi, da: 

je zadeva oz. vrednost spornega predmeta za prosilca pomembna, 
prošnja ni očitno nerazumno v nasprotju z dejanskim stanjem 
prosilec nima namena zlorabiti brezplačne pravne pomoči 
je prosilec pripravljen na nadomestno rešitev spora, če je v prosilčevem primeru takšna 
rešitev primerna 
pri pravnih osebah status in dejavnost pravne osebe opravičujejo dodelitev brezplačne 
pravne pomoči 
obstajajo druge izjemne okoliščine, ki kažejo na upravičenost prosilca do dodelitve 
brezplačne pravne pomoči 

in prosilca v skladu z merili v 23. členu oprosti plačila nagrade in dejanskih izdatkov za svetovalca 
ali pa prošnjo zavrne. 

Komisija lahko prosilca iz 4., 3. ali 2. razreda oprosti tudi stroškov soprispevka za brezplačno 
pravno pomoč, če je to nujno zaradi izjemnih okoliščin ali iz razlogov pravičnosti. 

Sklep se vroči prosilcu in svetovalcu, kije prosilcu določen. 

« 26. člen 

Upravičencu se določi svetovalca iz seznama odvetnikov, notarjev ali liste pisarn za pravno 
pomoč in svetovalcev, pri čemer se, če je to mogoče, upošteva želje upravičenca glede izbire 
svetovalca. 

Svetovalec vodi spis o primeru in je o primeru na zahtevo sveta dolžan poročati ali podati spis na 
vpogled 

27. člen 

Prošnjo za brezplačno pravno pomoč lahko komisija zavrne, če kljub izkazanemu nizkemu 
dohodku ni ogroženo preživljanje prosilca in njegovih družinskih članov, ker premoženje prosilca 
in njegovih družinskih članov sestavljajo nepremičnine, vrednosti papirji, različne hranilne vloge in 
vse drugo premoženje, ki prosilcu omogočajo pridobitev pravne pomoči. 

V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi kot 
prebivališ.če prosilca in njegovih družinskih članov, razen če prodaja stanovanja ali stanovanjske 
hiše ne bi ogrozila prosilčevega preživljanja in preživljanja njegovih družinskih članov. 

Če je bila prošnja za brezplačno pravno pomoč zavrnjena se prosilec lahko pritoži na svet v roku 
15 dni od vročitve sklepa o zavrnitvi prošnje. 
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Svet pritožbo zavrže kot prepozno, zavrne kot neutemeljeno ali ji ugodi v skladu z merili iz 23. 
člena tega zakona. V primeru, da je pritožbi ugodeno, se stroški pritožbenega postopka plačajo iz 
sredstev službe za pravno pomoč. 

28. člen 

Upravičenec lahko zahteva zamenjavo svetovalca. Če je zahteva utemeljena določi komisija 
upravičencu novega svetovalca. 

Svetovalec je dolžan komisiji predlagati, da dodeli upravičencu drugega svetovalca, če tako 
določa drug zakon ali če so izraženi utemeljeni dvomi v njegovo nepristranost. 

Če si upravičenec izbere svojega pooblaščenca izgubi pravico do brezplačne pravne pomoči. 

29. člen 

Upravičenec je dolžan svetovalca obveščati o vseh okoliščinah, pomembnih za njegovo 
upravičenost do brezplačne pravne pomoči in je dolžan vsakih dvanajst mesecev od odobritve 
brezplačne pravne pomoči predložiti dokazila iz 22. člena tega zakona. 

Svetovalec lahko iz utemeljenih razlogov zahteva predložitev dokazil iz 22. člena tega zakona 
tudi v vmesnem obdobju. 

Na predlog svetovalca komisija zaradi spremenjenih okoliščin pri prosilcu ponovno odloči o 
pravici do brezplačne pravne pomoči. 

30. člen 

Stroški brezplačne pravne pomoči so stroški nagrade in povrnitve dejanskih stroškov svetovalca. 

Če je svetovalec nudil brezplačno pravno pomoč je upravičen do nagrade in povrnitve dejanskih 
izdatkov, ki mu jih na podlagi predloženega stroškovnika svet izplača iz sredstev službe za 
pravno pomoč. 

Za plačilo nagrade in povrnitev dejanskih izdatkov svetovalca, ki nastanejo v postopku, za 
katerega je brezplačna pravna pomoč upravičencu dodeljena, se uporabljajo naslednja merila:. 

- če je upravičenec v postopku uspel, je dolžan službi za pravno pomoč iz stroškov, ki so bili v 
postopku povrnjeni, v 15 dneh povrniti znesek za nagrado in dejanske izdatke svetovalca; če to 
ne zadošča, je upravičenec dolžan v 15 dneh razliko povrniti iz svojih sredstev, pridobljenih v 
postopku; 

- če upravičenec v postopku ni uspel, svetovalcu, po predložitvi stroškovnika, svet povrne znesek 
za nagrado in dejanske izdatke iz sredstev službe za pravno pomoč: 

- če upravičenec v postopku ni uspel in bi s plačilom ugotovljenih stroškov nasprotne stranke 
nastalih v postopku, ogrozil svoje preživljanje in preživljanje svojih družinskih članov, lahko 
komisija na novo prošnjo upravičenca odloči, da se upravičencu ti stroški povrnejo iz sredstev 
službe za pravno pomoč; 

- upravičenec je dolžan v 15 dneh povrniti stroške iz prejšnjih dveh alinej ter iz 4. odst. 19. člena 
tega zakona, če se je njegovo premoženjsko stanje v treh letih od končanega postopka, za 
katerega je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, bistveno izboljšalo tako. da povrnitev 
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stroškov ne pomeni ogrozitve upravičenčevega preživljanja in preživljanja njegovih družinskih 
članov. 

Za opravila v zvezi z povrnitvijo stroškov po prejšnjem odstavku ima državni pravobranilec 
pravico do pregleda davčne dokumentacije, ki jo za upravičenca vodi pristojni davčni organ 

Če je pravnomočno ugotovljeno, da je stranka navedla lažne podatke za pridobitev brezplačne 
pravne pomoči, je dolžna službi za pravno pomoč povrniti vse izplačane stroške skupaj z 
zakonitmi obrestmi od dneva izplačila. 

Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. in 4. alineje drugega odstavka tega člena ter 
obveznosti iz prejšnjega odstavka se uporabijo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje 

IV. SLUŽBA PRAVNE POMOČI 

31. člen 

Najvišji organ službe pravne pomoči je svet. Svet ima sedem članov, ki jih za dobo štirih let na 
predlog pristojnih služb, imenuje minister za pravosodje izmed sodnikov, odvetnikov, notarjev, 
uslužbencev ministrstva za pravosodje, uslužbencev pisarne varuha človekovih pravic, 
svetovalcev pisarn za pravno pomoč in predstavnikov nevladnih organizacij. 

Svet ustanavlja, spremlja in usklajuje delo komisij, pisarn za pravno pomoč in odvetnikov, odloča 
o pritožbah zoper sklepe komisij in svetovalcev, sestavlja listo pisarn za pravno pomoč in 
svetovalcev ter skrbi za njeno dostopnost ter opravlja druga dela potrebna za delovanje službe 
pravne pomoči. 

Svet opravlja nadzor nad delom komisij, pisarn za pravno pomoč in delom odvetnikov ter notarjev 
v okviru službe pravne pomoči. V primeru koncesionarjeve kršitve koncesijske pogodbe iz 38. čl. 
tega zakona predlaga ministru pristojnemu za pravosodje odvzem koncesije. 

Svet odloča z večino vseh članov. 

Enkrat letno svet sestavi poročilo o delu službe pravne pomoči in ga predloži ministru pristojnemu 
za pravosodje ter pisarni varuha človekovih pravic, 

Člani sveta imajo pravico do denarnega nadomestila v skladu s kriteriji, ki jih določi minister 
pristojen za pravosodje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona, z aktom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

32. člen 

Na območju vsakega okrožnega sodišča svet ustanovi najmanj po eno komisijo. 

Če je za normalno delovanje službe pravne pomoči potrebna ustanovitev dodatnih komisij svet po 
enakem postopku ustanovi dodatne komisije. 

Komisijo sestavljajo trije člani. Člane komisije imenuje svet za dobo enega leta in sicer enega na 
predlog ministrstva za pravosodje, enega na predlog Odvetniške in Notarske zbornice in enega 
na predlog pisarn za pravno pomoč na območju komisije. Če ni možno imenovanje člana na 
predlog pisarn za pravno pomoč na območju komisije, imenuje svet tega člana na predlog 
zbornice, ki še nima člana v komisiji. 
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Komisija daje mnenja pri izvensodnih poravnavah, imenuje razsodnika, odloča o izločitvi članov 
razsodišča ter odloča o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. 

Komisija odloča z večino svojih članov. 

Svet komisiji določi krajevno pristojnost s katero se določi na katerem območju opravlja komisija 
naloge iz prejšnjega odstavka. 

Člani komisij imajo pravico do denarnega nadomestila v skladu s kriteriji, ki jih določi ministei 
pristojen za pravosodje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona, z aktom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

33. člen 

Vsak odvetnik in notar je dolžan opravljati naloge nuđenja brezplačne pravne pomoči in lahko 
nuđenje pomoči odkloni le. če tako določa drug zakon. 

Odvetnik in notar naloge brezplačne pravne pomoči opravljata v skladu z določbami tega zakona 
ter sta pri opravljanju teh nalog izenačena s pisarnami za pravno pomoč. 

Način ter višino povračila stroškov odvetnikov in notarjev za opravljanje nalog brezplačne pravne 
pomoči določi minister pristojen za pravosodje v soglasju z Odvetniško in Notarsko zbornico v 
dveh mesecih od uveljavitve tega zakona 

Povračilo stroškov odvetnikom in notarjem za opravljanje nalog službe pravne pomoči ne sme biti 
višje od 80% veljavne tarife za opravljanje odvetniških in notarskih storitev za posamezno 
opravljeno nalogo. 

Notar opravlja vse naloge službe za pravno pomoč, razen če drug zakon ne določa drugače. 

Odvetnik ne more opravljati nalog nadomestnega reševanja sporov. 

34. člen 

Naloge pisarn za pravno pomoč so opravljanje nalog nadomestnega reševanja sporov ter 
nuđenje brezplačne pravne pomoči. 

Svetovalci v pisarnah za pravno pomoč opravljajo vsa dejanja v zvezi s pravnim priporočilom, 
izvensodno poravnavo, izvensodno odločitvijo o sporu ter nuđenjem brezplačne pravne pomoči, 
razen če drug zakon ne določa drugače. 

t 
35. člen 

Naloge pisarn za pravno pomoč se opravljajo kot javna služba. 

Koncesijo za opravljanje nalog pisarn za pravno pomoč na podlagi razpisa podeli Minister 
pristojen za pravosodje pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. so veljavno registrirane za opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja 
2. imajo primeren prostor in opremo 
3. izpolnjujejo pogoje za svetovalca iz 40. člena tega zakona ali zaposlujejo eno ali več oseb. ki 

izpolnjujejo pogoje za svetovalca iz 40. člena tega zakona 
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36 člen 

Javni razpis za podelitev koncesije objavi minister pristojen za pravosodje v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. 

Pred razpisom lahko minister pristojen za pravosodje pridobi mnenje predsednikov okrožnih 
sodišč o potrebnosti pisarn za pravno pomoč 

Prijavi na razpis morajo kandidati predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev 

Minister, pristojen za pravosodje lahko pod enakimi pogoji objavi tudi dodatne razpise za 
podelitev koncesije, če je to potrebno za normalno delovanje službe pravne pomoči. 

37. člen 

Izbiro med kandidati za koncesionarje opravi minister pristojen za pravosodje pri čemer upošteva 
strokovno usposobljenost kandidatov in opremljenost prostorov. 

Minister opravi izbiro med kandidati za koncesijo tako. da je zagotovljena čim enakomernejša 
geografska razporeditev pisarn za pravno pomoč. 

Koncesija se podeli z odločbo ministra pristojnega za pravosodje. 

Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

38. člen 

S pravno ali fizično osebo, ki ji je bila z odločbo podeljena koncesija, sklene minister pristojen za 
pravosodje pisno koncesijsko pogodbo. S pogodbo se uredi zlasti: 

začetek izvajanja javne službe 
obseg izvajanja javne službe in morebitne omejitve pri izvajanju javne službe 
dolžnost koncesionarja, da javno službo opravlja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
obveznost udeleževanja pri vseh oblikah izobraževanja, ki jih minister pristojen za pravosodje 
organizira za svetovalce 
način in višina povračila stroškov za opravljanje javne službe v skladu z omejitvijo po 4 
odstavku 33. člena tega zakona 
pogoji in načini prenehanje koncesije 

39. člen 

Koncesionar mora biti zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati v zvezi z 
opravljanjem nalog nadomestnega reševanja sporov in brezplačne pravne pomoči. 

Kriterije in pogoje za zavarovanje koncesionarja določi minister pristojen za pravosodje v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona, z aktom ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

40 člen 

Svetovalec mora po tem zakonu izpolnjevati naslednje pogoje: 

poročevalec, št. 73 84 15. oktober 1999 



1. je državljan Republike Slovenije 
2. aktivno obvlada slovenski jezik, na območju, kjer živijo pripadniki italijanske oz. madžarske 

narodnosti pa tudi italijanski oz. madžarski jezik 
3. je poslovno in splošno zdravstveno sposoben 
4. ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri 
5 ima opravljen državni pravniški izpit 

41. člen 

Svetovalce imenuje koncesionar izmed oseb. ki so pri njem zaposlene in izpolnjujejo pogoje iz 
prejšnjega člena. Če je koncesionar fizična oseba pridobi status svetovalca s samo podelitvijo 
koncesije. 

42. člen 

Svet sestavi listo pisarn za pravno pomoč in svetovalcev ter listo odvetnikov in notarjev 
Koncesionar je dolžan sporočiti svetu imena svetovalcev, ki so zaposleni v njegovi pisarni za 
pravno pomoč. 

Lista vsebuje naslove pisarn za pravno pomoč, vrsto nalog, ki jih opravljajo posamezne pisarne 
ter abecedni seznam svetovalcev po pisarnah za pravno pomoč. 

Vsaka pisarna za pravno pomoč je dolžna listo izobesiti na vidnem mestu. 

43. člen 

Sredstva za opravljanje nalog službe pravne pomoči se zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

VII. KONČNI DOLOČBI 

44. člen 

Služba pravne pomoči začne delovati v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

45. člen 

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

Besedilo predloga zakona ureja oblike nadomestnega reševanja sporov in nuđenje brezplačne 
pravne pomoči skupno v petih poglavjih. 

V okviru splošnih določb predlog opredeljuje namen oblik nadomestnega reševanja sporov ter 
nudenja'brezplačne pravne pomoči in opredeljuje pojem službe pravne pomoči in njeno sestavo 
ter naloge. / 

V okviru poglavja o nadomestnem reševanju sporov so določene oblike takšnega reševanja, s 
poudarkom na treh možnih oblikah postopka. Predlog tako podrobneje opredeljuje pojme 
pravnega pripročila. izvensodne poravnave in izvensodne odločitve o sporu. Pomembne so zlasti 
določbe, ki urejajo izvensodno poravnavo in izvensodno odločitev o sporu, kot glavnih 
mehanizmih za nadomestno reševanje sporov. Zakon tako pri izvensodni poravnavi določa 
pogoje za sklenitev, obseg sklenitve, postopek s poudarkom na hitrosti in učinkovitosti ter 
opredeljuje samo sklenitev izvensodne poavnave. Pri postopku izvensodne odločitev o sporu 
predlog zakona posveča posebno pozornost pogojem za takšno odločitev s poudarkom, da 
postopek ni možen v sporih, kjer je določena izključna pristojnost sodišč. Predlog zakona tako kot 
pogoje navaja sklenitev pogodbe med strankami in prostovoljno udeležbo v postopku, ureja 
sestavo organov odločanja v postopku ter možnosti za nekatere modifikacije postopka na temelju 
sporazuma strank. Podrobneje določa postopek pred in na obravnavi s poudarkom na hitrosti in 
učinkovitosti postopka izvensodne odločitve o sporu, ob upoštevanju načel ustnosti in 
neposrednosti v postopu. Predlog določa postopek sprejemanja odločitve in določa obliko 
določbe ter njene sestavine in določa njeno dokončnost in izvršilnost. Na koncu poglavja vsebuje 
predlog zakona še določbe o stroških nadomestnega reševanja sporov s poudarkom na 
odplačnosti takšnega postopka. 

Poglavje o brezplačni pravni pomoči obsega definicijo brezplačne pravne pomoči ter njen obseg 
ter določa v katerih primerih se zakona ne uporablja. Nadalje predlog taksativno opredeljuje krog 
upravičencev in opredeljuje kot pogoj za pridobitev brezplačne pravne pomoči nevarnost, da bi 
prosilec s plačilom stroškov pravnega svetovanja ali zastopanja, ogrozil svoje preživljanje ali 
preživljanje svojih družinskih članov. Predlog zakona nato podrobno določa postopek pridobitve 
brezplačne pravne pomoči, potrebne priloge, ki jih mora prosilec priložiti prošnji ter opredeli kdo 
so družinski člani prosilca. Določbe, ki sledijo podajajo kriterije za dodelitev brezplačne pravne 
pomoči, s poudarkom na določitvi dohodkov prosilca ter tabelo z merili po katerih se določi obseg 
brezplačne pravne pomoči oz. soprispevek strank Predlog zakona nato določa postopek 
odločitve, organ, ki odloča in navaja razloge zaradi katerih se lahko prosilcu prošnja zavrne ter 
določa postopek pritožbe. Določbe, ki sledijo opredeljujejo kasnejše obveznosti upravičenca do 
obveščanja o izpolnjevanju pogojev in postopek zamenjave svetovalca. Končno vsebuje poglavje 
še določbe o stroških brezplačnega pravnega svetovanja in določa postopek povrnitve le teh. 

Določbe četrtega poglavja opredeljujejo sestavo službe pravne pomoči in določajo sestavo in 
pristojnost sveta, postopek za imenovanje članov, način odločanja sveta in naloge sveta. Predlog 
nato določa postopek ustanovitve komisij, njihovo sestavo, postopek imenovanja, naloge komisije 
ter način odločanja. Nadalje zakon določa obveznost sodelovanja v službi pravne pomoči za 
odvetnike in notarje ter določa način določitve plačila za njihovo delo in nekatere omejitve pri 
njihovem delu. Obsežen del predloga zakona ureja naloge pisarn za pravno pomoč in postopek 
podeljevanja koncesij, izbire med kandidati, sklenitve koncesijske pogodbe in opredeljuje pravice 
in obveznosti iz te pogodbe. Predlog določa tudi pogoje za svetovalca ter postopek sestave liste 
le teh. 

Zadnje poglavje zakona vsebuje določbi, ki opredeljujeta rok za začetek delovanja službe pravne 
pomoči in rok začetka veljavnosti samega zakona. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO 

0 MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽB (BUKSZN) 

- EPA 950 - II - 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 23. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O MEDSEBOJNEM 
POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 

23/9-1999 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN UKRAJINO O MEDSEBOJNEM 

POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in 

zaščiti naložb, podpisan v Ljubljani 30. marca 1999. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za 

zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Naslov: Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana, Slovenijo • Telefon 061 178 10 00 • Telefaks 061 178 16 07 
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SPORAZUM 

MED REPU BUKO SLOVENIJO 

IN 

UKRAJINO 

O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU 

IN ZAŠČITI NALOŽB 
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Republika Slovenija in Ukrajina (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se 

v Želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med drŽavama, 

Z namenom, da spodbujata in ustvarita ugodne razmere za naloZbe vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na podlagi enakosti in vzajemne koristi, 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naloZb na podlagi tega sporazuma 
spodbujala poslovno pobudo, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 

Opredelitev pojmov 
I 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naloZba" pomeni vsako vrsto vloZenega premoŽenja vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi te 
pogodbenice in vključuje zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine kot tudi druge stvarne pravice, kot so hipoteke, 
pravice do zaplembe, zastave in podobne pravice; 

b) lastniške deleZe, delnice, obveznice in kakršno koli drugo obliko udeleZbe v 
kaki druibi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršnokoli drugo dejavnostjo, ki ima 
ekonomsko vrednost in je povezana z naloZbo; 

d) pra\ice intelektualne lastnine, ki vključujejo zaščito avtorskih pravic in 
sorodnih pravic, računalniške programe, patente, industrijske vzorce, blagovne 
znamke in storitvene znamke, geografske indikacije, omake geografskega 
porekla, topografije integriranih vezij kot tudi nerazkrite informacije o 
knvw-howu; 

e) koncesije, podeljene z zakonom, s pogodbo ali upravnim aktom, ki jih je 
izdal pristojni driavni organ, vključno s koncesijami za iskanje, raziskovanje 
in izkoriščanje naravnih \irov. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoŽenje vloZi ali ponovno vloii, ne 
vpliva na njeno naravo kot naloZbe pod pogojem, da je taka sprememba v skladu 
Z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila naloZba izvršena., 

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naloZbe, in vključuje zlasti, \>endar 
ne izključno dobičke, dividende, obresti, licenčni ne ali druge oblike dohodka, ki jih 
prinašajo naloZbe, vključno s pristojbinami za tehnično pomoč. 
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3. Izraz " vlagatelj " pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki vlaga premolenje na 
ozemlju druge pogodbenice: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni, in 

b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi družbami ali drugimi 
drtilbami ali združenji, ki imajo sivj sedel na ozemlju ene pogodbenice in so 
registrirane ali ustanovljene v skladu s pravom te pogodbenice. 

4. Izraz "državno ozemlje" pomeni z ozirom na vsako pogodbenico ozemlje pod njeno 
suverenostjo, vštevši zračni prostor in morska območja, nad katerimi zadevna 
pogodbenica izvaja sinjo suverenost ali jursdikcijo v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom 

2. člen 

Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica bo na s\vjem ozemlju, če je to le mogoče, pospeševala in 
spodbujala naložbe vlagateljev druge pogodbenice in dopuščala take naložbe v skladu 
s svojimi zakoni in predpisi 

2. Vsaka pogodbenica bo zagotavljala pošteno in pravično obravnavanje naložb 
vlagateljev druge pogodbenice, 

3. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice ulivajo vso zaščito in varnost na ozemlju druge 
pogodbenice. Nobena pogodbenica ne bo na svojem ozemlju sprejemala 
neupravičenih, samovoljnih ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli 
škodovala upravljanju, \>zdrževanju, uporabi, uživanju ali razpolaganju z naložbami 
vlagateljev druge pogodbenice, 

3. člen 

Nacionalna obravnava in obravnavanje 
po načelu države z največjimi ugodnostmi 

1. Vsaka pogodbenica na s\'ojem ozemlju zagotavlja naložbam in dohodkom vlagateljev 
druge pogodbenice pošteno in nepristransko obravnavo. Ta obra\'nava v nobenem 
primeru ni manj ugodna od obravnave, ki se v enakih okoliščinah podeljuje naložbam 
in dohodkom svojih vlagateljev ali naložbam in dohodkom vlagateljev tretjih držav. 

2. Vlagateljem ene pogodbenice bo druga pogodbenica glede upravljanja, vzdrževanja, 
uporabe, uir\'anja naložb ali razpolaganja z njimi zagotavljala pošteno in pravično 
obravna\,anje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga ta pogodbenica prizna\>a lastnim 
vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države, 

3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da podeli 
vlagateljem druge pogodbenice kakršne koti prednostne obravnave, ugodnosti ali 
privilegije na podlagi: 
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a) kakršnega koli obstoječega ali bodočega območja proste trgovine, carinske 
unije, skupnega trga ali drugih podobnih mednarodnih sporazumov, vključno 
Z drugimi oblikami regionalnega gospodarskega sodelovanja in mednarodnimi 
sporazumi za pospeševanje obmejne trgovine, katerih pogodbenica je ena ali 
druga pogodbenica, oziroma bo to postala, in 

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma, ki se v celoti ali predvsem nanaša 
na obdavčenje. 

4. člen 

Razlastitev 

1. Nalolb vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice ni 
mogoče razlastiti, nacionalizirati ali v zvezi z njimi sprejemati drugih ukrepov, ki bi 
imeli enak učinek kot razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju: "razlastitev"), 
razen v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi v skladu z zakonskim 
postopkom in proti hitremu, učinkovitemu in ustreznemu nadomestilu. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi trine vrednosti 
nalolbe ko je razlastitev postala splošno znana in se izplača od dneva razlastitve do 
dneva plačila v konvertibilni valuti ali v valuti, v kateri je bila nalolba izvršena, z 
obrestmi, določenimi z zakoni, predpisi aH kako drugače, s strani pogodbenice. Plačilo 
se izvrši nemudoma in mora biti prosto prenosljivo in dejansko vnovčljivo. 

3. Vlagatelj, katerega nalolbe so razlaščene, ima pravico zahtevati, da skladno z 
zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede, sodni aH drug neodvisni pristojen organ 
te pogodbenice takoj prouči njegov primer in vrednotenje njegove nalolbe v skladu z 
načeli iz tega člena. 

5. člen 

Nadomestilo za izgube 

Vlagateljem ene pogodbenice, katerih nalolbe so utrpele izgube zaradi vojne ali drugega 
oborolenega spopada, revolucije, narodne vstaje, izrednega stanja ali podobnih dogodkov na 
ozemlju druge pogodbenice, druga pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v 
zvezi s takimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino ali vzpostavitvijo prejšnjega 
stanja, nič manj ugodno obravnavanje, kot ga druga pogodbenica zagotavlja svojim 
vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje driave. Vsako plačilo izvršeno na podlagi tega 
člena je prosto prenosljivo. 

6. člen 

Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni jamči vlagateljem druge pogodbenice 
za prost prenos sredstev v zvezi Z njihovimi nalolbami in še zlasti, vendar ne 
izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih zneskov za vzdrievanje in razvoj nalolb; 
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b) dohodkov, opredeljenih v drugem odstavku 1. člena tega sporazuma; 

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi Z nalolbo; 

d) dohodka prodaje ali likvidacije celotne ali dela nalolbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. člena tega 
sporazuma 

f) zaslulkov in drugih honorarjev driavljanov, ki so na začasnem delu v tujini in 
je njihovo delo povezano z nalolbo. 

2. Prenosi iz tega člena se opravijo brez omejitve ali odlašanja po menjalnem tečaju na 
dan prenosa in se opravijo v prosto zamenljivi valuti 

7. člen 

Subrogacija 

Če pogodbenica aH od nje imenovana agencija opravi plačilo svojemu vlagatelju na podlagi 
jamstva, danega v zvezi z nalolbo na ozemlju druge pogodbenice, potem ta druga 
pogodbenica prizna prenos vseh pravic in obveznosti vlagatelja na prvo pogodbenico. Tako 
prenesene pravice ali obveznosti ne smejo presegati prvotnih pravic ali obveznosti vlagatelja. 

S. člen 

Spori med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega sporazuma se, če je to 
le mogoče, rešujejo sporazumno. 

2. ' Če pogodbenici ne doseleta dogovora v šestih mesecih od dneva pisne zahteve za 
njegovo reševanje, se spor na pisno zahtevo ene ali druge pogodbenice predloli 
arbitralnemu sodišču, ki je sestavljeno iz treh članov. 

3. Arbitralno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer na sledeč način. V dveh 
mesecih od prejema zahteve za arbitralo vsaka pogodbenica imenuje enega člana 
razsodišča Ta dva člana nato izbereta drlav(jana tretfe drlave, ti se po odobritvi 
pogodbenic imenuje za predsednika razsodišča. Predsednik se imenuje v treh 
mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih v tretjem odstavku 
tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi 
predsednika Meddrlavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik 
sodišča drlavljan ene od pogodbenic ali da iz kakršnega koli razloga ne more opraviti 
te naloge, se povabi podpredsednika sodišča, da opravi imenovanja Če je 
podpredsednik sodišča drlavljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga ne 
more opravljati te naloge, se povabi po funkciji naslednji najstarejši član 
Meddrlavnega sodišča, ki ni drlavljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna 
imenovanja 
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5. Predsednik arbitražnega sodišča mora biti driavljan tretje drtave, s katero imata obe 
pogodbenici diplomatske odnose. 

6. Arbitražni senat odloča z večino glasov. Njegove odločitve so dokončne in zavezujoče 
za obe pogodbenici Vsaka pogodbenica nosi stroške svojega člana in je odgovorna za 
delo svojih predstavnikov v arbitražnem postopku. Pogodbenici krijeta stroške za 
predsednika kot tudi vse druge stroške v enakih delih. 

9. člen 

Spori med pogodbenico in vlagateljem 
druge pogodbenice 

L Kakršen koti spor med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z 
naložbo, ki jo je ta vlagatelj izvršil na ozemlju te pogodbenice, se bodo reševali 
sporazumno s pogajanji 

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od dneva pisne zahteve za njegovo 
reševanje, lahko zadevni vlagatelj predloži spor: 

a) pristojnemu sodišču pogodbenice; 

b) ad hoc razsodišču, ustanovljenemu v skladu z Arbitražnimi pravili Komisije 
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), razen če 
se stranke v sporu ruso drugače dogovorile ali 

c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID) s spravnim 
postopkom ali arbitražo, ki je bil ustanovi/en v skladu s Konvencijo o 
poravnavi investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav, ki 
je bila dana na voljo za podpis v Washingtonu D. C 18. marcal965, čestaobe 
pogodbenici ratificirali to konvencijo. 

i 
3. Vsaka pogodbenica soglaša s predložitvijo investicijskega spora mednarodnemu 

spravnemu postopku ali arbitraži 

4. Odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu. 

10. člen 

Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice, ali sedanje ali prihodnje medsebojne 
obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu, poleg tega sporazuma vsebovale splošna ali 
posebna pravila, ki bi naložbam vlagateljev iz druge države pogodbenice zagotavljala 
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bodo take določbe v obsegu, v katerem 
so ugodrujše, prevladale nad tem sporazumom. 
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11. člen 

Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse nalolbe na ozemlju ene pogodbenice, ki so jih izvršili v 
skladu z njenimi predpisi in zakoni vlagatelji druge pogodbenice, tako za obstoječe nalolbe, 
kakor tudi za nalolbe, ki bodo izvršene po uveljavitvi tega sporazuma. 

12. člen 

Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se bodo, če bo potrebno, posvetovali o kakršni koli zadevi, v zvezi z 

uresničevanjem tega sporazuma. Posvetovanja bodo organizirana na predlog katere koli 
pogodbenice v kraju in v času, o katerem se bosta dogovorili po diplomatski poti 

13. člen 

Začetek veljavnosti in trajale 

1. Sporazum začne veljali naslednji dan od zadnjega pisnega obvestila, s katerim se 
pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravnipostopki 

2. Sporazum velja za začetno obdobje deset (10) let in se šteje za obnovljenega pod istimi 
pogoji za vsakih nadaljnih pet let, razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom 
njegove veljavnosti katera koli pogodbenica pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji 
nameri, da ga odpoveduje 

3. Za nalolbe, ki so izvedene pred datumom prenehanja tega sporazuma, ostanejo 
določbe členov od 1 do 12 v veljavi še nadaljnjih deset (10) let od dneva prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma. 

V dokaz tega sta za to pravilno pooblaščena predstavnika podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v   dne   1999 v 
slovenskem, ukrajinskem m angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno. 
V primeru razlik pri razlagi je odločilno angleško besedilo. 

Za RendBIiko Slovenijo 

Marjan Senjur l.r. 

Za Ukrajino 

Andrij Gančaruk l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 

Mednarodne pogodbe. 
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Obrazložitev 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti 
naložb, ki gaje za Republiko Slovenijo podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj, 
gospod dr. Marjan Senjur, za Ukrajino pa minister za ekonomske odnose s tujino in trgovino, 
gospod Andrij Gančaruk, je bil podpisan v Ljubljani, 30. marca 1999, v slovenskem, 
ukrajinskem in angleškem jeziku. 

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb je recipročen, bilateralen akt, ki ga 
sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in 
zagotavljanja pravne varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V Sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala 
odvisna od zakonodaje pogodbenic, na katere teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je 
tretma že izvršenih naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga pogodbenici vsaka na 
svojem teritoriju zagotavljata domačim naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti 
naložbam iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze pogodbenic, kot so 
zagotavljanje transfera vloženega kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in 
izplačilo odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, ki bi 
posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. Poleg običajnega načina 
reševanja sporov med pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem 
ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, 
razen če ga dvanajst mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno 
ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je predvideno s 
sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še nadaljnjih deset let po datumu njegove 
prekinitve za investicije, ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo obstoječih oziroma izdaje novih 
predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev. 

I 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

PORTUGALSKO 0 VZAJEMNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 

PROTOKOLOM (BPOSZN) 

- EPA 951 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 23. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO PORTUGALSKO 
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 
PROTOKOLOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

"I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s jeziku glasi:* 
Protokolom, podpisan v Ljubljani 14. maja 1997. 

* Besedilo sporazuma s protokolom v portugalskem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

REPUBLIKO PORTUGALSKO 

O VZAJEMNEM SPODBUJANJU 

IN ZAŠČITI NALOŽB 
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Republika Slovenija in Republika Portugalska (v nadaljevanju: 
pogodbenici) sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med državama, 

z namenom, da spodbujata in ustvarita ugodne razmere za naložbe 
investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na 
podlagi enakosti in vzajemne koristi, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov , ,, 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto vloženega premoženja 
investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice 
v skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in vključuje 
zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine kot tudi druge stvarne pravice, 
kot so hipoteke, pravice do zaplembe, zastave in podobne 
pravice; 

b) lastniške deleže, delnice, obveznice in kakršno kolj drugo 
obliko udeležbe v kaki družbi; ■' *- ' ' v ■ 

c) terjatve do denarja ali katere koli pravice do storitev, ki 
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

d) pravice intelektualne lastnine, ki vključuje zaščito avtorskih 
pravic in sorodnih pravic, računalniške programe, 
patente, industrijske vzorce, blagovne znamke in 
storitvene znamke, geografske indikacije, oznake 
geografskega porekla, topografije integriranih vezij kot 
tudi nerazkrite informacije o know-howu; 

e) koncesije, podeljene z zakonom, s pogodbo ali upravnim 
aktom, ki jih je izdal pristojni državni organ', vključilo s 
koncesijami za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje 
naravnih virov. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži ali 
ponovno vloži, ne vpliva na njeno naravo kot naložbe pod pogojem, 
da je taka sprememba v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, 
na katere ozemlju je bila naložba izvršena. 

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinaša naložba, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno dobičke, dividende, 
obresti, licenčnine ali druge oblike dohodka od naložb, vključno 
s pristojbinami za tehnično pomoč. 

3. Izraz "investitor" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, 
ki vlaga premoženje na ozemlju druge pogodbenice: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
v skladu z njenimi zakoni, in 

b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi 
družbami ali drugimi družbami ali združenji, ki imajo svoj 
sedež na ozemlju ene pogodbenice in so registrirane ali 
ustanovljene v skladu s pravom te pogodbenice. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje ene ali druge pogodbenice, 
kot ga določa njeno pravo in na katerem pogodbenica izvaja 
v skladu z mednarodnim pravom suverenost, suverene 
pravice ali sodno pristojnost. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju, če je to le mogoče, 
pospeševala in spodbujala naložbe investitorjev druge 
pogodbenice in dopuščala take naložbe v skladu s svojimi 
zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica bo zagotavljala pošteno in pravično 
obravnavanje naložb investitorjev druge pogodbenice. 

- 1:, V«. 
3. Naložbe investitorjev ene pogodbenice uživajo vso zaščito in 

varnost na ozemlju druge pogodbenice. Nobena pogodbenica 
ne bo na svojem ozemlju sprejemala neupravičenih, 
samovoljnih ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor 
koli škodovala upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju ali 
prodaji naložb investitorjev druge pogodbenice. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnavanje 

po načelu države z največjimi ugodnostmi 

1. Naložbe investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice in dohodki, povezani z njimi, bodo deležni 
poštenega in nepristranskega obravnavanja, ki ni manj 
ugoden od tistega, ki ga pogodbenica priznava naložbam in 
dohodkom iz te naložbe svojim investitorjem ali investitorjem 
katere koli tretje države. 

2. Investitorjem ene pogodbenice bo druga pogodbenica glede 
upravljanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja naložb ali 
razpolaganja z njimi zagotavljala pošteno in pravično 

i obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga ta 
pogodbenica priznava lastnim investitorjem ali investitorjem 
katere koli tretje države. 

I 'f ; ■ ' 
3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo 

eno pogodbenico, da podeli investitorjem druge pogodbenice 
kakršne koli obravnave, ugodnosti ali privilegije na podlagi: 

a) kakršnega koli obstoječega ali bodočega območja proste 
trgovine, carinske unije, skupnega trga ali drugih podobnih 
mednarodnih sporazumov, vključno z drugimi oblikami 
regionalnega gospodarskega sodelovanja in 
mednarodnimi sporazumi za pospeševanje obmejne 
trgovine, katerih pogodbenica je ena ali druga 
pogodbenica, oziroma bo to postala, in 

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma, ki se v celoti 
ali predvsem nanaša na obdavčitev. 

4. člen 
Razlastitev 

1. Naložb investitorjev ene ali druge pogodbenice na ozemlju 
druge pogodbenice ni mogoče razlastiti, nacionalizirati ali v 
zvezi z njimi sprejemati drugih ukrepov, ki bi imeli enak učinek 
kot razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju: 
»razlastitev«), razen v javnem interesu, na nediskriminacijski 
podlagi v skladu z zakonskim postopkom in proti hitremu, 
učinkovitemu in ustreznemu nadomestilu. 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naložb 1, 
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovno pobudo,' • ' ' ''' *• 
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2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se, glede na to, 
kateri dogodek se primeri prvi, izračuna na podlagi tržne 
vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je 
nameravana razlastitev postala splošno znana. Izplačilo 
nadomestila se izvrši brez odlašanja in vključuje obresti po 
običajni komercialni obrestni meri od dneva razlastitve do 
dneva plačila in mora biti prosto prenosljivo in dejansko 
vnovčljivo. 

3. Investitor, čigar naložbe so razlaščene, ima pravico zahtevati, 
da skladno z zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev izvede, 
sodni ali drug neodvisni pristojen organ te pogodbenice takoj 
prouči njegov primer in vrednotenje njegove naložbe v skladu 
z načeli iz tega člena. 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

Investitorjem ene pogodbenice, katerih naložbe so utrpele izgube 
zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije, 
narodne vstaje, izrednega stanja ali podobnih dogodkov na ozemlju 
druge pogodbenice, druga pogodbenica zagotovi glede ukrepov, 
ki jih sprejme v zvezi s takimi izgubami, vključno z nadomestilom, 
odškodnino ali vzpostavitvijo prejšnjega stanja, nič manj ugodno 
obravnavanje, kot ga druga pogodbenica zagotavlja svojim 
investitorjem ali investitorjem katere koli tretje države. Vsako plačilo 
izvršeno na podlagi tega člena je prosto prenosljivo. 

6. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni jamči 
investitorjem druge pogodbenice za prost prenos sredstev v 
zvezi z njihovimi naložbami in še zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih zneskov za vzdrževanje 
in razvoj naložb; 

b) dohodkov, opredeljenih v drugem odstavku 1. člena tega 
sporazuma; 

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo; 

d) dohodka od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

f) zaslužkov in drugih honorarjev državljanov, ki so na 
začasnem delu v tujini in je njihovo delo povezano z 
naložbo. 

2. Prenosi iz tega člena se opravijo brez omejitve ali odlašanja 
po menjalnem tečaju na dan prenosa in se opravijo v prosto 
zamenljivi valuti. 

7. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali od nje imenovana agencija opravi plačilo 
svojemu investitorju na podlagi jamstva, danega v zvezi z naložbo 
na ozemlju druge pogodbenice, potem ta druga pogodbenica 
prizna prenos vseh pravic in obveznosti investitorja na prvo 
pogodbenico. Tako prenesena pravica ali obveznost ne sme 
presegati prvotne pravice ali obveznosti investitorja. 

8. člen 
Spori med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, če je to le mogoče, rešujejo s pogajanji po 
diplomatski poti. 

2. Če pogodbenici ne dosežeta poravnave v šestih (6) mesecih 
od začetka pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge 
pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču v skladu z 
določbami tega člena. 

3. Arbitražni senat bo sestavljen za vsak posamezen primer na 
sledeč način. V dveh mesecih od prejema zahteve za arbitražo 
vsaka pogodbenica imenuje enega člana senata. Ta dva člana 
nato izbereta državljana tretje države, ki se po odobritvi 
pogodbenic imenuje za predsednika senata. Predsednik se 
imenuje v treh (3) mesecih od dne, ko sta bila imenovana 
druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali da iz 
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi 
podpredsednika sodišča, da opravi imenovanja. Če je 
podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz 
kakršnega koli razloga ne more opravljati te naloge, se povabi 
po funkciji naslednji najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni 
državljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja. 

5. Predsednik arbitražnega senata mora biti državljan tretje 
države, s katero imata obe pogodbenici diplomatske odnose. 

6. Arbitražni senat odloča z večino glasov. Njegove odločitve so 
dokončne in zavezujoče za obe pogodbenici. Vsaka 
pogodbenica nosi stroške svojega člana in je odgovorna za 
delo svojih predstavnikov v arbitražnem postopku. 
Pogodbenici krijeta stroške za predsednika kot tudi vse druge 
stroške v enakih delih. Arbitražni senat lahko sprejme 
drugačno odločitev glede delitve stroškov. V vseh drugih 
primerih bo arbitražni senat sam določil svoj poslovnik. 

9. člen 
Spori med pogodbenico in investitorjem 

druge pogodbenice 

1. Spori med pogodbenico in investitorjem druge pogodbenice v 
zvezi z naložbo, ki jo je ta investitor izvršil na ozemlju te 
pogodbenice, se bodo reševali sporazumno s pogajanji. 

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od datuma 
zahteve po poravnavi, lahko zadevni investitor predloži spor; 

a) pristojnemu sodišču pogodbenice, 

b) ad hoc razsodišču, ustanovljenemu v skladu z Arbitražnimi 
pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno 
trgovinsko pravo (UNCITRAL), razen če se stranke v 
sporu niso drugače dogovorile, ali 

c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov 
(ICSID) s spravnim postopkom ali arbitražo, ki je bil 
ustanovljen v skladu s Konvencijo o poravnavi 
investicijskih sporov med državami in državljani drugih 
držav, ki je bila dana na voljo za podpis v VVashingtonu 
D.C. 18. marca 1965. 
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3. Vsaka pogodbenica s tem soglaša s predložitvijo 
investicijskega spora mednarodnemu spravnemu postopku 
ali arbitraži. 

4. Nobena od pogodbenic ne bo po diplomatski poti reševala 
katere koli arbitraži predložene zadeve, dokler arbitražni 
postopek ni končan in je bilo pogodbenici onemogočeno 
ravnanje v skladu z odločbo Mednarodnega centra za 
poravnavo investicijskih sporov. 

5. Odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu. 

10. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe katere koli pogodbenice, ali sedanje ali 
morebitne prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po 
mednarodnem pravu, poleg tega sporazuma vsebovale splošna 
ali posebna pravila, ki bi naložbam investitorjev iz druge države 
pogodbenice zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva 
ta sporazum, bodo taka pravila v obsegu, v katerem so ugodnejša, 
pravladala nad tem sporazumom. 

11. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe na ozemlju ene 
pogodbenice, ki so jih izvršili v skladu z njenimi predpisi in zakoni 
investitorji druge pogodbenice, tako za obstoječe naložbe, kakor 
tudi za naložbe, ki bodo izvršene po uveljavitvi tega sporazuma. 

12. člen 
Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se bodo, če bo potrebno, posvetovali o 
kakršni koli zadevi, v zvezi z uresničevanjem tega sporazuma. 
Posvetovanja bodo organizirana na predlog katere koli 
pogodbenice v kraju in v času, o katerem se bosta dogovorili po 
diplomatski poti. 

13. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Sporazum začne veljati trideset (30) dni po tem, ko se 
pogodbenici pisno obvestita, da so izpolnjeni njuni 
notranjepravni postopki. 

2. Sporazum najprej ostane v veljavi deset (10) let in se šteje za 
obnovljenega po istih pogojih za vsakih nadaljnih pet (5) let, 
razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom njegove 
veljavnosti katera koli pogodbenica pisno ne obvesti druge 
pogodbenice o njegovi odpovedi. 

3. Za naložbe, ki so izvedene pred datumom prenehanja tega 
sporazuma, ostanejo določbe členov od 1 do 12 v veljavi še 
nadaljnjih deset (10) let od dneva prenehanja veljavnosti tega 
sporazuma. 

V dokaz tega sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 14. maja 1997, v 
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi je 
odločilno angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo - Za Republiko Portugalsko 
Zoran Thaler, l.r. Jaime Gama, l.r. 

PROTOKOL 

Ob podpisovanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb 
sta se pravilno pooblaščena podpisnika dogovorila tudi o 
naslednjih določbah, ki so sestavni del tega sporazuma: 

1. V zvezi z 2. členom tega sporazuma: 

Določila 2. člena tega Sporazuma se bodo uporabljala tudi za 
investicije, ki so jih investitorji ene pogodbenice že izvršili na 
teritoriju druge pogodbenice in želijo na teritoriju te pogodbenice 
izvršiti novo investicijo ali razširiti dejavnost že obstoječe 
investicije. 

Te investicije se štejejo za nove in se v tem obsegu izvedejo 
v skladu s pravili o dopustitvi investicij v skladu z 2. členom 
tega sporazuma. 

2. V zvezi s 3. členom tega sporazuma: 

Pogodbenici menita, da določbe 3. člena tega sporazuma ne 
posegajo v pravico ene ali druge pogodbenice, da uporabi ustrezne 
določbe svojega davčnega zakona, ki razlikujejo med 
davkoplačevalci, ki niso v istem položaju glede na svoje bivališče 
ali glede na kraj, kjer je naložen njihov kapital. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 14. maja 1997, v 
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi je 
odločilno angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Portugalsko 
Zoran Thaler, l.r. Jaime Gama, l.r. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s Protokolom, ki ga je 
za Republiko Slovenijo podpisal minister za zunanje zadeve, 
gospod Zoran Thaler, za Republiko Portugalsko pa minister za 
zunanje zadeve, gospod Jaime Gama, je bil podpisan v Ljubljani, 
dne 14. maja 1997, v slovenskem, portugalskem in angleškem 
jeziku. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja 
pravne varnosti naložb investitorjev obeh pogodbenic. 

V Sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz 
tretjih držav. 

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 

v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama 
je predvideno tudi reševanje sporov med investitorjem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za 
nadaljnja petletna obdobja, razen če ga dvanajst mesecev pred 
iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove. 
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je 
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še 
nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za naložbe, ki 
so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

POLJSKO 0 VZAJEMNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI INVESTICIJ 

(BPLSZN) 

- EPA 952 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 23. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO POLJSKO O 
VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI INVESTICIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Tatjana BRUNČEK JOVIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike 

SJovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij, podpisan v 
Ljubljani 28. junija 1996. 

Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:* 

' Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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Sporazum 

med 

Republiko Slovenijo 

in 

Republiko Poljsko 

o vzajemnem spodbujanju 

in zaščiti investicij 
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Preambula 

Republika Slovenija in Republika Poljska, v nadaljnjem besedilu 
pogodbenici, sta se 

v želji, da bi okrepili gospodarsko sodelovanje v korist obeh držav, 

z namenom ustvariti ter ohraniti ugodne pogoje za investicije s 
strani investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice, 

zavedajoč se potrebe po spodbujanju in zaščiti tujih investicij s 
ciljem, da bi spodbudili gospodarsko sodelovanje obeh pogodbenic, 

dogovorili o naslednjem: 

1. čleri 
Definicije 

Za namene tega sporazuma: 

(1) se izraz "investitor" pri obeh pogodbenicah nanaša na: 

(a) fizične osebe z državljanstvom ene od pogodbenic; 

(b) pravne osebe, ki vključujejo podjetja, korporacije, 
poslovna združenja in druge organizacije, ki so 
ustanovljene ali kako drugače ustrezno organizirane po 
zakonodaji pogodbenice in imajo sedež ter opravljajo 
gospodarske dejavnosti na ozemlju te pogodbenice; 

(2) izraz "investicija" pomeni vse vrste sredstev, vloženih v skladu 
z zakoni in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je naložba 
izvršena in vključuje zlasti, ne pa izključno: 

(a) premičnine in nepremičnine, pa tudi druge pravice do 
premoženja, kot so pravice do uporabe, hipoteke, pravice 
do zaplembe, jamstva; 

(b) delnice, delna lastništva in druge oblike soudeležbe v 
podjetjih; 

(c) denarni zahtevek ali zahtevek za izvedbo, ki ima 
ekonomsko vrednost; 

(d) avtorske pravice, pravice industrijske lastnine (kot so 
patenti, modeli, industrijski vzorci ali modeli, trgovinske in 
storitvene znamke, trgovska imena, podatki o poreklu), 
know-how in goodvvill; 

(e) pravice, ki jih dodelijo organi oblasti, do opravljanja 
t gospodarske dejavnosti, skupaj s koncesijami, na primer 

za iskanje, črpanje in izkoriščanje naravnih virov. 

(3) Nobena sprememba oblike investicije, kot jo dovoljujejo 
zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju so bila 
sredstva vložena, ne vpliva na značaj le-te kot investicije. 

(4) Izraz "dohodek" pomeni vsa sredstva, ustvarjena z 
investicijo, in sicer zlasti, ne pa izključno, dobičke, obresti, 
dobičke iz prodaje osnovnih sredstev, dividende, licence, 
plačila ali druge vrste dohodkov. 

(5) Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje Republike Slovenije oziroma 
ozemlje Republike Poljske kot tudi tista morska območja, 
vključno z morskim dnom in njegovim podzemljem, ki ležijo 

tik ob zunanji meji teritorialnega morja obeh zgornjih ozemelj, 
nad katerimi pogodbenica v skladu z mednarodnim pravom 
izvaja svoje suverene pravice z namenom raziskav in 
izkoriščanja naravnih bogastev. 

2. člen 
Spodbujanje in dopustnost investicij 

(1) Obe pogodbenici na svojem ozemlju spodbujata investicije 
investitorjev druge pogodbenice in dopuščata take investicije 
v skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

(2) Ko pogodbenica odobri investicijo na svojem ozemlju, izda v 
skladu s svojimi zakoni in predpisi tudi vsa potrebna dovoljenja 
v zvezi z investicijo in izvršitvijo licenčnih sporazumov in 
pogodb o tehnični, gospodarski in administrativni pomoči. 
Vsaka od pogodbenic si v skladu s svojo zakonodajo, če je to 
potrebno, prizadeva za izdajo potrebnih dovoljenj, ki zadevajo 
dejavnost svetovalcev in drugega strokovnega osebja s tujim 
državljanstvom. 

3. člen 
Zaščita in obravnavanje investicij 

(1) Vsaka od pogodbenic na svojem ozemlju ščiti investicije, ki 
jih v skladu z njenimi zakoni in predpisi izvršijo investitorji 
druge pogodbenice in z nerazumnimi ali diskriminacijskimi 
ukrepi ne ovira vodenja, vzdrževanja, uporabe, uživanja, 
razširjanja, prodaje in morebitnega stečaja teh investicij. 

(2) Obe pogodbenici na svojem ozemlju zagotavljata pošteno in 
enakopravno obravnavo investicij investitorjev druge 
pogodbenice. Taka obravnava ni manj ugodna od tiste, ki jo 
vsaka od pogodbenic zagotavlja za investicije lastnih 
investitorjev na svojem ozemlju, ali za investicije, ki jih na 
njenem ozemlju izvršijo investitorji katere koli tretje države, 
če je taka obravnava ugodnejša. 

(3) Obravnava države z največjimi ugodnostmi ne velja za 
privilegije, ki jih ena ali druga pogodbenica podeljuje 
investitorjem iz kake tretje države zaradi njenega članstva ali 
povezanosti s cono proste trgovine, carinsko unijo, skupnim 
trgom ali organizacijo za regionalno gospodarsko sodelovanje 
ali zaradi kake obstoječe ali bodoče konvencije o 
preprečevanju dvojne obdavčitve ali kake druge konvencije 
finančne narave. 

4. člen 
Razlastitev in odškodnina 

(1) Nobena od pogodbenic ne bo sprejemala posredno ali 
neposredno ukrepov razlaščanja, nacionalizacije ali kakih 
drugih ukrepov tovrstne narave ali z enakim učinkom v zvezi 
z investicijami, ki pripadajo investitorjem druge pogodbenice, 
razen če so ukrepi sprejeti v javnem interesu, na 
nediskriminacijski podlagi in po zakonitem postopku ter pod 
pogojem, da se sprejmejo tudi določbe o učinkoviti in ustrezni 
odškodnini. Odškodnina mora biti enaka tržni vrednosti 
razlaščene investicije neposredno pred razlastitvijo oziroma 
ko je razlastitev javno objavljena, vključevati mora tudi obresti 
od datuma razlastitve in biti prosto prenosljiva. 

Odškodnina mora biti poravnana v konvertibilni valuti in 
izplačana brez nepotrebnega odlašanja za to upravičeni osebi, 
ne glede na njeno bivališče ali stalno bivališče, razen če se 
stranki ne dogovorita drugače. Prenos velja za opravljen "brez 
nepotrebnega odlašanja", če je izpeljan v roku, ki je običajno 
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potreben za izpolnitev formalnosti prenosa. Ta rok začne teči 
od dne, ko je ustrezna zahteva predložena, in ne sme trajati 
dlje kot tri mesece. 

(2) Investitorji ene od pogodbenic, ki v zvezi z investicijo utrpijo 
izgubo na ozemlju druge pogodbenice zaradi vojne ali drugega 
oboroženega spopada, izrednega stanja v državi, upora, 
vstaje ali neredov, so pri povračilu odškodnine upravičeni do 
enake obravnave kot investitorji iz katere koli tretje države. 
Izplačila tovrstnih odškodnin morajo biti, če je to le mogoče, 
prenosljiva brez nepotrebnega odlašanja. 

5. člen 
Prenos 

(1) Vsaka pogodbenica, na katere ozemlju so investitorji druge 
pogodbenice izvršili investicije, mora za te investicije zagotoviti 
prost prenos plačil v prosto konvertibilni valuti, zlasti prenos: 

(a) kapitala in dodatnih sredstev, potrebnih za vzdrževanje 
in razvoj investicije; 

(b) dohodkov, dobičkov, obresti, dividend in drugih tekočih 
dohodkov; 

(c) sredstev za odplačilo posojil, ki so pogodbeno 
dogovorjena in dokumentirana in so neposredno 
povezana z določeno investicijo; 

(d) licenc in honorarjev; 

(e) izkupička od popolne ali delne prodaje ali stečaja investicije; 

(f) odškodnin, določenih v 4. členu; 

(g) zaslužkov državljanov ene pogodbenice, ki imajo 
dovoljenje za delo v zvezi z investicijo na ozemlju druge 
pogodbenice. 

(2) Prenose v prosto konvertibilni valuti se opravi brez 
nepotrebnega odlašanja po tržnem menjalnem tečaju, 
veljavnem na dan prenosa, v skladu s postopki, veljavnimi v 
državi, na katere ozemlju je bila izvršena investicija. 

(3) Pogodbenici se zavezujeta, da bodo prenosi, omenjeni v 
prvem in drugem odstavku tega člena, deležni obravnave, ki 
ne bo manj ugodna od tiste, ki velja za prenose v zvezi z 
investicijami za investitorje iz katere koli tretje države. 

6. člen 
Subrogacija 

(1) Če pogodbenica ali kaka njena agencija plača kako plačilo 
kakemu od svojih investitorjev na podlagi garancije ali 
zavarovalne pogodbe, bo druga pogodbenica priznala prvi 
pogodbenici ali njeni agenciji prenos vseh pravic v zvezi s 
tako naložbo. 

Pogodbenica ali njena agencija, na katero so bile prenešene 
pravice investitorja, je upravičena uveljavljati pravice v enakem 
obsegu, kot jih je imel investitor. Te pravice uveljavlja v skladu 
z obveznostmi investitorja v zvezi s tako zavarovano 
investicijo. 

(2) V primeru subrogacije, kot je določeno v prvem odstavku 
zgoraj, investitor ne sme vložiti zahtevka brez pooblastila 
pogodbenice ali njene agencije. 

7. člen ,, „ i t,, 
Spori med pogodbenico in investitorjem 

iz druge pogodbenice 

(1) Investitor o sporih med pogodbenico in investitorjem druge 
pogodbenice pisno, vključno s podrobnimi informacijami, 
obvesti pogodbenico v kateri se investira. Pogodbenici si 
prizadevata spore reševati sporazumno. 

(2) Če sporov ni mogoče rešiti na tak način v šestih mesecih od 
dne pisnega obvestila, omenjenega v prvem odstavku, se 
spor po izbiri investitorja predloži: 

pristojnemu sodišču pogodbenice, na katere ozemlju je 
bila izvršena investicija; ali 

ad hoc arbitražnemu sodišču, ustanovljenem v skladu s 
Poslovnikom o arbitraži Komisije Združenih narodov za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL); ali 

Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov 
(ICSID), ustanovljenem s Konvencijo o reševanju 
investicijskih sporov med državami in državljani drugih 
držav, če sta obe pogodbenici postali pogodbenici te 
konvencije. 

(3) Odločitev arbitraže mora temeljiti na: 

- določbah tega sporazuma; 

nacionalni zakonodaji pogodbenice, na katere ozemlju je 
bila izvršena investicija, skupaj s predpisi o reševanju 
kolizije zakonov; 

- pravilih in splošno sprejetih načelih mednarodnega prava. 

(4) Odločitev arbitraže je končna in zavezujoča za obe stranki v 
sporu. Obe pogodbenici se zavezujeta izvršiti odločitve 
arbitraže v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. 

(5) Pogodbenica, ki je stranka v sporu, ne sme na nobeni stopnji 
postopka reševanja investicijskega spora v svojo obrambo 
navajati svoje imunitete ali dejstva, da je investitor že prejel 
celotno ali delno odškodnino za poškodbo ali izgubo na podlagi 
zavarovalne pogodbe. 

8. člen 
Spori med pogodbenicama 

(1) Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in izvajanjem 
določb tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti. 

(2) Če pogodbenici v šestih mesecih od nastanka spora ne 
moreta doseči dogovora, se spor na zahtevo katere koli 
pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču, ki je sestavljeno 
iz treh članov. 

Vsaka pogodbenica imenuje enega člana sodišča, oba člana 
pa imenujeta predsednika, ki mora biti državljan tretje države, 
ki ima vzpostavljene diplomatske odnose z obema 
pogodbenicama. 

(3) Če ena od pogodbenic ne imenuje svojega člana sodišča in 
če se v dveh mesecih ne opravijo potrebna imenovanja, potem 
člana na zahtevo druge pogodbenice imenuje predsednik 
Meddržavnega sodišča. 
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(4) Če člana ne moreta doseči soglasja o izbiri predsednika v 
dveh mesecih po svojem imenovanju, ga na zahtevo katere 
koli pogodbenice imenuje predsednik Meddržavnega sodišča. 

(5) Če v primeru iz tretjega in četrtega odstavka predsednik 
Meddržavnega sodišča ne more opravljati te funkcije ali če je 
državljan ene izmed pogodbenic, opravi imenovanje 
podpredsednik; če je to tudi temu preprečeno ali če je državljan 
ene od pogodbenic, imenovanje opravi naslednji po funkciji 
najvišji član, ki ni državljan nobene od pogodbenic. 

(6) V skladu z drugimi določbami, ki jih sprejmeta pogodbenici, 
sodišče sprejme svoj poslovnik. Sodišče sprejema odločitve 
z večino glasov. 

(7) Odločitve sodišča so končne in zavezujoče za obe 
pogodbenici. 

(8) Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana sodišča in 
njegovega predstavništva v arbitražnem postopku; stroške 
predsednika in preostale stroške si delita v enakih deležih 
obe pogodbenici. Sodišče lahko tudi odloči, da večji delež 
stroškov bremeni eno izmed pogodbenic. Taka odločitev je 
obvezujoča za obe pogodbenici. 

9. člen 
Ugodnejša obravnava 

če bi zakonodaja katere koli pogodbenice ali sedanje ali prihodnje 
medsebojne obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg 
tega sporazuma vsebovala kake splošne ali posebne predpise, 
ki bi investicijam investitorjev iz druge pogodbenice zagotavljali 
ugodnejšo obravnavo kot jo predvideva ta sporazum, bodo taki 
predpisi v obsegu, v katerem so ugodnejši, prevladali nad tem 
sporazumom. 

10. člen 
Posvetovanja in izmenjava informacij 

Pogodbenici se dogovorita, da se bosta na zahtevo ene 
pogodbenice nemudoma posvetovali o razlagi ali uporabi tega 
sporazuma. Na zahtevo katere koli pogodbenice se izmenjajo 
podatki o zakonih, predpisih, odlokih, upravni praksi, postopkih 
ali politiki druge pogodbenice, ki lahko vplivajo na investicije, ki so 
obravnavane v tem sporazumu. 

11. člen 
Področje uporabe 

Ta sporazum se uporablja tudi za že obstoječe investicije, ki so 
jih na ozemlju pogodbenice, v skladu z njenimi zakoni in predpisi, 
izvršili investitorji druge pogodbenice pred začetkom veljavnosti 
tega sporazuma. Sporazum pa se ne uporablja za spore, ki so 
nastali pred začetkom njegove veljavnosti. 

12. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati z zadnjim datumom, ko se pogodbenici 
medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za 
začetek veljavnosti sporazuma. 

13. člen 
Trajanje in prenehanje veljavnosti 

(1) Ta sporazum ostane v veljavi deset (10) let in velja tudi po 
preteku tega časa za enako obdobje ali obdobja, razen če . 
eno leto pred iztekom prvega ali vsakega naslednjega obdobja 
ena od pogodbenic obvesti drugo pogodbenico, da namerava 
prekiniti ta sporazum. 

Sporazum bo veljal še do preteka enega leta od datuma, ko 
katera koli pogodbenica pisno obvesti tlrugo o njegovi 
prekinitvi. 

(2) Za investicije, izvršene pred dnem, ko začne veljati obvestilo 
o prekinitvi sporazuma, veljajo določbe tega sporazuma še 
naprej za deset let od dne prenehanja veljavnosti tega 
sporazuma. 

V potrditev tega sta podpisana, pravilno pooblaščena s strani 
svojih vlad, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 28. junija 1996, v dveh izvodih v 
slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. V primeru razhajanja v razlagi je 
odločujoče angleško besedilo. 

Za Za 
Republiko Slovenijo Republiko Poljsko 
Zoran Thaler, l.r. Darinsz Rosati, l.r. / 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij, ki ga je za Republiko 
Slovenijo podpisal minister za zunanje zadeve, gospod Zoran 
Thaier, za Republiko Poljsko pa minister za zunanje zadeve, 
gospod Darinsz Rosati, je bil podpisan v Ljubljani, dne 28. junija 
1996, v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja 
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic. 

V Sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 

> investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam 
iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo 

odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma 
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev 
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med 
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med 
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za 
nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga eno leto pred iztekom 
njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove. Če 
bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je 
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še 
nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za investicije, ki 
so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPREMEMBE KREDITNE 

POGODBE (PROJEKT SLOVENSKIH 

AVTOCEST VZHOD-ZAHOD) MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO 

BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ Z DNE 

10. JUNIJA 1994 (MPAEB-A) 

- EPA 954 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMBE 
KREDITNE POGODBE (PROJEKT SLOVENSKIH 
AVTOCEST VZHOD-ZAHOD) MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ Z DNE 10. 
JUNIJA 1994, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom, 
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na oktobrski 
seji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mitja GASPARI, minister za finance; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance; 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sprememba Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih 
avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko 
banko za obnovo in fezvoj z dne 10. junija 1994, podpisana 11. 
septembra 1998 v Ljubljani. 

2. člen 

Sprememba se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
glasi: 
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SPREMEMBA z dne 11. septembra 1998 (sprememba) 
KREDITNE POGODBE z dne 10. junija 1994 med EVROPSKO 
BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (banka) in Republiko 
Slovenijo (kreditojemalec) 

GLEDE NATO, da sta banka in kreditojemalec sklenila Kreditno 
pogodbo z dne 10. junija 1994 (Kreditna pogodba), 

t-,. H 
SE ZDAJ pogodbenici sporazumeta o spremembi Kreditne 
pogodbe, ki se glasi: 

1 .Del A Dodatka 1 Kreditne pogodbe se v celoti črta in nadomesti 
z naslednjim: 

"Del A: Cestni projekti 

Izgradnja ali posodobitev in vzdrževanje cest, ki obsegata: 

(1) rekonstrukcijo/posodobitev trase med Počehovo in Lendavo; 

(2) sanacijska dela na cestnih odsekih, kot je to določeno v Prilogi 
1 k tej spremembi, ob upoštevanju sprememb, o katerih se 
lahko sporazumeta banka in vlada kreditojemalca pred 
sklenitvijo zadevnih pogodb; 

(3) razširitev ceste med Črnučami in Domžalami in 

(4) rekonstrukcijo križanja magistralne ceste M-3 z železniškim 
podvozom na Ptuju." 

2.Točka 1 (a) Dodatka 3 h Kreditni pogodbi se spremeni, tako da 
se v celoti glasi: 

"Nabava blaga, del in storitev (razen storitev svetovalcev iz 2. 
točke tega dodatka) bo temeljila na javnih razpisih, kar pa ne velja 
za blago in storitve, potrebne pri uvedbi opreme za nadzor v 
okviru dela B projekta iz Dodatka 1, v skupni vrednosti, ki ne 
presega protivrednosti 700 000 USD in ki na pogodbo ne presega 
protivrednosti 400 000 USD, ki jih je mogoče nabaviti z nakupom." 

3.Ta sprememba je omejena, kot je v njej določeno, in se zaradi 
nje ne spremeni, sprejme ali odpove katera koli druga določba 
Kreditne pogodbe ali drugega dokumenta. 

4. Ta sprememba se začasno izvaja od dne, ko jo pogodbenici 
podpišeta, in začne veljati na dan, ko banka uradno obvesti 
kreditojemalca, da je sprejela za banko po obliki in vsebini 
zadovoljiv dokumentarni dokaz, da je kreditojemalcev podpis te 
spremembe pravilno odobren in ratificiran ter da je ta sprememba 
pravno zavezujoča za kreditojemalca v skladu s svojimi določili. 

5.Ta sprememba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih se 
vsak šteje za izvirnik in vsi sestavijo isti dokument. 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta pogodbenici korespondenčno 
na dan, naveden na začetku, po svojih pravilno pooblaščenih 
predstavnikih podpisali to spremembo. 

REPUBLIKA SLOVENIJA EVROPSKA BANKA ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ 

Podpis: Podpis: 
Ime: Valter Reščič Ime: Roy Knighton 
Naziv: državni sekretar Naziv: direktor transportne skupine 
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PRILOGA 1 

V spodnji tabeli so navedeni cestni odseki in njihove dolžine, ki se financirajo 

iz sredstev kredita po 2. točki dela A: 

ODSEK • DOLŽINA (m) 

R338 Mestinje-Čatež 7.850 

M1 Drnovo-Mokrice 18.355 

M10-9 Šentjakob-Zidani Most 9.600 

M10 Trojane-Domžale 10.085 

M10-10 Robič-Kalce-Logatec 55.300 

M10-8 Slovenj Gradec-Petrovče 17.100 

M10 Petrovče-Celje 3.250 

M10-3 Celje-Drnovo 26.290 

M3 Dravograd-Maribor 20.795 

M10-8 Dravograd-SIovenj Gradec 9.114 

SKUPAJ 177.739 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje spremembe kreditne pogodbe ter vseh pravic in Ta Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz spremembe, Republike Slovenije - mednarodne pogodbe, 
skrbi Ministrstvo za finance. 

II. OBRAZLOŽITEV 

1. Republika Slovenija (RS, Slovenija) in Evropska banka za 
obnovo in razvoj (EBRD, Banka) sta dne 10. junija 1994, sklenili 
"Kreditno pogodbo (Projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) 
med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in 
razvoj"(Uradni list RS- mednarodne pogodbe št. 13/94) za 
sofinanciranje obnove magistralnih cest, v znesku 30 mio USD. 
EBRD je Sloveniji odobrila kredit za dobo 15 let, s 4-letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice, pri čemer naj bi bil kredit počrpan 
do konca junija 1998. V ta namen je bil sprejet "Zakon o najetju 
kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj 
za projekt prenove obstoječih magistralnih cest" (Zakon o najetju 
kredita) ( UL RS št. 32/94), ki določa, da naj bi bila sredstva 
porabljena prvenstveno za rekonstrukcijo cest Počehova- 
Lendava, Slovenska Bistrica-Ptuj in za razširitev ceste Črnuče- 
Domžale. 

2. Zaradi sprememb prioritet pri gradnji posameznih smeri je bilo 
v začetku maja 1997 skupno z EBRD ugotovljeno, da kredita ne 
bo mogoče počrpati do 30.06.199S, kot predvideva kreditna 
pogodba (do konca leta 1997je bilo počrpanega le 6.5 mio USD 
kredita). Zamude so nastale pri realizaciji ceste Črnuče-Domžale 
ter pri realizaciji programa del na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj 
predvsem zaradi pridobivanja potrebnih zemljišč. 

3. Banka je pristala, da se zaradi zamud pri relizaciji del doba 
črpanja kredita, v skladu s členom 2.03 Kreditne pogodbe podaljša 
do konca leta 1999. Glede na to, da je bilo 20. maja 1999počrpanih 
le 17,7 mio USD od skupnih 30 mio kredita, je možno pričakovati 
še eno podaljšanje roka črpanja. Glede na to, da je cesta 
Slovenska Bistrica-Ptuj, ki vrši funkcijo navezave na avtocesto, 
sicer sestavni del Nacionalnega programa gradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, je bilo z Banko dogovorjeno, da se s 
Spremembo kreditne pogodbe med RS in Banko financiranje 
obnove ceste Slovenska Bistrica-Ptuj nadomesti z navedbo še 
zgrajenega podvoza v Ptuju in obnovitvenimi deli (preplastitvijo) 
na drugih desetih odsekih magistralnih in regionalnih cest v Sloveniji 
v skupni dolžini 178 km. Izbor naslednjih desetih odsekov: 

Mestinje-Čatež, Drnovo-Mokrice, Šentjakob-Zidani Most, Trojane- 
Domžale, Robič-Kalce-Logatec, Slovenj Gradec-Petrovče, 
Petrovče-Celje, Celje-Drnovo, Dravograd-Maribor in Dravograd- 
Slovenj Gradec, je temeljil na dejstvu, da ti odseki ne bodo 
avtocestni odseki, zaradi njihove pomembne funkcije pri navezavi 
na avtocestno omrežje pa je njihova preplastitev prioritetna in 
skladna z letnimi plani razvoja in vzdrževanja državnih cest. 

4. Glede na navedeno je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri 
Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih 
magistralnih cest (UL RS št. 57/98), ki je omogočil sklenitev 
Spremembe kreditne pogodbe oz. dal podlago za to, da se 
sredstva EBRD kredita namesto financiranja obnove ceste 
Slovenska Bistrica-Ptuj uporabijo za preplastitev zgoraj 
navedenih cestnih odsekov. Sprememba kreditne pogodbe je od 
dneva njene sklenitve v začasni uporabi, ki jo na podlagi dovoljenja 
Odbora Državnega zbora RS za mednarodne odnose (sklep 55. 
seje, 1.julija 1998) omogoča 60.člen Zakona o zunanjih zadevah, 
s čimer je bila omogočena pravočasna izvedba postopkov v 
zvezi z oddajo del in izbiro najbolj ugodnih izvajalcev. 

5. Do sedaj so bila končana dela pri rekonstrukciji ceste Počehova- 
Lendava, zgrajen je bil podvoz v Ptuju kot del sklopa obnove 
ceste Slovenska Bistrica-Ptuj, prav tako pa so v polnem teku 
dela v zvezi s cesto Črnuče-Domžale. Na delu te trase je v 
zaključni fazi izgradnja štiripasovnice (3km), ki povezuje Trzin. 
Pospešeno se izvajajo tudi dela na preplastitvah na vseh desetih 
odsekih in njihovih pododsekih po seznamu EBRD. 

6. Zakon o ratifikaciji Spremembe Kreditne pogodbe (Projekt 
slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj, sklenjene 11. septembra 
1998, nima finančnih posledic, saj z delno spremembo projekta v 
ničemer ne spreminja zneska in pogojev najetega kredita, 
opredeljenih v kreditni pogodbi med RS in EBRD, sklenjeni 10. 
junija 1994. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO 

KONFEDERACIJO O KONSOLIDACIJI 

DOLGOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE 

FEDERATIVNE REPURLIKE 

JUGOSLAVIJE (BCHKDJ) 

- EPA 955 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFE- 
DERACIJO O KONSOLIDACIJI DOLGOV NEKDANJE 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGO- 
SLAVIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom, 
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 
oktobrski seji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mitja GASPARI, minister za finance; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance; 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko 
konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, sklenjen z izmenjavo pisem v 
Ljubljani 29.12.1998. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi:* 

* - Protokol, 
- Obseg pooblastil gelde dolga nekdanje SFR Jugoslavije, ki ga je Pariški 

klub sprejel 23. septembra 1992, 
- Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992, 
- Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992 

so na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za 
zunanje zadeve in v Sektorju za mednarodne finančne odnose Ministrstva 
za finance Republike Slovenije. 
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Budimpešta, 29. decembra 1998 

Gospod minister, 

čast mi je sklicevati se na obseg pooblastil Pariškega kluba z dne 
23. septembra 1992, ki se nanaša na dolg nekdanje Socialistične 
federativne republike (SFR) Jugoslavije, kot tudi na pismo 
predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992 in pismo 
ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992. S 
tem potrjujem, da Švicarska konfederacija izjavlja, da je pripravljena 
sprejeti, da se na Republiko Slovenijo prenesejo pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji 
dolgov jugoslovanskih dolžnikov, sklenjenih 26. julija 1984, 10. 
oktobra 1985,14. aprila 1987 in 29. decembra 1988 med Švicarsko 
konfederacijo in SFR Jugoslavijo. Pogoji prenosa so naslednji: 

Finančne določbe in pogoji dvostranskih sporazumov, 
sklenjenih med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo, 
se nespremenjeno uporabljajo pri konsolidaoiji dolgov 
slovenskih dolžnikov. 

Dogovorjeni seznami konsolidiranih zneskov bodo sestavni 
del protokola, ki je priložen temu pismu. Seznami bodo 
vključevali obveznosti Republike Slovenije glede dolgov, ki jih 
ima določen subjekt s sedežem na njenem ozemlju. Po 
podatkih, ki so na voljo v Švici in Sloveniji, med Švico in 
nekdanjo SFR Jugoslavijo po obsegu pooblastil Pariškega 
kluba ni nealociranih dolgov. 

- Švicarska konfederacija in Republika Slovenija skleneta 
podpisati skupni protokol, ki je priložen temu pismu. 

Ta sporazum bo začel veljati, ko ga bodo odobrile pristojne oblasti 
vsake strani. Glede Švicarske konfederacije je ta odobritev 
dosežena z dnem podpisa tega sporazuma. Glede Republike 
Slovenije pa bo ta odobritev uradno sporočena švicarski strani 
takoj, ko bo dosežena. Morebitne zakasnitve odobritve tega 
sporazuma ne bodo vplivale na njegove finančne določbe in pogoje. 

Hvaležen bi vam bil za potrditev, da Republika Slovenija soglaša 
z vsebino tega pisma. 

Prosim, sprejmite, gospod minister, izraze mojega globokega 
spoštovanja. 

Za Švicarsko konfederacijo 
Gospod Mitja GASPARI Claudio Caratsch l.r. 
Minister za finance 

Republika Slovenija 

Priloge: Protokol 

Obseg pooblastil glede dolga nekdanje SFR Jugoslavije, 
ki ga je Pariški klub sprejel 23. septembra 1992 

Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 
1992 

Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. 
oktobra 1992 
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ifcssicSo ptv.-v i .. Ljubljana, 29. decembra 1998 
V e 'r 1 •'1 ■ J '"J O 

Ekscelenca, 

čast mi je potrdili prejem vašega pisma z dne 29. decembra 1998, 
ki še glasi takole: 

>i 
»Gospod minister, 

čast mi je sklicevati se na obseg pooblastil Pariškega kluba z dne 
23. septembra 1992, ki se nanaša na dolg nekdanje Socialistične 
federativne republike (SFR) Jugoslavije, kot tudi na pismo 
predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 1992 in pismo 
ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. oktobra 1992. S 
tem potrjujem, da Švicarska konfederacija izjavlja, daje pripravljena 
sprejeti, da se na Republiko Slovenijo prenesejo pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji 
dolgov jugoslovanskih dolžnikov, sklenjenih 26. julija 1984, 10. 
oktobra 1985,14. aprila 1987 in 29. decembra 1988 med Švicarsko 
konfederacijo in SFR Jugoslavijo. Pogoji prenosa so naslednji: 

Finančne določbe in pogoji dvostranskih sporazumov, 
sklenjenih med Švicarsko konfederacijo in SFR Jugoslavijo, 
se nespremenjeno uporabljajo pri konsolidaciji dolgov 
slovenskih dolžnikov. 

Dogovorjeni seznami konsolidiranih zneskov bodo sestavni 
del protokola, ki je priložen temu pismu. Seznami bodo 
vključevali obveznosti Republike Slovenije glede dolgov, ki jih 
ima določen subjekt s sedežem na njenem ozemlju. Po 
podatkih, ki so na voljo v Švici in Sloveniji, med Švico in 
nekdanjo SFR Jugoslavijo po obsegu pooblastil Pariškega 
kluba ni nealociranih dolgov. 

Njegova Ekscelenca 
g. Claudio Caratsch 
Veleposlanik Švicarske konfederacije v Sloveniji 
Budimpešta 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije. 

Švicarska konfederacija in Republika Slovenija skleneta 
podpisati skupni protokol, ki je priložen temu pismu. 

Ta sporazum bo začel veljati, ko ga bodo odobrile pristojne oblasti 
vsake strani. Glede Švicarske konfederacije je ta odobritev 
dosežena z dnem podpisa tega sporazuma. Glede Republike 
Slovenije pa bo ta odobritev uradno sporočena švicarski strani 
takoj, ko bo dosežena. Morebitne zakasnitve odobritve tega 
sporazuma ne bodo vplivale na njegove finančne določbe in pogoje. 

Hvaležen bi vam bil za potrditev, da Republika Slovenija soglaša 
z vsebino tega pisma. 

Prosim, sprejmite, gospod minister, izraze mojega globokega 
spoštovanja.« 

Čast mi je potrditi, da Republika Slovenija soglaša z vsebino tega 
pisma. 

Prosim, sprejmite, Ekscelenca, izraze mojega globokega 
spoštovanja. 

Za Republiko Slovenijo 
Mitja GASPARI l.r. 
Minister za finance 

Priloge: Protokol 

Obseg pooblastil glede dolga nekdanje SFR Jugoslavije, 
ki gaje Pariški klub sprejel 23. septembra 1992 

Pismo predsednika Pariškega kluba z dne 25. septembra 
1992 

Pismo ministra za finance Republike Slovenije z dne 27. 
oktobra 1992 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 
.w«u -č 

1. Splošno: 

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Republiko Slovenijo in 
Švicarsko konfederacijo o konsolidaciji dolgov nekdanje SFRJ (v 
nadaljevanju: sporazum), je bil sklenjen 29.12.1998. 

Sporazum je bil sklenjen na podlagi sklepov Vlade Republike 
Slovenije z dne 2.10.1997 (številka sklepa: 430-03/97-14 (R)), 
potrditve Odbora državnega zbora Republike Slovenije za 
mednarodne odnose z dne 12.12.1997 (številka sklepa:450-07/ 
93-9/30) in kasnejšega sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 
24.4.1998 (številka sklepa: 437-06/98-1 (N)), ki je potrdil predlog 
ureditve notranjih razmerij z Abanko d.d., Ljubljana v zvezi s 
poplačilom dela dolga do Republike Avstrije in Švicarske 
konfederacije na podlagi meddržavnih pogodb za poravnavo 
dolga iz naslova Pariškega kluba oziroma določa, da bosta 
Republika Slovenija in Abanka d.d. v pogodbi uredila obveznosti, 
ki izhajajo iz 12. člena t.i. zakona o Pariškem klubu (Uradni list RS 
št. 1/96) . 

Sklenitev sporazuma s Švicarsko konfederacijo je bila pogoj za 
ureditev slovenskih notranjih razmerij, ki izhajajo iz naslova 
refinanciranih dolgov, ki jih je v letu 1984-1988 sklenila bivša 
SFRJ s Švicarsko konfederacijo kot državo članico Pariškega 
kluba. Republika Slovenija oziroma slovenski končni uporabniki 
bodo na podlagi sporazuma prevzeli obveznosti v obsegu in pod 
pogoji, ki izvirajo iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolga, 
sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Švicarsko konfederacijo. 

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje 
slovenskih končnih uporabnikov oziroma Republike Slovenije s 
Švicarsko konfederacijo kot upnico iz naslova nasledstva dolgov 
bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki so eden izmed najbolj 
motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih odnosih s tujino. Eno 
izmed področij rednih letnih pregledov misije Mednarodnega 
denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje rednega 
odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, kamor 
sodi tudi dolg do Pariškega kluba. 

2. Pravni temelji: 

Sporazum je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev, ki 
ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko prevzema 
slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do Švicarske 
konfederacije: 

- Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 1/91-1); 

■ Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94); 

■ Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, 
ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše 
SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega 
kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem 
klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96). 

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih 
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to, 
da je Sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je 
Republika Slovenija ena izmed držav naslednic nekdanje SFRJ. 

Nadalje so vir urejanja odnosov s Švicarsko konfederacijo kot 
državo članico Pariškega kluba tudi pisma z dne 23.6.1992, 
13.7.1992, 25.9.1992, 27.10.1992, 6.1.1993, 23.4.1993 in 
5.7.1993, ki jih je minister za finance Republike Slovenije izmenjal 
s predsednikom Pariškega kluba. 

3. Načini izpolnjevanja obveznosti: 

Republika Slovenija s Švicarsko konfederacijo kot državo članico 
Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na podlagi 
kriterija alociranega dolga, kjer so slovenski končni uporabniki 
znani in predstavlja edini dolg slovenskih končnih uporabnikov iz 
tega naslova. Alocirani dolg ne bo obremenjeval proračuna 
Republike Slovenije, saj ga bodo plačali slovenski končni 
uporabniki, ki so dolg najeli in koristili. Alocirani dolg se s strani 
slovenskih bank dolžnic do tujine po ročnostih iz starih 
sporazumov o refinanciranju dolga do Pariškega kluba - Švicarska 
konfederacija, tekoče poravnava (slovenski končni uporabniki). 
Gre za urejanje komercialnih obveznosti, Vlada Republike 
Slovenije nastopa navzven kot dolžnik. V primeru urejanja odnosov 
s Švicarsko konfederacijo se bo notranjepravna ureditev plačila 
dolga slovenskih končnih uporabnikov izvajala na podlagi 5. člena 
zakona o Pariškem klubu. 

Izmenjanima pismoma priloženi protokol z vključenimi podatki o 
dogovorjenih seznamih konsolidacijskih zneskov podrobneje ureja 
način poravnave sprejetih obveznosti in tehnične vidike izvajanja 
sporazuma, vključno z načinom reševanja vprašanja dolgov obeh 
končnih uporabnikov iz Črne gore, katerih garant je bila Ljubljanska 
banka d.d. (glavnica cca. 64.000 švicarskih frankov). 

Ostale priloge standardno spremljajo tovrstne sporazume 
Republike Slovenije z upnicami iz Pariškega kluba. 

Kakor izhaja iz priložene Tabele 1 (stanje na dan 31.3.1999), 
bodo končni uporabniki Nove Ljubljanske banke d.d. ob ratifikaciji 
poravnali znesek 7.724.973,82 CHF, od tega znašajo glavnice 
5.616.650,36 CHF in obresti 2.108.323,46 CHF. 

Končni uporabniki Abanke d.d pa bodo ob ratifikaciji poravnali 
(Tabela 2; stanje na dan 31.3.1999) znesek 1.153.238,03 CHF, 
od tega glavnice 816.492,75 CHF in obresti v višini 336.745,28 
CHF. 
Iz priložene Tabele 2 tudi izhajajo obveznosti prenešene na 
Jugobanko Beograd d.d.. 

4. Začetek veljavnosti: 

Sporazum začne veljati z dnem, ko Republika Slovenija konča 
pravni postopek za začetek veljavnosti sporazuma. 
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S. Finančne obveznosti v zvezi z Izvajanjem aporazuma 

Iz bilateralnega sporazuma izhaja, da gre za poplačilo alociranega 
dolga s strani znanih slovenskih končnih uporabnikov, ki so kredite 
najeli in koristili. Upoštevali pa je sklep Vlade Republike Slovenije 
z dne 24.5.1998 v tistem delu, ko gre za uresničevanje 12. člena 
zakona o Pariškem klubu, ko bo na podlagi sklenjene pogodbe 
Republika Slovenija povrnila Abanki d.d. vsak znesek, ki ga bo 

Abanka d.d. plačala iz naslova obveznosti, prevzetih na podlagi 
6. člena zakona o Pariškem klubu v zvezi s prevzemom 
slovenskega dolga do švicarske konfederacije v skladu s sklepom 
vlade. 

6. Ratifikacija aporazuma In vpliv na domačo zakonodajo 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo. 
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Sprememba in popravek 

PRAVILNIKA 0 MERILIH IN POGOJIH 

ZA 0P0RAR0 SREDSTEV FUNDACIJE 

ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH 

ORGANIZACIJ V REPUDLIKI SLOVENIJI 

- EPA 864 - II - 

Fundacija za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

Številka: 150/99 
Datum: 1999-09-27 

Svet fundacije za šport je na svoji 25. seji dne 27.9.1999 sprejel 
naslednje. 

SKLEP: 
Svet fundacije sprejme skladno z mnenjem Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve spremembe pravilnika o merilih 
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. 

STALIŠČE: 
Fundacija do 28.9.1999 predloži Komisiji za nadzor 
lastninskega preoblikovanja in privatizacije Državnega zbora 
RS poročilo o delovanju fundacije v letu 1998 in poročilo javnega 
razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 1999. Fundacija 

opozarja, da je meseca marca posredovala poročilo o 
delovanju fundacije v letu 1998 skladno z določbami 16. člena 
odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98) 
Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je odgovorno za nadzor dela 
fundacije. Poročilo o letošnjem javnem razpisu fundacije bo 
del poročila o delovanju fundacije v letu 1999, ki ga bo fundacija 
predložila pristojnem ministrstvu prihodnje leto, vsi podatki o 
razdelitvi sredstev preko javnega razpisa in druge pomembne 
informacije o delovanju fundacije pa se objavljene na spletnih 
straneh fundacije. Ker svet fundacije ne vidi nobenih zadržkov 
za sprejetje sprememb pravilnika, predlaga komisiji, da čim 
prej sprejme omenjene spremembe in jih posreduje Državnemu 
zboru, saj mora fundacija po določbah veljavnega pravilnika 
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta objaviti razpis za 
uporabo njenih sredstev v prihodnjem letu. 

Gregor Jurak, l.r. 
direktor 

Fundacija za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

Datum: 1999-09-30 
Številka: 153/99 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS pošilja 
spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 

fundacije za šport, kjer je v 3. členu v prvem odstavku 
popravljena slovnična napaka, in sicer namesto edninskega 
samostalnika "izvajalec" je skladno z nadaljevanjem stavka 
uporabljen množinski samostalnik "izvajalci". 

Gregor Jurak, l.r. 
Direktor 
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Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na svoji 25. seji dne 27.9.1999 
sprejel 

SPREMEMBE PRAVILNIKA O MERILIH IN POGOJIH ZA 

UPORABO SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE 

ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. člen 

Prvi odstavek 4. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »S sredstvi za športne 
dejavnosti se sofinancirajo: 
• dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc do 50 %, 
• dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programi reprezentanc do 50 % 
• dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in 

športna rekreacija do 30 %, 
• drugi programi do 10 % sredstev«. 

2. člen 

Drugi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva za gradnjo 
športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena 
večkrat.« 

3. člen 

Tretji odstavek 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec manjkajočih 
programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so 
programi skladni s 16. in 27. členom zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98).« 

Četrti odstavek 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Kandidati za štipendije za 
, usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije 

doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače 
programe morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27. členom zakona o športu.« 

4. člen 

Drugi odstavek 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Za sofinanciranje 
strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje 
recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje 
soglasje svet fundacije.« 
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5. člen 

Ta sprememba je sprejeta, ko da k njej soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predsednik sveta fundacije 
Tone Vogrinec l.r. 
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Obrazložitev sprememb pravilnika, ki jih je sprejel svet fundacije na 25. seji dne 27.9.1999 

Svet fundacije je poleg sprememb 4., 9. in 11. člena pravilnika, ki jih sprejel na 23. seji dne 
24.6.1999 in jih je fundacija z obrazložitvijo poslala v soglasje Državnemu zboru z dopisom 
108/99 dne 27.6.1999, sprejel še spremembo 10. člena pravilnika. 

Določbe drugega in tretjega odstavka 10. člena pravilnika opredeljujejo, da morajo prosilci 
dokazati, da strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu izvajajo izvajalci, ki imajo 
ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in šport. Omenjene določbe so nastale istočasno z 
nastajanjem zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), ki pa strokovno usposabljanje in 
izobraževanje v športu daje v pristojnost strokovnemu svetu in tematiko, ki se povezuje na 
določbe pravilnika fundacije, opredeljuje v 16. in 27. členu zakona o športu. Zato svet fundacije 
predlaga, da se skladno s tem spremeni drugi in tretji odstavek 10. člena pravilnika. 
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Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, še 9/98) je svet fundacije na svoji 25. seji dne 27.9.1999 
sprejel 

SPREMEMBE PRAVILNIKA O MERILIH IN POGOJIH ZA 

UPORABO SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE 

ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. člen 

Prvi odstavek 4. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »S sredstvi za športne 
dejavnosti se sofinancirajo: 
• dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc do 50 %, 
• dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programi reprezentanc do 50 % 
• dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in 

športna rekreacija do 30 %, 
• drugi programi do 10 % sredstev«. 

2. člen 

Drugi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva za gradnjo 
športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena 
večkrat.« 

3. člen 

Tretji odstavek 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalci manjkajočih 
programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so 
programi skladni s 16. in 27. členom zakona o športu (Uradni list RS, št 22/98).« 

Četrti odstavek 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Kandidati za štipendije za 
usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije 
doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače 
programe morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27. členom zakona o športu.« 

4. člen 

Drugi odstavek 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Za sofinanciranje 
strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje 
recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje 
soglasje svet fundacije.« 

5. člen 

Ta sprememba je sprejeta, ko da k njej soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT LOKACIJE 

AVTOCESTNE RAZE NA ODSEKU 

AVTOCESTE ARJA VAS - LOČICA PRI 

VRANSKEM 

Vlada Republike Slovenije se je na 126. seji dne 30/9-1999 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT LOKACIJE 
AVTOCESTNE BAZE NA ODSEKU AVTOCESTE ARJA VAS - 
LOČICA PRI VRANSKEM, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi 45.a člena in 
45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša z lokacijo št. 5 - Čeplje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 
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REPUDLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Številka: 350-04-04/98 
Datum: 23.08.1999 
file: acvransk/utein-lok/obrazlo4.doc 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITEV VARIANT LOKACIJE AVTOCESTNE BAZE NA ODSEKU 
AVTOCESTE ARJA VAS - LOČICA PRI VRANSKEM 

1. UVOD 

Za vzdrževanje avtoceste med Arjo vasjo in Domžalami ter za nadzor in vzdrževanje 
predorov pod Trojanami je potrebna izgradnja avtocestne baze, ki bi pokrivala 50 km 
avtoceste, vključno s 6 km predorov in 4 km viaduktov ter mostov. 

Najpomembnejše naloge, ki jih bo avtocestna vzdrževalna baza opravljala so: redno 
celoletno vzdrževanje vozišča avtoceste in njej pripadajočih površin in opreme, 
zagotavljanje hitrih intervencij ob prometnih konicah in izjemnih dogodkih, vodenje in 
kontrola vseh instalacij in naprav na avtocesti ter nadzor nad celotnim sistemom 
vzdrževanja avtoceste. 

2. PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA 
ZA AVTOCESTO ARJA VAS - LOČICA PRI VRANSKEM ZA GRADNJO 
AVTOCESTNE BAZE 

Priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas - Ločica pri 
Vranskem za gradnjo avtocestne baze se je pričela na podlagi predloga ministra za promet in 
zveze z dne 27.01.1998. 

Na podlagi predloga ministra za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 
19.01.1999 določil "Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za 

avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne baze". 

Program priprave določa vsebino sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, roke njegove 
priprave, organe in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo osnutka sprememb in 
dopolnitev lokacijskega načrta. 

Na podlagi 45.a člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) 
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mora izdelovalec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante 
lokacije objekta državne infrastrukture, Vlada Republike Slovenije pa jih predloži 

Državnemu zboru Republike Slovenije v predhodno obravnavo. 

3. IZDELAVA PRIMERJAVE VARIANT LOKACIJE AVTOCESTNE BAZE NA ODSEKU 
AVTOCESTE ARJA VAS - LOČICA PRI VRANSKEM 

Na podlagi študije "Avtocestne vzdrževalne baze ob avtocestah v Republiki Sloveniji (RC 
Planiranje, april 1997) in njenih ugotovitev je bilo izdelano gradivo "Avtocestna 
vzdrževalna baza na območju AC Vransko - Trojane" (RC Planiranje, junij 1997), ki je 
obsegalo primerjavo devetih lokacij na tej trasi. 

Medsebojno so bile primerjane naslednje lokacije: 
1. Vransko - Bencinski servis (v sklopu obstoječega bencinskega servisa na 
Vranskem) 
la. Vransko - KIV (v sklopu naselja Vransko med kompleksom KlV-a in pokopališčem) 
2. Na Ilovici (južno od AC na območju z imenom "Na Ilovici") 
2a. ČRNI MLIN (nasproti lokacije 2 - preko avtoceste, na območju "Črnega mlina") 

3. Severno od Ločice (med AC in pobočjem, severno od Ločice) 
4. Priključek Trojane (v območju priključka Trojane) 

5. Čeplje (južno od predvidenega avtocestnega priključka v Čepljah, na območju gostilne 
"Grof') 
6. Javorški grič (zahodno od predvidenega predora Ločica, v dolini potoka Smečka) 
7. Javorje (na severovzhodni strani predora Javorje) 

Pri izdelavi študije je bila upoštevana metodologija primerjalnih študij, kjer je bilo 

ugotovljeno, daje lokacija št. 5 - Čeplje najprimernejša. 

Ob upoštevanju ciljev in standardov opremljenosti avtocestnega omrežja v Sloveniji ter 
kriterijev za določitev lokacij avtocestnih baz temelji upravičenost izbrane lokacije 
predvsem na naslednjih izhodiščih: avtocestna baza je v težišču avtocestnega odseka, ki 
ga le-ta vzdržuje, upoštevano je načelo optimalnosti glede tehnologije dela, locirana je ob 
avtocesti, z dostopom na avtocesto preko avtocestnega priključka in ob magistralni cesti 
Celje - Ljubljana, nameščena je v bližini tehnično zahtevnejših odsekov avtoceste, nahaja 

se v bližini večjega urbanega naselja, kar pomeni lažje kadrovanje in dostopnost 
zaposlenih. 
Lokacija ne vpliva na obstoječo poselitev, ocenjuje pa se, da bo generirala novo poselitev 
na obravnavanem območju. 
Ob neposredni bližini, ob magistralni cesti je zgrajena tudi vsa obstoječa infrastruktura. 
S stališča vodnogospodarstva je lokacija sprejemljiva ob predhodnih vodnogospodarskih 
ureditvah, ne vpliva pa na spremembo reliefa in klimatskih ter hidroloških razmer. 
Lokacija ne vpliva neposredno na zavarovane objekte in območja naravne in kulturne 
dediščine, vidne kakovosti okolja pa je mogoče omiliti s primerno urbanistično 
arhitektonsko zasnovo in ozelenitvijo. 

V gradivu "Preveritev variant lokacije avtocestne vzdrževalne baze Vransko" (PNZ, 
december 1997), je bila variantno preverjena mikrolokacija ob priključku Čeplje s tremi 
variantami: 
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- varianta 1*- lokacija baze južno od priključka Čeplje na območju obstoječega gostišča 
Grof 

- varianta 2 - vzhodno od avtoceste , v trikotniku med avtocesto na zahodu, glavno cesto 
na jugu in lokalno cesto za Stropnik na vzhodu 

- varianta 3 - severozahodno od avtoceste 

Lokacija avtocestne baze južno od priključka Čeplje na območju obstoječega gostišča 
Grof se je izkazala kot najprimernejša, saj je do največje mere usklajena z veljavno 

prostorsko dokumentacijo. Občina Žalec je lokacijo avtocestne baze na območju 
obstoječega avtocestnega priključka Čeplje uvrstila kot izjemen poseg na 1. območje 
kmetijskih zemljišč v Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS štev. 35/96). 
Z lokacijo na območju obstoječega avtocestnega priključka Čeplje se strinja tudi novo 
nastala Občina Vransko, saj bo avtocestna baza omogočila nova delovna mesta (cca 30) 

in generirala razvoj naselja Vransko. 
Predlagana lokacija zagotavlja primeren urbani razvoj, vplivi na okolje pa so ob 
upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov (vodotok Bolska) v okviru sprejemljivega. 
Glede rabe zemljišč, komunalne opremljenosti, stroškov ureditve in same pridobitve 
zemljišč seje prav tako izkazala kot najustreznejša. 
V študiji je bilo ocenjeno da bodo stroški izgradnje samega platoja (preddela, spodnji in 
zgornji ustroj, odvodnjavanje) za avtocestno bazo pri vseh variantah podobni, zato so bile 
ovrednotene samo ostale postavke, ki se bistveno razlikujejo. Izbrana varianta se je 
pokazala kot najcenejša, ker ni potrebna prestavitev plinovoda, z razliko od ostalih dveh 
variant, kjer je prestavitev plinovoda potrebna. 

Ureditveno območje se nahaja ob južnem delu avtocestnega priključka Čeplje, med 
sedanjo deviacijo ceste Ril Šentrupert-Ločica in rampo priključka Čeplje na severu, 
strugo vodotoka Bolske na jugu in kmetijskimi površinami na vzhodu. 
Deviacija bivše magistralne ceste in rampa priključka sta na nasipu, ki vodi na nadvoz 
preko avtoceste. 
Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja oziroma ureditev: upravne stavbe, 
velikih garaž, malih garaž, skladišča posipa, črpalke za pogonsko gorivo, kontejnerskega 
skladišča olja in maziv, kontejnerskega skladišča barv in lakov, cisterne za plin, površine 
za poškodovana vozila in območja, ki se ureja po pogojih MORS. V sklopu 
funkcionalnega zemljišča avtocestne vzdrževalne baze je predvidena tudi ureditev 
parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce. 

V študiji je bilo ocenjeno, da bodo stroški izgradnje samega platoja (preddela, spodnji in 
zgornji ustroj, odvodnjavanje) za vzdrževalno bazo pri vseh variantah podobni, zato so 
ovrednotene samo ostale postavke, ki se bistveno razlikujejo. 
Varaianta 1: 
Stroški odkupa zemljišč, spremembe namembnosti, odškodnine za kompleks gostišča 
Grof, izgradnje dostopnih cest in rušitve objektov znašajo 109.564.700 SIT. 
Varianta 2: 
Stroški odkupa zemljišč, spremembe namembnosti, prestavitev plinovoda, izgradnje 
dostopnih cest znašajo 131.750.000 SIT. 
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Varianta 3: 
Stroški odkupa zemljišč, spremembe namembnosti, prestavitev plinovoda, izgradnje 
dostopnih cest in mostu čez Širjavko znašajo 128.060.000 SIT. 
(vir: Preveritev variant lokacije avtocestne vzdrževalne baze Vransko, PNZ, december 
1997, cene per december 1997). 

Ocenjena investicijska vrednost, avtocestne baze južno od priključka Čeplje na območju 
obstoječega gostišča Grof, za izgradnjo objektov in komunale na platoju znaša 
449.042.641 SIT, oprema za avtocestno bazo pa znaša 629.244.638 SIT (vir: DDC, 
Primerjalni pregled investicije iz investicijskega programa in novo ovrednotene 
investicije, ovrednoteno na dan 31.03.1996). 
Skupna investicija za izgradnjo avtocestne baze južno od priključka Čeplje na območju 
obstoječega gostišča Grof, t.j. varianta 1 in opreme znaša 1.078.280,00 SIT, kar pomeni 
1.373.433.102 SIT, preračunano na cene junij 1999. 
Z najustreznejšo lokacijo avtocestne baze na območju obstoječega avtocestnega 
priključka Čeplje se strinja Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za kulturo; 
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave. Ministrsvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano lokaciji avtocestne baze na območju obstoječega priključka 
Čeplje ne nasprotuje. Z lokacijo se strinja tudi občina Vransko, na katere prostoru leži 

omenjena lokacija. 

4. SKLADNOST S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI PLANSKIH AKTOV 

Lokacija avtocestne baze se nahaja v občini Vransko. Trenutno so v veljavi Prostorske 
sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS, št. 
21/90) in Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11 /94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 66/99). 

Območje za avtocestno bazo na območju obstoječega avtocestnega priključka Čeplje je 
že uključeno kot izjemen poseg (štev. 64) na 1. območje kmetijskih zemljišč v 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS štev. 35/96). 

Predmet teh sprememb in dopolnitev, ki jih je začela pripravljati že Občina Žalec konec 
leta 1997 (območje avtocestne baze je bilo pred letom 1999 v Občini Žalec) je tudi 
dopolnitev srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko s 
programsko zasnovo za avtocestno vzdrževalno bazo, ki bo osnova za pripravo 

sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem 
za gradnjo avtocestne baze. 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986 - 2000 (Uradni 
list SRS, št. 21/90) in Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 
11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 66/99), so usklajene z 

republiškimi prostorskimi planskimi akti in sicer: 
- s prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
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do leta 2000 (Uradni lisi SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 
27/91, 72/95 in 11/99); 

- s prostorskimi sestavinami Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, št. 11/99). 

5. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN 
OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje dne 10.5.1994 in 18. 5.1994 Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS predlagana lokacija avtocestne baze na 
območju obstoječega priključka Čeplje ne predstavlja sprememb in dopolnitev državnih 
prostorskih planskih aktov, predstavlja pa delno spremembo občinskih prostorskih 
planskih aktov. 

Gradivo se v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni 
list-RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) posreduje Državnemu zboru RS v 
predhodno obravnavo. , 

Pripravila: 
Barbara Bukovac 

ja 

Gradivo je pripavljeno na naslednji način: 
• Proučitev variant lokacije avtocestne baze na odseku avtoceste Arja vas - Ločica pri 

Vranskem (junij 1999); Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje; 

• Skladnost lokacije avtocestne baze na odseku avtoceste Arja vas - Ločica pri Vranskem s 
prostorskimi sestavinami planskih aktov (marec 1999); Razvojni center Planiranje d.o.o. 

• Informacijsko gradivo (A3 format); Predstavitev izdelane prostorske dokumentacije in 
predlog najustreznejše lokacije avtocestne baze 

Celje; 
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Popravki 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

ZAVAROVALNIŠTVU 

- EPA 744 - II - tretja obravnava 

Pri dokončnem oblikovanju besedila predloga zakona o 
zavarovalništvu - tretja obravnava, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije poslala z dopisom št. 443-04/99-3 (Z3) dne 4/10- 
1999 je ob vključevanju sprejetih amandmajev prišlo do napak 
v besedilu: , 

v prvi alineji 14. točke drugega odstavka 2. člena se na 
koncu dodajo besede "ali drugih dogodkov (ravnanj ali 
dejstev)" 

v 4. točki petega odstavka 14. člena se na koncu dodajo 
besede "in ocenjevanja škod" 

v tretjem odstavku 238. člena se napačen sklic na člene 
"233 do 235" nadomesti s pravilnim sklicem na člene "234 
do 237" 

v tretjem odstavku 332. člena se na koncu dodajo besede 
"razen določbe prvega odstavka 162. člena tega zakona" 

v četrtem odstavku 333. člena se napačen sklic na člen 
"229" nadomesti s pravilnim sklicem na člen "230" 

v 360. členu se napačen sklic na člen "351" nadomesti s 
pravilnim sklicem na člen "352". 

Vlada prosi, da se v nadaljni obravnavi upoštevajo navedeni 
popravki. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o zavarovalništvu - EPA 744 - II tret|a 
obravnava, |e bil objavljen v Poročevalcu št. 72, dne 11. 
oktobra 1999. 
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BELEŽKE 

15. oktober 1999 137 poročevalec, št. 73 





BELEŽKE 

15. oktober 1999 139 poročevalec, št. 73 





BELEŽKE 

15. oktober 1999 141 poročevalec, št. 73 





NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM __ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061 /1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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