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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-1) 

- hitri postopek - EPA 509 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2311-0220 
Številka: 323-01/2002-1 
Ljubljana, 11.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 70. redni seji dne 11.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru republike 
Slovenije, da predlog zakona o morskem ribištvu obravnava 
po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v 
procesu prevzemanja pravnega reda Evropske Unije. V 
pogajalskih izhodiščih se je Republika Slovenija zavezala, da 
bo v celoti uskladila svojo zakonodajo na področju ribištva s 
pravnim redom Evropske Unije najkasneje do 31.12.2002. 
Predlagani zakon je zato uvrščen v Državni program Republike 
Slovenije za prevzem pravnega reda evropske unije (NPAA) z 
rokom sprejema do 31.12.2001, tako da je že nastala zamuda 
pri sprejemu. 

Ker predstavlja predlagani zakon pravni okvir za nadaljnjo 
uskladitev nacionalne zakonodaje z uredbami in drugimi predpisi 
EU na področju ribištva in ker mora biti Republika Slovenija do 
vstopa v celoti usposobljena za prevzem pravnega reda EU, 

je nujna čim prejšnja uveljavitev zakona. Pravočasno sprejetje 
zakona bo pomenilo pomemben element pri presoji 
usposobljenosti Republike Slovenije za polnopravno članstvo 
v EU. Komisija EU je namreč napovedala, da bo v skladu s 
sprejetim akcijskim planom opravila t.i. evaluacijske misije v 
državah kandidatkah ("PEER REVIEVVS"). Presoja 
usposobljenosti Republike Slovenije na področju ribištva je že 
napovedana. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

- mag. Franci But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Jože Sterle, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 

- Mojca Geč-Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Metka Hajdinjak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- dr. Franc Potočnik, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Janez Kastelic, višji svetovalec v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

A. OCENA STANJA 

1. UVOD 

V Republiki Sloveniji sedaj velja že šestindvajset let star »Zakon 
o morskem ribištvu«. Od sredine sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko je nastajal in končno 1976 leta začel veljati, so se 
zgodile številne družbene spremembe tako v Sloveniji, kot tudi 
spremembe v širših mednarodnih okvirih. V letih nastanka zakona 
je še veljalo prepričanje, da je rib dovolj za vse, in da so ribolovni 
viri ne samo obnovljivi temveč tudi neizčrpni. V teh časih so 
dejansko vse države, katerih ribiči so se udeleževali 
gospodarskega ribolova, razmeroma zelo bogato subvencionirale 
morski gospodarski ribolov, še zlasti tiste, katerih narodi so še 
danes skoraj izključno vezani na prehranske vire iz morja. Letno 
višino teh subvencij se je ocenjevalo (in šele v današnjih dneh se 
umikajo) na 50-70 milijard USD. Subvencij v morski ribolov v 
Sloveniji praktično ni bilo. 

Od osamosvojitve Republike Slovenije se je v Piranskem zalivu 
pojavila državna meja z Republiko Hrvaško, ki je slovenske ribiče 
izločila iz nekoč skupnega ribolovnega morja. Meja z Republiko 
Italijo ni nova. Morski gospodarski ribolov se je omejil na notranje 
morske in teritorialne vode Republike Slovenije in na odprte 
mednarodne vode Jadrana. Prišlo pa je do izrazitega neravnotežja 
med ribolovnimi zmožnostmi - številom morskih gospodarskih 
ribičev, ribiških plovil in ribolovnih orodij po eni strani in razpoložljivimi 
ribolovnimi viri po drugi, saj večinoma zastarela in neustrezna 
slovenska ribiška flota ne more izvajati ribolovnih aktivnosti daleč 
od obale. Izrazito nenaklonjenost slovenskih ribičev do ribolova v 
odprtih mednarodnih vodah Jadrana pa lahko v največji meri 
pripisujemo naraščanju cen pogonskega goriva. Daljše plovne 
poti pomenijo občutno večjo porabo goriv, s tem pa se zmanjšuje 
prihodek od ulova. 

Obstoječi zakon, ki je bil za svoje čase dober in napreden, je 
danes že izrazito neusklajen tako z našim notranjim pravnim 
redom, kakor tudi z zahtevami iz mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. Ker je veljala delovna podmena, 
da je rib resnično dovolj za vse, država niti ni vodila nadzora nad 
ulovom in ribolovnim naporom, razen zajema statističnih podatkov, 
kar pa ne zadošča niti potrebam vodenja t.i. »ribiških statistik« iz 
mednarodnih poročevalskih obveznosti, še manj pa zajema 
podatkov o ulovu in potrebam nadzora ribolovnega napora kot 
ene od podlag za upravljanje z ribolovnimi viri. 

Ribiči so bili bolj ali manj prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti, 
pri čemer pa so glede odkupnih cen za svoj ulov bili pogosto 
prikrajšani, še zlasti zaradi medsebojnega nesodelovanja. 
Ministrstvo je po osamosvojitvi Republike Slovenije prav zaradi 
socialnih težav v ribištvu uvedlo dva ukrepa in sicer sofinanciranje 
programov prestrukturiranja viška ribičev in subvencioniranje 
plačila prispevkov za socialno varnost. Ukrep sofinanciranja 
prestrukturiranja žal ni prinesel pričakovanih učinkov, ker so hkrati 
vstopali novi ribiči ne glede na to, da so realne možnosti za 
pridobivanje dohodka iz te dejavnosti pod obstoječimi pogoji 
gospodarjenja zelo omejene. 

Največja neskladja z današnjim pravnim redom Republike Slovenije 
so glede rabe ribolovnih virov. Nekdanja družbena lastnina, kar 
so naravni viri bili, in med katere vsekakor sodijo tudi ribolovni 

viri, so danes državna lastnina ali pa ne-last, ki uživa pravno 
varstvo države. Večino rab naravnih virov danes določajo 
koncesijska razmerja med lastnikom, koncedentom - državo in 
uporabnikom takega vira - koncesionarjem. Raba ni zastonj, za 
rabo naravnih virov se večinoma plačujejo koncesijske dajatve 
oziroma povračila za rabo, oziroma njih obremenjevanje. Takih 
dajatev v morskem ribištvu ni bilo, niti se ne uvajajo na novo, ker 
gre za izrazito slabo donosno gospodarsko dejavnost. 

Druga neskladja pa delno izhajajo iz novih predpisov, ki urejajo 
gospodarske dejavnosti in jih klasificirajo. Dejstvo je, da sta ribištvo 
in ribogojstvo dejavnosti ribištva in ne kmetijstva. Tako je urejeno 
tudi v mednarodnem pravnem redu - konvencijah in sporazumih 
Združenih narodov - Svetovne prehranske organizacije (FAO), 
katere Odbor za ribištvo (Committee on Fisheries - COFI) je 
najvišji svetovni organ mednarodnega urejanja ribištva, kakor 
tudi Evropske unije, ki pa vsekakor deluje skladno z Združenimi 
narodi. 

Največja sprememba, ki se je v ribištvu zgodila zaradi globalnega 
svetovnega prelova, ki se je zgodil mnogo prej, kot bi to pričakovali 
tudi največji pesimisti, je ta, da danes suverene države ne 
razpolagajo več prosto z ribolovnimi viri nikjer na svetu, razen 
maloštevilnih izjem. Z dosedanjo ureditvijo je ena od teh izjem tudi 
še Republika Slovenija. Obstaja sistem celokupnega dovoljenega 
letnega ulova, ki se določi za vsako leto in za vsako vrsto ribolovnih 
organizmov posebej. Ta celokupni ulov se nato razdeli po 
določenem ključu med posamezne operativne ribiške regionalne 
enote - ena od njih je tudi Evropska unija, ki se ji Republika 
Slovenija pridružuje. Torej trditev, da v Jadranu ni kvot (razen za 
tune, kjer je trenutna slovenska nacionalna kvota 0 kg) velja le 
delno. Republiki Italiji je tako npr. določena letna ribolovna kvota, 
ki je ne sme prekoračiti. Pri izrabi letne kvote pa ni važno, ali lovi 
v Jadranskem, Jonskem ali Tirenskem morju, oziroma kjerkoli 
drugje v Mediteranu ali izven njega. 

Države članice tako FAO (Republika Slovenija je svoj status v tej 
organizaciji uredila in leta 1994 še posebej potrdila tudi svoje 
članstvo v FAO GFCM - Generalnem svetu za ribištvo 
Sredozemlju z aktom o nasledstvu), kot tudi države članice EU, 
so dolžne voditi nadzor nad ribiškimi aktivnostmi svojih 
gospodarskih ribičev, še zlasti glede količine in vrst ulova ter 
ribiškega napora. Zahteve po poročanju se razlikujejo le v manjših 
nepomembnih tehničnih podrobnostih in so medsebojno usklajene. 

Pravni red EU na področju ribištva je izredno obsežen in je enako 
obsežna in enako pomembna paralela pravnemu redu EU na 
področju kmetijstva. V slovenski pravni red morajo biti, ne glede 
na relativno zelo majhno pomembnost ribiškega sektorja za 
slovensko gospodarstvo, vključene in ob tem upoštevane vse 
zakonske rešitve in normativi, ki veljajo v EU. V Sloveniji nekaterih 
področij še nimamo zakonsko urejenih, večina obstoječih rešitev 
pa je zastarela. Uskladitev našega pravnega reda s pravnim 
redom EU na področju ribištva, brez upoštevanja naših posebnosti, 
zlasti majhnosti sektorja in njegove naravnost filigranske sestave, 
bi bila razvojna napaka. Ne bi sicer imela nacionalnih razsežnosti, 
zelo boleča ali celo usodna pa bi bila za posamezne regije, zlasti 
slovensko Obalo in posamezne subjekte, predvsem ribiče in 
ribogojce. Priložnost pa je, da tudi s pravnimi akti damo 
slovenskemu ribištvu pogoje za konkurenčno usposobitev na 
skupnem evropskem trgu z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. 
Pri tem bo ključna naloga, da poiščemo in usposobimo 
strokovnjake, ki bodo naši predstavniki v upravnih organih in 
telesih EU. Druga ključna naloga bo doseči primerno stopnjo 
organiziranosti v ribištvu, saj je sektor danes popolnoma 
neorganiziran. Tretja naloga pa bo razvoj stroke ribištva, ki je 
praktično dejansko ni in usposobitev javne službe. Brez vseh 
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treh elementov ne bo možno izvajati ribiške politike, pri čemer 
vstopamo v evropsko, zelo zahtevno Skupno ribiško politiko. In 
ne nazadnje - brez teh treh naštetih elementov lahko 
predvidevamo velike težave pri izvajanju tržnega reda na 
Skupnem trgu z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. 

2. POLOŽAJ SLOVENSKEGA RIBIŠTVA 

Glede na dejstvo, da je ribištvo, zlasti morski ribolov in ribogojstvo 
tako v marikulturah kot v celinskih vodah izrednega pomena za 
človeštvo in letno zagotavlja tudi do 120 milijonov ton prvovrstne 
hrane, predvsem izredno biološko vrednih proteinov, in da so 
nekateri narodi skoraj izključno vezani na vodne, zlasti morske 
vire pri svoji prehranski nacionalni varnosti, je položaj v Republiki 
Sloveniji popolnoma drugačen. Ribištvo, zlasti morski ribolov in 
ribogojstvo, kakor tudi ribogojstvo v celinskih vodah prinašajo v 
Sloveniji le neznaten delček bruto družbenega proizvoda, manj 
kot 0,014%. Nekoliko bolj pomemben je le promet z ribami, ribiškimi 
proizvodi in izdelki, zlasti pa mednarodna trgovina. 

Morsko ribištvo 

Ulov morskih rib in drugih ribolovnih organizmov, predvsem 
mehkužcev, vse od osamosvojitve Republike Slovenije vztrajno 
pada. Delno lahko upad ulova pripisujemo na račun izgube 
skupnega ribolovnega morja, ki je danes pod jurisdikcijo države 
Republike Hrvaške. Po strokovni presoji pa gre večina upada na 

Sladkovodno ribištvo in ribogojstvo 

Vrednostno in količinsko sladkovodno ribogojstvo že dohiteva in 
celo prehiteva celokupno morsko ribištvo, ribolov in vzrejo v 
marikulturah skupaj. 

račun fluktuacij populacij malih plavih rib, predvsem sardele 
(Sardina pilchardus), ki pa celo v zadnjih izrazito ribolovno 
neugodnih letih količinsko dosega in presega 95% vsega 
slovenskega ulova. V bolj bogatih letih, ko so slovenski ribiči ujeli 
preko 8.000 ton letno (koncem osemdesetih let), je ulov male 
plave ribe količinsko presegal celo 99% vsega slovenskega ulova. 
Ne glede na količine pa je zaradi bistveno večjih odkupnih cen 
belih rib in drugih pridnenih ribolovnih organizmov prihodkovno 
razmerje mnogo bolj uravnoteženo, saj je povprečno razmerje 
odkupnih cen v okviru 1:4,5-5 ali še več v prid belih rib. 

Populacije sardona (Engraulis encrasicolus) so se v Jadranu že 
vidno popravile, za sardelo pa se po napovedih pričakuje dvig 
populacij, če ne bo kakih izrednih razmer v severnem Jadranu, s 
koncem letošnjega ali pričetkom naslednjega leta. 

Če se stanje populacij sardele ne bo v kratkem času bistveno 
popravilo, bo resno ogroženo nadaljnje delo in celo obstoj edinega 
specializiranega velikega slovenskega ribiča, podjetja Ribe d.o.o., 
Izola, in imelo izrazito negativne posledice pri slovenskem 
največjem predelovalcu rib, podjetju Delamarisu d.d., Izola, saj 
se pretežni del ulovljenih sardel predela v ribje izdelke, zlasti 
konzerve. 

Populacije belih rib in drugih pridnenih ribolovnih organizmov so 
stabilne in nadzorovane s sistemom monitoringa, ki je že sedaj 
podlaga za upravno odločanje o izvajanju ribolova z vlečnimi 
pridnenimi mrežami. 

Glede na omejene ribolovne možnosti in še bolj prostorsko stisko 
in nasprotje interesov v slovenskem morju so možnosti za 
ribogojstvo - marikulture za vzrejo tako rib kot školjk zelo omejene. 
Tako so edine večje razvojne možnosti ribištva v povečevanju 
vzreje sladkovodnih rib. Še zlasti velike in do sedaj le skromno, 

Preglednica ulova in vzrcje morskih rib, glavonožcev, rakov in školjk (v tonah) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Indeks 
2000/99 

Ribe skupaj 
Plave ribe 
Bele ribe 

Glavonožci in 
raki 

Školjke 

2.065,6 
1.955,9 

109,7 

15,5 

29,1 

1.844,7 

1.770,0 
74,7 

52,7 

13,7 

2.137,3 
2.036,9 

100,4 

14,7 

50,6 

2.127,9 

2.024,3 
103,6 

26,1 

37,6 

2.035,3 

1.870,7 
164,6 

33.1 

44.2 

1.820,2 
1.712,0 

108,2 

27,9 

37,1 

1.668,9 
1.537,4 

131,5 

32,7 

44,6 

91.7 
89.8 

121,5 

117,2 

120,2 

SKUPAJ 2.110,2 1.911,1 2.202,7 2.191,6 2.112,6 1.885,2 1.746,2 92,6 
Od tega iz 

gojišč: 
Bele ribe 
Školjke 

101,4 

73,9 
27,5 

64,0 

51,3 
12,7 

125,2 

74,8 
50,4 

126,7 

90,1 
36,6 

153,5 

109,5 
44,0 

102,1 

65.5 
36.6 

116,2 

72.1 
44.2 

113,8 

110,1 
120,8 

Vir: SURS, modificirano MKGP 
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celo preskromno, izkoriščene so prostorske in naravne danosti 
za vzrejo toplovodnih vrst rib, predvsem krapovcev. Ta vzreja je 
v Sloveniji močno deficitarna, medtem ko se vzreja hladnovodnih 
vrst rib, predvsem ameriške postrvi (Oncorhynchus mykiis) že 

približuje s cca 1.500 ton trenutne letne produkcije mejam tako 
prostorskih kot naravnih danosti, skoraj hkrati pa tudi že 
zasičenosti vsaj slovenskega trga. 

»regledniea ulova in vzreje sladkovodnih rib (v tonah) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Indeks 

2000/99 

Športni ribolov 

Ribogojnice 
Vzreja - salmonidi 

Vzreja - ciprinidi 

317 

685 
552 

133 

292 

726 
471 

255 

265 

744 
532 

212 

280 

790 
535 

255 

251 

755 
623 
132 

226 

1.104 
837 

267 

229 

1.084 
879 

205 

101,3 

98,2 
105,0 

76,8 

SKUPAJ 1.002 1.018 1.009 1.069 1.006 1.330 1.313 98,7 

Vir: SURS, modificirano MKGP 

Mednarodna trgovina z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki 

Pri sedanji povprečij porabi 5 kg rib na glavo prebivalca (en 
kilogram sladkovodnih in štiri kilograme morskih rib), kar nas 
uvršča med izrazito na kopensko prehrano orientirane narode 
celo v sklopu EU, in imamo enako strukturo porabe kot npr. 
Republika Češka, ter pri letni proizvodnji cca 4.000 ton v celem 
ribiškem sektorju skupaj, ter letnem izvozu okoli 2.000 ton 

predvsem izdelkov iz rib in le v malenkostni meri svežih rib, 
moramo za zadovoljitev tržnih potreb letno uvoziti od 8.000-9.000 
ton rib, ribiških proizvodov in izdelkov. 

To dejstvo uvršča Republiko Slovenijo v izrazito neto uvoznico. 
Ker poraba rib, ribiških proizvodov in izdelkov sicer počasi, a 
vztrajno narašča, se bo to nesorazmerje še nadalje povečevalo, 
zlasti zaradi omejenosti domačih ribolovnih in ribogojskih možnosti. 

Preglednica uvoza in izvoza rib in ribjih izdelkov: 

UVOZ IZVOZ 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 

Količina (t) 
Sveže ribe 
Izdelki 

7.499 

2.085 
6.786 
1.866 

6.776 
2.169 

7.071 

2.245 
6.852 
2.239 

1.070 
1.454 

669 

1.420 
473 

1.608 

424 

1.753 

664 

1.712 

Skupaj 9.584 8.652 8.945 9.316 9.091 2.524 2.089 2.081 2.177 2.276 

v tisoč USD 
Sveže ribe 
Izdelki 

18.426 
7.664 

18.961 
6.753 

19.119 
8.320 

19.089 
8.215 

17.304 
7.112 

1.374 
4.439 

1.058 
4.110 

1.121 
5.101 

821 
5.722 

1.072 
5.010 

SKUPAJ 26.090 25.714 27.439 27.304 24.416 5.813 5.168 6.222 6.543 6.082 

Vir: SURS, modificirano MKGP 

Dve bilateralni pogodbi Republike Slovenije z Republiko Hrvaško 
s področja ribištva: o sodelovanju na področju morskega ribolova 
in o obmejnem prometu in sodelovanju za slovenske ribiče ne 
pomenijo nikakršne olajšave, predvsem zaradi nasprotovanja 
izvajanju na obeh s hrvaške strani. 

Republika Slovenija sodeluje v petletnem mednarodnem projektu 
FAO Adriamed. Projekt je namenjen znanstveni podpori 
odgovornemu ribištvu v Jadranu, kar pride izredno prav zaradi 
močno nedohranjene stroke morskega ribištva. Projekta se 

udeležuje še Republika Italija, Republika Hrvaška in Republika 
Albanija, in tako pokriva večino objadranskih držav. 

Z uredbo o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki določa trgovinske 
dogovore za določene ribe in ribiške izdelke, k Evropskemu 
sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi 
strani (Uradni list RS 17/2002) se sprošča trgovina z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki. Postopno se odpravljajo tarifne 
carinske bariere med RS in EU. Ta sporazum potegne za seboj 
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še druge zunanjetrgovinske partnerje RS - CEFTA, EFTA - ki 
bodo imeli enake ugodnosti. Dejansko to pomeni, da se slovenski 
trg vključuje v skupni trg EU in sektor se izpostavlja tuji konkurenci. 
Tako je sprejem tega zakona nujna podlaga, ki naj bi zagotovila 
tako organiziranost ribiškega sektorja kot tudi zagotavljala 
povečevanje konkurenčne sposobnosti. 

B. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Razlogi sprejem zakona so: 
ribiško politični, saj Republika Slovenija do sedaj sploh ni vodila 
aktivne ribiške politike, delno pa je urejala posamezna 
vprašanja v kontekstu kmetijstva in kmetijske politike, 
zahteve prilagajanja evropskemu pravnemu redu, v smislu 
celovite sistemske ureditve morskega ribištva in trga z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki, 

- zahteve prilagajanja mednarodnim pogodbam, ki že 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

1. ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE RIBIŠTVA V EU 
IN V SLOVENIJI 

V Pogajalskih izhodiščih je področje ribištva opredeljeno predvsem 
v poglavju 8. Ribištvo, toda delno tudi v različnih poglavjih skupnega 
dokumenta, skladno s pravno ureditvijo poglavij EU in sicer: 

Horizontalne vsebine urejajo strukturne ukrepe, kakovost ter 
državne pomoči. Poleg tega pa je področje ribištva urejeno tudi po 
vertikalnih ureditvah pravnega reda EU in sicer v: 

tržnih ureditvah za ribe, ribiške proizvode in izdelke, 
- ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
- zmanjševanju negativnih vplivov ribištva na okolje, 

na veterinarskem področju se ureja kontrolne ukrepe v 
prometu z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. 

Področje ribištva je potrebno zakonsko uskladiti s pravnim redom 
EU predvsem na področju: 

upravljanja ribolovnih virov, 
- tehničnih ukrepov za varstvo ribolovnih virov, 

programiranja razvoja ribištva, 
ribiških plovil in ribolovnih orodij, 
poročanja o opravljenem gospodarskem ribolovu, 
ribolovnih dovoljenj, 
letnih nacionalnih kvot, 

- raziskav v ribištvu, 
javne službe v ribištvu, ki je do sedaj sploh ni bilo, 
sistemov financiranja v ribištvu in pomoči ribištvu, 

- tržnih ureditev za ribe, ribiške proizvode in izdelke, vključno 
s kakovostjo in obveščanjem potrošnikov, 

- organiziranosti v ribištvu, 
mednarodne trgovine z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, 

- sistemu spremljanja ribiških dejavnosti, zlasti spremljanja 
gibanja ribiških plovil med izvajanjem ribolova tako na morju 
kot s kopnega, 
ukrepov za izboljšanje struktur v ribiškem sektorju, 
nadzora nad ribištvom in kaznovanja kršitev, vključno z 
varstvenimi ukrepi, 
drugih dejavnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na razvoj 
ribištva. 

2. POVEZAVE ZNOTRAJ PRAVNE UREDITVE V 
SLOVENIJI 

Kot temeljni predpis na področju morskega ribištva še vedno 
velja: 

Zakon o morskem ribištvu (ZMR, Uradni list SRS, št. 25/76, 
29/86, 47/87 in Uradni list RS, Št. 41/99). 

Ostali predpisi s tega področja pa so zlasti: 
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in 
športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni 
list RS, št. 36/96); 
Pravilnik o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu 
ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski 
oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in 
Uradni list RS, št. 36/96); 
Pravilnik o številu in sestavi komisije ter o programu za 
ugotavljanje strokovne usposobljenosti ribičev (Uradni list 
SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96); 
Odredba o opredelitvi in varstvu ribjega zaroda, nedoraslih in 
drugih morskih živali (Uradni list SRS, št. 20/77 in 27/87); 
Odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov (Uradni 
list RS, št. 34/96); 
Pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk in izdelkov 
iz njih (Uradni list RS, št. 5/02); 
Odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska 
Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87, 
Primorske novice); 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o morskem ribištvu 
(Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, 
Postojna, in Sežana, št. 1/94, Primorske novice); 
Odredba o izjemoma dovoljenem ribolovu v obalnem pasu 
portoroškega zaliva (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, 
Izola, Koper, Piran, Postojna, in Sežana, št. 1/88, Primorske 
novice); 

- Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR, Uradni 
list RS - MP, št. 3-15/96 (Uradni list RS, št. 9/96)); 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju 
(BHROPS, Uradni list RS - MP, št. 20-50/01 (Uradni list RS, 
št. 42/94)); 
Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado 
Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado 
italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega sistema 
in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana 
(MHITSPS, Uradni list RS - MP, št. 27-128/00 (Uradni list RS, 
št. 96/00); 
Sporazum o ustanovitvi Generalnega sveta za ribištvo v 
Sredozemlju (Uradni list Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, 
št. 25-17/51 -str. 266): glejlO. točko Akta o nasledstvu... (Uradni 
list RS - MP, št. 20-63/97 (Uradni list RS, št. 68/97)); 
Zakon o veterinarstvu (Zvet-1, Uradni list RS, št. 33/01); 
Zakon o živinoreji (ZŽiv, Uradni list RS, št. 18/02); 
Pravilnik o pogojih za vzrejo plemenskih jat rib in 
reprodukcijskega materiala, o pogojih za uporabo plemenskih 
jat rib za razmnoževanje in o pogojih za promet z 
reprodukcijskim materialom (Uradni list SRS, št. 21/81); 
Zakon o kmetijstvu (ZKme, Uradni list RS, št. 54/00): 
kot podlaga za financiranje ukrepov v ribištvu po derogaciji 
zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane; 
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vsakoletne uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje 
in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za tekoče leto; 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96, 
31/98, 1/99, 54/00 in št. 68/00): 
uvaja status ribičev-kmetov; 
Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, 
Uradni list RS, št. 41/99); 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(ZODPM, Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01): 
prenos pristojnosti za Izdajo dovoljenj za gospodarski ribolov 
z lokalnih skupnosti na Upravne enote; 
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Uradni list, št. 32/93 in 5/96); 
zaenkrat še ureja koncesijska razmerja za gospodarsko rabo 
voda morja za ribogojstvo; 
Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 56/99), 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR, 
Uradni list RS - MP, št. 7-29/96 (Uradni list RS, št. 30/96), 
Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu, z aneksi l-VI (Uradni list SFRJ - MP, št. 1-1/86): glej 
Akt o nasledstvu... (Uradni list RS - MP, št. 22-103/94 (Uradni 
list RS, št. 44/94), 
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izvajanju XI. Dela Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 
10. decembra 1982 (Uradni list RS - MP, št. 9-38/95 (Uradni 
list RS, št. 32/95), 
Konvencija o ribolovu in ohranitvi biološkega bogastva 
odprtega morja (Uradni list SFRJ - MP, št. 4-38/65); Republika 

Slovenija ni notificirala te konvencije, ki sodi v tim. Ženevske 
pomorske konvencije, 
FAO Kodeks vedenja za odgovorno ribištvo, ki ga implementira 
8 tehničnih smernic, prostovoljno prevzet a obvezujoč za 
Republiko Slovenijo, 

Novi zakon o vodah, bo tudi eden od ključnih predpisov na področju 
ribištva. Iz Zakona o varstvu okolja se v zakon o vodah prenaša 
urejanje koncesij za rabo voda za gospodarsko ribogojstvo ter 
vodnogospodarskih dovoljenj za ribogojstvo kot negospodarsko 
dejavnost. Je še v fazi sprejemanja v Državnem zboru Republike 
Slovenije. 

3- UREDITEV PODROČJA V EU IN V DRUGI DRŽAVI 
NECLANJCI 

L Skupna ureditev evropsKe gnije 

Ribištvo kot gospodarsko dejavnost v EU urejajo zelo številni 
predpisi. Ribe, ribiški proizvodi in izdelki se štejejo za ribiške 
proizvode po Pogodbi o ustanovitvi EU in so predmet Skupne 
ribiške politike, njih promet pa skupno ureja na Skupnem trgu z 
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki.Skupna ribiška politika je 
neločljivo povezana z delovanjem skupnega ribiškega trga. 
Predpisi ribištva EU so zlasti: 

Uredba Vsebina uredbe 

Upravljanje z viri (resursi) in 
okoljske zadeve 

Nova upravljalska sredstva 
(metode) 3690/93 Minimalna informacije, ki jih mora vsebovati ribiška licenca 

1627/94 Generalni predpisi, ki se tičejo specialnih ribiških dovoljenj 
TAC (kvote) 847/96 Pravila, ki se tičejo vsakoletne fleksibilnosti kvot TACs 
Tehnični ukrepi 894/97 Osnovna uredba na področju tehničnih meril 

850/98 Ohranjanje ribiških virov preko tehničnih ukrepov 
1239/98 O naprednih visečih ribiških mrežah (v veljavo 2002) 

Ohranitev sredozemskih ribjih 
virov 1626/94 Tehnični ukrepi za ohranitev ribjih virov v Sredozemlju 

2550/00 Dopolnilo uredbe 1626/94 
Znanstveni, tehnični in 
ekonomski komite za ribištvo 
(STEI-C) 3760/92 Ustanovitev EU sistema za ribištvo in aquakulturo 
Dialog z drugimi sektorji v EU 
oz. ostalimi org. 657/2000 Uporaba kemikalij v povezavi z uredbo 2455/92 

Raziskave v podporo skupni 
ribiški politiki 1543/2000 

Ustanovitev okvirov EU za zbiranje in upravljanje potrebnih 
za vodenje skupne ribiške politike 

Monitoring skupne ribiške 
politike 
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Osnovne uredbe 2847/93 Ustanovitev kontrolnega sistema primernega za CFP 
A) dopolnitve v zvezi z VMS 686/97 ustanovitev VMS satelitskega kontrolnega sistema 

1489/97 Podrobna pravila za ustanovitev VMS (implementacijska) 
Dopolnitve uredbe 1489/97 435/99 

831/99 
2445/99 

B) kontrola dosežkov (effort) 
na področju režima ribolova 2205/97 Manjše dopolnitve osnovne uredbe 

1449/98 
Podrobna pravila za aplikacijo Ur. 2847/93 z ozirom na 
poročila o dosežkih (implementacijska uredba) 

Reforma režima kontrole 2846/98 
dopolnjuje ur.2847/93 na področju monitoringa, inšpekcije 
in nadzorstva 

Seznam dejanj (vedenj), ki 
resno krši pravila CFP 1447/99 Določa seznam dejanj (vedenj), ki resno krši pravila CFP 

2740/99 
Implementacijska uredba, ki določa natačna pravila za 
aplikacijo uredbe 1447/99 

Finančne podpore 
sklep 
95/527/EC 

Sklep sveta, ki govori o finančnih podporah glede na določene 
finančne obveznosti držav članic v zvezi z imlementacijo 
monitoringa in kontrolnega sistema uporabnega za CFP 

Prestrukturiranje ribiškega 
sektorja 
Večletni program vodenja 
(MAGPs) za ribiško floto - 
Multi-annual guidance 
programmes for the fishing 
fleets 

Strukturne pomoči FIFG 1260/99 
Uredba določa generalne določbe strukturnih skladov v EU 
namenjenih za subvencije po posameznih področjih (ribištvo) 

1263/99 O finančnih instrumentih za ribiške smernice 

2792/99 
Implementacijska uredba za strukturne ukrepe (1260/99) za ribiški sektor 
FIFG 

Tržna politika 

Osnovna uredba 104/00 
Določa skupno organizacijo trgov v ribištvu in proizvodov 
aquakultur 

Implementacijske uredbe 1924/00 

Implementacijska ureba, ki določa natačna pravila za aplikacijo 
uredbe 104/00 v zvezi z priznavanjem specifičnih spoznavnih znakov 
proizvajalskih organizacij v ribiškem sektorju z namenom izboljšave 
kvalitete njihovih produktov 

1925/00 

Vpeljevanje praktičnih primerov za zamenjavo razmerja, ki se 
mora uporabiti, kadar se računa določene zneske zagotovljene za 
mehanizme uredbe 104/00 za skupno organizacijo trga v ribištvu 
in aquakulturnih produktov 

2508/00 
Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede 
operativnih programov v ribiškem sektorju 
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2813/00 

Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede odobritev 
za pomoči zasebnim skladiščem (hladilnicam) za določene 
ribiške produkte 

2814/00 
Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede odobritev 
premostitvenih subvencij za določene ribiške proizvode 

80/01 

Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede objav ki 
zadevajo prepoznavanje organizacij proizvajalcev, urejanje cen in 
intervencij na področju skupne organizacije trga v ribištvu in 
aquakulturnih proizvodov 

150/01 

Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede na 
kazni ki morajo biti uporabljene proti ribiškim organizacijam v 
ribiškem sektorju za nepravilnosti intervencijskih mehanizmov 
in dopolnjuje ureddbo 142/98 

939/01 
Določa podrobna pravila za aplikacijo uredbe 104/00 glede na 
odobritev subvencij za enotne tarife za posamezne ribiške proizvode 

EU je v svoj pravni red s področja ribištva vnesla tudi mednarodne 
sporazume Združenih narodov, kar pa je storila že tudi Republika 
Slovenija. Ti predpisi so navedeni v povezavah znotraj pravne 
ureditev v Sloveniji. 

2. Primerjalni pregled predpisov o morskem ribištvu v 
drugih državah 

Za Slovenijo so najpomembnejše pravne ureditve v Republiki 
Italiji in Republiki Hrvaški, saj je slovensko ribolovno morje 
dobesedno »ukleščeno« med obe sosednji državi. Pri čemer je 
vredno vzeti v obzir dejstvo, da je Republika Italija že polnopravna 
članica EU in se ravna v skladu s Skupno ribiško politiko in že 
nastopa na Skupnem trgu EU z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki 
kot njegov Integralni del, Slovenija se pridružuje polnopravnemu 
članstvu v EU. V tem času pa se je Republika Hrvaška v določenih 
vsebinah še dodatno odmaknila od evropsko primerljivih ureditev 
s svojo novo zakonodajo, vsaj glede urejanja statusa svojih ribičev, 
kot tudi uvedbe po EU pravilih prepovedanih državnih pomoči v 
smislu direktnih podpor in subvencij tako pri morskem ribolovu, 
kakor tudi podpor predelavi rib in ribiških proizvodov in podpor 
izvozu ribiških izdelkov. Kar vse sedaj še neugodno vpliva na 
konkurenčno sposobnost slovenskega ribiškega sektorja. 

2.1. V Republiki Italiji urejajo to področje predpisi: 
Legge no. 41 del 17. febbraio Piano per la razionalizzazione e lo 
sviluppo della pešca maritima (Gazzetta Ufficiale 73/92) - in 
privzet celoten pravni red EU 

2.2. V Republiki Franciji ureja to področje predpisi: 
Decret du 9 Janvier 1852 sur l'exercice dela peche maritime Še 
Napoleonov predpis s številnimi dopolnitvami In spremembami - 
in privzet celoten pravni red EU 

2.3. V Kraljevini špani|l urejajo to področje predpisi: 
Legislacion pessquera (4." Edicion actualizada a 30. diciembre 
de1998) - in privzet celoten pravni red EU. 

Skupna značilnost zakonodaje v državah članicah so deloma 
zelo stari osnovni zakoni, ki pa so modificirani tako, da omogočajo 
sproten prevzem evropskih uredb, ki so seveda objavljene v 
OJL v vseh jezikih držav članic. 

Določen delež pravnega reda EU se spreminja vsako leto. Zlasti 
se za vsako leto določa nacionalne ribolovne kvote, priporočene 
cene in referenčne cene. Redno se spreminjajo tudi tehnični ukrepi 
varstva ribolovnih virov ter časovnih in prostorskih zapor določenih 
ribolovnih območjih. 

V vseh treh izbranih državah članicah EU, katerih pravni red je bil 
pregledan, je situacija v ribiškem sektorju povsem drugačna od 
situacije v Republiki Sloveniji. Vse tri imajo po nekaj tisoč km 
obalne črte in na sto tisoče kvadratnih kilometrov ozemeljskih 
voda pod njihovo jurisdikcijo.Tako je v vseh treh ribištvo upravljano 
na regionalnem nivoju, še zlasti v Franciji in Španiji, ki izvajata 
gospodarski ribolov tako v Sredozemskem morju kot tudi Atlantiku. 

V vseh treh nekatere prepovedi ali omejitve načinov ribolova po 
pasovih ob obali ne motijo toliko kot pri nas, kjer bi prepoved 
ribolova s vlečnimi pridnenimi mrežami pomenila konec izvajanja 
takega ribolova sploh. 

In vendar je Skupna ribiška politika EU, ki je prvenstveno 
naravnana na regulacijo ribolova v severnem Atlantiku, hudo 
omejevanje ribištva v Sredozemskem morju. Zelo so izrazita 
nasprotja med ribiškim severom in jugom Evrope - tako zelo, da 
bo v letošnjem letu pristopila EU k pripravi Skupne ribiške politike 
za Sredozemlje, ločeno od Atlantika. 

Uredbe EU pričnejo običajno veljati naslednji dan po objavi v OJL. 
Pravni sistem držav članic EU je naravnan tako, da pričnejo 
svojo veljavnost v njih istočasno in takoj po objavi v OJL. 

To je tudi razlog, zakaj so številna pooblastila tega zakona 
naravnana na ministra, pristojnega za ribištvo, oziroma na Vlado 
Republike Slovenije. 
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Preveč podrobno določanje v samem zakonu bi pomenilo trajno 
neusklajenost slovenskega pravnega reda z evropskim pravnim 
redom na področju ribištva zaradi trajanja zakonodajne proce- 
dure. 

2.4. V Republiki Hrvaški urejajo to področje predpisi: 
Zakon o morskom ribarstvu (Narodne novine - službeni list RH, 
št. 46/97), 
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i 
ribarstvu (Narodne novine - službeni list RH, št.29/99), 

Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu (Narodne novine - 
službeni list RH, št.128/00). 

Do sprejetja novega zakona v letu 1997 je bilo ribištvo v Republiki 
Sloveniji (tako kot je še danes) in v Republiki Hrvaški skorajda 
povsem identično urejeno. 

Z novim zakonom so hrvaškim gospodarskim ribičem naložene 
ribolovne kvote in o doseženem ribolovu morajo poročati redno. 
Taka rešitev Hrvaško približuje evropski ureditivi ribištva v 
elementu morskega gospodarskega ribolova. 

V drugih vsebinah pa se je od evropsko primerljivih ureditev celo 
izdatno odmaknila. 

Največje nasprotje z evropsko pravno ureditvijo ribištva je sistem 
prepovedanih državnih pomoči. Tako je hrvaški sektor ribištva 
subvencioniran v segmentu ribolova, predelave In dajanja v 
promet. Kar je v nasprotju tudi z določili WTO. Hrvaška je tako 
ureditev vpeljala zaradi izredno hudih socialnih stisk prebivalstva 
na obali in še zlasti na otokih. Močno državno subvencioniranje 
sektorja je pripeljalo do tega, da so maloprodajne cene nekaterih 
ribiških izdelkov v Sloveniji nekajkrat nižje od domačih. Dejanska 
maloprodajna cena konzerv sardin ne dosega niti cene pločevine 

konzerve, ker je nelojalna konkurenca domačim proizvajalcem in 
predelovalcem. 

Drugo izrazito neskladje pa je nastalo z uvedbo »malih neprivrednih 
ribara«, ki imajo sicer pravico loviti ribe na gospodarski način, a le 
za lastno rabo. Rib ne bi smeli dajati v promet, a jih ne glede na to 
dajejo ilegalno. Ker jih je po hrvaških podatkih že okoli 15.000 s 
tem škodujejo lastnim gospodarskim ribičem in celemu sektorju. 
Ne poročajo ne o ulovu, še manj prodaji, niti ne plačujejo DDV. 

C. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

1. Pregled nalog in obveznosti v morskem ribištvu, ki 
se financirajo iz proračuna RS 

Za potrebe razvoja in ohranjanja morskega ribištva so se iz 
proračuna Republike Slovenije financirali ukrepi za: 

izvedbo programa za posodobitev vzrejnih zmogljivosti na 
področju morskega ribištva (1422 Morsko ribištvo in 
marikultura), 
ukrepi za izvedbo programa posodobitve predelave rib v 
skladu z veterinarsko-sanitarnimi zahtevami (1859 ulov plave 
ribe-podpora) 
monitoring ribolovnih fondov, ki ga izvaja Nacionalni inštitut 
za biologijo (2553 monitoring ribolovnih fondov v slovenskem 
morju), 

- rogram za preusmeritev iz dejavnosti ribištva in socialne 
podpore (2557 podpore za preusmeritev dejavnosti in socialne 
podpore) 

Višino predvidenih in porabljenih sredstev za leto 2001 prikazuje 
tabela 1: 

Proračunska postavka Predvidena sredstva za 
2001/SIT 

Porabljena sredstva za 
2001/SIT 

1422 Morsko ribištvo in 
marikultura 

13.500.000 13.500.000 

1859 Ulov plave ribe - 

podpora 

68.400.000 68.400.000 

2553 Monitoring ribolovnih 
fondov v morju 

10.000.000 10.000.000 

2557 podpore za 
preusmeritev dejavnosti in 

socialne podpore 

25.000.000 9.129.000 

skupaj 116.900.000 101.029.000 

Tabela 1 
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V proračunskem obdobju za leti 2002 in 2003 so za razvoj in prikazana v tabeli 2: 
ohranjanje morskega ribištva predvidena naslednja sredstva 

Tabela 2 

Proračunska nostavka Predvidena sredstva za 
2002/SIT 

Predvidena sredstva za 
2003/SIT 

1859 Ulov plave ribe - podpore 
4305 investicijski transferi 

privatnim podjetjem in zasebnikom 

67.134.194 56.431.307 

2553 Varstvo naravnih virov in 
monitoring 

10.000.000 10.000.000 

2.0 Dodatne obveznosti in naloge, ki so predvidene 
po predlogu novega zakona o morskem ribištvu 

Novi zakon o morskem ribištvu, zaradi uskladitve s pravnim redom 
EU, določa: 
- obveznosti na področju tržno cenovne politike v prometu z 

ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in uvedbo tržnega reda, 
finančna podpora za vzpostavitev organizacij ribičev in 
ribogojcev, 
finančno nadomestilo države za finančne intervencije 
organizacij ribičev in ribogojcev v primerih umika rib in ribiških 
proizvodov s trga, 
vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil, 

- ukrepe za prestrukturiranje ribičev in modernizacijo ribiške 
flote, 
izvajanje programa prestrukturiranja za ribiče, ki imajo status 
kmeta-ribiča, 

- CROSS center (spremljanje gibanja ribiških plovil), 
- monitoring ribolovnih virov, 

strokovne naloge v okviru javne službe v morskem ribištvu. 
- izdelavo Programa razvoja ribištva, 

- sofinanciranje ene osebe (50%) 
6.91 (končni koefic.)x50.713SIT=2.102.560 SIT 

2.102.560 SIT/eno leto 
- materialni stroški 800.000 SIT /eno leto 
- svetovanje 500.000 SIT /eno leto 

skupaj 3.402.560 SIT/eno leto 

2.3 Finančno nadomestilo države za finančne 
intervencije organizacij ribičev in ribogojcev v 
primerih umika rib in ribiških proizvodov s trga 

Finančno nadomestilo države za finančne intervencije organizacij 
ribičev in ribogojcev v primerih umika rib in ribiških proizvodov s 
trga je nemogoče predvideti, ker je nemogoče napovedovati točna 
gibanja cen za posamezne vrste rib in ribiških proizvodov. Ocenjuje 
se, da bi bilo potrebno za nadomestilo države za finančne 
intervencije v kolikor pride do umika s trga posamezne vrste rib 
in ribiških izdelkov za določen čas potrebno do 30.000.000 SIT/ 
leto. 

■ nadomestila države za finančne intervencije 30.000.000SIT/leto. 

2.1 izvajanje tržno cenovne politike v prometu z 
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki In uvedba 
tržnega reda 

Novost predloga novega zakona o morskem ribištvu je ureditev 
tržno cenovne politike z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. Za 
vzpostavitev sistema, ki bo primerljiv in postal del skupnega trga 
EU v ribištvu so za zagotavljanje spremljanja gibanj in intervencij 
države predvidena sredstva v okviru Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja: 

- vzpostavitev informacijskega sistema 30.000.000 SfT 
- spremljanje in evidence gibanj na trgu 15.000.000 SIT/letno 
- zaposlitev dveh novih delavcev 

6.91 (končni koefic.)x50.713 SIT= 
4.205.120 SIT/letno 8.410.243 SIT/letno 

skupaj 53.410.243 SIT/letno 

2.2 Finančna podpora za vzpostavitev organizacij 
ribičev in ribogojcev 

Za finančno podpora organizacij proizvajalcev in ribogojcev se 
predvideva delno sofinanciranje ene osebe, materialnih stroškov 
in svetovanje in sicer: 

2.4 Vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil 

Poleg evidence ribiških plovil, ki se bo pridobila iz vpisnika ribiških 
plovil, je evidenca ribiških plovil tudi zajemno mesto za zbiranje 
podatkov o ulovu, nadzora ulova in evidentiranje ribolovnega 
napora. Oprema potrebna za vodenje evidence ribiških plovil se 
že nahaja v Upravi RS za pomorstvo. Za potrebe ribištva se 
načrtuje zaposlitev dveh oseb in treh nadzornikov ulova in sicer: 

- zaposlitev dveh novih delavcev 
6.91(končni koefic.)x50.713 SIT 8.410.240 SIT/letno 

- tri osebe za delo po pogodbi 
3 x 800 SIT/uro štiri ure dnevno 3.504.000 SIT/letno 

skupaj 11.914.240 STr/ietno 

2.5 Ukrepi za prestrukturiranje ribičev in 
modernizacijo ribiške flote 

Ukrepi za prestrukturiranje ribičev in modernizacijo ribiške flote 
so že predvideni in se bodo izvajali v okviru proračunske postavke 
1859 za leto 2003. 
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2.6 Izvajanje programa prestrukturiranja za ribiče, ki 
imajo status kmeta-ribiča 

S predlogom zakona o morskem ribištvu se ukinja možnost 
plačevanja prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje za ribiče, ki plačujejo te obveznosti po isti stopnji kot 
to velja za kmete. Zaradi tega in zaradi zmanjševanja velikega 
neskladja med številom ribičev in razpoložljivimi ribolovnimi viri, ki 
ne omogočajo ribičem pridobivanja normalnega dohodka se uvaja 
program prestrukturiranja. 

- Program za prestrukturiranja za kmete-ribiče 20.000.000 SIT/dve leti 

2.7 CROSS center (spremljanje gibanja ribiških plovil) 

Za potrebe spremljanja ribiških plovil se bo v okviru petih 
predvidenih novih zaposlitev, za potrebe ribištva financiralo 
zaposlitev enega delavca. 

- zaposlitev enega delavca 
6.91 (končni koefic.)x50.713SIT=4.205.120 SIT 4.205.120 SIT/leto 

2.8 Monitoring ribolovnih virov 

V okviru monitoringa ribolovnih virov v morskem ribištvu se sedaj 
že opravlja monitoring male plave ribe (sardele). Novi zakon 
narekuje monitoring vseh ribolovnih virov, zato predvidevamo 
dodatne stroške v višini 5.000.000 SIT. 

- monitoring ribolovnih virov 5.000.000 SIT/leto 

2.9 Strokovne naloge v okviru javne službe v 
morskem ribištvu 

Za strokovne naloge v okviru javne službe v morskem ribištvu 
predlog novega zakona o morskem ribištvu poleg monitoringa 
predvideva naslednja sredstva: 

- svetovanje v ribištvu zlasti pri ribolovu in ribogojstvu 3.000.000SIT/leto 
- strokovne naloge v ribištvu in ribogojstvu 8.000.000 SIT/leto 

skupaj 11.000.000 SIT/leto 

2.10 Program razvoja ribištva 

Za upravljanje z ribolovnimi viri z namenom njihove trajnostne 
rabe in ohranjanja se bo sprejel program razvoja ribištva. Ta je 
tudi pogoj za črpanje vseh sredstev, ki jih Evropska unija namenja 
za ribištvo. Program se izdela za šest let. V njem so predvideni 
zlasti stroški za prestrukturiranje ribiške flote, prestrukturiranje 
ribičev v druge poklice in spodbujanje konkurenčnosti v ribištvu. 
Vse finančne posledice programa so že zajete v predlaganih 
dodatnih obremenitvah proračuna v prejšnjih točkah. 

- Izdelava programa razvoja ribištva 15.000.000 SIT. 

3.0 Pregled dodatnih finančnih posledic predloga 
zakona o morskem ribištvu 

Dodatne naloge, povečani stroški in s tem dodatna obremenitev 
proračuna je prikazano v tabeli 3: 

Tabela 3: 

Dodatne naloge Dodatni stroški SIT Sredstva se zagotovi v 
pror.post. 

Izvajanje tržno cenovne politike v 
prometu z ribami, ribiškimi 

proizvodi in izdelki in uvedba 
tržnega reda 

53.410.243 

Finančna podpora za vzpostavitev 
organizacij ribičev in ribogojcev 

3.402.560 SIT 

Finančno nadomestilo države za 
finančne intervencije organizacij 
ribičev in ribogojcev v primerih 

umika rib in ribiških proizvodov s 
trga 

30.000.000 

evidence ribiških plovil 11.914.240 
Ukrepi za prestrukturiranje in 

zmanjševanje ribiške flote 
Ni dodatnih obremenitev 1859 

Program prestrukturiranja za ribiče, 
ki imajo status kmeta 

20.000.000 2557 

CROSS center (spremljanje gibanja 
ribiških plovil) 

4.205.120 2553 

Monitoring ribolovnih virov 5.000.000 2553 
Strokovne naloge v okviru javne 

službe v morskem ribištvu 
11.000.000 2553 

Program razvoja ribištva 15.000.000 

skupaj 153.932.163 
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V tabeli so predvideni vsi stroški, ki se bodo pojavili v prvem letu 
po sprejetju zakona o morskem ribištvu. V drugem letu bodo 
stroški zmanjšani za 55.000.000 SIT, ker ne bo več stroškov za 
vzpostavitev informacijskega sistema (30.000.000 SIT), 
programa razvoja ribištva (15.000.000) in programa za 
prestrukturiranja za kmete- ribiče (10.000.000 SIT). 

Tako bodo dodatni stroški proračuna za ribištvo v drugem letu 
znašali 98.932,163 SIT v tretjem letu pa 88.932.163 SIT, saj se bo 
v drugem letu iztekel program za prestrukturiranja kmetov-ribičev. 

4.0 Predvideni prihodki proračuna na podlagi 
predloga zakona o morskem ribištvu 

Predlog zakona o morskem ribištvu določa, da se za letno 
dovoljenje za športni ribolov in dnevno ali tedensko karto za 
rekreacijski ribolov plačuje pristojbina, ki je prihodek proračuna. 
Glede na število športnih ribičev in predvideno višino pristojbine 
se pričakuje naslednji prihodek proračuna: 

- 720 članov x 20.000 SIT 14.400.000 STOletno 
- dnevne in tedenske karte za rekreacijski 

ribolov cca. 20% 
od pristojbin za športni ribolov 2.880.000 SIT/letno 

skupaj 17.280.000 SIT/letno 

II. BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU 

spodbujanje konkurenčne sposobnosti ribištva; 
- opravljanje strokovnih nalog s področja ribištva; 
- spodbujanje organiziranja organizacij v ribištvu; 

vzpostavitev in uporaba intormacijskih sistemov na področju 
ribištva; 
določitev tržnega reda na področju ribištva in sladkovodnega 
ribogojstva. 

3. člen 
(uporaba zbirk podatkov) 

(1) Za potrebe izvajanja tega zakona lahko ministrstvo, pristojno 
za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pridobiva in 
uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk podatkov vodijo 
državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi 
pooblaščeni organi in se nanašajo na: 

zbirke statističnih podatkov v ribištvu; 
podatke v veterini v zvezi z ribištvom; 

- podatke o okolju, ki se nanašajo na ribištvo; 
poslovni register Slovenije; 

- druge podatke v ribištvu. 

(2) Upravljalci zbirk podatkov posredujejo ministrstvu podatke 
brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške 
za potrebne dodatne izvode. 

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih 
podatkov, posredujejo upravljalci zbirk podatkov v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

(4) Ministrstvo lahko posreduje podatke iz svojih zbirk podatkov 
in podatke iz prvega odstavka tega člena, vključno z osebnimi 
podatki, izvajalcem javne službe v obsegu, ki je nujno potreben 
za izvajanje javne službe po tem zakonu. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon določa cilje in ukrepe v morskem ribištvu (v nadaljnjem 
besedilu: ribištvo) in ureja upravljanje z ribolovnimi viri, dostop do 
ribolovnih virov, javno službo in financiranje v ribištvu, promet z 
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, organizacije v ribištvu ter 
nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

(2) Določbe tega zakona, ki urejajo promet z ribami in ribiškimi 
proizvodi ter organizacije v ribištvu, se uporabljajo tudi za področje 
sladkovodnega ribogojstva in mednarodno trgovino z ribami in 
ribiškimi proizvodi, ujetimi z gospodarskim ribolovom v tujih 
celinskih vodah. 

2. člen 
(namen in cilji zakona) 

(1) Namen tega zakona je ureditev ribištva, določitev trajnostnega 
upravljanja z ribolovnimi viri, oblikovanje tržne politike, določitev 
javne službe na področju ribištva in okvirov finančnih podpor v 
ribištvu ter nadzor nad ribištvom z namenom trajne rabe ribolovnih 
virov. 

(2) Cilji v ribištvu po tem zakonu so zlasti: 
zagotovitev trajnostnega upravljanja z ribolovnimi viri; 
določitev tehničnih pogojev za ohranjanje ribolovnih virov; 

- zagotavljanje, da negospodarske aktivnosti ne bodo ogrožale 
ohranjanja ribolovnih virov in gospodarjenja z njimi; 

4. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

Celotni dovoljeni ulov je mednarodno določena največja količina 
rib in drugih ribolovnih organizmov po vrstah, ki se sme uloviti v 
ribolovnem letu. 

Evidenca ribolovnih dovoljeni je podatkovna zbirka vseh 
izdanih ribolovnih dovoljenj in posebnih ribolovnih dovoljenj po 
nosilcih dejavnosti in ribiških plovilih. 

Izobata je črta enakih globin vode. 

Monltorlng ribolovnih virov je spremljanje stanja staleža rib in 
drugih morskih organizmov. 

Nacionalna ribolovna kvota je mednarodno določen delež 
celotnega dovoljenega ulova, dodeljen Republiki Sloveniji. 

Navtična milja je razdalja 1852 m. 

Nedorasle ribe In druge morske živali so tiste, ki so v osebnem 
razvoju pred stopnjo spolne zrelosti (v nadaljnjem besedilu: 
nedorasle ribe). 

Obkroževalna mreža je ribolovno orodje, s katerim se lovijo ribe 
z obkrožanjem. 

Potegalka je ribolovno orodje, s katerim se lovijo ribe s potegom 
te mreže. 
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Ribe in ribiški proizvodi so ribolovni organizmi, ujeti ali nabrani 
v morju, in organizmi iz ribogojstva, ki so namenjeni dajanju v 
promet. 

Ribiška oprema je oprema, s katero se izvaja športni in 
rekreacijski ribolov. 

Ribiško plovilo je plovilo, ki je namenjeno in opremljeno za 
gospodarski ribolov. 

Ribogojstvo je vzreja vodnih organizmov, ki so namenjeni dajanju 
v promet, razen prometa za repopulacije. 

Ribolov je lov in nabiranje morskih ribolovnih organizmov. 

Ribolovna kvota je delež nacionalne ribolovne kvote, dodeljen 
organizaciji ribičev, ribiču ali plovilu. 

Ribolovni napor je napor, vložen v ribolov. Določa se z 
zmogljivostjo ribiških plovil, ribolovnih orodij in časa ribolova. 

Ribolovni rezervat je območje, določeno za varstvo ribolovnih 
virov in za ribogojstvo. 

Ribolovni viri so vsi ribolovni morski organizmi: ribe, raki, 
mehkužci ter druge vodne živali in rastline, ki so ribištvu dejansko 
ali potencialno dostopni. 

Ribolovno leto je enako koledarskemu letu in traja od 01. januarja 
do 31. decembra. 

Ribolovno morje je območje morja, kjer je dovoljeno izvajati 
ribolov. Sestavljajo ga notranje morske vode in teritorialne vode 
Republike Slovenije, razen območij, kjer je ribolov po tem zakonu 
ali drugih predpisih prepovedan, in odprte mednarodne morske 
vode. 

Ribolovno orodje je orodje, ki neposredno omogoča 
gospodarski ribolov (predvsem mreže vseh tipov, parangali, vrše 
in drugo). 

Strgača je ribolovno orodje, s katerim se nabirajo predvsem 
školjke in polži z oranjem in s strganjem morskega dna (vse 
vrste dredž, npr. rampon). 

Vlečna mreža je ribolovno orodje, s katerim se lovijo ribe z 
vlečenjem te mreže (vse vrste koč). 

Tretja država je katerakoli država, ki ni polnopravna članica 
Evropske unije. 

II. UPRAVLJANJE Z RIBOLOVNIMI VIRI 

5. člen 

(1) Upravljanje z ribolovnimi viri je način gospodarjenja s temi viri 
z namenom njihove trajnostne rabe in njihovega ohranjanja, 
usklajevanje raziskav v ribištvu in širjenje spoznanj na tem 
področju. 

(2) Za upravljanje z ribolovnimi viri Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme Program razvoja ribištva. 

(3) Program razvoja ribištva vsebuje zlasti: 
- stanje in oceno stanja na področju ribištva; 

stanje ribolovnih virov; 

strategijo in cilje za doseganje optimalne rabe ribolovnih virov, 
ki še zagotavlja njihovo ohranitev, krepitev konkurenčnosti v 
ribištvu, izboljševanje preskrbe na trgu z ribami in ribiškimi 
proizvodi, povečanje dodane vrednosti ribam in ribiškim 
proizvodom ter razvoj ribiške flote; 
strukturne in druge ukrepe za dosego ciljev iz prejšnje alinee 
z opredeljenimi učinki, 
predvideno financiranje ali sofinanciranje strukturnih in drugih 
ukrepov iz sredstev proračuna Republike Slovenije; 

- finančni načrt za izvedbo Programa razvoja ribištva. 

(4) Program razvoja ribištva se izdela za obdobje šestih let. 

6. člen 
(tehnični pogoji za rabo ribolovnih virov) 

(1) Pri izvajanju ribolova se lahko uporabljajo samo ribolovna 
orodja in ribiška oprema, ki izpolnjujejo predpisane tehnične pogoje 
glede velikosti, oblike in materialov. Uporabljajo se lahko le na 
predpisan način. 

(2) Natančnejše pogoje in način uporabe iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister, pristojen za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: 
minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

(3) Zaradi preprečitve čezmerne rabe ribolovnih virov lahko mi- 
nister na podlagi monitoringa ribolovnih virov predpiše dodatne 
tehnične pogoje za ribolov. 

7. člen 
(prepovedana sredstva in ribolovna orodja) 

(1) Na ribiškem plovilu ni dovoljeno imeti ali uporabljati za ribolov: 
toksičnih snovi; 

- sredstev za omamljanje; 
korozivnih snovi; 
generatorjev za elektrošoke in 
eksplozivnih snovi. 

(2) Uporaba Andrejevih križev in podobne vlečne opreme za 
nabiranje koral in pnevmatskih kladiv za nabiranje morskih 
ribolovnih organizmov je prepovedana. 

(3) Zaradi varstva strukture dna in ribolovnih virov je uporaba 
vseh vrst strgač v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju 
Republike Slovenije prepovedana. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister po 
pridobitvi strokovnega mnenja izvajalca javne službe po tem 
zakonu, ki izvaja monitoring ribolovnih virov, z odločbo dovoli 
uporabo strgač za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne 
namene. 

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko mi- 
nister ob izrednem masovnem pojavu školjk, ki je posledica 
masovnega odmrtja življenjskih združb morskega dna, z odločbo 
dovoli uporabo strgač v notranjih morskih vodah in teritorialnem 
morju Republike Slovenije. 

(6) Uporaba obkroževalnih mrež in potegalk z ribiškega plovila 
na način, ki omogoča ribolov z obrežja, je prepovedana. 

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister dovoli 
uporabo teh mrež po pridobitvi strokovnega mnenja izvajalca 
javne službe po tem zakonu, ki izvaja monitoring ribolovnih virov, 
da take mreže ne škodujejo ribolovnim virom. 

18. april2002 15 poročevalec, št. 40 



(8) Pri gospodarskem, športnem in rekreacijskem ribolovu je 
uporaba vseh vrst naprav, ki omogočajo dihanje pod vodo, 
prepovedana. 

8. člen 
(dovoljena ribolovna orodja) 

Dovoljena je uporaba le tistih ribolovnih orodij, ki so navedena v 
dovoljenju za gospodarski ribolov ali v posebnem dovoljenju za 
gospodarski ribolov za posamezno ribiško plovilo. 

9. člen 
(varstvo nedoraslih rib) 

(1) Namenski ribolov nedoraslih rib je prepovedan. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, za potrebe ribogojstva 
izjemoma dovoli ulov določenih količin nedoraslih rib na določenem 
območju, za določen čas in z določenimi ribolovnimi orodji. 

(3) Minister predpiše, kaj se šteje za nedorasle ribe iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Zaradi varstva nedoraslih rib lahko minister predpiše dodatne 
lastnosti ribolovnih orodij, dodatne prostorske in časovne omejitve 
ribolova za posamezne vrste rib in druge dodatne pogoje za 
ribolov. 

Prostorske in časovne omejitve ribolova 

10. člen 

(1) Zaradi varstva ribolovnih virov pred čezmernim izkoriščanjem 
in njihove optimalne rabe lahko minister trajno ali začasno prepove 
ali omeji ribolov ali posamezen način ribolova na določenem 
območju. 

(2) Uporaba vlečnih mrež v pasu v razdalji do treh navtičnih milj 
od obale ali v pasu do izobate 50 m, kjer se na krajših razdaljah 
dosega večja globina, ne glede na način vlečenja, je prepovedana. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister na 
podlagi strokovnega mnenja izvajalca javne službe po tem 
zakonu, ki izvaja monitoring ribolovnih virov, dovoli uporabo vlečnih 
mrež v primeru, da njihova raba nima negativnega vpliva na 
ribolovne vire. 

(4) Nad travniki morskih cvetnic je ribolov z vlečnimi mrežami 
prepovedan. 

(5) Uporaba obkroževalnih mrež znotraj pasu 300 m od obale ali 
v pasu do izobate 30 m, kjer se večja globina dosega na krajših 
razdaljah, je prepovedana. 

11. člen 
(dobra ribiška praksa) 

(1) Z vlečnimi mrežami je prepovedan ribolov bližje kot 200 metrov 
od stoječih mrež, ki so predpisano označene. 

(2) Prepovedan je ribolov bliže kot 300 metrov do ribiškega plovila, 
ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo. 

(3) Ribiško plovilo, ki izvaja gospodarski ribolov, ima prednost 
pred plovilom, ki pluje in s katerega se izvaja športni ali rekreacijski 
ribolov. 

12. člen 
(ribolovni rezervati) 

(1) Za varstvo ribolovnih virov in za ribogojstvo sta ustanovljena 
ribolovna rezervata, in sicer: 
- portoroški ribolovni rezervat, ki obsega notranji del Piranskega 

zaliva s pripadajočimi solinami in 
- strunjanski ribolovni rezervat, ki obsega morje ob obali ob 

Rtiču Strunjan in notranji del Strunjanskega zaliva s pripadajočo 
laguno in solinami. 

(2) Meje obeh rezervatov iz prejšnjega odstavka določi vlada. 

(3) Gospodarski ribolov v ribolovnih rezervatih iz prvega odstavka 
tega člena je prepovedan. 

(4) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko minister ob 
pojavu zimskih jat rib dovoli gospodarski ribolov v ribolovnem 
rezervatu. 

(5) Čas, pogoje in načine izvajanja ribolova iz prejšnjega odstavka 
določi minister v posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov. 

(6) Negospodarski ribolov v ribolovnem rezervatu, razen 
športnega in rekreacijskega ribolova z obale, je prepovedan. 

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v času 
dovoljenega gospodarskega ribolova zimskih jat rib prepovedan 
tudi športni in rekreacijski ribolov z obale. 

(8) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena lahko min- 
ister ob upoštevanju predpisov o ohranjanju narave dovoli 
negospodarski ribolov iz prve, druge in tretje alinee prvega 
odstavka 27. člena tega zakona. 

(9) Plovba v ribolovnih rezervatih z ribiškimi plovili brez posebnega 
dovoljenja za gospodarski ribolov je prepovedana. 

Ribiška plovila 

13. člen 
(lastnosti ribiških plovil) 

(1) Gospodarski ribolov je dovoljeno izvajati le z ribiškimi plovili. 

(2) Za določanje tehničnih in drugih lastnosti ribiških plovil se 
uporabljajo predpisi o pomorstvu. 

14. člen 
(evidenca ribiških plovil) 

(1) Pravna oziroma fizična oseba, nosilec dovoljenja za 
gospodarski ribolov, mora takoj po izdaji tega dovoljenja prijaviti 
ribiško plovilo, za katero mu je bilo izdano dovoljenje za 
gospodarski ribolov, v evidenco ribiških' plovil. 

(2) Evidenca ribiških plovil je zbirka podatkov o vseh plovilih, za 
katera so izdana dovoljenja za gospodarski ribolov oziroma 
posebna ribolovna dovoljenja za gospodarski ribolov. 

(3) Evidenca ribiških plovil je zajemno mesto zbiranja podatkov o 
ulovu za potrebe nadzora ulova in ribolovnega napora. 

(4) Evidenco ribiških plovil vodi ministrstvo. 

(5) Vsebino in način vodenja evidence ribiških plovil predpiše 
minister. 

poročevalec, št. 40 16 18. april 2002 



15. člen 
(poročanje o opravljenem gospodarskem ribolovu) 

(1) Pravne in fizične osebe iz 17. člena tega zakona, ki izvajajo 
gospodarski ribolov z ribiškim plovilom celotne dolžine 10 m ali 
več, morajo dnevno pošiljati podatke o vsakem opravljenem 
gospodarskem morskem ribolovu v evidenco ribiških plovil. 

(2) Zajem podatkov o opravljenem gospodarskem ribolovu za 
pravne in fizične osebe iz 17. člena tega zakona, ki izvajajo 
gospodarski morski ribolov z ribiškim plovilom krajšim kot 10 m, 
se zagotovi s sistemom vzorčenja v ribiških pristaniščih. 

(3) Postopke zajemanja, vrste in način pošiljanja podatkov o 
opravljenem gospodarskem ribolovu predpiše minister. 

III. DOSTOP DO RIBOLOVNIH VIROV 

Ribolov 

16. člen 

(1) Ribolov obsega gospodarski ribolov, ki je gospodarska 
dejavnost, in negospodarski ribolov. 

(2) Ribolov se lahko opravlja samo na podlagi veljavnega 
dovoljenja za ribolov oziroma na podlagi karte za rekreacijski 
ribolov. 

Gospodarski ribolov 

17. člen 
(dovoljenje za gospodarski ribolov) 

(1) Gospodarski ribolov se lahko izvaja le na podlagi dovoljenja 
za gospodarski ribolov, ki ga izda minister v upravnem postopku. 

(2) Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi vsaka pravna ali 
fizična oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (v 
nadaljnjem besedilu: pravna in fizična oseba) in ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- da ima sedež v Republiki Sloveniji oz. slovensko državljanstvo; 
- da je registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu 

s predpisi; 
da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski 
ribolov oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je 
strokovno usposobljena za gospodarski ribolov; 
da razpolaga z ribiškim plovilom v skladu s predpisi; 
da ji ni s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa 
za odločanje o prekrških prepovedano izvajati gospodarskega 
ribolova. 

18. člen 

(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov vsebuje podatke o imetniku, 
o ribiškem plovilu in o ribolovnih orodjih. 

(2) Dovoljenje za gospodarski ribolov se izda za vsako ribiško 
plovilo posebej. 

(3) Dovoljenje za gospodarski ribolov ni prenosljivo. 

(4) Obliko in natančnejše podatke, ki jih vsebuje dovoljenje za 
gospodarski ribolov, predpiše minister. 

(5) Dovoljenje za gospodarski ribolov se vpiše v evidenco dovoljenj 
za gospodarski ribolov, ki se vodi pri ministrstvu. Vsebino in način 
vodenja evidence predpiše minister. 

(6) Pravna ali fizična oseba sme izvajati gospodarski ribolov samo 
z ribiškim plovilom, za katero ji je bilo izdano dovoljenje za 
gospodarski ribolov. 

(7) Med izvajanjem gospodarskega ribolova mora biti na ribiškem 
plovilu vsaj ena oseba, ki je strokovno usposobljena za 
gospodarski ribolov. 

(8) Med izvajanjem gospodarskega ribolova mora biti dovoljenje 
za gospodarski ribolov na ribiškem plovilu. 

(9) Na ribiškem plovilu smejo biti samo tista ribolovna orodja, ki 
so navedena v dovoljenju za gospodarski ribolov za to plovilo, in 
sicer po dovoljenih lastnostih in količini. 

19. člen 
(usklajevanje dovoljenj za gospodarski ribolov z 

možnostmi rabe ribolovnih virov) 

(1) Število dovoljenj za gospodarski ribolov mora biti usklajeno z 
ribolovnimi možnostmi na način, ki zagotavlja trajnostno rabo 
ribolovnih virov, in v skladu s sprejetim Programom razvoja ribištva. 

(2) Če število dovoljenj za gospodarski ribolov presega možnosti 
trajnostne rabe ribolovnih virov, se novo dovoljenje za gospodarski 
ribolov ne glede na določbe 17. člena tega zakona ne izda. 

(3) Nosilec dovoljenja za gospodarski ribolov za ribiško plovilo 
ima pri nadomestni nabavi ribiškega plovila manjše ali enake 
zmogljivosti pravico do izdaje novega dovoljenja za gospodarski 
ribolov. 

20. člen 
(veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov) 

Dovoljenje za gospodarski ribolov se izda za nedoločen čas. 

21. člen 
(razlogi za prenehanje veljavnosti oziroma odvzem 

dovoljenja za gospodarski ribolov) 

(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati: 
- s smrtjo fizične osebe; 

s prenehanjem opravljanja dejavnosti gospodarskega ribolova; 
s prodajo ribiškega plovila; 
z oddajo ribiškega plovila v najem. 

(2) Dovoljenje za gospodarski ribolov se odvzame: 
začasno, če je pravni ali fizični osebi s pravnomočno odločbo 
sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških 
izrečen ukrep prepovedi izvajanja dejavnosti gospodarskega 
ribolova za čas trajanja ukrepa; 
trajno ob nespoštovanju določb 22. člena tega zakona; 

- trajno, če nosilec dovoljenja za gospodarski ribolov ne izvaja 
dejavnosti v skladu s pogoji iz tega dovoljenja in je bil za take 
prekrške že dvakrat kaznovan; 
trajno, če ne poroča o opravljenem gospodarskem ribolovu 
skladno s 15. členom tega zakona in je bil za tak prekršek že 
dvakrat kaznovan; 

- trajno, če krši določbe tržnega reda v ribištvu in je bil za take 
prekrške že dvakrat kaznovan. 
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22. člen 
(obveščanje) 

V primerih iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena mora nosilec dovoljenja za gospodarski ribolov 
v 14 dneh od spremembe obvestiti ministrstvo o nastalih 
spremembah. 

23. člen 
(strokovna usposobljenost) 

(1) Strokovna usposobljenost za izvajanje gospodarskega 
ribolova se dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu. 

(2) Potrdilo se izda osebi, ki je naredila izpit po programu 
usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova. 

(3) Izpit iz programa usposabljanja za izvajanje gospodarskega 
ribolova se opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minis- 
ter. 

(4) Program usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, 
obrazec in način izdaje potrdila predpiše minister. 

(5) Ministrstvo vodi evidenco izdanih potrdil o opravljenih izpitih iz 
drugega odstavka tega člena na način, ki ga predpiše minister. 

24. člen 
(posebno dovoljenje za gospodarski ribolov) 

(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za 
izvajanje gospodarskega ribolova: 

v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu 
s tem zakonom sicer ni dovoljen; 

- v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. 

(2) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda za določen 
čas na podlagi strokovnega mnenja izvajalca javne službe po 
tem zakonu oziroma v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(3) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov na podlagi 
mednarodnih pogodb ni potrebno za plovila, vpisana v evidenci 
ribiških plovil v Republiki Sloveniji, ki so krajša kot 10 m, in ki 
izvajajo ribolov izključno v notranjih morskih vodah in teritorialnih 
vodah Republike Slovenije. 

(4) Obliko in vsebino posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov 
predpiše minister. 

\ 

25. člen 
(izdaja posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov) 

(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov izda minister z 
odločbo na podlagi veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov 
ali na podlagi mednarodne pogodbe, ki obvezuje Republiko 
Slovenijo. 

(2) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov velja samo za eno 
ribiško plovilo. 

(3) Za posamezno ribiško plovilu se lahko izda več različnih 
posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov. 

26. člen 
(razlogi za prenehanje veljavnosti oziroma za odvzem 

posebnega dovoljenja) 

(1) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati s 
pretekom časa, za katerega je bilo izdano, in v primerih iz prvega 
odstavka 21. člena tega zakona. 

(2) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se odvzame, če 
nosilec posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov ne izvaja 
ribolova v skladu s pogoji iz tega dovoljenja. 

Negospodarski ribolov 

27. člen 

(1) Negospodarski ribolov je namenjen zlasti: 
znanstvenemu in raziskovalnemu delu; 
monitoringu ribolovnih virov; 
oskrbovanju javnih akvarijev na območju Republike Slovenije; 
športu in rekreaciji. 

(2) Negospodarski ribolov iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega 
odstavka kot tudi športni ribolov in podvodni športni ribolov na 
morju se lahko opravlja samo na podlagi dovoljenja za 
negospodarski ribolov. 

(3) Rekreacijski ribolov na morju se lahko opravlja samo na 
podlagi dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov. 

(4) Dovoljenje za negospodarski ribolov iz drugega odstavka 
tega člena izda minister. 

(5) Dovoljenje iz drugega odstavka in karto iz tretjega odstavka 
tega člena mora imeti nosilec ob izvajanju negospodarskega 
ribolova vedno pri sebi. 

28. člen 
(športni in rekreacijski ribolov na morju) 

(1) Športni in rekreacijski ribolov na morju se lahko izvaja z obale 
ali s plovila z dovoljeno ribiško opremo na dovoljen način in do 
dovoljene dnevne količine ulova. 

(2) Dovoljenje za športni ribolov in dnevna ali tedenska karta za 
rekreacijski ribolov veljata za območje notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije. 

(3) Po tem zakonu je športni ribič na morju član društva za športni 
ribolov na morju, ki je organizirano v zvezi društev za športni 
ribolov. 

(4) Dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov na podlagi 
javnega pooblastila izdaja zveza društev za športni ribolov na 
morju. 

(5) Za letno dovoljenje za športni ribolov in dnevno ali tedensko 
karto za rekreacijski ribolov se plačuje pristojbina, ki jo določi 
minister. 

(6) Ribiška oprema in način športnega in rekreacijskega ribolova, 
dovoljeno količino dnevnega ulova, vsebino, obliko in način 
izdajanja dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov 
predpiše minister. 
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(7) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka prejšnjega 
člena za športni in rekreacijski ribolov z obale dovoljenje za športni 
ribolov in karta za rekreacijski ribolov nista potrebna. 

29. člen 
(športni ribolov s podvodno puško) 

(1) Športni ribolov s podvodno puško na območju notranjih morskih 
voda in teritorialnega morja Republike Slovenije je dovoljen samo 
na podlagi dovoljenja za podvodni športni ribolov, na predpisan 
način in do dovoljene količine dnevnega ulova. 

(2) Rekreacijski ribolov s podvodno puško na območju notranjih 
morskih voda in teritorialnega morja Republike Slovenije je 
prepovedan. 

(3) Po tem zakonu je podvodni športni ribič na morju član društva 
za športni ribolov na morju. 

(4) Športni ribolov s podvodno puško med sončnim zahodom in 
sončnim vzhodom je prepovedan. 

(5) Na plovilu, s katerega se izvaja športni ribolov s podvodno 
puško, je prepovedano hkrati imeti podvodno puško in naprave, 
ki omogočajo dihanje pod vodo. 

(6) Plavanje s podvodno puško v območjih, zavarovanih po tem 
zakonu ali drugih predpisih, v katerih ribolov ni dovoljen, je 
prepovedano. 

(7) Za letno dovoljenje za podvodni športni ribolov se plačuje 
pristojbina, ki jo določi minister. 

(8) Način podvodnega športnega ribolova in dovoljeno količino 
dnevnega ulova predpiše minister. 

30. člen 
(prepoved dajanja v promet) 

Ulov, dosežen pri izvajanju negospodarskega ribolova, je 
prepovedano dajati v promet. 

Ribogojstvo 

31. člen 

(1) Z ribogojstvom se lahko ukvarja vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je pridobila vodno pravico za ribogojstvo skladno s 
predpisi na področju voda in ki izpolnjuje druge predpisane 
zahteve, zlasti s področij ohranjanja narave, urejanja prostora in 
graditve objektov. 

(2) Zaradi nadzora nad prometom z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki iz ribogojstva ministrstvo vodi evidenco ribogojnic in 
rezultatov vzreje v ribogojstvu. 

(3) Podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence ter način 
sporočanja podatkov predpiše minister. 

Nacionalne ribolovne kvote na podlagi celotnega 
dovoljenega ulova 

32. člen 

(1) Nacionalna ribolovna kvota je delež celotnega dovoljenega 
ulova, ki pripada Republiki Sloveniji na podlagi mednarodnih 
pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Nacionalno ribolovno kvoto za posamezne vrste ribolovnih 
virov v posameznem ribolovnem letu objavi minister v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(3) Izkoriščanje nacionalne ribolovne kvote iz prejšnjega odstavka 
je možno le na podlagi dovoljenja ministra. Dovoljenje se izda 
nosilcem dovoljenj za gospodarski ribolov in posebnih dovoljenj 
za gospodarski ribolov v upravnem postopku na podlagi javnega 
poziva. 

33. člen 
(raziskave v ribištvu) 

(1) Za doseganje ciljev v ribištvu in racionalizacije raziskav na 
področju ribištva morajo biti raziskave v ribištvu usklajene in 
rezultati razširjani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Načrtovanje, usklajevanje in izvajanje programov raziskav v 
ribištvu iz prejšnjega odstavka predpiše minister. 

(3) Sredstva za načrtovanje, usklajevanje in izvajanje programov 
raziskav v ribištvu se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije 
in drugih virov. 

IV. JAVNA SLUŽBA V RIBIŠTVU 

34. člen 
(izvajanje javne službe) 

(1) Naloge, ki se izvajajo kot javna služba po tem zakonu, lahko 
izvajajo fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava v 
oblikah, kot so določene v zakonih, ki urejajo javne službe, druge 
osebe javnega prava in priznane organizacije v ribištvu po tem 
zakonu. 

(2) Način in pogoje izvajanja javne službe po tem zakonu predpiše 
vlada. 

35. člen 
(koncesije) 

(1) Koncesije za opravljanje javne službe po tem zakonu 
izvajalcem na podlagi javnih razpisov, ki se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije, podeli minister. 

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
opredelitev predmeta koncesije; 
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- navedbo o začetku in trajanju koncesije; 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
obvezne sestavine prijave; 
merila za izbiro; 
navedbo roka za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja; 
druge morebitne strokovne in tehnične pogoje; 
kontaktno osebo za dajanje informacij v zvezi z vsebino 
javnega razpisa; 

- datum, kraj in čas odpiranja vlog; 
način obveščanja prijaviteljev o izbiri koncesionarjev. 

(3) Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog izvaja komisija, ki jo 
imenuje minister. Pri odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni 
predstavniki prijaviteljev. 

(4) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Nepopolne vloge lahko 
prijavitelji dopolnijo v osmih dneh od opozorila, v nasprotnem 
primeru se vloge zavržejo, na kar je treba prijavitelje opozoriti. 

(5) O izidu javnega razpisa se obvestijo vsi prijavitelji v osmih 
dneh. 

(6) Minister odloči o izbiri koncesionarja z odločbo. 

(7) Medsebojna razmerja med ministrstvom in koncesionarji se 
uredijo s pogodbami. 

36. člen 
(koncesijska pogodba) 

Na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja sklene ministrstvo s 
koncesionarjem pogodbo v pisni obliki, v kateri se uredijo zlasti: 

naloge javne službe, ki jo opravlja koncesionar; 
odgovorne osebe koncesionarja; 
osebe, odgovorne za izvajanje posameznih nalog javne 
službe; 
način in pogoje za opravljanje nalog javne službe; 
pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja; 

- začetek in čas trajanja koncesije; 
- vir financiranja javne službe; 

način izvajanja nadzora nad opravljanjem javne službe; 
prenehanje koncesije; 
rok za odpoved koncesijske pogodbe. 

37. člen 
(prenehanje koncesije) 

(1) Koncesija preneha: 
z odvzemom; 
s prenehanjem pogodbe. 

(2) Podrobnejše pogoje za prenehanje koncesije predpiše minis- 
ter. 

38. člen 
(naloge javne službe) 

Naloge javne službe na področju ribištva so zlasti: 
- svetovanje v ribištvu, zlasti pri ribolovu in ribogojstvu; 

strokovne naloge v ribištvu; 
strokovne naloge v ribogojstvu; 
monitoring ribolovnih virov. 

39. člen 
(svetovanje v ribištvu) 

Naloge na področju svetovanja v ribištvu so zlasti: 
svetovanje v zvezi s tehnološkim, z gospodarskim, s 
prostorskim, z okoljevarstvenim, naravo-ohranjevalnim in 
vodarskim področjem opravljanja ribiških dejavnosti; 

- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za pravne 
in fizične osebe v ribištvu; 
svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov v ribištvu; 
svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju organizacij 
ribičev in medpanožnih organizacij v ribištvu; 
svetovanje na področju ribiških in z ribištvom povezanih 
predpisov. 

40. člen 
(strokovne naloge v ribištvu in ribogojstvu) 

Strokovne naloge v ribištvu in ribogojstvu so zlasti: 
analiza morskih voda glede primernosti za ribogojstvo; 
izdelava socioloških, ekonomskih in drugih analiz na področju 
ribolova, ribogojstva in prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki; 
izvajanje nalog in analiz na področju ukrepov v ribištvu; 
druge naloge, ki so pomembne za usmerjanje in spremljanje 
razvoja ribolova in ribogojstva. 

41. člen 
(sredstva za delovanje javne službe) 

(1) Javna služba v ribištvu se financira iz: 
- proračuna Republike Slovenije; 

delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev; 
sredstev, določenih z zakonom; 
drugih virov. 

(2) Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne 
storitve javne službe po tem zakonu v skladu s Programom razvoja 
ribištva. 

* 42. člen 
(stroški in plačila za storitve) 

(1) Uporabniki storitev javne službe po tem zakonu plačajo 
deloma ali v celoti ceno storitve, lahko pa so storitve javne službe 
za uporabnike tudi brezplačne. 

(2) Minister predpiše cene storitev i ž prejšnjega odstavka in določi 
delež, ki ga plača uporabnik. 

V. FINANCIRANJE V RIBIŠTVU 

43. člen 
(zagotavljanje sredstev) 

(1) V proračunu Republike Slovenije se po tem zakonu zagotavljajo 
sredstva za: 

financiranje in sofinanciranje strukturnih in drugih ukrepov na 
področju ribištva na podlagi Programa razvoja ribištva; 

- financiranje oziroma sofinanciranje javne službe v ribištvu; 
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sofinanciranje ukrepov v prometu z ribami, ribiškimi proizvodi 
in izdelki; 

- sofinanciranje vzpostavitve in začetnega delovanja organizacij 
v ribištvu. 

(2) Financiranje in sofinanciranje strukturnih in drugih ukrepov na 
področju ribištva določi vlada. 

VI. PROMET Z RIBAMI, RIBIŠKIMI PROIZVODI IN 
IZDELKI 

44. člen 
(promet) 

(1) Ribe, ribiški proizvodi in izdelki so dani v promet, ko jih 
proizvajalec da na razpolago, v uporabo ali jih odpošlje. Za promet 
rib, ribiških proizvodov in izdelkov se štejeta tudi uvoz in izvoz. 

(2) Ribe, ribiški proizvodi in izdelki so lahko v prometu, če ustrezajo 
predpisanim zahtevam in so predpisano označeni. 

45. člen 
(prepoved prometa z nedoraslimi ribami) 

(1) Promet z nedoraslimi ribami je prepovedan. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister izjemoma dovoli 
promet določenih količin nedoraslih rib, ulovljenih v skladu z drugim 
odstavkom 9. člena tega zakona. 

46. člen 
(tržni red za promet z ribami, ribiški proizvodi in 

izdelki) 

Za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki vlada predpiše 
tržni red za ribe, ribiške proizvode in izdelke (v nadaljnjem besedilu: 
tržni red). 

nekuhane, ali drugače pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas.% 
rib, školjkarjev, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev in 
2301 v okviru podoznake 20 moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev. 

48. člen 
(tržni standardi) 

(1) Za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki se določijo 
tržni standardi, ki določajo klasifikacijo rib, ribiških proizvodov in 
izdelkov po vrsti, kakovosti, velikosti ali teži, pakiranje in 
označevanje. 

(2) Tržne standarde predpiše minister. 

49. člen 

(1) Ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki niso v skladu s tržnimi 
standardi, je prepovedano dajati v promet oziroma jih razstavljati. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo dajati v promet ribe in 
ribiški proizvodi, ki niso v skladu s tržnimi standardi, če gre za 
manjši ulov, ki je namenjen znanemu kupcu. 

(3) Minister predpiše, kaj se šteje za manjši ulov iz prejšnjega 
odstavka. 

50. člen 
(obveščanje potrošnikov) 

(1) Obveščanje potrošnikov o ribah, ribiških proizvodih in izdelkih 
v prometu ne sme biti zavajajoče. 

(2) Način in obliko obveščanja potrošnikov iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister. 

Organizacije v ribištvu 

47. člen 
(vsebina tržnega reda) 

(1) Tržni red določa in ureja: 
ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki so predmet tržnega reda; 
tržne standarde; 
obveščanje potrošnikov; 

- vzpostavitev organizacij v ribištvu; 
načrtovanje ribolova, ribogojstva in prometa z ribami in 
ribiškimi proizvodi; 
priporočene cene; 

- cene za umik rib in ribiških proizvodov s trga; 
intervencije v prometu z ribami in ribiškimi proizvodi; 
referenčne cene; 

- zaščitne ukrepe; 
mednarodno trgovino in carinsko ureditev. 

(2) Ribe in ribiški proizvodi, ki so lahko predmet tržnega reda iz 
prejšnjega odstavka, so tisti, ki so v prometu v skladu s predpisom 
o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami pod tarifno 
oznfflco 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 in 0307. 

(3) Ribiški izdelki, ki so lahko predmet tržnega reda iz prvega 
odstavka tega člena, so tisti, ki so v prometu v skladu s predpisom 
o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami pod tarifno 
oznako 0511 v okviru podoznake 91 ribji odpadki in drugo, 1604, 
1605, 1902 v okviru podoznake 20 polnjene testenine, kuhane ali 

51. člen 
(organizacija ribičev ali ribogojcev) 

(1) Organizacija ribičev ali ribogojcev je pravna oseba, v katero 
se združujejo pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnost ribolova 
oziroma predelave rib in ribiških proizvodov na ribiškem plovilu, 
ali izvajajo dejavnost ribogojstva. 

(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev se ustanovi z namenom 
racionalizacije ulova ali ribogojstva ter izboljšanja pogojev prodaje 
rib in ribiških proizvodov njenih članov. 

(3) Organizacija ribičev ali ribogojcev za namene iz prejšnjega 
odstavka sprejme ukrepe za: 
- spodbujanje načrtovanja ribolova ali ribogojstva s 

prilagajanjem povpraševanju tako po količini kot tudi kakovosti; 
- spodbujanje koncentracije ponudbe; 
- stabilizacijo cen; 

spodbujanje metod trajnostnega ribolova. 

(4) Organizacija ribičev ali ribogojcev sprejme interna pravila, ki 
določajo zlasti: 
- da pri ribolovu ali ribogojstvu in prometu z ribami in ribiškimi 

proizvodi člani uporabljajo pravila, ki jih je sprejela ta 
organizacija; 
da organizacija določi in izvaja ribolovne ukrepe, ko jim je 
določena ribolovna kvota; 
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da organizacija določi in njeni člani izvajajo sprejete ukrepe, 
ki se nanašajo na spremembe ribolovnega napora; 
da ribič ribiško plovilo uporablja samo v okviru dejavnosti ene 
organizacije; 
da mora njen član ribe in ribiške proizvode dajati v promet 
samo preko te organizacije; 
da se obveza iz prejšnje alinee odpravi, če poteka dajanje v 
promet po že vnaprej določenih pravilih te organizacije; 
način dajanja podatkov, ki jih zahteva organizacija za določitev 
ukrepov, ki se nanašajo na določene ribe in ribiške proizvode; 
način ustanovitve in financiranja intervencijskega sklada; 
postopek izterjave finančnih obveznosti članov za potrebe 
financiranja organizacije ribičev ali ribogojcev; 
pravila za sprejem novih članov; 
kazni za kršenje pravil organizacije ribičev ali ribogojcev. 

(5) Podrobnejše pogoje za delovanje organizacije ribičev ali 
ribogojcev predpiše minister. 

52. člen 
(priznanje in preklic priznanja organizacije ribičev ali 

ribogojcev) 

(1) Da organizacija ribičev ali ribogojcev lahko uresničuje pravice 
in obveznosti iz tega zakona, mora biti priznana. 

(2) Organizacijo ribičev ali ribogojcev prizna minister, če: 
ima sedež v Republiki Sloveniji; 
izpolnjuje pogoje iz 51. člena tega zakona; 
izpolnjuje predpisane organizacijske pogoje; 
izpolnjuje pogoje glede števila članov ter obsega ribolova ali 
ribogojstva. 

(3) Organizacijo ribičev ali ribogojcev iz prejšnjega odstavka mi- 
nister prizna z odločbo na podlagi njenega zahtevka. 

(4) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se organizaciji določi tudi 
območje njenega delovanja. 

(5) Podrobnejše pogoje iz tretje in četrte alinee drugega odstavka 
tega člena predpiše minister. 

(6) Ministrstvo redno preverja, če organizacije ribičev ali ribogojcev 
delujejo v skladu s pogoji priznanja. 

(7) Priznanje se organizaciji ribičev ali ribogojcev prekliče, če: 
- organizacija ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 

tega člena; 
- če je pridobila priznanje na podlagi neresničnih podatkov. 

53. člen 
(reprezentativnost priznane organizacije ribičev ali 

ribogojcev) 

(1) Priznano organizacijo ribičev ali ribogojcev iz prejšnjega člena 
na njen zahtevek minister priz.na kot reprezentativno, če 
organizacija na področju svojega delovanja izpolnjuje pogoje za 
reprezentativnost glede obsega ribolova ali ribogojstva in prometa 
z ribami in ribiškimi proizvodi na enem ali več mestih iztovarjanja 
oziroma prve prodaje. 

(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister. 

54. člen 
(razširitev pravil reprezentativne organizacije ribičev 

ali ribogojcev na nečlane) 

(1) Za potrebe izvajanja ukrepov v ribištvu se lahko uporaba 
pravil, ki jih sprejme reprezentativna organizacija ribičev ali 
ribogojcev v skladu z 51. členom tega zakona, razširi tudi na: 

pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarski ribolov ali 
ribogojstvo in ki niso člani te organizacije ali druge priznane 
organizacije ribičev ali ribogojcev; 
na druge priznane organizacije ribičev ali ribogojcev. 

(2) O razširitvi uporabe pravil iz prejšnjega odstavka odloči vlada 
na predlog reprezentativne organizacije ribičev ali ribogojcev. 

(3) Podrobnejše pogoje za razširitev uporabe pravil iz prvega 
odstavka tega člena predpiše vlada. 

55. člen 
(operativni program ribolova, ribogojstva in prometa) 

(1) Na začetku ribolovnega leta organizacija ribičev ali ribogojcev 
pripravi operativni program ribolova ali ribogojstva in prometa z 
ribami in ribiškimi proizvodi za ribolovno leto. 

(2) Operativni program in njegove spremembe odobri minister. 

(3) Novemu članu organizacije ribičev ali ribogojcev v prvem letu 
po včlanitvi ni potrebno izvajati obveznosti iz tega programa. 

56. člen 
(finančne pomoči) 

(1) Priznana organizacija ribičev ali ribogojcev lahko na podlagi 
odobrenega operativnega programa iz prejšnjega člena uveljavlja 
finančne pomoči po tem zakonu. 

(2) Če organizacija ribičev ali ribogojcev nima odobrenega 
operativnega programa, za tisto ribolovno leto ni upravičena do 
finančne pomoči po tem zakonu, predvidene za intervencijske 
ukrepe na področju cen in intervencij. 

(3) Če organizacija ribičev ali ribogojcev ne izvede ukrepov, 
določenih v operativnem programu, se ji v tistem ribolovnem letu: 
- v primeru ugotovljene prve kršitve izplača le 75% odobrene 

finančne pomoči za intervencijske ukrepe na področju cen in 
intervencij; 

- v primeru druge ugotovljene kršitve izplača le 50% odobrene 
finančne pomoči za intervencijske ukrepe na področju cen in 
intervencij; 

- v primeru nadaljnjih ugotovljenih kršitev se odobrena finančna 
pomoč ne izplača. 

57. člen 
(medpanožna organizacija) 

(1) Medpanožna organizacija je pravna oseba, v katero se 
združujejo pravne in fizične osebe, ki Izvajajo dejavnosti ribolova, 
ribogojstva, predelave rib in ribiških proizvodov oziroma prometa 
z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. 
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(2) Medpanožna organizacija se ustanovi zaradi: 
izboljševanja znanja in preglednosti ribolova in trga; 
bolj usklajenega načina dajanja rib, ribiških proizvodov in 
izdelkov v promet, zlasti s pomočjo raziskovalnega dela in 
tržnih raziskav; 
proučevanja in razvoja tehnik za optimizacijo delovanja trga, 
vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami; 
priprave standardnih pogodb; 
zagotavljanja podatkov in izvajanja raziskav, potrebnih za 
preusmerjanje ribolova v ribiške proizvode in izdelke, ki so 
glede na zahteve trga ter okus in pričakovanja potrošnikov 
bolj primerni, zlasti glede kakovosti; 
uporabe metod, ki prispevajo k trajnosti ribolovnih virov; 
razvoja metod in instrumentov ter organizacije programov 
usposabljanja za izboljšanje kakovosti rib, ribiških proizvodov 
in izdelkov; 
uvajanja ukrepov za izboljševanje zaščite označb izvora, 
oznak kakovosti in geografskega porekla rib, ribiških 
proizvodov in izdelkov; 
določanja pogojev za ribolov in promet z ribami, ribiškimi 
proizvodi in izdelki, ki so lahko bolj omejevalni od pogojev po 
tem zakonu; 

- boljšega izkoriščanja potenciala ribolovnih virov; 
pospeševanja prodaje rib, ribiških proizvodov in izdelkov. 

(3) Medpanožna organizacija lahko opravlja naloge iz prejšnjega 
odstavka samo, če je priznana. 

58. člen 
(priznanje in preklic priznanja medpanožne 

organizacije) 

(1) Medpanožno organizacijo prizna minister, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- da ribolov, ribogojstvo, predelava oziroma promet z ribami, 

ribiškimi proizvodi in izdelki njenih članov predstavlja 
pomemben delež na območju delovanja njenih članov; 

- da v primeru, če njeni člani delujejo na več območjih, lahko 
dokažejo minimalno stopnjo reprezentativnosti na vsakem 
območju za vsako dejavnost, ki jo opravljajo; 
da sama ne opravlja dejavnosti ribolova, ribogojstva, predelave 
oziroma prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki. 

(2) Medpanožno organizacijo iz prejšnjega odstavka minister 
prizna z odločbo na podlagi njenega zahtevka. 

(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se medpanožni organizaciji 
določi tudi območje njenega delovanja. 

(4) Ministrstvo redno preverja, če medpanožna organizacija deluje 
v skladu s pogoji priznanja. 

(5) Minister prekliče priznanje medpanožni organizaciji, če 
medpanožna organizacija: 

ne izpolnjuje več pogojev za priznanje po tem zakonu; 
- ovira predpisano izvajanje tržnega reda. 

59. člen 
(reprezentativnost priznane medpanožne 

organizacije) 

Medpanožno organizacijo na podlagi njenega zahtevka minister 
prizna za reprezentativno, če obseg ribolova, ribogojstva, 
predelave oziroma prometa določenih vrst rib, ribiških proizvodov 
in izdelkov njenih članov predstavlja vsaj dve tretjini ulova, vzreje 
v ribogojstvu, predelave oziroma prometa s temi vrstami rib, 

ribiških proizvodov in izdelkov na območju delovanja te 
organizacije. 

60. člen 
(razširitev sporazumov in pravil reprezentativne 

medpanožne organizacije na nečlane) 

(1) Za potrebe izvajanja ukrepov v ribištvu vlada na zahtevo 
reprezentativne medpanožne organizacije določi, da so sporazumi 
in pravila, sprejeti znotraj reprezentativne medpanožne 
organizacije, za določen čas obvezujoči tudi za druge pravne in 
fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti ribolova, ribogojstva, predelave 
ali prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki na območju ali 
območjih, kjer reprezentativna medpanožna organizacija deluje, 
in niso člani te reprezentativne medpanožne organizacije. 

(2) Če se zahteva za razširitev sporazumov in pravil za druge 
pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti ribolova, ribogojstva, 
predelave in prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki nanaša 
na več kot eno območje, mora medpanožna organizacija dokazati 
svojo reprezentativnost za vsako od dejavnosti, ki jih izvajajo 
njeni člani, na vsakem od teh območij. 

(3) Sporazumi in pravila, za katera se lahko zahteva razširitev na 
druge pravne in fizične osebe: 
a) se morajo nanašati vsaj na enega od naslednjih ukrepov: 

- obveščanje o ribolovu, ribogojstvu in prometu z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki; 

- strožja pravila za ribolov, ribogojstvo in predelavo, ki so 
lahko bolj omejevalna od predpisanih pogojev; 

- pripravo standardnih pogodb; 
- pravila za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki; 

b) morajo veljati že najmanj eno leto; 

c) so lahko obvezujoča največ tri leta; 

d) ne smejo povzročati škode drugim pravnim in fizičnim 
osebam, ki izvajajo dejavnosti ribolova, ribogojstva, predelave 
ali prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, s sedežem 
na drugih območjih Republike Slovenije ali v drugih državah 
po mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(4) Razširitev sporazumov in pravil iz prvega odstavka tega člena 
ni mogoča, če so ti sporazumi oziroma pravila v nasprotju z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

61. člen 
(sporazumi medpanožnih organizacij) 

Ne glede na določila mednarodne pogodbe z Evropo unijo, ki se 
nanašajo na izvajanje ukrepov v ribištvu, lahko priznane 
medpanožne organizacije sklepajo sporazume za opravljanje 
nalog iz 57. člena tega zakona, če ti sporazumi: 

ne zahtevajo uporabe fiksne cene; 
- ne povzročajo kakršnegakoli drobljenja trgov z ribami, ribiškimi 

proizvodi in izdelki držav članic Evropske unije; 
ne ustvarjajo neenakih pogojev za enake posle z drugimi 
trgovskimi partnerji, ki bi bili zaradi tega v konkurenčno slabšem 
položaju; 
ne preprečujejo konkurence za bistveni delež rib, ribiških 
proizvodov in izdelkov, na katere se nanašajo; 
ne omejujejo konkurence tako, da bi to pomembno vplivalo 
na doseganje ciljev v ribištvu, ki so predmet sodelovanja 
medpanožnih organizacij. 
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Cene in intervencije 

62. člen 
(priporočene cene) 

(1) Zaradi potrebe stabilizacije cen v prometu z ribami in ribiškimi 
proizvodi, usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu in 
preprečevanja tržnih presežkov rib in ribiških proizvodov vlada 
za vsako ribolovno leto v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo, določi seznam rib in ribiških 
proizvodov, za katere določi priporočeno ceno in obdobje, za 
katero te cene veljajo. 

(2) Za potrebe določanja cen iz prejšnjega odstavka ministrstvo 
redno evidentira prodajne cene rib in ribiških proizvodov na 
reprezentativnih trgih in mestih uvoza rib, ribiških proizvodov in 
izdelkov, določenih v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(3) Ministrstvo evidentirane podatke iz prejšnjega odstavka 
sporoča v mednarodni sistem zajema podatkov v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

63. člen 
(ribe in ribiški proizvodi, ki se umaknejo iz prometa) 

(1) Na podlagi priporočenih cen iz prejšnjega člena vlada v skladu 
z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, 
za vsako ribolovno leto določi seznam določenih rib in ribiških 
proizvodov iz tržnega reda in cene, pod katerimi se te ribe in 
ribiški proizvodi ne dajejo v promet. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organizacija ribičev ali 
ribogojcev samostojno umakne iz prometa tudi druge ribe oziroma 
ribiške proizvode iz tržnega reda, za katere vlada ne določi cen, 
pod katerimi se te ribe in ribiški proizvodi ne dajejo v promet. 

64. člen 

(1) Organizacija ribičev ali ribogojcev lahko za ribe in ribiške 
proizvode, za katere velja tržni red in ustrezajo sprejetim tržnim 
standardom, določi cene, pod katerimi njeni člani ne dajejo teh rib 
oziroma ribiških proizvodov v promet. V tem primeru organizacija 
ribičev ali ribogojcev za količine, ki se umaknejq iz prometa: 
- članom odobri odškodnino za ribe oziroma ribiške proizvode 

iz prvega odstavka prejšnjega člena; 
- članom lahko odobri odškodnino tudi za ribe oziroma ribiške 

proizvode iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev določi tak način umika rib 
oziroma ribiških proizvodov iz prometa, da to ne moti normalnega 
prometa. 

(3) Za financiranje ukrepov umika rib oziroma ribiških proizvodov 
iz prometa organizacija ribičev ali ribogojcev ustanovi intervencijski 
sklad, ki se polni s prispevki članov na podlagi ocene količin, ki jih 
posamezni član ponuja v promet, ali pa so prispevki za vse člane 
enaki. 

(4) Organizacija ribičev ali ribogojcev ministrstvu sporoča 
naslednje podatke: 

seznam rib oziroma ribiških proizvodov iz prvega odstavka 
tega člena; 

- višino cen, pod katero ne dajejo rib oziroma ribiških proizvodov 
v promet, ki so bile predlagane in ki se uporabljajo; 

čas, za katerega veljajo cene, pod katero ne dajejo rib oziroma 
ribiških proizvodov v promet. 

65. člen 
(prodajne cene) 

V skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo, vlada za vsako ribolovno leto za določene ribe in ribiške 
proizvode določi prodajno ceno. 

66. člen 
(intervencije) 

(1) Intervencije na trgu z ribami in ribiškimi proizvodi so: 
finančno nadomestilo organizacijam ribičev ali ribogojcev za 
izplačano odškodnino za umik rib in ribiških proizvodov s 
trga v skladu s prvo alineo prvega odstavka 64. člena tega 
zakona; 
pomoč za predelavo rib in ribiških proizvodov, ki se umaknejo 
s trga; 
pavšalna pomoč organizacijam ribičev ali ribogojcev pri 
samostojnih umikih in predelavi rib in ribiških proizvodov, ki jih 
izvedejo organizacije ribičev ali ribogojcev v skladu z drugim 
odstavkom 63. člena; 

- pomoč za zasebno skladiščenje rib in ribiških proizvodov, 
umaknjenih iz prometa v skladu s prvim odstavkom 64. člena 
tega zakona; 

- dodatek za organizacije ribičev ali ribogojcev; 
- druge pomoči, ki jih določi vlada na podlagi mednarodnih 

pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Uvedbo ukrepov intervencij iz prejšnjega odstavka ter višino 
finančnih pomoči določi vlada na podlagi mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. 

Mednarodna trgovina z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki 

67. člen 
(uvozna in izvozna dovoljenja) 

(1) Uvoz in izvoz rib, ribiških proizvodov in izdelkov sta lahko 
pogojena z uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji v skladu z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Režim uvoza oziroma izvoza iz prejšnjega odstavka določi 
vlada. 

68. člen 
(posebne uvozne dajatve) 

(1) Za izvajanje posebnih uvoznih dajatev se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja posebne uvozne dajatve, če ta zakon ne določa 
drugače. Posebne uvozne dajatve se določajo največ do višine in 
za tiste ribe, ribiške proizvode oziroma izdelke, kot je to določeno 
v mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Za zagotavljanje uravnotežene preskrbe trga s surovinami, 
namenjenimi za predelovalno industrijo, se lahko uvozne dajatve 
za določene ribe, ribiške proizvode oziroma izdelke v celoti ali 
delno oprostijo za nedoločen čas v skladu s predpisom vlade. 
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69. člen 
(carinske kvote) 

Carinske kvote so določene količine rib, ribiških proizvodov 
oziroma izdelkov, ki se po preferencialnih carinskih stopnjah 
uvozijo v Republiko Slovenijo v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

70. člen 
(referenčne uvozne cene) 

(1) Vlada lahko vsako ribolovno leto določi referenčne uvozne 
cene za ribe, ribiške proizvode oziroma izdelke, ki so predmet 
tržnega reda, v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

(2) Ukrepe v zvezi z uporabo referenčnih uvoznih cen določi 
vlada. 

71. člen 
(zajem podatkov o mednarodni trgovini) 

(1) Ministrstvo vodi evidenco o cenah in količinah uvoženih rib, 
ribiških proizvodov in izdelkov, ki so predmet tržnega reda. 

(2) Evidentirane cene iz prejšnjega odstavka morajo biti enake 
carinski vrednosti. 

(3) Ministrstvo evidentirane cene iz prvega odstavka tega člena 
sporoča v mednarodni sistem zajema podatkov v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

72. člen 
(zaščitni ukrepi) 

(1) Če zaradi uvoza ali izvoza določenih rib, ribiških proizvodov 
oziroma izdelkov pride ali grozi, da bo prišlo do motenj na trgu, 
kar lahko ogrozi zastavljene cilje v ribištvu, vlada v 
zunanjetrgovinskem prometu z ribami, ribiškimi proizvodi oziroma 
izdelki uvede zaščitne ukrepe, upoštevajoč omejitve iz 
mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Postopek in vrste zaščitnih ukrepov iz prejšnjega odstavka 
predpiše vlada. 

73. člen 
(pooblastila carinskih organov) 

Carinski organi izvajajo nadzor, ki je potreben za izvajanje določb 
o mednarodni trgovini iz 70. člena tega zakona, ter kontrolo 
izvajanja uvoza oziroma izvoza rib, ribiških proizvodov oziroma 
izdelkov. 

ukrepov v zvezi s prometom z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki. 

(2) Spremlja se vse dejavnosti v ribištvu na ozemlju Republike 
Slovenije. 

(3) Spremljanje velja tudi za ribiška plovila, ki so registrirana v 
tujih državah, vendar ne sme omejevati pravic do neškodljivega 
prehoda teritorialnega morja po predpisih o pomorstvu. 

75. člen 
(spremljanje ribolova) 

(1) Ribolov spremljajo pristaniški nadzorniki pristojnega organa 
za pomorstvo v skladu s pooblastili, ki jih imajo po zakonu, ki 
ureja pomorstvo. 

(2) Pristaniški nadzorniki imajo po tem zakonu naslednja 
pooblastila: 

pregledovati dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna 
dovoljenja za gospodarski ribolov ter dovoljenja za 
negospodarski ribolov; 

- pregledovati karte za rekreacijski ribolov; 
- pregledovati ribolovna orodja; 

pregledovati ribiško opremo; 
preverjati dnevno dovoljeno količino ulova; 
nadzirati gibanje ribiških plovil, zlasti med izvajanjem ribolova; 
podati predlog za uvedbo postopka o prekršku ali izreči 
denarno kazen. 

(3) Organ, pristojen za pomorstvo, obvešča o ugotovitvah in 
ukrepih pristaniških nadzornikov inšpektorja za ribištvo. 

76. člen 
(spremljanje gibanja ribiških plovil) 

(1) Spremljanje gibanja ribiških plovil s kopnega opravlja pristojni 
organ za pomorstvo. 

(2) Sistem spremljanja gibanja ribiških plovil določi minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za pomorstvo. 

77. člen 
(spremljanje in evidentiranje ulova) 

(1) Za spremljanje ulova in z njim povezanih dejavnosti morajo 
poveljniki ribiških plovil celotne dolžine 10 m ali več voditi ribolovni 
dnevnik in izpolnjevati podatke o količini ulova po vrstah, času in 
mestu ulova za vsak ribolovni dan posebej in na tisti dan ter 
poročati v skladu s 15. členom tega zakona. 

(2) Podrobnejšo vsebino ribolovnega dnevnika in njegovo obliko 
določi minister. 

VII. SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV V 
RIBIŠTVU 

74. člen 
(spremljanje) 

(1) Za spremljanje uresničevanja ukrepov na področju ribištva 
se oblikuje sistem, ki vključuje predvsem tehnično spremljanje 
dejavnosti v ribištvu. Spremlja se zlasti izvajanje: 

ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov; 
- strukturnih ukrepov v ribištvu; 

78. člen 
(mesta iztovarjanja ulova in prve prodaje rib in 

ribiških proizvodov) 

(1) Pravne In fizične osebe, ki izvajajo gospodarski ribolov, smejo 
v Republiki Sloveniji iztovarjati ulov samo v ribiških pristaniščih 
Koper, Izola in Piran. 

(2) Prva prodaja je prvo dajanje rib in ribiških proizvodov v promet. 

(3) Pravne in fizične osebe smejo dajati ribe in ribiške proizvode 
v prvo prodajo samo na za to določenih mestih prve prodaje, 
razen v primeru, če se prodaja vrši za znanega kupca. 

18. april2002 25 . poročevalec, št. 40 



(4) Mesta prve prodaje, ki izpolnjujejo pogoje za promet z ribami 
in ribiškimi proizvodi, določi minister. 

79. člen 
(dolžnost poročanja) 

(1) Mesta prve prodaje rib in ribiških proizvodov so dolžna 
sporočati ministrstvu podatke o prometu z ribami in ribiškimi 
proizvodi po vrstah, količinah in cenah rib in ribiških proizvodov. 

(2) V primeru, da prva prodaja iztovorjenih rib in ribiških proizvodov 
ne poteka preko določenih mest prve prodaje, jih kupec ne sme 
dajati v nadaljnji promet, dokler ministrstvu ne sporoči podatkov o 
nakupu po vrsti, količini in ceni rib in ribiških proizvodov. 

(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se sporočajo 
dnevno. 

(4) Minister določi natančnejšo vsebino in postopke za poročanje 
o opravljeni prvi prodaji iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

80. člen 
(iztovarjanje rib in ribiških proizvodov iz tujih ribiških 

plovil) 

(1) Ribiško plovilo, registrirano v tretji državi, ki želi iztovoriti ribe 
oziroma ribiške proizvode v Republiki Sloveniji, mora o tem 
obvestiti ministrstvo najkasneje 72 ur pred predvidenim prihodom. 
Ministrstvo potrdi prejem obvestila. 

(2) Ribiško plovilo, registrirano v tretji državi, sme iztovarjati ribe 
oziroma ribiške proizvode samo v ribiškem pristanišču Koper. 

(3) Za ribe in ribiške proizvode, ki jih ribiško plovilo iz prvega 
odstavka tega člena želi iztovoriti v Republiki Sloveniji, mora 
poveljnik tega plovila voditi ribolovni dnevnik v skladu s tem 
zakonom. 

(4) Postopek iztovarjanja predpiše minister. 

81. člen 
(pretovarjanje rib) 

(1) Pri pretovarjanju rib in ribiških proizvodov, za katere je določen 
celotni dovoljeni ulov ali ribolovna kvota, sta poveljnik ribiškega 
plovila, s katerega se pretovarja, in poveljnik plovila, na katerega 
se pretovarja, ne glede na mesto pretovarjanja, dolžna o pretovoru 
voditi evidenco pretovora in o tem poročati ministrstvu najkasneje 
24 ur pred začetkom pretovarjanja in po zaključenem pretovoru. 

(2) Poveljnik ribiškega plovila, s katerega se pretovarja, in poveljnik 
plovila, na katerega se pretovarja, morata pristojnim organom 
dovoliti, da preverijo točnost podatkov iz prejšnjega odstavka. 

(3) Način poročanja o pretovarjanju rib in ribiških proizvodov 
določi minister. 

82. člen 
(spremljanje uporabe različnih ribolovnih orodij) 

(1) Če je bil ulov med eno plovbo pridobljen z različnimi ribolovnimi 
orodji (npr. mrežami z različno velikimi očesi), se sestava ulova 
po posameznih vrstah rib in ribiških proizvodov izračuna za vsak 
del ulova, ki je bil pridobljen pod različnimi pogoji. 

(2) V ribolovni dnevnik in v deklaracijo o iztovarjanju se morajo 
vpisati vse spremembe uporabe ribolovnega orodja in sestava 
ulova z vsakim od njih. 

83. člen 
(kršitve) 

(1) Ribiška plovila, ki kršijo oziroma večkrat zapored kršijo določbe 
tega zakona, so predmet poostrenega nadzora. 

(2) Ministrstvo obvešča v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo, o imenu in zunanjih identifikacijskih 
oznakah in številkah na ribiškem plovilu, za katero velja poostreni 
nadzor. 

84. člen 
(strukturni ukrepi v ribištvu) 

Strukturni ukrepi v ribištvu, določeni v Programu razvoja ribištva, 
so usmerjeni v povečevanje učinkovitosti in konkurenčnosti 
ribolova, ribogojstva in predelave rib, ribiških proizvodov in 
izdelkov. 

85. člen 
(spremljanje in preverjanje ukrepov v ribištvu) 

Za uresničevanje določb prejšnjega člena se spremljajo in 
preverjajo zlasti ukrepi s področij: 

prestrukturiranja, obnove in modernizacije ribiške flote; 
prilagoditve ribolovnih zmogljivosti ribolovnim možnostim; 

- omejitve ribiškega napora; 
omejitve oblik in števila ribolovnih orodij in načina njihove 
uporabe; 
razvoja ribogojstva. 

86. člen 
(vrednotenje ukrepov v ribištvu) 

Za vrednotenje ugotovitev iz prejšnjega člena minister vzpostavi 
sistem vrednotenja. To je zlasti navzkrižno preverjanje informacij 
o zmogljivosti ribiške flote in njene dejavnosti, med drugim 
predvsem podatkov iz: 

ribolovnih dnevnikov; 
dokumentov o iztovarjanju; 
evidence ribiških plovil. 

87. člen 
(Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja) 

Pri izvajanju ukrepov v ribištvu po tem zakonu izvaja Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja zlasti 
naslednje naloge: 
- izvaja strukturne ukrepe v ribištvu v skladu s Programom 

razvoja ribištva; 
- izvaja tržne ukrepe na trgu z ribami, ribiškimi proizvodi in 

izdelki; 
pripravlja analize in poročila s področja ribištva; 
vzpostavi in izvaja tržno-informacijski sistem na področju 
ribištva. 
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VIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

88. člen 
(izvajanje nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji za ribištvo, inšpektorji za 
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil in pomorski 
inšpektorji, vsak v okviru svojih pristojnosti. 

(2) O izvajanju nadzora se inšpektorji iz prejšnjega odstavka 
medsebojno obveščajo. 

(3) Pravne in fizične osebe morajo inšpektorju za ribištvo, 
inšpektorju za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil in 
pomorskemu inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje 
inšpekcijskega nadzorstva, ga pri tem ne smejo ovirati in mu 
morajo dati zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potrebne 
predmete. 

(4) Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku ravnati v 
skladu z izvršljivo odločbo, s katero jim je inšpektor po tem zakonu 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon. 

(5) Inšpektorji iz prvega odstavka tega člena so dolžni o 
ugotovljenih nepravilnostih sproti obveščati ministrstvo. 

89. člen 
(pooblastila inšpektorja za ribištvo) 

Inšpektor za ribištvo ima poleg pooblastil, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednja pooblastila: 

pregledovati ribiška plovila, ribolovna orodja in listine ribiških 
plovil; 
pregledovati dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna 
dovoljenja za gospodarski ribolov; 
pregledovati dovoljenja za negospodarski ribolov na morju; 
pregledovati dnevne in tedenske karte za rekreacijski ribolov 
na morju; 
pregledovati evidence in dokumente, določene s tem zakonom 
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi; 
pregledovati objekte pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi v ribištvu, ter dokumentacijo, ki jo po tem zakonu 
potrebujejo za izvajanje teh dejavnosti; 
pregledovati evidenco ribiških plovil; 
predlagati izbris iz evidence ribiških plovil, evidenc in zbirk 
podatkov po tem zakonu; 
pregledovati ulov; 
preverjati dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in 
rekreacijskega ribolova; 

- pregledovati ribiško opremo; 
nadzirati gibanje ribiških plovil, še zlasti med izvajanjem 
ribolova; 

- nadzirati iztovor rib; 
nadzirati pretovor rib; 
nadzirati delovanje in opravljanje nalog javne službe v ribištvu; 
preverjati izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog javne 
službe v ribištvu; 
ugotavljati nezakonito pridobitev sredstev oziroma 
nenamensko porabo sredstev po tem zakonu. 

90. člen 
(ukrepi inšpektorja za ribištvo) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za ribištvo 
poleg ukrepov, določenih z drugimi predpisi, odredi še naslednje 
ukrepe; 

odvzame s tem zakonom prepovedana sredstva in ribolovna 
orodja; 
odvzame dokumentacijo za ugotavljanje dejanskega stanja 
na podlagi ugotovljenega suma storitve prekrška; 

- trajno ali začasno odvzame ribolovno dovoljenje, ribiško 
plovilo, ribolovna orodja in ulov, 
trajno ali začasno prepove izvajanje dejavnosti ribolova ali 
ribogojstva; 
do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje javne 
službe izvajalcu javne službe, če ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev, ter predlaga odvzem koncesije. 

91. člen 
(pooblastila pomorskega inšpektorja) 

Pomorski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po predpisih o 
pomorstvu in drugih predpisih, še naslednja pooblastila: 

pregledati dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna 
dovoljenja za gospodarski ribolov ter dovoljenja za 
negospodarski ribolov; 
pregledati karte za rekreacijski ribolov; 
preverjati dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in 
rekreacijskega ribolova; 
nadzirati gibanje ribiških plovil pri izvajanju ribolova. 

92. člen 
(pooblastila inšpektorja za kontrolo kakovosti 

kmetijskih pridelkov in živil) 

Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ima 
poleg pooblastil, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednja 
pooblastila: 

nadzirati promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki; 
pregledovati objekte pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z 
ribolovom, ribogojstvom, predelavo in prometom z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki in dokumentacijo, ki jo potrebujejo 
za izvajanje dejavnosti; 
nadzirati kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov v skladu 
s predpisi. 

93. člen 
(ukrepi inšpektorja za kontrolo kakovosti kmetijskih 

pridelkov in živil) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za kontrolo 
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil poleg ukrepov, določenih z 
drugimi predpisi, odredi še naslednje ukrepe: 

prepove uporabo označb in promet z ribami, ribiškimi proizvodi 
in izdelki, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev; 

- odredi preizkus skladnosti s predpisi za ribe, ribiške proizvode 
in izdelke, ki so v prometu, 
prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje rib, ribiških 
proizvodov oziroma izdelkov, če njihova kakovost ne ustreza 
predpisani; 
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prepove prepustitev rib, ribiških proizvodov oziroma izdelkov 
v carinski postopek sprostitve blaga v prosti promet, če niso 
skladni s predpisanimi zahtevami; 

- prepove uporabo listin o skladnosti za ribe, ribiške proizvode 
oziroma izdelke, ki niso v skladu s predpisi; 
prepove način oglaševanja rib, ribiških proizvodov in izdelkov, 
ki zavaja ali bi lahko zavajal potrošnika. 

IX. NALOGE POLICIJE 

94. člen 
(nadzor policije) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi, opravlja tudi policija. 

(2) Policisti imajo pri izvajanju nadzora pravico: 
pregledati ribiška plovila, ribolovna orodja in listine ribiških 
plovil; 
pregledati dovoljenja za gospodarski ribolov in posebna 
dovoljenja za gospodarski ribolov ter dovoljenja za 
negospodarski ribolov; 
pregledati karte za rekreacijski ribolov; 
preverjati dnevno dovoljeno količino ulova iz športnega in 
rekreacijskega ribolova; 

- nadzirati gibanje ribiških plovil; 
- zaseči ribolovna orodja, ribiška plovila in ulov; 

podati predlog za uvedbo postopka o prekršku ali izreči 
denarno kazen. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

95. člen 
(prekrški pravnih in fizičnih oseb) 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če: 
1. izvaja ribolov z ribolovnimi orodji, ki ne izpolnjujejo predpisanih 

tehničnih pogojev ali jih ne uporablja na predpisan način (prvi 
odstavek 6. člena); 

2. so na ribiškem plovilu prepovedana sredstva in ribolovna 
orodja (prvi in drugi odstavek 7. člena); 

3. izvaja ribolov s prepovedanimi sredstvi in ribolovnimi orodji 
(prvi, drugi in tretji odstavek 7. člena); 

4. uporablja strgače za negospodarski ribolov v notranjih morskih 
vodah in teritorialnih vodah Republike Slovenije za 
znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene brez 
dovoljenja (četrti in peti odstavek 7. člena); 

5. uporablja strgače za gospodarski ribolov v notranjih morskih 
vodah In teritorialnih vodah Republike Slovenije brez dovoljenja 
(četrti in peti odstavek 7. člena); 

6. uporablja obkroževalne mreže in potegalke z obrežja brez 
dovoljenja (šesti in sedmi odstavek 7. člena); 

7. pri gospodarskem ribolovu uporablja naprave, ki omogočajo 
dihanje pod vodo (osmi odstavek 7. člena); 

8. so na ribiškem plovilu ribolovna orodja, ki niso vpisana v 
dovoljenju za gospodarski ribolov za ribiško plovilo (8. člen, 
deveti odstavek 18. člena); 

9. izvaja ribolov z ribolovnimi orodji, ki niso v skladu z dovoljenjem 
za gospodarski ribolov za ribiško plovilo (8. člen); 

10. namensko lovi nedorasle ribe brez dovoljenja (prvi in drugi 
odstavek 9. člena); 

11. uporablja vlečne mreže v priobalnem pasu treh navtičnih milj 
brez dovoljenja (drugi in tretji odstavek 10. člena); 

12. nad travniki morskih cvetnic izvaja ribolov z vlečnimi mrežami 
(četrti odstavek 10. člena); 

13. uporablja obkroževalne mreže v nasprotju s petim odstavkom 
10. člena tega zakona; 

14. izvaja ribolov v nasprotju z dobro ribiško prakso (prvi in drugi 
odstavek 11. člena); 

15. izvaja gospodarski ribolov v ribolovnih rezervatih brez 
posebnega dovoljenja (tretji in četrti odstavek 12. člena); 

16. izvaja negospodarski ribolov v nasprotju s šestim in osmim 
odstavkom 12. člena tega zakona; 

17. njeno ribiško plovilo pluje v ribolovnem rezervatu brez 
posebnega dovoljena za gospodarski ribolov (deveti odstavek 
12. člena); 

18. izvaja gospodarski ribolov s plovilom, ki ni ribiško plovilo, ali z 
ribiškim plovilom, za katerega nima dovoljenja za gospodarski 
ribolov (prvi odstavek 13. člena, šesti odstavek 18. člena); 

19. ribiškega plovila ne prijavi v evidenco ribiških plovil (prvi 
odstavek 14. člena); 

20. ne poroča ali prepozno poroča o opravljenem gospodarskem 
ribolovu (prvi odstavek 15. člena); 

21. izvaja gospodarski ribolov brez dovoljenja za gospodarski 
ribolov (prvi odstavek 17. člena); 

22. na ribiškem plovilu med izvajanjem gospodarskega ribolova 
ni osebe, ki je strokovno usposobljena za opravljanje 
gospodarskega ribolova (sedmi odstavek 18. člena); 

23. med izvajanjem gospodarskega ribolova dovoljenje za 
gospodarski ribolov ni na ribiškem plovilu (osmi odstavek 18. 
člena); 

24. ne obvesti ali prepozno obvesti izdajatelja dovoljenja za 
gospodarski ribolov o nastalih spremembah iz druge, tretje in 
četrte alinee prvega odstavka 21. člena (22. člen); 

25. izvaja gospodarski ribolov brez posebnega dovoljenja na 
območjih in v primerih, kjer je posebno dovoljenje predpisano 
(prvi odstavek 24. člena); 

26. ne opravlja gospodarskega ribolova v skladu s posebnim 
dovoljenjem (prvi in drugi odstavek 24. člena, drugi odstavek 
25. člena); 

27. izvaja negospodarski ribolov brez dovoljenja (drugi odstavek 
27. člena); 

28. izdaja dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov v 
nasprotju s predpisano vsebino, obliko ali načinom (četrti in 
šesti odstavek 28. člena); 

29. daje v promet ribe, ujete ob izvajanju negospodarskega 
ribolova (30. člen); 

30. huje krši obveznosti iz koncesijske pogodbe pri opravljanju 
nalog javne službe v ribištvu (36. člen); 

31. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 44. člena tega zakona; 
32. daje v promet nedorasle ribe brez dovoljenja (45. člen); 
33. daje v promet ali razstavlja ribe, ribiške proizvode oziroma 

izdelke, ki niso v skladu s tržnimi standardi (prvi odstavek 49. 
člena); 

34. obvešča potrošnike o ribah, ribiških proizvodih oziroma 
izdelkih, ki so v prometu, v nasprotju s 50. členom tega zakona; 

35. ne spoštuje razširitve pravil reprezentativne organizacije 
ribičev ali ribogojcev (54. člen); 

36. ne spoštuje razširitve sporazumov in pravil delovanja 
reprezentativne medpanožne organizacije (60. člen); 

37. ne vodi ali ne vodi pravočasno predpisanega ribolovnega 
dnevnika (prvi odstavek 77. člena, 82. člen); 

38. ne iztovarja rib na predpisanih mestih iztovarjanja (prvi 
odstavek 78. člena); 

39. daje ribe oziroma ribiške proizvode v prvo prodajo v nasprotju 
s tretjim odstavkom 78. člena tega zakona; 

40. ne pošilja predpisanih podatkov ali jih pošilja prepozno (prvi, 
drugi in tretji odstavek 79. člena); 
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41. ne iztovarja rib in ribiških proizvodov po predpisanem 
postopku (prvi, drugi in tretji odstavek 80. člena); 

42. ne poroča o pretovarjanju rib in ribiških proizvodov na 
predpisan način (prvi odstavek 81. člena); 

43. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 81. člena tega zakona; 
44. pri uporabi različnih ribolovnih orodij med eno plovbo ravna v 

nasprotju z 82. členom tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se 
za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

96. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 

Z denarno kaznijo od 3.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba, če: 
1. pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova uporablja 

ribiško opremo, ki ne izpolnjuje predpisanih tehničnih pogojev 
(prvi odstavek 6. člena); 

2. pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova uporablja 
naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo (osmi odstavek 7. 
člena); 

3. ob izvajanju športnega ali rekreacijskega ribolova namensko 
lovi nedorasle ribe (prvi odstavek 9. člena); 

4. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena tega zakona; 
5. izvaja športni ali rekreacijski ribolov s plovila v ribolovnih 

rezervatih (šesti odstavek 12. člena); 
6. izvaja športni ali rekreacijski ribolov z obale v ribolovnih 

rezervatih, ko je to prepovedano (sedmi odstavek 12. člena); 
7. izvaja gospodarski ribolov brez dovoljenja za gospodarski 

ribolov oziroma posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov 
(prvi odstavek 17. člena, prvi odstavek 24. člena), 

8. izvaja negospodarski ribolov brez dovoljenja (drugi odstavek 
27. člena); 

9. izvaja športni ribolov s podvodno puško brez dovoljenja (prvi 
odstavek 29. člena); 

10. izvaja rekreacijski ribolov s podvodno puško (drugi odstavek 
29. člena); 

11. izvaja športni ribolov s podvodno puško v času, ko je to 
prepovedano (četrti odstavek 29. člena); 

12. ima na plovilu, s katerega se izvaja ribolov, hkrati podvodno 
puško in naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo (peti 
odstavek 29. člena); 

13. plava s podvodno puško v območjih, kjer je to prepovedano 
(šesti odstavek 29. člena); 

14. daje v promet ribe, ujete ob izvajanju negospodarskega 
ribolova (30. člen). 

97. člen 
(kazni za prekrške pravnih in fizičnih oseb) 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če: 
1. inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja 

inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira, žali ali če mu 
ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali predmetov (tretji 
odstavek 88. člena); 

2. ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis 
v roku, ki je določen z odločbo (četrti odstavek 88. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se 
za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 3.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

98. člen 
(mandatne kazni za fizične osebe) 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se za prekršek kaznuje fizična oseba, če: 
1. izvaja rekreacijski ribolov brez dnevne ali tedenske karte za 

rekreacijski ribolov (tretji odstavek 27. člena); 
2. ob izvajanju športnega ribolova nima pri sebi dovoljenja za 

športni ribolov (peti odstavek 27. člena); 
3. ob izvajanju rekreacijskega ribolova nima pri sebi dnevne ali 

tedenske karte za rekreacijski ribolov (peti odstavek 27. člena); 
4. izvaja športni ali rekreacijski ribolov z nedovoljeno ribiško 

opremo ali na nedovoljen način (prvi odstavek 28. člena); 
5. preseže dnevno dovoljeno količino ulova (prvi odstavek 28. 

člena); 
6. izvaja športni ribolov s podvodno puško v nasprotju s prvim 

odstavkom 29. člena tega zakona. 

99. člen 
(varstveni ukrepi) 

(1) Za prekrške iz druge, tretje, pete, devete, desete, enajste, 
dvanajste, petnajste, sedemnajste, osemnajste, enaindvajsete, 
petindvajsete in šestindvajsete točke prvega odstavka 95. člena 
tega zakona se poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče 
tudi varstveni ukrep začasnega odvzema ribiškega plovila. 

(2) Za prekršek iz četrte točke prvega odstavka 95. člena tega 
zakona se poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče tudi 
varstveni ukrep začasnega odvzema plovila. 

(3) Za prekrške iz druge, tretje, pete, šeste, osme, devete, desete, 
dvanajste, petnajste, osemnajste, enaindvajsete, petindvajsete 
in šestindvajsete točke prvega odstavka 95. člena tega zakona 
se poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče tudi varstveni 
ukrep trajnega odvzema ribolovnega orodja. 

(4) Za prekršek iz četrte točke prvega odstavka 95. člena tega 
zakona se poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče tudi 
varstveni ukrep trajnega odvzema strgače. 

(5) V primeru tretjega zaporednega prekrška iz druge, tretje, 
pete, desete, enajste, dvanajste, petnajste, sedemnajste, 
osemnajste, dvajsete, enaindvajsete, petindvajsete in 
šestindvajsete točke prvega odstavka 95. člena tega zakona se 
poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče tudi varstveni 
ukrep trajnega odvzema ribiškega plovila. 

(6) Za prekrške iz druge, tretje, pete, devete, desete, enajste, 
dvanajste, petnajste, sedemnajste, devetnajste, dvajsete, 
dvaindvajsete, petindvajsete in šestindvajsete točke prvega 
odstavka 95. člena tega zakona se poleg predpisane denarne 
kazni obvezno izreče tudi varstveni ukrep začasnega odvzema 
dovoljenja za gospodarski ribolov za ribiško plovilo. 

(7) V primeru tretjega zaporednega prekrška iz prejšnjega 
odstavka se poleg predpisane denarne kazni obvezno izreče 
tudi varstveni ukrep trajnega odvzema dovoljenja za gospodarski 
ribolov za ribiško plovilo. 
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(8) Za prekršek iz devete, desete, enajste, dvanajste in trinajste 
točke 96. člena tega zakona se poleg predpisane denarne kazni 
obvezno izreče tudi varstveni ukrep trajnega odvzema podvodne 
puške. 

(9) Za prekršek iz tretje, pete, šeste in osme točke prvega 
odstavka 96. člena tega zakona se poleg predpisane denarne 
kazni obvezno izreče tudi varstveni ukrep trajnega odvzema 
plovila, ter ribiške opreme in ulova. 

(10) Ukrep iz prvega, drugega in šestega odstavka tega člena 
sme trajati najmanj en mesec in največ šest mesecev. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

100. člen 
(oprostilo od izpita) 

Izpita iz drugega odstavka 23. člena tega zakona niso dolžne 
delati osebe, ki so v skladu s predpisi pridobile potrdilo o strokovni 
usposobljenosti za opravljanje gospodarskega ribolova pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

101. člen 
(prenos dokumentacije) 

Vso dokumentacijo v zvezi z izdanimi dovoljenji za gospodarski 
ribolov so upravne enote dolžne posredovati ministrstvu v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

102. člen 
(izvajalci strokovnih nalog v prehodnem obdobju) 

(1) Do določitve oziroma izbire izvajalcev javne službe po tem 
zakonu izvaja monitoring ribolovnih virov kot javno službo še 
naprej Nacionalni inštitut za biologijo. 

(2) Do izdaje podzakonskih predpisov oziroma drugih aktov, s 
katerimi se uredi financiranje javne službe po tem zakonu, se 
strokovne naloge javne službe financirajo na dosedanji način. 

103. člen 
(izvršilni predpisi) 

(1) Vlada in pristojni ministri izdajo izvršilne predpise po tem zakonu 
v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

104. člen 
(začetek uporabe določb) 

Določbe 32., 61., 80. in 81. člena tega zakona se začnejo uporabljati 
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

105. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o 
morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76,29/86,47/87 in Uradni 
list RS, št. 41/99) in naslednji predpisi: 

pravilnik o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in 
športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni 
list RS, št. 36/96); 

- pravilnik o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu 
ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski 
oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in 
Uradni list RS, št. 36/96); 
pravilnik o številu in sestavi komisije ter o programu za 
ugotavljanje strokovne usposobljenosti ribičev (Uradni list 
SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96); 
odredba o opredelitvi in varstvu ribjega zaroda, nedoraslih in 
drugih morskih živali (Uradni list SRS, št. 20/77 in št 27/87); 
odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov (Uradni 
list RS, št. 34/96); 
odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, 
Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87, Primorske 
novice); 
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o morskem ribištvu 
(Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, 
Postojna, in Sežana, št. 1/94, Primorske novice); 
odredba o izjemoma dovoljenem ribolovu v obalnem pasu 
portoroškega zaliva (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, 
Izola, Koper, Piran, Postojna, in Sežana, št. 1/88, Primorske 
novice). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se v zakonu o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,31/98 odločba US, 1/99 ZNIDC, 
54/2000 Zkme in št. 68/2000 odločba US) v prvem odstavku 22. 
člena črta druga alinea, v tretji alinei prvega odstavka istega 
člena pa se v prvem stavku črta besedilo »ali ribiško« in besedilo 
»oziroma ribiški kmetiji«. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se v zakonu o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) v prvem 
odstavku 3. člena črta besedilo »ribištvo in ribogojstvo, razen 
storitev, povezanih z ribištvom«, v drugem odstavku istega člena 
pa se črta beseda »ribiški«. 

106. člen 
(uporaba zakonskih predpisov) 

Do vzpostavitve financiranja ribištva po tem zakonu se še naprej 
uporablja določba 135. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 54/2000). 

107. člen 
(uporaba podzakonskih predpisov) 

Ne glede na določbe 105. člena tega zakona se do izdaje 
podzakonskih predpisov po tem zakonu še naprej uporabljajo 
naslednji podzakonski predpisi: 

pravilnik o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in 
športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77, Ž7/87 in Uradni 
list RS, št. 36/96); 

- pravilnik o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu 
ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski 
oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in 
Uradni list RS, št. 36/96); 
pravilnik o številu in sestavi komisije ter o programu za 
ugotavljanje strokovne usposobljenosti ribičev (Uradni list 
SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96); 
odredba o opredelitvi in varstvu ribjega zaroda, nedoraslih in 
drugih morskih živali (Uradni list SRS, št. 20/77 in št 27/87); 
odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov (Uradni 
list RS, št. 34/96); 

- odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, 
Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87, Primorske 
novice). 
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108. člen 
(prehodna obdobja) 

(1) Dovoljenja za gospodarski ribolov, izdana v skladu s predpisi, 
veljajo do izdaje dovoljenj za gospodarski ribolov po tem zakonu, 
vendar največ eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dovoljenje za športni 
ribolov in na dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov, 
se začnejo uporabljati s 01. 01. 2003. 

109. člen 
(program prestrukturiranja za kmete-ribiče) 

(1) Zaradi nove ureditve statusa upravičencev do opravljanja 
dejavnosti gospodarskega ribolova vlada v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona sprejme program prestrukturiranja za 
morske ribiče, ki opravljajo gospodarski ribolov, imajo status kmeta 
in se na področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 

zavarovanja štejejo za kmete in ki bodo zaradi neizpolnjevanja 
zahtev iz 17. člena tega zakona prenehali opravljati to dejavnost. 
S programom se bo tem osebam omogočilo predčasno upokojitev 
ali prezaposlitev v okviru možnosti aktivne politike zaposlovanja. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 108. člena tega zakona 
velja za osebe iz prejšnjega odstavka dovoljenje za gospodarski 
ribolov dokler so vključene v program prestrukturiranja. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uresničujejo 
pravice na področju pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja kot kmetje največ 24 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

110. člen 
(veljavnost zakona) 

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

1. $PLQ$NE DOLOČBE 

V poglavju Splošne določbe od 1. do 4. člena je pojasnjena 
vsebina, namen in cilji zakona ter pomen izrazov. 

Vsebina zakona 1. člen - določa obseg zakona in da se njegove 
določbe, ki urejajo promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki 
uporabljajo tudi za organizacije ribogojcev in promet z ribami iz 
sladkovodnega ribogojstva. 

Namen In cilji zakona 2. člen - določa namene, ki so: ureditev 
sektorja ribištva in trajnostno naravnano upravljanje z ribolovnimi 
viri, oblikovanje tržne politike, javne službe, določanje okvirov 
finančnih podpor in nadzor. 

V nadaljevanju so opredeljeni poglavitni cilji ribištva po tem zakonu, 
ki so zlasti: 

zagotovitev trajnostnega upravljanja z ribolovnimi viri; 
- določitev tehničnih pogojev za ohranjanje ribolovnih virov; 
■ zagotavljanje, da negospodarske aktivnosti ne bodo ogrožale 

ohranjanja ribolovnih virov in gospodarjenja z njimi; 
- spodbujanje konkurenčne sposobnosti ribištva; 
- opravljanje strokovnih nalog s področja ribištva; 

spodbujanje organiziranja organizacij v ribištvu; 
vzpostavitev in uporaba informacijskih sistemov na področju 
ribištva; 

- določitev tržnega reda na področju ribištva in sladkovodnega 
ribogojstva. 

Uporaba zbirk podatkov 3. člen - ureja dostop do podatkov iz 
uradnih zbirk podatkov za potrebe izvajanja tega zakona, ob 
upoštevanju varstva osebnih podatkov. Ureja tudi posredovanje 
teh podatkom izvajalcem javne službe. 

Pomen Izrazov 4. člen - pojasnjuje 24 strokovnih izrazov ribištva, 
ki so uporabljeni v posameznih členih zakona. Slovensko 
izrazoslovje na področju ribištva je zelo borno in se šele s 
prevajanjem pravnega reda EU vzpostavlja povsem na novo. V 
praksi se najpogosteje uporabljajo srbohrvaške ali italijanske 
besede. 

2. UPRAVLJANJE Z RIBOLOVNIMI VIRI 

Poglavje Upravljanje z ribolovnimi viri 5. do 15. člen ureja področje, 
ki doslej skoraj ni bilo urejeno in je tako stanje v največjem nasprotju 
z obstoječimi obveznostmi iz mednarodnih pogodb, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

5. člen ■ določa, kaj je to upravljanje z ribolovnimi viri. Je 
mednarodna obveza, doslej pa Republika Slovenija ni beležila niti 
ulova v morju. Določa tudi pripravo in sprejem šestletnega 
Programa razvoja ribištva, z vsemi potrebnimi elementi, kot enega 
od poglavitnih implementacijskih orodij za izvajanje tega zakona. 

Tehnični pogoji za rabo ribolovnih virov 6. - člen so določbe 
za uporabo le dovoljenih in predpisanih ribolovnih orodij in ribiške 
opreme in njih uporabe. Tehnični pogoji so en od ključnih elementov 
trajnostnega upravljanja z ribolovnimi viri in njih ohranjanja. Tako 
je npr. predpisana najmanjša dimenzija okenc ribiških mrež 
bistvena za varstvo nedoraslih rib. 

Prepovedana sredstva In ribolovna orodja 7. člen - določena 
sredstva, ki bi lahko služila škodljivemu ribolovu je prepovedano 
imeti na ribiškem plovilu, prepovedana so določena ribolovna 
orodja in/ali njihova raba v določenih primerih. Prav tako je 
prepovedana raba naprav, ki omogočajo dihanje pod vodo ob 
izvajanju gospodarskega, športnega in rekreacijskega ribolova. 
Prvi ukrep je namenjen predvsem varnosti gospodarskih ribičev, 
drugi pa predvsem varstvu ribolovnih virov. 

Dovoljena ribolovna orodja 8. člen - določa, da se sme 
uporabljati samo tista orodja, ki so dovoljena tako po lastnostih 
kot količini. 

Varstvo nedoraslih rib 9. člen ■ zaradi ohranjanja ribolovnih 
virov lov nedoraslih rib in drugih morskih organizmov ni smotrno 
ravnanje, še zlasti ker obstaja prepoved dajanja takih rib v promet. 
Določena količina prilova nedoraslih rib se dogaja sicer redno ob 
izvajanju gospodarskega ribolova, vendar tega ni mogoče 
popolnoma odpraviti. Ta določba pa prilov zmanjša na še 
sprejemljivo raven. Možne pa so izjeme za potrebe ribogojstva. 

Prostorske In časovne omejitve ribolova 10. člen - določeno 
je, da lahko pristojni minister začasno ali trajno prepove ali omeji 
ribolov ali posamezen način ribolova zaradi varstva ribolovnih 
virov. Prepovedana je raba vlečnih pridnenih mrež brez posebnega 
dovoljenja v razdalji treh navtičnih milj od obale, kar je eksplicitna 
zahteva evropske uredbe o varstvu Mediterana. 

Dobra ribiška praksa 11. člen - te določbe so namenjene 
predvsem večjemu redu pri izvajanju ribolova in v izogib prepirom 
med posameznimi subjekti. Poveča pa se tudi varnost ob izvajanju 
ribolova. 

Ribolovni rezervati 12. člen - so prevzeti iz obstoječega 
pravnega reda morskega ribištva in jim je tu podaljšana veljavnost. 
Bistven element je po eni strani prepoved ribolova v njih za varstvo 
ribolovnih virov in po drugi strani nadziran odlov zimskih jat rib, 
predvsem cipljev, ki se tu zbirajo. Ker se to po pisnih virih dogaja 
vsaj v portoroškem ribolovnem rezervatu bolj ali manj enako 
uspešno vsako leto že vsaj zadnjih 850 let gre dokazano za 
trajnostno rabo teh ribolovnih virov. Glede na starost portoroškega 
ribolovnega rezervata bi bil po strokovni presoji umesten razmislek 
o uvrstitvi v UNESCO svetovno kulturno dediščino. Najstarejši 
drugi znani ribolovni rezervati niso starejši kot 60-80 let. 

Lastnosti ribiških plovil 13. člen - da so opremljeni in namenjeni 
za gospodarski ribolov, ki se sme izvajati samo z njimi, z drugimi 
polovili pa ne. Današnja ureditev je taka, da dobršen del ribiške 
flote ni uvrščen v ribiško, pač pa »turistično« floto. Nekatera de 
facto ribiška plovila, s katerimi se opravlja gospodarski ribolov, 
niso registrirana kot taka. Problem je v tem, da morajo biti ribiška 
plovila tehnično pregledana vsake dve leti, ostala pa na vsakih 
pet let. Pomeni pa nepopolno evidenco ribiških plovil. 

Evidenca ribiških plovil 14. člen - vzpostavlja se evidenca 
ribiških plovil, po obveznostih iz mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo. Določa jo tudi kot zajemno mesto 
zbiranja podatkov za potrebe nadzora nad ulovom in ribolovnim 
naporom, ki sta ključna za trajnostno upravljanje ribolovnih virov 
in njih ohranjanje. 
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Poročanje o opravljenem gospodarskem ribolovu 15. člen - 
vsaka država članica tako FAO kot EU je dolžna poročati o 
doseženem ulovu regionalnim ribiškim organizacijam. Obveznost 
poročanja je nova za ribiče, ki do sedaj razen bolj ali manj 
prostovoljno uradni statistiki niso poročali nikomur. Znan je primer 
ribiča, ki je leta vsak mesec vpisoval v obrazec: ujel 1 kg rib. 
Obveznost se nanaša na plovila daljša kot 10 m, za manjša 
plovila bo zadoščal sistem vzorčenja v vseh treh ribiških 
pristaniščih Koper, Izola, Piran. 

3. DQ$TQP DO RIBOLOVNIH VIRQV 

Poglavje ureja dostop do ribolovnih virov, oziroma pridobitev 
pravice za rabo le-teh 16. do 33. člen. 

Ribolov 16. člen - deli ribolov na gospodarsko dejavnost in 
negospodarski ribolov, oboje pa je dovoljeno izvajati le z 
dovoljenjem ali karto za rekreacijski ribolov. 

Dovoljenje za gospodarski ribolov 17. člen - določa obveznost 
pridobitve dovoljenja za opravljanje gospodarske dejavnosti, ki 
ga Izda za ribištvo pristojni minister, in zato potrebne pogoje'. 

18. člen - določa lastnosti in vsebino dovoljenja za gospodarski 
ribolov, vpeljuje pa tudi evidenco izdanih dovoljenj za gospodarski 
ribolov. Poglavitna novost rešitve je v tem, da je potrebno dovoljenje 
za vsako ribiško plovilo posebej. Ker je dovoljenje za plovilo izdano 
v upravnem postopku na pravno aH fizično osebo, ni prenosljivo. 

Usklajevanje dovoljenj za gospodarski ribolov z možnostmi 
rabe ribolovnih virov 19. člen - določa, da mora biti število 
dovoljenj v skladu z ribolovnimi možnostmi. Ribolovne možnosti 
bodo določane preko sistema nacionalne ribolovne kvote, naravnih 
danosti, podatkov iz monitoringa ribolovnih virov in podatkov iz 
spremljanja ulova in ribolovnega napora. Določeno je, da ima ribič 
ob nabavi nadomestnega plovila manjše ali enake zmogljivosti 
pravico do izdaje novega dovoljenja za to plovilo. 

Veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov 19. člen - izda 
se za nedoločen čas. 

Razlogi za prenehanje veljavnosti oziroma odvzem 
dovoljenja za gospodarski ribolov 21. člen - za oba primera 
so eksplicitno našteti razlogi, zaradi katerih dovoljenje preneha 
veljati ali pa se odvzame. 

Obveščanje 22. člen - nosilec dovoljenja je obvezan obveščati 
ministrstvo o prenehanju opravljanja dejavnosti gospodarskega 
ribolova, o prodaji ali oddaji ribiškega plovila v najem. 

Strokovna usposobljenost 23. člen - glede na majhnost 
ribiškega sektorja v Sloveniji ni formalnega izobraževanja za 
področje ribištva, niti za gospodarski morski ribolov ne. Ker pa 
gre za zahtevno gospodarsko dejavnost morajo gospodarski 
ribiči poleg tehnologije ribolova dobro obvladati tudi poznavanje 
ribolovnih virov - v Sloveniji ribiči lovijo 47 vrst morskih rib in 10 
vrst drugih ribolovnih organizmov ter pravno ureditev področja, 
oziroma prepovedi. 

To je urejeno s predpisanim programom usposabljanja in 
potrjevanja znanja. Vpeljana ve tudi evidenca izdanih potrdil o 
strokovni usposobljenosti. 

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov 24. člen - za 
razliko od dovoljenja za gospodarski ribolov, ki se izda za 
nedoločen čas kot generalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 
se izda posebno dovoljenje za določen čas v območju in primerih, 
za katere generalno dovoljenje ne zadošča. 

Izdaja posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov 25. člen 
■ določa, da se lahko izda le na podlagi obstoječega dovoljenja za 
gospodarski ribolov ali pa na podlagi mednarodne pogodbe. 
Določeno je, da valja le za eno samo ribiško plovilo, posamezno 
ribiško plovilo pa lahko ima več posebnih dovoljenj za različne 
primere in načine ribolova. 

Negospodarski ribolov 27. člen ■ določeni so poglavitni nameni 
negospodarskega ribolova. Določeno je tudi, da se sme izvajati le 
na podlagi dovoljenja, rekreacijski pa na podlagi dnevne ali 
tedenske karte.. 

Športni In rekreacijski ribolov na morju 28. člen - podrobneje 
je razdeljeno kaj je športni ribolov in kaj rekreacijski. Za potrebe 
tega zakona je športni ribič tisti, kije organiziran v športnih društvih, 
drugi pa so rekreativni ribiči. Športni ribiči lahko pridobijo letno 
dovoljenje, rekreativni pa dnevno ali tedensko karto. Iz 
ekonomskih razlogov mesečne in letne karte za rekreacijski 
ribolov ne bo več, zaradi previsoke cene vsem popustom navkljub 
jih nihče ni kupoval. Na novo je določena pristojbina za športni 
ribolov na morju, ki jo bodo po novem plačevali tudi športni ribiči. 
Do sedaj so jo samo rekreativni. 

Športni ribolov s podvodno puško 29. člen ■ ureja tudi to 
športno udejstvovanje, paralelno k športnemu ribolovu na morju. 
Zaradi majhnosti obalne črte in slovenskega morja je ter 
prevelikega pritiska nanj je rekreativni športni ribolov s podvodno 
puško prepovedan. 

Prepoved dajanja v promet 30. člen - svojega ulova športni in 
rekreativni ribiči ne smejo prodajati. Glede na potencialno moč 
športnega ribolova bi šlo po eni starni lahko za prehudo 
izčrpavanje ribolovnih virov mimo gospodarske dejavnosti, po 
drugi strani pa bi pomeilo nelojalno konkurenco gospodarskim 
ribičem na morju. 

Ribogojstvo 31. člen - ta zakon ne ureja pridobivanja vodne 
pravice in drugih pogojev za opravljanje ribogojstva. Ta člen je 
pomemben, ker ureja kdo sme dajati ribe in druge organizme, 
vzrejene v ribogojstvu v promet. Vpeljuje evidence ribogojnic in 
rezultatov vzreje, ki jih doslej še ni bilo, ali pa so zelo nepopolne. 

Nacionalne ribolovne kvote 32. člen - na podlagi celotnega 
dovoljenega ulova. Slovenija s polnopravnim članstvom v EU 
vstopa v globalni sistem razdeljevanja dovoljenega letnega ulova. 
To je ena od bistvenih novosti, ključna za upravljanje z ribolovnimi 
viri v globalnem in nad nacionalnem regionalnem smislu. Določen 
je način razdeljevanja nosilcem dovoljenj za gospodarski ribolov. 

Raziskave v ribištvu 33. člen ■ do sedaj jih v Sloveniji na tem 
področju sploh ni bilo. Slovenija vstopa v EU sistem, raziskave pa 
morajo biti zaradi racionalizacije usklajevane in njih spoznanja ne 
smejo »obležati« v akademskih krogih. 

4. JAVNA SLUŽBA V RIBIŠTVU 

Poglavje ureja področje javne službe 34. do 42. člen, ki je do 
sedaj v Sloveniji z izjemo monitoringa ribolovnih virov pridnenih 
vrst rib ni bilo. 

Izvajanje javne službe 34. člen - določa kdo sme izvajati javno 
službo po tem zakonu in način izbire, oziroma določitve izvajalca. 
Vlada Rs prepiše način in pogoje izvajanja javne službe. 
Predvidene so različne organizacijske oblike pravnih in fizičnih 
oseb, ter način prenosa izvajanja javne službe na izvajalce. 
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V členih 35. do 36. - je določen postopek za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe po tem zakonu, ki jo podeli minister z 
odločbo, na podlagi katere se sklene z izvajalci koncesijska 
pogodba. 

Prenehanje koncesije 37. člen - določa, da se koncesija preneha 
z odvzemom aH prenehanjem pogodbe. 

Naloge javne službe 38. člen - eksplicitno so naštete poglavitne 
naloge javne službe, ki so zlasti svetovanje v ribištvu, zlasti pri 
ribolovu in ribogojstvu, strokovne naloge v ribištvu in ribogojstvu 
ter monitoring ribolovnih virov. 

V členih 39. do 40. - so podrobnejše določene naloge javne 
službe iz prejšnjega člena. 

Sredstva za delovanje javne službe 41. člen - določa vire 
finančnih sredstev za delovanje javne službe. Republika Slovenija 
iz proračuna nekatere storitve financira ali sofinancira, predvideni 
drugi viri sredstev pa so plačilo storitev javne službe, sredstva, 
določena z zakonom in drugi viri. Računa se predvsem z 
evropskimi viri in viri FAO. 

Stroški In plačila za storitve 42. člen - določa, da uporabnik 
posamezne storitve javne službe plača, ali pa da so lahko 
brezplačne. Minister, pristojen za ribištvo predpiše cene storitev 
oziroma določi delež, ki plača uporabnik. , 

5. FINANCIRANJE V RIBIŠTVU 

Zagotavljanje sredstev 43. člen - financiranje oziroma 
sofinanciranje se zagotavlja za izvajanje strukturnih in drugih 
ukrepov na področju ribištva iz Programa razvoja ribištva, javno 
službo v ribištvu, ukrepe v prometu z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki ter sofinanciranje vzpostavitve in začetnega delovanja 
organizacij v ribištvu. Financiranje oziroma sofinanciranje 
posameznih vsebin določi Vlada RS. 

6. PROMET Z RIBAMI. RIBIŠKIMI PROIZVODI IN 
IZDELKI 

Poglavje 44. do 73. člen celovito, na enem mestu, ureja področje 
prometa z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki v skladu s pravnim 
redom prometa na evropskem Skupnem trgu z ribami, ribiškimi 
proizvodi in izdelki. 

Promet 44. člen - določa kdaj so ribe, ribiški proizvodi in izdelki 
v prometu ter da smejo biti v prometu samo, če ustrezajo in so 
označeni v skladu s predpisanimi zahtevami. 

Prepoved prometa z nedoraslimi ribami 45. člen ■ določa, da 
je nedorasle ribe prepovedano dajati v promet brez izjemnega 
dovoljenja za določene namene, a le za ribogojstvo. 

Tržni red za promet z ribami, ribiškimi proizvodi In Izdelki 
46. člen - določa, da Vlada predpiše tržni red za promet. 

Vsebina tržnega reda 47. člen - določa, kaj tržni red vsebuje: 
ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki so predmet tržnega reda, 
tržne standarde, način obveščanja potrošnikov, vzpostavitev 
organizacij v ribištvu, načrtovanje proizvodnje in prometa, 
priporočene cene, cene za umik s trga, intervencije v prometu, 
referenčne cene, zaščitne ukrepe, mednarodno trgovino in 
carinsko ureditev. Nadalje podrobno določa kaj so to ribe in ribiški 
proizvodi, ter kaj so ribiški izdelki. To je smiselno in koristno v 
izogib nedoslednostim v bodočih podzakonskih predpisih tega 
zakona. 

Tržni standardi 48. člen ■ določena je obveznost tržnih 
standardov za ribe, ribiške proizvode in izdelke po klasifikaciji, 
kakovosti, velikosti ali teži, pakiranju in označevanju. 

V 49. členu ■ je določeno, da se rib, ribiških proizvodov in izdelkov, 
ki niso v skladu s tržnimi standardi iz prejšnjega člena ne sme 
dajati v promet oziroma razstavljati. Manjše količine rib oziroma 
ribiških proizvodov pa lahko mali obalni ribiči prodajo znanemu 
kupcu tudi, če niso v skladu s tržnimi standardi. 

Obveščanje potrošnikov 50. člen - določeno je, da način 
obveščanje ne sme biti zavajajoč za potrošnika. Način in obliko 
obveščanja predpiše za ribištvo pristojen minister. 

Organizacije v ribištvu 

Podpoglavje urejanja prometa z ribami 51. do 61. člen je 
organiziranost ribiškega sektorja. Zakon omogoča ribičem, 
ribogojcem, predelovalcem in trgovcem, da se povežejo v 
gospodarska interesna združenja ribištva. Povezovanje je sicer 
na prostovoljni osnovi, ni prisila. Je pa nujno za sektor, ker se bo 
tako lažje prilagajal novim tržnim razmeram in se hitreje 
konkurenčno usposobil. Ne nazadnje, le če bodo organizacije 
ribičev ustanovljene, priznane oziroma celo priznane za 
reprezentativne, bo moč nanje prenesti nekaj nalog javne službe 
ribištva. 

Organizacija ribičev ali rlbogojcev 51. člen - določa kaj je 
organizacija po tem zakonu, zakaj se ustanovi in kakšne so 
predvsem njene naloge. Določeno je tudi, kaj morajo zlasti 
vsebovati njena interna pravila. 

Priznanje In preklic organizacije ribičev ali rlbogojcev 52. 
člen - določeno je, da lahko organizacija pravice in dolžnosti iz 
tega zakona uresničuje samo, če je priznana. Določeni so pogoji 
za priznanje in kdo jo prizna. Določeno je tudi redno preverjanje 
pogojev za priznanje in v kakih primerih se priznanje prekliče. 

Reprezentativnost priznane organizacije ribičev ali 
rlbogojcev 53. člen - organizacijo lahko minister, pristojen za 
ribištvo, pod določenimi pogoji prizna za reprezentativno. 

Razširitev pravil reprezentativne organizacije ribičev ali 
rlbogojcev na nečlane 54. člen - na predlog reprezentativne 
organizacije lahko Vlada razširi veljavnost pravil, ki jih je sprejela 
reprezentativna organizacija tudi na druge priznane organizacije 
ribičev ali ribogojcev in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
gospodarski ribolov ali ribogojstvo in niso člani te organizacije ali 
kake druge priznane organizacije. 

Operativni program ribolova, rlbogojstva In prometa 55. člen 
- priznanim organizacijam ribičev ali ribogojcem je določena obveza 
priprave letnega programa proizvodnje in prodaje. 
Ta operativni program mora biti odobren s strani ministra, 
pristojnega za ribištvo. Novi člani organizacije prvo leto po včlanitvi 
niso še dolžni izvajati obveznosti iz tega programa. 

Finančne pomoči 56. člen - priznana organizacija lahko na 
podlagi operativnega programa iz prejšnjega člena uveljavlja 
pravico do finančne pomoči za izvajanje programa. Do te pomoči 
ni upravičena, če program ni bil izdelan oziroma odobren. Če so 
bili ukrepi izvedeni nepopolno, se za prvič oziroma drugič pomoč 
ustrezno zmanjša, oziroma v primeru tretje kršitve ukine. 

Medpanožna organizacija 57. člen - določa, da je mogoča 
medpanožna povezava med proizvajalci, predelovalci in trgovci. 
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Določeni so pogoji za ustanovitev, ter namen ustanovitve. Določeno 
je tudi, da lahko medpanožna organizacija izvaja pravice in naloge 
le, če je priznana. 

Priznanje In preklic priznanja medpanožne organizacije 58. 
člen -je urejeno paralelno kot pri organizacijah ribičev ali ribogojcev. 
Določeni so pogoji za priznanje, prizna jo minister, pristojen za 
ribištvo in ji določi tudi območje za katero je priznana. Določeno je 
redno spremljanje izpolnjevanja pogojev za priznanje ter razloge 
za preklic priznanja. 

Reprezentativnost medpanožne organizacije 59. člen ■ 
določeno je, da pod v tem členu določenimi pogoji minister, pristojen 
za ribištvo, prizna medpanožno organizacijo za reprezentativno. 

Razširitev sporazumov In pravil reprezentativne 
medpanožne organizacije na nečlane 60. člen - Vlada RS 
lahko za izvajanje ukrepov v ribištvu na zahtevo reprezentativne 
medpanožne organizacije določi, da so sporazumi in pravila 
reprezentativne medpanožne organizacije obvezujoči tudi za 
določen čas za druge pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti 
ribolova, ribogojstva, predelave in trgovine na območjih, kjer deluje 
reprezentativna medpanožna organizacija in niso njeni člani. 
Določeno je, kateri so tisti sporazumi in pravila, za katere se 
lahko zahteva razširitev in to, da se ne morejo razširiti, če so v 
nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. 

Sporazumi medpanožnlh organizacij 61. člen - določeno je, 
da lahko medpanožne organizacije samostojno sklepajo 
sporazume pod določenimi pogoji in za določene vsebine, ne da 
bi pri tem neupravičeno omejevale konkurenco oziroma izvajanje 
ukrepov za doseganje ciljev v ribištvu. 

Cene In Intervencije 

Podpoglavje ureja področje cen in intervencij na trgu z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki 62. do 66. člen. 

Priporočene cene 62. člen - določa, da se za stabilizacijo cen v 
prometu z ribami in ribiškimi proizvodi vsako ribolovno leto določi 
seznam rib in ribiških proizvodov, za katere se določi priporočeno 
ceno in obdobje, za katero te cene veljajo. Določeno je redno 
spremljanje cen na določenih mestih prometa z ribami in ribiškimi 
proizvodi. Vpeljana je obveznost poročanja v skladu z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

Ribe In ribiški proizvodi, ki se umaknejo Iz prometa 63. člen 
- določa, da se na podlagi priporočenih cen za vsako ribolovno 
leto določi seznam rib in ribiških proizvodov iz tržnega reda in 
cene, pod katerimi se te ribe in ribiški proizvodi na dajejo v promet. 
Določeno je tudi, da lahko organizacija ribičev ali ribogojcev 
samostojno umakne iz prometa druge ribe in ribiške proizvode iz 
tržnega reda, za katere ni določenih cen, pod katerimi se te ribe 
in ribiški proizvodi ne dajejo v promet. 

V 64. členu - je določeno, da organizacija ribičev ali ribogojcev 
svojim članom odobri odškodnino za ribe in ribiške proizvode, ki 
se ne dajejo v promet na podlagi določene cene iz prejšnjega 
člena in da lahko odobri odškodnino tudi za druge ribe in ribiške 
proizvode, ki jih ne dajejo v promet, na da bi bile zanje določene 
cene, pod katerimi se ne dajejo v promet. Določeno je, da 
organizacija ob umiku s trga ne sme motiti normalnega prometa. 
Organizacijam ribičev ali ribogojcem je določeno, da morajo 
ustanoviti za izplačevanje odškodnin intervencijski sklad iz 
prispevkov članov. Ti prispevki so lahko enaki za vse člane, ali pa 
se višina prispevka določi za vsakega člana glede na oceno 

količin, ki jih posamezni član ponuja v promet. Organizacijam je 
naložena obveznost sporočanja določenih podatkov ministrstvu, 
pristojnemu za ribištvo. 

V 65. členu ■ je določeno, da Vlada v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, določi za vsako 
ribolovno leto prodajne cene za določene ribe in ribiške proizvode. 

Intervencije 66. člen - določeno je, kaj so intervencije v prometu 
z ribami in ribiškimi proizvodi in so finančno nadomestilo 
organizacijam ribičev ali ribogojcev za izplačano odškodnino za 
umik rib in ribiških proizvodov s trga, pomoč za predelavo rib in 
ribiških proizvodov, ki se umaknejo s trga, pavšalna pomoč 
organizacijam ribičev ali ribogojcev pri samostojnih umikih in 
predelavi rib in ribiških proizvodov, ki jih izvedejo organizacije 
ribičev ali ribogojcev, pomoč za zasebno skladiščenje rib in ribiških 
proizvodov, umaknjenih iz prometa, dodatek za organizacije 
ribičev ali ribogojcev in druge pomoči, ki jih določi Vlada. 

Vlada tudi določi uvedbo teh intervencij in višino finančnih pomoči. 

Mednarodna trgovina z ribami, ribiškimi proizvodi in 
izdelki 

Podpoglavje 67. do 73. člen ureja mednarodni promet z ribami, 
ribiškimi proizvodi in izdelki. 

Uvozna In Izvozna dovoljenja 67. člen - določeno je, da sta 
uvoz in izvoz rib, ribiških proizvodov in izdelkov lahko pogojevana 
z uvoznimi oziroma izvoznimi dovoljenji, v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Določeno je tudi, 
da Vlada določa režim uvoza oziroma izvoza. 

Posebne uvozne dajatve 68. člen - določeno je, da se, če ta 
zakon ne določa drugače, uporablja za urejanje posebnih uvoznih 
dajatev zakon, ki ureja posebne uvozne dajatve. Določeno je 
tudi, da lahko Vlada za zagotavljanje uravnotežene preskrbe s 
surovinami, namenjenimi predelavi v Republiki Sloveniji, oprosti 
določene ribe, ribiške proizvode oziroma izdelke delno ali v celoti 
za nedoločen čas carinskih dajatev. 

Carinske kvote 69. člen - določa, da so carinske kvote določene 
količine rib, ribiških proizvodov oziroma izdelkov, ki se po 
preferencialnih carinskih stopnjah uvozijo v Republiko Slovenijo. 

Referenčne uvozne cene 70. člen - določeno je, da Vlada lahko 
za vsako ribolovno leto določi referenčne uvozne cene in ukrepe 
v zvezi z njimi. 

Zalem podatkov o mednarodni trgovini 71. člen - določena je 
evidenca cen in količin uvoženih rib, ribiških proizvodov in izdelkov, 
ki so predmet tržnega reda. Določeno je nadalje, da morajo biti 
cene enake carinski vrednosti. Določena je tudi obveznost 
poročanja v mednarodni sistem v skladu z mednarodno pogodbo, 
ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

Zaščitni ukrepi 72. člen - določa da Vlada uvede zaščitne ukrepe, 
če pride ali grozi, da bi lahko prišlo zaradi uvoza oziroma izvoza 
do motenj na trgu z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in bi to 
lahko ogrozilo zastavljene cilje v ribištvu. Določeno je tudi, da 
Vlada predpiše postopke in vrste zaščitnih ukrepov. 

Pooblastila carinskih organov 73. člen - poleg svojih pooblastil 
carinski organi tudi izvajajo nadzor nad določbami glede 
referenčnih uvoznih cen in evidentiranja cen, ki morajo biti enake 
carinski vrednosti. 
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7. SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV RIBIŠTVU 

Spremljanje 74. člen - določeno je oblikovanje sistema za 
tehnično spremljanje dejavnosti v ribištvu, zlasti ukrepov za 
ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, strukturnih ukrepov v 
ribištvu ter ukrepov v zvezi s prometom v ribištvu. Določeno je 
spremljanje vseh dejavnosti ribiškega sektorja na ozemlju 
Republike Slovenije. Spremljanje velja tudi za tuja ribiška plovila, 
pri čemer se šteje, da so to plovila, ki niso registrirana v Republiki 
Sloveniji oziroma v državi članici EU. Določeno je tudi, da to 
spremljanje ne sme omejevati pravic do neškodljivega prehoda 
teritorialnega morja Republike Slovenije po predpisih o pomorstvu. 

Spremljanje ribolova 75. člen - določeno je, da ribolovne 
aktivnosti spremljajo tudi pristaniški nadzorniki pristojnega organa 
za pomorstvo. Ta določba je nujna glede na stalno pomanjkanje 
ustreznih morskih ribiških inšpektorjev. Določena so pooblastila 
pristaniških nadzornikov, določena je tudi obveznost organa, 
pristojnega za pomorstvo, da obvešča o ugotovitvah in ukrepih 
pristaniških nadzornikov inšpektorja za ribištvo. 

Spremljanje gibanja ribiških plovil 76. člen - določeno je, da 
spremljanje gibanja ribiških plovil s kopnega opravlja organ, 
pristojen za pomorstvo. Vsaka država članica EU je dolžna 
zagotoviti sistem nadziranja nad gibanjem ribiških plovil, še zlasti 
med izvajanjem ribolova, z bazo na kopnem. Običajno gre za 
satelitski nadzorni sistem, ki je izredno drag. Glede na dejstvo, da 
se slovenska ribiška plovila ne oddaljujejo iz območja, ki ga bo 
nadziralo regionalno središče za spremljanje, obveščanje in 
reševanje na morju, in ki je predvideno za potrebe varnosti plovbe 
v severnem delu severnega Jadrana, bo to središče nadziralo 
tudi gibanje ribiških plovil za potrebe ministrstva, pristojnega za 
ribištvo. Iz tega naslova sledi tudi določba, da sistem nadziranja 
gibanja ribiških plovil predpiše minister, pristojen za ribištvo v 
soglasju z ministrom, pristojnim za pomorstvo. 

Spremljanje In evidentiranje ulova 77. člen ■ določa dolžnost 
dnevnega poročanja o doseženem ulovu za plovila, daljša kot 10 
m, preko sistema ribolovnih dnevnikov v evidenco ribiških plovil. 
Določeno je tudi, da podrobnejšo vsebino in obliko ribolovnega 
dnevnika predpiše minister, pristojen za ribištvo. 

Mesta Iztovarjanja ulova In prve prodaje rib In ribiških 
proizvodov 78. člen - določa, da se sme ulov, dosežen ob 
izvajanju gospodarskega ribolova iztovarjati samo v ribiških 
pristaniščih Koper, Izola in Piran. Določeno je tudi, da se sme 
dajati ribe in ribiške proizvode v prvo prodajo samo na zato 
določenih mestih prve prodaje, kadar ne gre za prodajo znanemu 
kupcu. Določeno je tudi, da mesta prve prodaje, ki morajo 
izpolnjevati pogoje za promet z ribami in ribiškimi proizvodi določi 
minister, pristojen za ribištvo. 

Dolžnost poročanja 79. člen - določa obveznost poročanja o 
prometu na mestih prve prodaje po vrstah, količinah in cenah rib 
in ribiških proizvodov. Določeno je, da če prva prodaja poteka za 
znanega kupca izven mest, določenih za prvo prodajo, da kupec 
ne sme dajati rib in ribiških proizvodov v nadaljnji promet, preden 
ne poroča o opravljenem nakupu po vrstah, količinah in cenah 
kupljenih rib in ribiških proizvodov ministrstvu, pristojnemu za 
ribištvo. Določeno je tudi, da minister podrobneje predpiše vsebino 
in način poročanja o opravljeni prvi prodaji. 

Iztovarjanje rib In ribiških proizvodov Iz tujih ribiških plovil 
80. člen ■ določa obveznost tujega ribiškega plovila, da pred 
nameravanim iztovorom najmanj 72 ur pred predvidenim prihodom 
obvesti ministrstvo, pristojno za ribištvo. Za iztovor rib in ribiških 
proizvodov s tujih plovil je določeno ribišj<o pristanišče Koper. 
Določena je tudi obveznost vodenja ribolovnih dnevnikov za 
količine, ki jih tuje ribiško plovilo namerava iztovoriti v Republiki 
Sloveniji. 

Pretovarjanje rib 81. člen - določa, da morata poveljnika ribiškega 
plovila ki pretovarja in poveljnik plovila, na katerega se pretovarja 
ulov o te obvestiti najmanj 24 ur pred začetkom nameravanega 
pretovarjanja ministrstvo, pristojno za ribištvo. Ravno tako ga 
mora obvestiti po zaključenem pretovarjanju. Določba velja za 
pretovarjanje rib in ribiških proizvodov, za katere je določen celotni 
dovoljeni ulov ali ribolovna kvota, ne glede na mesto pretovarjanja. 
Nadalje je določeno, da morata oba poveljnika plovil pristojnim 
organom dovoliti preverjanje točnosti navedenih podatkov o 
pretovarjanju. 

Spremljanje uporabe različnih ribolovnih orodij 82. člen - 
določa, da je potrebno v ribolovnem dnevniku voditi evidenco 
ulova za vsako, med eno plovbo uporabljeno ribolovno orodje. 

Kršitve 83. člen - določa, da se ribiška plovila, ki kršijo oziroma 
večkrat zaporedoma kršijo določbe tega zakona, podvržejo 
poostrenemu nadzoru. O tem ministrstvo, pristojno za ribištvo 
obvešča v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo evropsko Komisijo in države članice EU. 

Strukturni ukrepi 84. člen ■ določa, da so ukrepi iz Programa 
razvoja ribištva usmerjeni predvsem v povečanje učinkovitosti in 
konkurenčnosti ribištva. 

Spremljanje In preverjanje ukrepov v ribištvu 85. člen ■ določa, 
da se za uresničevanje spremljajo in preverjajo ukrepi predvsem 
s področij prestrukturiranja, obnove in modernizacije ribiške flote, 
prilagoditve ribolovnih zmogljivosti ribolovnim možnostim, omejitve 
ribolovnega napora, omejitve oblik in števila ribolovnih orodij in 
načina njihove uporabe ter razvoja ribogojstva. 

Vrednotenje ukrepov v ribištvu 86. člen - določa, da se za 
vrednotenje ugotovitev iz spremljanja področja vzpostavi sistem, 
s katerim se navzkrižno preverja podatke in informacije o 
zmogljivosti nacionalne ribiške flote, zlasti podatkov iz evidence 
ribiških plovil, dokumentov o iztovarjanju in ribolovnih dnevnikov. 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge In razvoj 
podeželja 87. člen - določa, da ukrepe v ribištvu izvaja ta agencija, 
ne glede na to, da dejavnost ribištva ni dejavnost kmetijstva. Gre 
za ukrep racionalizacije, saj je sektor ekonomsko prešibak, da bi 
opravičeval obstoj posebne ribiške agencije. Podrobneje so 
določene naloge agencije, ki so zlasti izvajanje strukturnih ukrepov 
v ribištvu v skladu s Programom razvoja ribištva, izvajanje tržnih 
ukrepov na trgu z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, pripravljanje 
analiz in poročila s področja ribištva ter vzpostavitev in izvajanje 
tržno-informacijskega sistema na področju ribištva. 

8. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

V členih od 88. do 93. - je določeno, kdo izvaja nadzor nad 
izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi. Poleg pooblastil, ki jih imajo ribiški inšpektorji, pomorski 
inšpektorji in inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov 
in živil po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, zakon določa 
še druga pooblastila in pristojnosti, ter ukrepe inšpektorjev. 

Izvajanje nadzora 88. člen - določa, da nadzor nad izvajanjem 
določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
opravljajo ribiški inšpektorji, pomorski inšpektorji in inšpektorji za 
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Določeno je, da se 
morajo inšpektorji o izvajanju nadzora medsebojno obveščati. 
Določeno je, da morajo pravne in fizične osebe inšpektorjem 
omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in mu morajo dati 
zahtevne listine, podatke, pojasnila ali predmete. Določeno je tudi, 
da morajo inšpektorji o svojih ugotovitvah sproti obveščati 
ministrstvo, pristojno za ribištvo. 
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Pooblastila Inšpektorja za ribištvo 89. člen - določa najširša 
pooblastila iz tega zakona inšpektorju za ribištvo, ki nadzira celoten 
spekter dejavnosti in aktivnosti v ribištvu. 

Ukrepi Inšpektor/a za ribištvo 90. člen - določa, da inšpektor 
za ribištvo odredi ukrepe začasnega ali trajnega odvzema 
prepovedanih sredstev, ribolovnih orodij, ribolovnih dovoljenj, plovil, 
ulova, trajno ali začasno prepove izvajanje dejavnosti ribolova ali 
ribogojstva, prepove v določenih primerih opravljanje javne službe 
izvajalcu javne službe. 

Pooblastila pomorskega Inšpektorja 91. člen - določa 
pomorskemu inšpektorju pooblastila za nadzor nad izvajanjem 
ribolova, zlasti pregledovanje ribolovnih dovoljenj ter nadziranje 
gibanja ribiških plovil pri izvajanju ribolova. Ne določa pa ukrepov 
pomorskega inšpektorja v ribištvu. 

Pooblastila Inšpektorja za kontrolo kakovosti kmetijskih 
pridelkov In živil 92. člen - določa inšpektorju za kontrolo 
kakovost kmetijskih pridelkov in živil nadzor nad prometom z 
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, pregledovanje objektov pravnih 
in fizičnih oseb v ribištvu in vso potrebno dokumentacijo, ki jo 
potrebujejo za izvajanje dejavnosti. Določeno je tudi nadziranje 
kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov v skladu s predpisi. 

Ukrepi Inšpektorja za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov 
In živil 93. člen - določa, da inšpektor za kontrolo kakovost 
kmetijskih pridelkov in živil v določenih primerih prepove uporabo 
označb in promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, odreja 
preskus skladnosti s predpisi za ribe, ribiške proizvode in izdelke, 
odredi neškodljivo uničenje neustreznih rib, ribiških proizvodov in 
izdelkov, prepove prepustitev rib, ribiških proizvodov in izdelkov 
v carinski postopek sprostitve blaga v prosti promet, prepove 
uporabo listin o skladnosti in načine oglaševanja, ki zavajajo ali bi 
lahko zavajali potrošnike. 

9. NALOGE POLICIJE 

Nadzor policije 94. člen - določa, da nadzor nad izvajanjem 
tega zakona v delu, ki obravnava ribolov izvaja tudi policija. Za 
policijo so za izvajanje nadzora določene pravice, ki so: 
pregledovanje ribiških plovil, ribolovnih orodij in listin ribiških plovil, 
pregledovanje dovoljenj za gospodarski ribolov in posebnih 
dovoljenj za gospodarski ribolov ter dovoljenj za negospodarski 
ribolov, pregledovanje kart za rekreacijski ribolov, preverjanje 
dnevno dovoljenih količin ulova iz športnega in rekreacijskega 
ribolova, nadziranje gibanja ribiških plovil, zaseganje ribolovnih 
orodij, ribiških plovil in ulov, podajanje predloga za uvedbo 
postopka o prekršku ali izrekanje denarne kazni. 

10, KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški pravnih In fizičnih oseb 95. člen - zakon določa 
denarne kazni za prekrške pravnih in fizičnih oseb, če delujejo v 
nasprotju s tem zakonom in sicer: 
1. V višini od 100.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za 

prekršek kaznuje pravna oseba. 
2. Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se 

za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

3. Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
za prekršek iz prve točke kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Prekrški fizičnih oseb 96. člen - zakon določa denarne kazni 
za fizične osebe, ki storijo prekršek, a ne v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti v višini od 3.000 tolarjev do 150.000 
tolarjev. 

Kazni za prekrške pravnih In fizičnih oseb 97. člen - zakon 
določa tudi denarne kazni v primeru, da pravna ali fizična oseba 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ne omogoči 
nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali pri tem 
inšpektorja ovira, žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov 
pojasnil ali predmetov oziroma se ne ravna v s skladu z izvršljivo 
odločbo inšpektorja. 
1. Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev 

se za tak prekršek kaznuje pravna oseba. 
2. Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se 

za tak prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
kaznuje fizična oseba. 

3. Z denarno kaznijo od 3.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek iz prve točke kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Mandatne kazni za fizične osebe 98. člen - zakon določa tudi 
mandatne kazni za določene prekrške fizičnih oseb, ki ji ne storijo 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, v višini 50.000 
tolarjev. 

Varstveni ukrepi 99. člen - zakon določa za določene prekrške 
tudi obvezne varstvene ukrepe začasnega ali trajnega odvzema 
ribiškega plovila, plovila s katerega se izvaja športni oziroma 
rekreacijski ribolov, ribolovnih orodij ali ribiške opreme in ribolovnih 
dovoljenj. Določeno je tudi, da sme začasni odvzem trajati najmanj 
en mesec in največ šest mesecev. 

XI: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Prehodne in končne določbe predvsem urejajo obdobje do polne 
implementacije zakona ter zagotavljanje sredstev za izvajanje 
ukrepov v ribištvu do vzpostavitve sistema financiranja po tem 
zakonu. Urejeno je tudi tekoče izvajanje monitoringa ribolovnih 
virov v vmesnem obdobju. 

Oprostilo od Izpita 100. člen - določa, da izpita o strokovni 
usposobljenosti za gospodarski ribolov ni potrebno delati osebam, 
ki so v skladu s predpisi pridobile potrdilo o strokovni 
usposobljenosti za opravljanje gospodarskega ribolova pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

Prenos dokumentacije 101. člen ■ določa Upravnim enotam tri 
mesečni rok po uveljavitvi tega zakona za posredovanje celotne 
dokumentacije v zvezi z izdanimi dovoljenji za gospodarski ribolov 
ministrstvu, pristojnemu za ribištvo. Ta določba je pomembna, saj 
so do 1994 leta izdajale ta dovoljenja lokalne skupnosti, po tem 
letu in do uveljavitve tega zakona pa upravne enote. Po tem zakonu 
bo potrebna revizija in obnova vseh obstoječih dovoljenj. 

Izvajalci strokovnih nalog v prehodnem obdobju 102. člen - 
določa, da do izbire izvajalcev javne službe po tem zakonu izvaja 
monitoring ribolovnih virov kot javno službo še naprej Nacionalni 
inštitut za biologijo. Določeno je tudi, da se strokovne naloge 
javne službe financirajo na dosedanji način do izdaje podzakonskih 
predpisov oziroma drugih aktov, s katerimi se uredi financiranje 
javne službe po tem zakonu. 

Izvršilni predpisi 103. člen ■ določa, da Vlada in pristojni ministri 
izdajo izvršilne predpise po tem zakonu v dveh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. Rok za obsežno delo priprave teh 
predpisov je izjemno kratek na eksplicitno zahtevo Službe Vlade 
RS za evropske zadeve zaradi spoštovanja rokov iz pogajalskih 
izhodišč RS za področje 8. Ribištvo in Državnega programa za 
prevzem pravnega reda EU. Pravni red področja naj bi bil polno 
usklajen s pravnim redom EU do 31. 12. 2002. Določeno je tudi, 
da lahko minister, pristojen za ribištvo, izda tudi druge 
podzakonske predpise, potrebne za izvajanje tega zakona. 
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Začetek uporabe določil 104. člen - določa, da se pričnejo 
nekatere določbe tega zakona uporabljati z dnepi vstopa RS v 
EU. Nekatere določbe eksplicitno veljajo za polnopravne članice 
EU. V zakon so vnesene zato, da ne bo potrebno po vstopu RS v 
EU spreminjati zakona. 

Prenehanje veljavnosti 105. člen - določa, da z dnem uveljavitve 
tega zakona prenehajo veljati zakon o morskem ribištvu (Uradni 
list SRS, št. 25/76, 29/86, 47/87 in Uradni list RS, št. 41/99) in na 
njegovi podlagi sprejeti predpisi. Določene so tudi spremembe, 
prenehanje veljavnosti nekaterih določb zakona o kmetijskih 
zemljiščih in zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. 

Uporaba zakonskih predpisov 106. člen ■ določa, da se do 
vzpostavitve financiranja ribištva po tem zakonu se še naprej 
uporablja določba 135. člena zakona o kmetijstvu. S to določbo 
se izvaja financiranje v vmesnem obdobju na dosedanji način. 

Uporaba podzakonskih predpisov 107. člen - določa, da se 
eksplicitno našteti podzakonski predpisi še naprej uporabljajo do 
izdaje podzakonskih predpisov po tem zakonu, če niso v nasprotju 
s tem zakonom. 

Prehodna obdobja 108. člen - določa roke za usklajevanje 
dovoljenj za gospodarski ribolov in v vmesnem obdobju podaljšuje 

veljavnost obstoječih dovoljenj, vendar največ za eno leto po 
uveljavitvi tega zakona. Določeno je tudi, da se določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na dovoljenje za športni ribolov in na 
dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov začnejo 
uporabljati s 01. 01.2003. 

Program prestrukturiranja za kmete • ribiče 109. člen - določa, 
da Vlada zaradi nove ureditve statusa upravičencev do opravljanja 
dejavnosti gospodarskega ribolova v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona sprejme program prestrukturiranja za morske ribiče, 
ki opravljajo gospodarski ribolov, imajo status kmeta in se na 
področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 
zavarovanja štejejo za kmete in ki bodo zaradi neizpolnjevanja 
zahtev iz 17. člena tega zakona prenehali opravljati to dejavnost. 
S programom se bo tem osebam omogočilo predčasno upokojitev 
ali prezaposlitev v okviru možnosti aktivne politike zaposlovanja. 
Določeno je tudi, da ne glede na določbe prejšnjega člena velja za 
te osebe dovoljenje za gospodarski ribolov dokler so vključene v 
program prestrukturiranja, vendar ne dalj časa kot 24 mesecev 
po uveljavitvi tega zakona. 

Veljavnost zakona 110. člen ■ določa, da ta zakon začne veljati 
trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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IV. IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predlog? akta: 
Predlog zakona o morskem ribištvu - hitri postopek 
EVA 1999-2311-0220 

2) Skladnost predloga aKta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a). Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
1. III. oddelek: Prost pretok blaga, 3. poglavje-Ribištvo, 4. 

poglavje-Skupne določbe; 
2. IV. Oddelek: Pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja; 
3. V. Oddelek: Plačila, kapital, konkurenca in druge 

gospodarske določbe, približevanje zakonodaje, 2. 
poglavje-Konkurenca in druge gospodarske določbe; 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
Obveznosti iz sporazuma s samim zakonom še niso v celoti 
izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Zakon bo le podlaga za prevzem celotnega pravnega reda s 
področja ribištva. Predvidena je priprava in sprejetje cca 32 
podzakonskih predpisov s področja ribištva. Obveznosti bobo 
izpolnjene šele po sprejemu ribiškega dela podzakonskih 
predpisov. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Councll Regulation (EEC) No 3760/92 of 20 December 1992 
establishing a Community system for fisheries and aquaculture 

Council Regulation (EC) No 1239/98 of 8 June 1998 amending 
Regulation (EC) No 894/97 laying down certain technical meas- 
ures for the conservation of fishery resources 

Council Regulation (EEC) No 2930/86 of 22 September 1986 
defining characteristics for fishing vessels 

Commission Regulation (EEC) No 2108/84 of 23 July 1984 laying 
down detailed rules for determining the mesh size of fishing nets 

Council Regulation (EC) No 894/97 of 29 April 1997 laying down 
certain technical measures for the conservation of fishery re- 
sources 

Council Regulation (EC) No 1239/98 of 8 June 1998 amending 
Regulation (EC) No 894/97 laying down certain technical meas- 
ures for the conservation of fishery resources 

Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the 
conservation of fishery resources through technical measures 
for the protection of juveniles of marine organisms 

Council Regulation (EC) No 1626/94 of 27 June 1994 laying down 
certain technical measures for the conservation of fishery re- 
sources in the Mediterranean 

Council Regulation (EC) No 1448/1999 of 24 June 1999 introduc- 
ing transitional measures for the management of certain Mediter- 
ranean fisheries and amending Regulation (EC) No 1626/94 

Council Regulation (EC) No 847/96 of 6 May 1996 introducing 
additional conditions for year-to-year management of TACs and 
quotas 

Council Regulation (EC) No 3690/93 of 20 December 1993 es- 
tablishing a Community system laying down rules for the mini- 
mum information to be contained.in fishing licences 

Council Regulation (EC) No 1627/94 of 27 June 1994 laying down 
general provisions concerning special fishing permits 

Council Regulation (EEC) No 3252/87 of 19 October 1987 on the 
coordination and promotion of research in the fisheries sector 

Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on 
the common organisation of the markets in fishery and aquaculture 
products 

Commission Regulation (EC) No 150/2001 of 25 January 2001 
laying down detailed rules for the application of Council Regula- 
tion (EC) No 104/2000 as regards the penalties to be applied to 
producer organisations in the fisheries sector for irregularity of 
the intervention mechanism and amending Regulation (EC) No 
142/98 

Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying 
down general provisions on the Structural Funds 

Council Regulation (EC) No 1263/1999 of 21 June 1999 on the 
Financial Instrument for Fisheries Guidance 

Council Regulation (EC) No 2846/98 of 17 December 1998 amend- 
ing Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system 
applicable to the common fisheries policy 

Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 estab- 
lishing a control system applicable to the common fisheries policy 

Council Regulation (EC) No 1543/2000 of 29 June 2000 estab- 
lishing a Community framework for the collection and manage- 
ment of the data needed to conduct the common fisheries policy 

Council Regulation (EC) No 2597/95 of 23 October 1995 on the 
submission of nominal catch statistics by Member States fishing 
in certain areas other than those of the North Atlantic 

Council Regulation (EC) No 788/96 of 22 April 1996 on the sub- 
mission by Member States of statistics on aquaculture produc- 
tion 

Commission Regulation (EEC) No 2807/83 of 22 September 1983 
laying down detailed rules for recording information on Member 
States' catches of fish 
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Commission Regulation (EC) No 2945/95 of 20 December 1995 
amending Regulation (EEC) No 2807/83 laying down detailed 
rules for recording information on Member States' catches of fish 

Commission Regulation (EC) No 1488/98 of 13 July 1998 amend- 
ing Regulation (EEC) No 2807/83 laying down detailed rules for 
recording information on Member States' catches of fish 

Council Regulation (EEC) No 2930/86 of 22 September 1986 
defining characteristics for fishing vessels 

Commission Regulation (EC) No 2090/98 of 30 September 1998 
concerning the fishing vessel register of the Community 

Commission Regulation (EC) No 897/94 of 22 April 1994 laying 
down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) 
No 2847/93 as regards pilot projects relating to continuous posi- 
tion monitoring of Community fishing vessels 

Commission Regulation (EC) No 1449/98 of 7 July 1998 laying 
down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) 
No 2847/93 as regards effort reports 

Commission Regulation (EEC) No 1382/87 of 20 May 1987 es- 
tablishing detailed rules concerning the inspection of fishing ves- 
sels 

Commission Regulation (EEC) No 1381/87 of 20 May 1987 es- 
tablishing detailed rules concerning the marking and documenta- 
tion of fishing vessels 

Commission Regulation (EEC) No 3561/85 of 17 December 1985 
concerning information about inspections of fishing activities car- 
ried out by national control authorities 

Commission Regulation (EC) No 2318/2001 of 29 November 2001 
laying down detailed rules for the application of Council Regula- 
tion (EC) No 104/2000 as regards the recognition of producer 
organisations in the fishery and aquaculture sector 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
Predlog zakona o morskem ribištvu je usklajen z ostalimi viri 
prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
Jih ni. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
2002 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Zgoraj navedeni pravni viri so delno prevedeni v slovenščino. 
Prevodi so že delno strokovno recenzirani, niso pa še 
lektorirani in pravno redigirani. 

6) Ali )e predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
Predlog zakona o morskem ribištvu je v postopku prevajanja 
v celoti v angleški jezik. 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza....) 
Pri oblikovanju koncepta zakona in posameznih vsebin so 
sodelovali: 

strokovnjaki FAO oddelka za ribiške statistike, 
strokovnjaki FAO projekta ADRIAMED, znanstvene 
podpore odgovornemu ribištvu v Jadranu, 
Nacionalni inštitut za biologijo, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
nekateri slovenski strokovnjaki, posamezniki. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 
Zakon o morskem ribištvu je vključen v Državni program za 
prevzem pravnega reda ES. 
Povezava v celoti upoštevana, predviden rok za sprejem je 
31.12. 2001, predviden rok polne implementacije 31.12.2002. 

Mojca Geč-Zvržina mag. Franc But 
Vodja pravne službe MINISTER 

za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-D) 

- druga obravnava - EPA 440 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2011-0009 
Številka: 700-03/2002-1 
Ljubljana, 11.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 11.4.2002 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI -EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.3.2002 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodniški službi - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 
in 48/01) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnica oziroma sodnik (v nadaljnjem besedilu: sodnik), izvoljen 
v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga zagotavljajo ustava, 
zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč in ta zakon.". 

2. člen 

V 2. členu se črtata besedi "in svoboščin". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Sodnik se mora posvečati svoji službi s polno predanostjo in 
izpolnjevati svoje obveznosti po svojih najboljših močeh". 

3. člen 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova 
neodvisnost, lahko sodnemu svetu predlaga, da odpravi kršitev. 
Če sodni svet ugotovi, da je predlog utemeljen, lahko kršitev 
glede na njeno naravo odpravi oziroma zahteva ali predlaga njeno 
odpravo ter objavi svojo ugotovitev.". 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, 
ki se glasijo: 

"Sodnik je lahko s svojo pisno privolitvijo trajno premeščen na 
drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali začasno dodeljen 
na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev). 

Premestitev in dodelitev ne posegata v sodnikov položaj in 
sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu, na katerega je 
imenovan. 
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Brez sodnikove privolitve je premestitev ali dodelitev dopustna 
samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.". 

4. člen 

V prvem odstavku 8. člena se v 3. točki število "30" nadomesti s 
številom "28", v 4. točki pa za besedo "naslov" doda beseda 
"univerzitetni". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za 
katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja 
utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno, 
pošteno ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega 
ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen 
za kaznivo dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev 
sodnika (drugi odstavek 78. člena tega zakona).". 

5. člen 

V 9. členu se za besedo "izkušenj" dodajo besede "na pravniških 
delih". 

6. člen 

V 10. členu se za besedo "izkušenj" dodajo besede "na pravniških 
delih". 

7. člen 

V prvem odstavku 11. člena se za besedo "izkušenj" dodajo 
besede "na pravniških delih". 

8. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedo "izkušenj" dodajo 
besede "na pravniških delih". 

9. člen 

V drugem odstavku 13. člena se za besedo "je" doda besedilo 
"glede delovnih izkušenj", beseda "javnega" pa nadomesti z 
besedo "državnega". 

10. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, v petnajstih dneh od prejema predloga predsednika 
sodišča. 

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni 
rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni. 

Kandidati, ki še niso bili izvoljeni v sodniško funkcijo, morajo prijavi 
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 8. člena tega zakona, vsi kandidati pa tudi življenjepis z 
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni 
diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto. 

Prijave, vložene po izteku razpisnega roka, in prijave, ki niso 
popolne, ministrstvo, pristojno za pravosodje, po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zavrže s sklepom, 
zoper katerega je dovoljeno v osmih dneh sprožiti upravni spor. 
Pristojno sodišče mora o tožbi oziroma pritožbi odločiti v tridesetih 
dneh od njene vložitve. Postopek glede razpisanega prostega 
mesta se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe.". 

11. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje v petnajstih dneh 
od prejema popolnih prijav personalnemu svetu, pristojnemu za 
sodišče, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto, vse 
prijave, ki jih ni zavrglo. Prijavam lahko priloži obrazloženo mnenje 
o posameznih kandidatih. 

Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, ministrstvo 
priloži ustrezne podatke iz osebne evidence sodnika (72. člen 
tega zakona) ter morebitne ugotovitve in obvestila, ki jih je pridobilo 
v zvezi z obravnavanjem nadzorstvenih pritožb strank. Prijavam 
kandidatov, ki prvič kandidirajo, ministrstvo priloži podatke o 
sodniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu. 

Personalni svet lahko posredovane podatke ustrezno dopolni 
oziroma preveri. Nato oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti 
vsakega kandidata. Svoje mnenje in morebitno mnenje ministrstva, 
pristojnega za pravosodje, vroči kandidatu in predsedniku sodišča, 
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. Kandidat in 
predsednik sodišča lahko na mnenji posredujeta obrazložene 
pripombe v osmih dneh od prejema mnenj. 

Po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega odstavka 
personalni svet oblikuje dokončno mnenje, ki ga z razpisnimi 
spisi in morebitnim mnenjem ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, ter morebitnimi pripombami kandidata in predsednika 
sodišča pošlje sodnemu svetu. 

Personalni svet lahko posebej navede, katere kandidate šteje za 
najbolj ustrezne za zasedbo prostega mesta in to obrazloži.". 

12. člen 

Drugi odstavek 17. člena se črta. 

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v prvem stavku 
črta beseda "prvič", pika pa nadomesti z vejico in doda besedilo 
"če je kandidat že bil sodnik, pa tudi podatke iz osebne evidence 
sodnika.". 

13. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, in prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo splošnih in 
posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, zavrže oziroma 
zavrne sodni svet s sklepom. 

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od 
personalnega sveta, da dopolni obrazložitev mnenja o ustreznosti 
kandidatov ali da mnenje o ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje 
in pri tem pridobi ter upošteva še dodatne podatke in dokazila. 
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Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje personalnega 
sveta o ustreznosti kandidata. 

Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje formalne 
pogoje za razpisano sodniško mesto.". 

14. člen 

V drugem odstavku 19. člena se besedi "Sodni svet" nadomestita 
z besedilom "Če sodni svet opravi izbiro,". 

15. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že 
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško 
mesto in premesti na sodišče, pri katerem je to mesto razpisano. 

Če gre za višje sodniško mesto, šteje imenovanje za napredovanje 
na višje sodniško mesto po 24. členu tega zakona. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o imenovanju 
kandidata na mesto vrhovnega sodnika in njegovi premestitvi 
državni zbor na predlog sodnega sveta. 

Imenovanje na sodniško mesto se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Premestitev se opravi trideseti dan po 
pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Ta rok lahko sodni svet 
na predlog sodnika ali predsednika sodišča iz posebej utemeljenih 
razlogov skrajša.". 

16. člen 

V prvem odstavku 24. člena se pred piko vstavi besedilo "v skladu 
s pogoji, ki jih določa ta zakon". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"O napredovanju v plačilnih razredih in napredovanju na položaj 
svetnika odloča sodni svet na predlog sodnika ali predsednika 
sodišča, po izvedenem postopku ugotavljanja strokovnosti in 
uspešnosti sodnika.". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če je bila pred odločanjem o napredovanju sodnika v višji plačilni 
razred zahtevana izdelava ocene sodniške službe, se do 
zaključka postopka izdelave ocene odločanje o napredovanju 
odloži". 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Napredovanje na višje sodniško mesto se izvede po določbah 2. 
oddelka II. poglavja tega zakona". 

17. člen 

V prvem odstavku 25. člena se za besedilom "sodnega sveta o" 
dodata besedi "premestitvi oziroma". 

18. člen 

V 26. členu se za besedama "tri leta" doda besedilo "v skladu z 
določbami tega zakona". 

19. člen 

V prvem odstavku 27. člena se na koncu prvega stavka pred 
piko vstavi besedilo "(okrožni, višji, vrhovni sodnik)". 

Drugi stavek prvega odstavka postane nov drugi odstavek. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

20. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih 
kriterijev: 

1. strokovno znanje, pri čemer se upošteva sodnikova 
strokovna dejavnost, specialistični in podiplomski študij ter 
dosežen ugled v pravni stroki; 

2. delovne sposobnosti, pri čemer se upošteva doseženo 
razmerje med opravljenim in pričakovanim obsegom 
sodnikovega dela; 

3. sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, pri čemer se 
upošteva dosežena stopnja pravilnosti in zakonitosti 
sodnikovega odločanja, ugotovljena predvsem v postopkih s 
pravnimi sredstvi; 

4. varovanje ugleda sodnika in sodišča, ki se ugotavlja iz načina 
vodenja postopkov, komuniciranja s strankami in drugimi 
organi, varovanja neodvisnosti, nepristranskosti, zanesljivosti 
in pokončnosti ter obnašanja v službi in zunaj nje; 

5. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kakor izhaja iz 
spisov obravnavanih zadev, izdelanih odločb in sodnikovega 
strokovnega delovanja; 

6. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, pri 
odpravi in preprečitvi zaostankov, v okviru mentorstva, 
sodelovanje v zakonodajnih postopkih, pri izobraževanju in 
strokovnem izpopolnjevanju; 

7. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela; 
8. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik 

imenovan na takšno mesto, kakor se kaže v rezultatih dela 
na področju, ki je sodniku zaupano. 

Minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju sodnega 
sveta izda podzakonski akt, s katerim določi obvezne sestavine 
ocene sodniške službe.". 

21. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih 
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta, 
predsednika sodišča, predsednika sodišča višje stopnje ali 
sodnika samega. 

Za sodnika se v prvih štirih letih opravljanja sodniške službe 
izdela ocena sodniške službe vsaki dve leti. 

Ocena sodniške službe se izdela na podlagi podatkov iz osebnega 
spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju kriterijev iz 29. 
člena tega zakona. 

Osebni spis sodnika se vodi v uradu predsednika sodišča, pri 
katerem sodnik opravlja sodniško službo, za predsednika sodišča 
pa v uradu predsednika sodišča neposredno višje stopnje. Če je 
sodnik premeščen na drugo sodišče, se osebni spis prenese v 
urad predsednika tega sodišča. 
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V osebni spis sodnika se po odredbi predsednika sodišča, 
predsednika sodišča višje stopnje, personalnega sveta, sodnega 
sveta ali na zahtevo sodnika vnašajo vsi podatki, pomembni za 
izdelavo ocene sodniške službe. Z vsebino vsakega vnosa se 
takoj seznani sodnika, na katerega se spis nanaša. 

Podatke iz osebnega spisa lahko vpogledajo le osebe in organi iz 
prejšnjega odstavka, disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče 
prve in druge stopnje zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in 
zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč. Sodnik ima 
pravico do vpogleda v svoj osebni spis.". 

22. člen 

Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če iz ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, 
sodnik: 

napreduje v plačilni razred, ki je po vrsti naslednji višji od 
plačilnega razreda, na katerega bi napredoval po 26. členu 
tega zakona; 
lahko napreduje na višje sodniško mesto že po prvem 
napredovanju v višji plačilni razred, ne glede na določbe 10., 
11., 12. in prvega odstavka 27. člena tega zakona; 
napreduje na položaj svetnika višjega ali Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije že pri drugem napredovanju v višji plačilni 
razred oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega 
sodišča v skladu s četrtim odstavkom 27. člena tega zakona.". 

23. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe 
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo na 
okrajnih in okrožnih sodiščih na njegovem območju, in za sodnike, 
ki so dodeljeni na višje sodišče. 

Personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdela 
oceno sodniške službe za višje sodnike in vrhovne sodnike. 

Za sodnike, ki so dodeljeni na delo na Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, v strokovno 
službo sodnega sveta, v center za izobraževanje in v ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, izdela oceno personalni svet Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije v sodelovanju s predstojniki teh 
organov". 

24. člen 

36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Oceno sodniške službe pošlje personalni svet pisno in zaupno 
ocenjevanemu sodniku in predsedniku sodišča, na katerem 
sodnik opravlja sodniško službo, oceno za sodnika, ki je 
predsednik sodišča, predsedniku sodišča neposredno višje 
stopnje, za sodnika, ki je dodeljen po 71. členu tega zakona, pa 
predstojniku organa. 

Ocenjevani sodnik, predsednik sodišča ali predstojnik organa, ki 
se z oceno ne strinja, se lahko pritoži v osmih dneh pri personalnem 
svetu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 

Ko odloča o pritožbi zoper oceno iz prvega odstavka 35. člena 
tega zakona, personalni svet Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije pritožbo zavrne, oceno spremeni ali pa jo razveljavi in 
zahteva od personalnega sveta višjega sodišča ponovno izdelavo 
ocene. 

O pritožbi zoper oceno iz drugega odstavka 35. člena tega zakona 
odloča personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z 
večino glasov vseh članov. Po ponovni obravnavi ocene personalni 
svet oceno spremeni ali pa pritožbo zavrne.". 

25. člen 

V 39. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Sodnik mora sodnemu svetu takoj, najkasneje pa v enem mesecu 
od nastopa funkcije, in vsakokrat po preteku petih let ter ob 
prenehanju funkcije predložiti podatke o premoženjskem stanju 
po določbah zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo, če navedeni zakon ne določa 
drugače. 

Pristojnosti komisije po določbah zakona iz prejšnjega odstavka 
izvršuje sodni svet, če navedeni zakon ne določa drugače.". 

26. člen 

V 40. členu se za besedama "ustavnega sodišča" doda vejica in 
besedilo "sodnika mednarodnega sodišča". 

27. člen 

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi: 

"43.a člen 

Mentorske zadolžitve v skladu z zakonom, ki ureja pravniški 
državni izpit in izobraževanje za sodniško službo, so sestavni 
del sodniške dolžnosti. 

Obseg in trajanje mentorskih zadolžitev v razmerju do 
pričakovanega obsega sodnikovega dela se upošteva pri oceni 
sodniške službe, v skladu s podzakonskim aktom iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona.". 

28. člen 

V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Sodniška plača se v času trajanja sodniške službe ne sme znižati, 
razen v primeru, ki ga določa ta zakon.". 

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, 
peti in šesti odstavek. 

29. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Osnova za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obračun 
plače poslanca državnega zbora in se usklajuje na enak način.". 
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30. člen 

V 46. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se 
glasijo: 

"Sodnikom, ki sodelujejo v programu reševanja zaostankov, za 
katerega so zagotovljena dodatna finančna sredstva po določbi 
petega odstavka 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 
19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), pripada iz teh sredstev dodatek 
k sodniški plači v višini 20% mesečno za vsak mesec sodelovanja, 
v katerem presežejo pričakovani obseg dela najmanj za eno 
petino, pod pogojem, da tako preseganje dosegajo v celotnem 
času sodelovanja oziroma najmanj eno leto, če je ta čas daljši. 

Dodatki se obračunajo na sodniško plačtf brez upoštevanja 
dodatka na delovno dobo in dodatka na vodstveno funkcijo, z 
upoštevanjem dejanskega trajanja manj ugodnega delovnega 
časa. 

O izplačilu dodatkov odloča predsednik sodišča, pri katerem se 
izvaja program. Dodatek iz petega odstavka tega člena se 
obračunava in izplačuje po preteku sodelovanja v programu 
oziroma najmanj enkrat letno.". 

31. člen 

V drugem odstavku 47. člena se črtata besedi "oziroma 
predstojnikom", v prvi alinei pa beseda "predstojnika" obakrat 
nadomesti z besedo "predsednika". 

V petem odstavku se črtajo besede "oziroma namestniku 
predstojnika" in besedi "oziroma predstojnika". 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Odločbo o določitvi dodatka za predsednika in podpredsednika 
sodišča izda sodni svet, za vodjo oddelka pa predsednik sodišča.". 

32. člen 

V prvem odstavku 50. člena se za besedo "lahko" doda besedilo 
"na predlog pristojnega personalnega sveta". 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani, če 
so potekla najmanj tri leta od zadnjega napredovanja in sodnik 
izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, pa po določbah tega 
zakona ne bi mogel napredovati v višji plačilni razred.". 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

33. člen 

V 55. členu se v 9. točki vejica nadomesti s piko, 10. točka pa črta. 

34. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prejemki in povračila iz prejšnjih dveh členov se izplačujejo po 
predpisih, ki veljajo za poslance državnega zbora, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

Izplačilo prejemkov in povračil, do katerih je sodnik upravičen, 
odobri predsednik sodišča.". 

35. člen 

Peti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje, izda po pridobitvi predhodnega 
mnenja sodnega sveta podzakonski akt, s katerim določi merila 
za trajanje dopusta ter primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov.". 

36. člen 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo 
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta 
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, kadar po 
letnem razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah. 

Sodnik napove čas izrabe večjega dela letnega dopusta najkasneje 
do 31. maja za tekoče leto, o spremembah časa izrabe pa 
pravočasno obvesti predsednika sodišča. 

Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe letnega 
dopusta občutno ovirano redno izvajanje sodne oblasti, 
predsednik sodišča ne ugodi napovedani izrabi ali spremembi 
izrabe letnega dopusta. 

Proti odločitvi predsednika sodišča se sodnik lahko pritoži v treh 
dneh. O pritožbi okrajnega, okrožnega in višjega sodnika odloči 
personalni svet višjega sodišča, o pritožbi vrhovnega sodnika pa 
personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pritožba 
ne zadrži izvršitve odločitve.". 

37. člen 

V tretjem odstavku 60. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "ki je pristojen po četrtem odstavku 59. člena tega 
zakona.". 

38. člen 

V drugem odstavku 63. člena se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: "Pred odločitvijo sodni svet pridobi mnenje predsednika 
sodišča, na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo, če gre 
za predsednika sodišča, pa predsednika sodišča neposredno 
višje stopnje.". 

Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "vendar največ trideset dni v koledarskem letu.". 

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, 
ki se glasijo: 

"O odsotnosti odloča predsednik sodišča, za predsednika sodišča 
predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa predsednik sodnega 
sveta. 

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev odsotnosti, 
ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v osmih dneh pritoži. 
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O pritožbi odloča personalni svet, ki je pristojen po četrtem odstavku 
59. člena tega zakona.". 

39. člen 

Naslov 5. oddelka IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi 

"Premestitev in dodelitev sodnika". 

40. člen 

Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnika se lahko na skupni predlog predsednikov obeh pristojnih 
sodišč po njegovi vnaprejšnji pisni privolitvi premesti na drugo 
sodišče istega ali nižjega položaja in pristojnosti". 

V tretjem odstavku se besedilo "razporedi na drugo sodniško 
mesto" nadomesti z besedilom "premesti na drugo sodišče". 

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

"O premestitvi sodnika po določbah prejšnjih odstavkov odloča 
oziroma jo v primeru izrečenega disciplinskega sklepa izvede 
sodni svet brez razpisa. 

Šteje se, da je s premestitvijo sodnik imenovan na sodniško mesto 
pri sodišču, na katerega je premeščen. 

O vseh drugih premestitvah sodni svet odloča na podlagi razpisa.". 

41. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnik je lahko dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugem 
sodišču istega ali nižjega položaja, za polni delovni čas ali za del 
polnega delovnega časa: 

- največ za čas šestih mesecev, če je to potrebno, da se omogoči 
redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču, 
- največ za čas enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo 
zaostanki pri delu sodišča, 
- največ za čas dveh let, če na sodišču, na katerega je imenovan, 
zaradi začasno zmanjšanega pripada zadev, ne more dosegati 
pričakovanega obsega dela. 

Sodnik je lahko dodeljen največ dvakrat zaporedoma. 

O dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog predsednikov 
obeh pristojnih sodišč po vnaprejšnji pisni privolitvi sodnika". 

42. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Iz razlogov po prvem odstavku prejšnjega člena je lahko sodnik, 
tudi brez svoje privolitve, dodeljen za opravljanje sodniške službe 
na drugo sodišče za čas največ treh mesecev. Ponovna dodelitev 
ni možna pred potekom enega leta od izteka prejšnje dodelitve. 

Za dodelitev se smiselno uporabljajo določila prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

O dodelitvi odloči predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, na predlog predsednika sodišča, na katero bo sodnik 
dodeljen, če to ni mogoče, pa na predlog predsednika sodišča 
višje stopnje. 

Zoper odločitev se dodeljeni sodnik lahko pritoži v treh dneh od 
prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve odločitve, odloči 
sodni svet v petnajstih dneh.". 

43. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Okrajni sodnik je lahko v prvih šestih letih opravljanja sodniške 
službe razporejen na posebno sodniško mesto za sodnike, ki 
bodo na drugih okrajnih sodiščih znotraj istega sodnega okrožja 
nadomeščali odsotne sodnike, reševali izreden pripad zadev 
oziroma obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih (drugi 
odstavek 38. člena zakona o sodiščih), za čas dveh let z 
možnostjo ponovne razporeditve (medokrajni sodnik). 

Sodnika iz prejšnjega odstavka razporedi na mesto medokrajnega 
sodnika personalni svet okrožnega sodišča na predlog 
predsednika okrajnega sodišča, pri katerem so določena posebna 
sodniška mesta. 

Zoper odločbo o razporeditvi na mesto medokrajnega sodnika 
se lahko sodnik pritoži na sodni svet v osmih dneh od prejema 
odločbe. 

Predsednik pristojnega višjega sodišča sprejme odločitev o 
dodelitvi medokrajnega sodnika na drugo okrajno sodišče in o 
času dodelitve na predlog predsednika tega sodišča. Pri odločitvi 
upošteva predvsem razloge za dodelitev, pravno področje, čas 
trajanja sodniške službe, oddaljenost sodišča in uspešnost 
sodnika. 

Zoper odločbo o dodelitvi se lahko dodeljeni sodnik pritoži v treh 
dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve, odloča 
sodni svet v petnajstih dneh. 

V času trajanja dodelitve lahko predsednik višjega sodišča 
dodeljenega sodnika delno ali v celoti oprosti opravljanja sodniške 
službe na sodišču, pri katerem je imenovan". 

44. člen 

70. člen se spremeni tako; da se glasi: 

"Dodelitev po 67., 68., 69. in 71. členu tega zakona ne posega v 
sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu, 
na katerega je imenovan, razen če ta zakon določa drugače. 

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku, 
dodeljenem po 67., 68. in 69. členu tega zakona dodelijo na novo, 
ob upoštevanju načela zakonitega sodnika.". 

45. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodnik je lahko dodeljen na delo na Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, višje sodišče, v 
strokovno službo sodnega sveta, v center za izobraževanje v 
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pravosodju ali za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Poziv k prijavam za dodelitev in predviden čas dodelitve objavi 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, v petnajstih dneh od prejema 
predloga predstojnika organa iz prejšnjega odstavka. 

O dodelitvi odloča sodni svet, na predlog predstojnika organa, 
kateremu bo sodnik dodeljen. Sodni svet pred odločitvijo pridobi 
pisno privolitev sodnika in mnenje predsednika sodišča, kjer 
sodnik opravlja sodniško službo. 

Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s soglasjem 
dodeljenega sodnika ponovi. 

V času dodelitve ima dodeljeni sodnik pravico do napredovanja 
na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji plačilni 
razred v skladu s tem zakonom, razen če ta zakon določa 
drugače.". 

46. člen 

Za 71. členom se dodajo novi 71 .a, 71 .b in 71 .c člen, ki se glasijo: 

"71 .a člen 

Če se na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena ne prijavi 
nihče ali ni izbran noben kandidat, razpiše ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, prosto sodniško mesto za sodnika, ki bo takoj po 
izvolitvi dodeljen na podlagi prejšnjega člena, če tako skupaj 
predlagata predsednika sodišča, na katero bo sodnik imenovan, 
in predstojnik organa iz prvega odstavka 71. člena, kateremu bo 
sodnik dodeljen. 

Prosto sodniško mesto se razpiše v petnajstih dneh od prejema 
skupnega predloga. 

Prijava kandidata na tako sodniško mesto šteje za pisno privolitev 
iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je sodnik z 
izvolitvijo dodeljen za čas, ki je bila navedena v razpisu. 

71.b člen 

Osebni spis za sodnika, dodeljenega po 71. členu tega zakona, 
se vodi v uradu oziroma kabinetu predstojnika organa, kateremu 
je dodeljen. 

Pooblastila iz tega zakona v razmerju do sodnika, dodeljenega po 
71. členu, izvršujeta predstojnik organa, kateremu je sodnik 
dodeljen, in personalni svet Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, za sodnike, dodeljene na višje sodišče, pa personalni 
svet višjega sodišča. 

71.c člen 

Sodnik, ki je dodeljen na višje sodišče ali Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije, v strokovno službo sodnega sveta, ali center 
za izobraževanje v pravosodju je lahko v tem času v celoti ali 
deloma oproščen opravljanja sodniške službe. 

O oprostitvi opravljanja sodniške službe odloča sodni svet. 

Sodnik, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike Slovenije ali 
za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, obdrži pravico uporabljati naziv sodnik, 
vendar ne more hkrati opravljati sodniške službe in mu vse druge 
pravice in obveznosti iz sodniške službe mirujejo. 

Sodniku iz prejšnjega odstavka pripada najmanj takšna plača, 
kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varovane pa so 
tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško mesto 
oziroma položaj oziroma višji plačilni razred po izteku dodelitve.". 

47. člen 

V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki besedi "sodniškega 
dela" nadomestita z besedilom "sodniške službe in podatke o 
učinkovitosti sodnikovega dela", v 7. točki beseda "sodbe" 
nadomesti z besedo "sklepe", pika pa nadomesti z vejico in se za 
7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi: 

"8. podatke o vloženih nadzorstvenih pritožbah.". 

V drugem odstavku se črtajo besede "ter podatke o družinskem 
stanju". 

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki 
se glasita: 

"Predsedniki sodišč so dolžni ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje, dvakrat letno posredovati podatke o obsegu 
sodnikovega dela, ki jih ministrstvo lahko uporablja za oblikovanje 
predloga za določitev števila sodniških mest in določitev števila 
sodnega osebja, za vodenje sodne statistike ter druge naloge 
pravosodne uprave, ki jih določa zakon. 

Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima sodnik, na 
katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristojni personalni 
svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in predsednik 
sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki 
ureja organizacijo in pristojnost sodišč.". 

48. člen 

V prvem odstavku 73. člena se za besedo "pošiljajo" dodata 
besedi "in vračajo", vejica za besedo "zaupno" nadomesti s piko, 
ostalo besedilo črta. 

Drugi odstavek se črta. 

49. člen 

V prvem odstavku 74. člena se v 4. točki za besedo "službi" doda 
besedilo "s pisno vlogo, ki se pošlje sodnemu svetu po predsedniku 
sodišča". 

V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem in se za 7. točko doda 
nova 8. točka, ki se glasi: 

"8. če mu je izrečena disciplinska sankcija prenehanja sodniške 
funkcije". 

V drugem odstavku se besedilo "2. in 3." nadomesti z besedilom 
"2., 3. in 8.". 

V tretjem odstavku se besede "v državni zbor" nadomestijo z 
besedami "na sodni svet". 

18. april2002 47 poročevalec, št. 40 



50. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki 
prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do 
starostne pokojnine brez zmanjšanja v posebnih primerih, če 
izpolnjuje pogoje, ki jih za tako pokojnino določa 55. člen Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
106/99) oziroma drug ustrezen predpis". 

51. člen 

V drugem odstavku 78. člena se za besedami "Če je sodnik 
obsojen" doda besedilo "zaradi naklepnega kaznivega dejanja". 

52. člen 

Za 79. členom se doda novo VI.a poglavje in členi 79.a, 79.b in 
79.c, ki se glasijo: 

"VI.a SLUŽBENI NADZOR SODNIKOVEGA DELA 

79.a člen 

Službeni nadzor sodnikovega dela opravlja predsednik sodišča 
in neposredno višje sodišče. 

Neposredno višje sodišče opravlja nadzor po sodnikih, ki jih glede 
na delovno področje določi predsednik tega sodišča izmed 
sodnikov, ki so z letnim razporedom dela določeni za službeni 
nadzor. 

Službeni nadzor obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje 
izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in Sodnem redu ter 
za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost in 
strokovnost dela ter zaostanke pri delu. 

V okviru službenega nadzora se lahko pregledujejo spisi vseh 
sodniku dodeljenih zadev in zadev, v katerih je že bilo pravnomočno 
odločeno, pridobijo in analizirajo podatki o sodnikovem delu in 
opravi razgovor s sodnikom. 

Pri službenem nadzoru se sodniku lahko izreče opozorilo in določi 
obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen. 

V okviru službenega nadzora ni dovoljeno posegati v neodvisnost 
sodnika pri opravljanju sodniške funkcije. 

79.b člen 

Predsednik sodišča opravi službeni nadzor glede na lastne 
ugotovitve o sodnikovem delu ali na pobudo varuha človekovih 
pravic, obvezno pa na predlog predsednika neposredno višjega 
sodišča ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
ministra, pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega 
sveta in sodnega sveta. 

Neposredno višje sodišče opravi službeni nadzor glede na lastne 
ugotovitve o delu sodišča in o delu posameznih sodnikov v okviru 
odločanja o pravnih sredstvih ali na predlog predsednika sodišča 
ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ministra, 
pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega sveta in 
sodnega sveta. 

79.c člen 

O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi zapisnik, 
ki se vroči pobudniku oz. predlagatelju, sodniku, predsedniku 
sodišča, če nadzor opravi neposredno višje sodišče, pristojnemu 
personalnemu svetu in shrani v sodnikovem osebnem spisu. 

Sodnik, ki ne soglaša z ugotovitvami in ukrepi pri službenem 
nadzoru, lahko zahteva oceno sodniške službe v obsegu, ki ga 
je zajel službeni nadzor.". 

53. člen 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodniku ni mogoče izreči disciplinske sankcije, razen ob pogojih 
in po postopku, ki je predpisan v tem zakonu. 

Disciplinski postopek je hiter. 

Kazenska odgovornost in odgovornost za prekršek ne izključujeta 
disciplinske odgovornosti sodnika.". 

54. člen 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške 
dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali 
neredno opravljal sodniško službo, se lahko izreče disciplinska 
sankcija. 

Če sodni svet predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika po 
drugem ali tretjem odstavku 78. člena tega zakona, pa ga državni 
zbor ne razreši, sodni svet poda pobudo za uvedbo disciplinskega 
postopka.". 

55. člen 

82. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 
'1. pisni opomin; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. znižanje plače; 
4. premestitev na drugo sodišče; 
5. prenehanje sodniške funkcije.". 

56. člen 

83. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pisni opomin pomeni formalno grajo sodniku za disciplinsko 
kršitev, ki jo disciplinsko sodišče oceni kot lažjo, in se lahko 
izreče, če sodniku še ni bila izrečena disciplinska sankcija. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas največ treh let. 

Znižanje plače se izreče do višine 20 odstotkov za čas do enega 
leta. 

Premestitev na drugo sodišče za eno stopnjo nižjega položaja ali 
na drugo sodišče enakega položaja v drugem kraju, se lahko 
izreče za čas od šestih mesecev do treh let. Te sankcije ni mogoče 
izreči vrhovnemu sodniku. 
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Prenehanje sodniške funkcije se izreče sodniku, če zaradi težje 
disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške 
funkcije. 

Pravnomočen sklep o izrečeni disciplinski sankciji se pošlje 
predsedniku sodišča, ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, in 
sodnemu svetu, ki je pristojen za izvršitev disciplinske sankcije 
iz drugega do četrtega odstavka tega člena.". 

57. člen 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko 
pretečeta dve leti od dneva kršitve. Zastaralni rok začne teči s 
prenehanjem ravnanja ali opustitve, ki pomenita disciplinsko 
kršitev. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko uvede 
disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno 
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočnosti 
kazenske obsodilne odločbe. 

Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje pristojnega organa 
za pregon sodnika zaradi storjene disciplinske kršitve. Zastaranje 
se pretrga tudi, če sodnik v času, ko teče zastaralni rok, stori 
novo disciplinsko kršitev. 

Disciplinski pregon zastara v vsakem primeru, ko pretečejo štiri 
leta od storitve disciplinske kršitve. 

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v šestih mesecih 
od pravnomočnosti sklepa". 

58. člen 

85. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kolikor ta zakon nima posebnih določb, se za disciplinsko 
odgovornost sodnikov smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 13., 
14. člena, prvega in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 18., 
20., in 21. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in 
23/99).". 

59. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V disciplinskem postopku odloča disciplinsko sodišče prve 
stopnje in disciplinsko sodišče druge stopnje. Disciplinsko sodišče 
prve stopnje sestavlja osem sodnikov, in sicer dva vrhovna, dva 
višja, dva okrožna in dva okrajna sodnika. Eden od vrhovnih 
sodnikov je predsednik disciplinskega sodišča prve stopnje, drugi 
pa njegov namestnik, ki nadomešča predsednika v odsotnosti. 

Disciplinsko sodišče prve stopnje odloča v posamezni zadevi v 
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti najmanj en član z 
enakim položajem sodnika, kot ga ima sodnik, zoper katerega 
teče disciplinski postopek. Sestavo senata določi predsednik 
disciplinskega sodišča". 

60. člen 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinsko sodišče druge stopnje sestavlja pet vrhovnih 
sodnikov. 

Disciplinsko sodišče druge stopnje ima predsednika in namestnika 
predsednika, ki nadomešča predsednika v odsotnosti. 

O pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča prve stopnje 
odloča senat, ki ga sestavljajo predsednik in dva sodnika. Sestavo 
senata določi predsednik disciplinskega sodišča druge stopnje". 

61. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Predlog za disciplinsko kaznovanje vlaga in zastopa disciplinski 
tožilec, ki ga v odsotnosti nadomešča njegov namestnik; oba sta 
vrhovna sodnika". 

62. člen 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije na predlog sodnega sveta za dobo 
dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Sodniku disciplinskega sodišča in disciplinskemu tožilcu oziroma 
njegovemu namestniku preneha funkcija pred potekom mandata: 
1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo sodnika; 
2. če mu je izrečena disciplinska sankcija; 
3. z imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja. 

Novo imenovanemu sodniku disciplinskega sodišča, 
disciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku poteče mandat 
z iztekom mandata sodnika, disciplinskega tožilca ali namestnika, 
katerega je nadomestil. » 

Če disciplinsko sodišče ali disciplinski tožilec iz pravnih ali stvarnih 
razlogov ne more postopati, občna seja Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije na predlog sodnega sveta imenuje 
nadomestnega sodnika disciplinskega sodišča ali tožilca za 
odločanje v posamezni zadevi.". 

63. člen 

Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi: 

"89. a člen 

Disciplinski organi Imajo sedež pri vrhovnem sodišču, ki tudi 
zagotavlja finančna sredstva in ostale pogoje za njihovo delo". 
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64. člen 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če ta zakon nima posebnih določb, se v disciplinskem postopku 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek, 
ki veljajo za skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem, razen 
določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na napoved pritožbe, na 
zahtevo za varstvo zakonitosti in na izredno omilitev kazni. 

V disciplinskem postopku je javnost izključena, razen če sodnik 
v postopku izrecno nasprotuje izključitvi javnosti.". 

65. člen 

91. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo 
preiskovalnih dejanj ali z neposredno vložitvijo obrazloženega 
predloga za izrek disciplinske sankcije. 

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo 
predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško službo, 
predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet in minister, 
pristojen za pravosodje. 

Če disciplinski tožilec ne uvede postopka, je o razlogih dolžan 
obvestiti pobudnika. Če pobudnik vztraja pri pobudi, dokončno 
odloči o uvedbi postopka disciplinsko sodišče prve stopnje. 

Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko 
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na 
značaj in težo očitane disciplinske kršitve izreče sodniku začasno 
odstranitev iz sodniške službe v skladu z določbami 95. do 100. 
člena tega zakona". 

66. člen 

92. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če je podan predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj, 
jih opravi sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi predsednik 
disciplinskega sodišča.". 

67. člen 

93. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V disciplinskem postopku je lahko zagovornik tudi sodnik, ki ima 
pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.". 

68. člen 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V zapisnik o disciplinski obravnavi se vpišejo imena vseh prisotnih 
in bistvena vsebina poteka obravnave. 

Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po uradni dolžnosti 
odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave, za katere 
misli, da so pomembne. 

Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje, na 
katerega senat ni dovolil odgovora. 

V zapisnik o disciplinski obravnavi se vnese celoten izrek 
disciplinskega sklepa. 

Zapisnik o disciplinski obravnavi podpišejo predsednik senata, 
člani senata in zapisnikar.". 

69. člen 

V 104. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem odstavku 
101. člena ali 103. členu tega zakona, prijavi kot edini kandidat 
sodnik iz prvega odstavka tega člena in je ocena sodniškega 
dela iz drugega odstavka tega člena pozitivna, ga je sodni svet 
dolžan izbrati.". 

70. člen 

Vsi postopki za izvolitev in imenovanje sodnikov, za sodniško 
napredovanje in ocenjevanje sodniškega dela, za premestitev in 
dodelitev sodnika, za prenehanje in razrešitev sodnika ter 
disciplinski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 
se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

71. člen 

Sodniki so dolžni sodnemu svetu predložiti podatke iz drugega 
odstavka 39. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

Rok za izdelavo ocene sodniške službe sodnikov svetnikov (prvi 
odstavek 31 .člena zakona), začne teči z dnem uveljavitve tega 
zakona. 

72. člen 

Sodniki, ki so bili dodeljeni do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo 
delo kot dodeljeni sodniki po določbah, ki veljajo od uveljavitve 
tega zakona. 

Za sodnike, ki so bili do uveljavitve tega zakona dodeljeni brez 
določenega roka dodelitve, začne teči rok iz četrtega odstavka 
71. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona. 

Sodnik, ki je bil do uveljavitve tega zakona postavljen na mesto 
sekretarja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 40. člena zakona o sodiščih, nadaljuje delo kot 
imenovani sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 

73. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati določba 
tretjega odstavka 30. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), v kolikor se nanaša na reševanje 
ugovorov zoper ocene sodniške službe. 

74. člen 

Podzakonska akta iz 29. in 58. člena zakona izda minister, 
pristojen za pravosodje, v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

75. člen 

Občna seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izvoli 
disciplinske organe po 89. členu zakona v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 
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76. člen 

Sodni svet uskladi sistemizacijo sodniških mest na posameznih 
sodiščih (38. člen zakona o sodiščih) z upoštevanjem sodniških 
mest, zasedenih ali predvidenih za sodnike, dodeljene po 71. 
členu zakona, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

77. člen 

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

II. OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 14. seji dne 19. marca 
2002 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sodniški službi (ZSS-D) - prva obravnava in sklenil, da 
je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga za 
drugo obravnavo. Predlagatelju je bilo naloženo, naj upošteva 
stališča, ki jih je oblikoval DZ RS, tako da preuči predloge in 
pripombe, ki izhajajo iz poročila matičnega odbora z dne 
12.03.2002. 

Predlagatelj je v skladu s sklepom DZ RS in poročilom matičnega 
odbora temeljito preučil pripombe Sekretariata DZ RS za 
zakonodajo in pravne zadeve, Vrhovnega sodišča RS, Sodnega 
sveta, Slovenskega sodniškega društva, razpravo na seji Odbora 
DZ RS za notranjo politiko in razpravo v Državnem zboru ter 
preučil mnenje Državnega sveta RS. 

Upoštevajoč, da stališča Državnega zbora RS predlagatelju niso 
izrecno nalagala upoštevanje posameznih pripomb in mnenj, 
predlagatelj vse tiste pripombe in mnenja, za katera je ocenil, da 
jih je potrebno vključiti v predlog zakona, predlaga v obliki 
amandmajev k posameznim členom, katerih besedilo iz prve 
obravnave ostaja nespremenjeno (tč.l. gradiva). 

1. Upoštevajoč stališča, izražena v razpravi na seji Odbora DZ 
RS za notranjo politiko in upoštevajoč stališče Sekretariata DZ 
za zakonodajo in pravne zadeve, ki nalaga uskladitev določb 
predloga zakona o nagrajevanju sodnikov in njihovem 
napredovanju s predlogom zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, se predlaga črtanje tistih predlaganih določb, ki 
spreminjajo ureditev plač sodnikov, dodatke oziroma nagrade. To 
se predlaga z amandmaji k 27.členu, k 29. členu in k 34. členu. 
Predlagatelj glede sodniških plač vztraja le pri predlaganem 28. 
členu. Njegovo določilo, da se sodniška plača v času trajanja 
sodniške službe (razen v primeru, ki ga določa zakon) ne more 
znižati, je že vsebovano v sedanjem zakonu (npr. tretji odstavek 
66. člena, četrti odstavek 69. člena). Predlagani 28. člen pomeni le 
ureditev te pravice, ki izhaja tudi iz mednarodnih priporočil, na 
splošni ravni in je skladno tudi z enakim izhodiščem za pripravo 
sistemskega zakona. 

2. V prvi obravnavi je bilo opozorjeno, da ureditev, po kateri naj bi 
minister za pravosodje razčlenil in natančneje določil obvezne 
sestavine ocene sodniške službe, morda ni skladna z "duhom 
ustave in z ustavnim načelom delitve oblasti". Predlagatelj se s 
tako oceno ne strinja. Uprava kot izvršilna veja oblasti je v pravni 
državi vezana na ustavo in zakon, v teh okvirih pa opravlja svoje 
delo samostojno (drugi odstavek 120. člena Ustave RS). Izdajanje 
Izvršilnih predpisov je tipični in neločljiv del pristojnosti uprave. 
Sodni svet po ustavi nima pristojnosti izdajanja izvršilnih predpisov, 

temveč ima le predlagalno funkcijo za imenovanja in izvolitve 
sodnikov. Kot organ s posebnim ustavno pravnim položajem 
zagotavlja v tej svoji funkciji sodelovanje med zakonodajno in 
sodno vejo oblasti. Sistem nadzora in ravnovesij ne vključuje in 
ne dopušča neustavnega in nesistemskega prepletanja pristojnosti 
v zvezi z ustavno določenim načelom delitve oblasti pri izdajanju 
izvršilnih predpisov. Predlagatelj zato vztraja pri predlaganem 
besedilu 20. člena, ki pooblašča ministra za pravosodje, da izda 
podzakonski akt, s katerim se zagotovi izvrševanje zakonskih 
določil. Z amandmajem k 20. členu pa predlagatelj izrecno 
opredeljuje, da se pooblastilo ministru nanaša le na natančnejšo 
določitev obveznih sestavin ocene sodniške službe, kar omogoča 
objektivno in primerljivo uporabo zakonskih kriterijev. Odločanje 
o oceni pa je v celoti pridržano personalnim svetom sodišč in 
sodnemu svetu. 

Iz istih razlogov predlagatelj vztraja pri predlaganem besedilu 35. 
člena zakona. 

3. Glede vprašanja nezdružljivosti in napotitve na zakon, ki 
ureja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo, je predlagatelj sledil stališču Sekretariata DZ za 
zakonodajo in pravne zadeve. Nezdružljivost funkcije sodnikov s 
pridobitno dejavnostjo bo tako v skladu s predlaganim 
amandmajem k 25. členu urejal "poseben zakon" (kot je zapisano 
v določbi drugega odstavka 1. člena ZNOJ F), to je Zakon o 
sodniški službi. Za vprašanja, ki z njim niso posebej urejena, pa 
se bo uporabljal ZNOJF. 

4. Določba petega odstavka 60. člena Zakona o sodiščih je 
predstavljala osnovo za zagotovitev dodatnih finančnih 
sredstev za sodnike, ki sodelujejo v programu reševanja 
sodnih zaostankov. V predlogu tega zakona, ki vsebinsko v 
celoti sledi sedanji ureditvi iz petega odstavka 69. člena zakona 
(uveljavljenega z novelo ZSS-C, Ur.l. RS, št. 48/2001) je predlagatelj 
te določbe le ustrezno umestil v 46. člen zakona oziroma v poglavje 
o sodniški plači in nadomestilih. 

Ureditev določa dodatek k sodniški plači v višini 20% mesečno 
za vsak mesec sodelovanja, z dodatnim pogojem, da je sodnik 
do tega dodatka upravičen le, če preseže pričakovani obseg 
dela najmanj za eno petino, in še pod dodatnim pogojem, da tako 
preseganje dosega v celotnem času sodelovanja v programu 
oziroma najmanj eno leto, če je ta čas daljši. Predlog Sekretariata 
DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve, da naj bi se z zakonom 
uvedla različna višina dodatka po mnenju predlagatelja ni primeren, 
niti potreben. Zadostuje upoštevati učinek povečanega dela, kije 
nad pričakovanim. Stimulativno je, da sodniku za preseganje dela 
za manj kot eno petino pričakovanega obsega dela še ne pripada 
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dodatek, pač pa le, ko preseže obseg dela za 20%. S tem se tudi 
poudarja namen, ki ga je imel zakonodajalec, ko je z Zakonom o 
sodiščih zagotovil dodatna finančna sredstva (višje število rešenih 
zaostankov). Predlagatelj pri tem upošteva tudi stališče DZ RS, 
da je morebitno drugačno ureditev prepustiti zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju in njegovim izvedbenim aktom. Sedanja 
ureditev je (četudi kot začasna) nujna zaradi izvajanja programa 
odprave zaostankov pod delovnim imenom Herkules. 

5. Predlagatelj je upošteval stališče Sekretariata DZ RS za 
zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s predlogom novele, da naj 
bi sodnik s prenehanjem sodniške funkcije (zaradi izgube 
poslovne sposobnosti ali zdravstvene zmožnosti za opravljanje 
službe ali če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, 
da nadaljuje z opravljanjem sodniške službe na drugem sodišču) 
izjemoma pridobil pravico do starostne pokojnine brez 
zmanjšanja v posebnih primerih, če izpolnjuje pogoje, ki jih za 
tako pokojnino določa 55. člen zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Predlagal je črtanje omenjene pravice 
(amandma k 50. členu). 

6. Predlagatelj je dodatno preučil vprašanje določenosti 
disciplinskih kršitev, na kar utemeljeno opozarja Sekretariat 
DZ za zakonodajo in pravne zadeve. Upošteval je tudi stališče 
Ustavnega sodišča RS, ki je izreklo, da gre tudi v disciplinskih 
postopkih za kazniva ravnanja, pri katerih velja, podobno kot v 
kazenskem postopku, načelo določnosti disciplinskih kršitev. Zato 
so z amandmajem k 54. členu naštete kršitve sodniške dolžnosti, 
kot so predpisane z zakonom in sodnim redom oziroma kršitve, 
ki predstavljajo neredno opravljanje sodniške službe. Z 
amandmajem k 53. členu pa je izrecno zavarovana neodvisnost 
odločanja sodnika v zvezi z disciplinskim postopkom. 

7. V skladu s pripombo Sekretariata DZ RS za zakonodajo in 
pravne zadeve je z amandmajem za novi 68.a člen predlagana 
določba o trajanju suspenza v primeru (nove) disciplinske 
sankcije "prenehanja sodniške funkcije". 

8. Predlagatelj je upošteval tudi sklep Mandatno-imunitetne komisije 
DZ RS z dne 14.12.1999, ponovljen dne 21.3.2002, o proučitvi 
odprtih vprašanj o sodniški Imuniteti v zvezi s postopkom za 
njen odvzem oziroma podelitev. Skladno z mnenjem sekretariata 
DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve je predlagatelj ta 
vprašanja podrobneje uredil z amandmajem za novi 68. b člen. 

9. Člani Odbora DZ RS za notranjo politiko so menili, da je potrebno 
čas dodelitve na drugo sodišče brez privolitve sodnika 
podaljšati iz dosedanjih treh mesecev na daljše obdobje. Večja 
mobilnost sodnika (z amandmajem k 42. členu se predlaga čas 
šestih mesecev) lahko namreč v veliki meri prispeva k odpravljanju 
zaostankov in s tem dvigovanju pravne varnosti upravičencev. 
Povsem kratke dodelitve namreč ne omogočajo doseganja 
učinkov, glede na čas, ki ga dodeljeni sodnik potrebuje za študij 
zadev, razpis in izvedbo obravnav in izdelavo odločb. Prav tako 
so razpravljavci na seji sledili pobudi predsednika Vrhovnega 
sodišča RS, na podlagi katere bi določili širše območje, znotraj 
katerega bodo okrajni sodniki lahko razporejeni na posebna 
sodniška mesta za sodnike, ki bodo na drugih sodiščih reševali 
zadeve. Z amandmajem k 43. členu se namesto dosedanje 
dodelitve v okviru "sodnega okrožja" predlaga možnost dodelitve 
za "območje višjega sodišča". V sklopu določb o mobilnosti 
sodnikov in njihovih dodelitvah se, glede na utemeljeno opozorilo 
na seji matičnega odbora, še predlaga (amandma k 45. členu), da 
se bo prijava sodnika na poziv k prijavam za dodelitev štela za 
pisno privolitev za dodelitev. Sodnemu svetu tako ne bo potrebno 
v teh primerih posebej pridobiti pisne privolitve sodnika. 

10. Predlagatelj ni upošteval pomislekov Sodnega sveta RS o 
preširokih pooblastilih glede premestitve In dodelitve sodnika, 

saj je v razpravi v Državnem zboru RS prevladalo nasprotno 
stališče. Po mnenju Sodnega sveta so neustrezne tudi določbe v 
zvezi z razporejanjem okrajnih sodnikov na posebna sodniška 
mesta v prvih šestih letih opravljanja sodniške službe (medokrajni 
sodniki). Slovensko sodniško društvo pa predlaga črtanje novega 
71.a člena ("razpis za dodeljenega sodnika"). Upoštevajoč tudi 
mnenje Državnega sveta RS, ki večjo mobilnost sodnikov podpira, 
ter razpravo na seji Odbora DZ RS za notranjo politiko, iz katere 
je izhajalo pozitivno gledanje na obstoječe predloge sprememb in 
dopolnitev zakona (razpravljavci so se zavzeli celo za daljše 
časovno obdobje dodelitev brez privolitve in za širše območje, 
znotraj katerega opravljajo delo medokrajni sodniki) predlagatelj 
vztraja pri predlaganih določbah, ki so uveljavljene tudi v primerljivih 
zahodnoevropskih ureditvah. 

Predlagatelj je posebej preučil tudi predlog Sodnega sveta, da naj 
se namesto "mobilnosti sodnikov" omogoči "mobilnost zadev". 

Položaj strank v postopku je povezan z določanjem organov, ki 
razrešujejo zadeve glede na naravo posameznih spornih vprašanj 
(opredelitev krajevne in stvarne pristojnosti). Stranka ima v 
postopku (23. člen Ustave RS) pravico do zakonitega 
(naravnega) sodnika, kar vključuje tudi pravico do vnaprejšnje 
določenosti sodnega organa in sodnika, ki bo zadevo obravnaval. 
Glede na navedeno po mnenju predlagatelja ni ustavno skladen 
predlog Sodnega sveta, po katerem bi se uveljavilo pravilo, da naj 
zadeve "potujejo" k sodnikom in ne sodniki k zadevam. S tem bi 
izničili tudi zakonska pravila o organiziranosti in pristojnosti sodišč 
ter strankam naložili dodatne stroške v postopku. Odstopanje od 
pravil zakonitega sodnika ■ morebitna naknadna sprememba 
sodišča in sodnika mimo predvidenega razporeda - pa bi lahko 
celo omogočila odločanje o dodelitvi zadev v nasprotju z načelom 
vnaprej določenih meril oz. posegla v pravico strank do enakega 
obravnavanja, glede na popolnoma nepredvidljive okoliščine, ki 
izhajajo iz začasne manjše ali večje obremenjenosti posameznega 
sodišča, iz katerega oz. h kateremu bo zadeva dodeljena. 

11. Pri razmejevanju in izvrševanju pristojnosti med vejami oblasti 
ne sme priti do protiustavnih posegov enega v funkcijo drugega 
nosilca oblasti. Temeljno pravilo organizacijske in funkcionalne 
delitve oblasti je ustrezna porazdelitev moči, odgovornosti in 
nadzora. Določbe predloga zakona o službenem nadzoru zato 
ne pomenijo protiustavnega poseganja izvršilne veje oblasti v 
sodno oziroma ogrožanja ustavnega načela neodvisnosti 
sodnikov po 125. členu Ustave RS, kakor je bilo očitano v prvi 
obravnavi zakona. Pri sodniški neodvisnosti ne gre za "privilegij" 
ali "temeljno pravico", temveč za sredstvo učinkovitega in 
neodvisnega delovanja sodne veje oblasti, ki pa vsekakor vključuje 
tudi vpogled v izvrševanje sodnikovih dolžnosti. Predlagani 
službeni nadzor se bo opravljal po predsedniku sodišča in po 
neposredno višjem sodišču, medtem ko ima Ministrstvo za 
pravosodje le predlagateljsko funkcijo. Vzvod vzdrževanja rednega 
dela in spoštovanja zakonskih obveznosti sodne oblasti, tako 
ostaja v celoti v njeni pristojnosti. Predlagateljska pristojnost pa je 
nujno širša, saj brez službenega nadzora praviloma niti ni mogoče 
ugotoviti morebitnih kršitev, kar šele lahko omogoči uvedbo 
disciplinskega postopka, če so kršene sodniške dolžnosti. Tudi 
ne gre spregledati, da predsednika sodišča imenuje minister za 
pravosodje, kar ga zaradi posredne politične odgovornosti 
opravičuje kot predlagatelja uvedbe službenega nadzora. 

Glede na vedno večje število postopkov zoper Republiko Slovenijo 
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (v letu 2001 • 
206 pritožb, do polovice meseca marca 2002 pa že več kot 40 
novih pritožb), najpogosteje zaradi kršitve pravice do sojenja v 
razumnem roku, se je predlagatelj odločil za dodaten ukrep v 
okviru službenega nadzora pri navedenih kršitvah^. Z 
amandmajem k 52. členu je razširil pristojnosti predsednika 
sodišča zaradi zatrjevane domnevne kršitve pravice do sojenja 
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v razumnem roku. Predlagatelj z amandmajem pooblašča 
predsednika sodišča, da sme (poleg opozorila in morebitnega 
disciplinskega postopka) odrediti prednostno reševanje zadeve 
(nov šesti odstavek 79. a člena). Pri tem gre za določitev načina 
za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka 72. člena Zakona o 
sodiščih, po katerem predsednik sodišča, če ugotovi 
nepravilnosti, lahko predlaga tudi ukrepe "po določbah zakona, ki 
ureja sodniško službo". 

12. Tudi v ostalem delu predlaganih sprememb in dopolnitev 
zakona, ki se nanašajo na položaj sodnika (npr. dodeljevanje 
sodnikov, pristojnosti ministra za pravosodje v zvezi z uvedbo 
disciplinskega postopka, posredovanje podatkov o obsegu 
sodnikovega dela), posamezne določbe ne spreminjajo 
vzpostavljenega ravnovesja med tremi vejami oblasti. Ob 
upoštevanju načela zavor in ravnovesij, predlagane rešitve 
zagotavljajo omejevanje in medsebojni nadzor med vejami oblasti, 
kar zmanjšuje možnost zlorabe. S tem se dosledno udejanja 
pravna država in spoštujejo človekove pravice. Zato predlagatelj 
teh določb ni spreminjal. 

13. Predlagatelj je upošteval pomisleke k znižanju starostne 
meje za izvolitev v sodniško funkcijo in z amandmajem k 4. členu 
predlaga ohranitev sedanje ureditve. 

Glede stališča Odbora DZ za notranjo politiko, naj se preuči 
možnost, da bi med pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo uvrstili 
kot pogoj tudi nekajletne delovne Izkušnje, ki bi jih moral kandidat 
za sodnika pridobiti kot strokovni sodelavec na sodišču, 
predlagatelj pojasnjuje, da je pogoj delovnih izkušenj s predlogom 
že zaostril z dodanimi besedami "na pravniških delih" (5., 6., 7. in 
8. člen zakona). Praviloma so v praksi izbrani strokovni sodelavci, 

vendar bi bilo po mnenju predlagatelja omejevanje možnosti drugih 
kandidatov, ki nimajo takih izkušenj, lahko sporno z vidika ustavne 
enakosti glede dostopa do delovnega mesta (49. člen ustave). Še 
posebej dokler ni ustrezno zagotovljen dostop do delovne prakse 
na sodiščih. Predlagatelj načrtuje pripravo zakona, ki bo na novo 
urejal sistem izobraževanja pravnikov po opravljeni diplomi na 
fakulteti, pripravlja celovito reformo pripravništva, pravniškega 
državnega izpita in vstopa v sodniški poklic. Predlagatelj meni, da 
je glede teh vprašanj dokončno odločitev primerno odložiti tudi 
glede na predlagane ustavne spremembe, ki se nanašajo na 
poskusni sodniški mandat. 

14. Komisija za politični sistem Državnega sveta Republike 
Slovenije je v svojem mnenju zapisala, da so predlagane 
spremembe in dopolnitve potrebne. Strinjajo se z določbami glede 
disciplinskega postopka ter glede premestitev in dodelitev 
sodnikov. Glede nove določbe o splošni sodnikovi dolžnosti (novi 
drugi odstavek 2. člena) ter določbe o definiranju "osebnostne 
primernosti", pa Državni svet meni, da sodijo v sodniški kodeks. 
Predlagatelj poudarja, da gre v obeh primerih za ureditev načela, 
ki je zaradi svoje izjemne pomembnosti "pridržano zakonu" (nem. 
Gesetzesvorbehalt). Primernost za opravljanje sodniške funkcije 
je eden od splošnih pogojev za izvolitev. Postopek za izvolitev 
oziroma imenovanje sodnika je natančno določen v 2. oddelku II. 
poglavja zakona, pri čemer določbe zajemajo področje preverjanja 
izpolnjevanja vseh (splošnih in posebnih) pogojev. Določbe zakona 
o sodniški službi urejajo položaj sodnika ("Sodnik je v službenem 
razmerju z Republiko Slovenijo") in so po svoji vsebini lex specialis 
v razmerju do zakona, ki ureja delovna razmerja. V tem okviru je 
potrebno razumeti tudi nujnost uvrstitve v zakon določbe o 
disciplinskih sankcijah (tudi sankcijo "premestitve na drugo 
sodišče"). 

Ljubljana, dne 11.4.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
K PREDLOGU ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI - DRUGA 

OBRAVNAVA - EPA 440-III 

K 4. členg 

V prvem odstavku se črta besedilo "v 3. točki število "30" 
nadomesti s številom "28"," in beseda "pa". 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč razpravo v Državnem zboru RS se je predlagatelj 
odločil za črtanje predloga zakona za znižanje starostne meje za 
izvolitev v sodniško funkcijo. Znižanje starostne meje iz dosedanjih 
30 let na 28 je do celovite preureditve področja izobraževanja za 
pravosodne poklice in vstopa v sodniško funkcijo lahko 
preuranjeno. Zaradi pomanjkanja prakse in življenjskih izkušenj 
premladih kandidatov za sodnike, pa je lahko v posameznih 
primerih neustrezno z vidika njihove učinkovitosti in strokovne 
samostojnosti. 

k 20. členu 

V drugem odstavku spremenjenega 29. člena se za besedo 
"katerim" doda beseda "natančneje". 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč mnenje Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne 
zadeve se z amandmajem izrecno določa, da bo minister za 
pravosodje s podzakonskim aktom le "natančneje" določil obvezne 
sestavine ocene sodniške službe, tako da bo omogočeno njeno 
objektivno vrednotenje in primerljivost. 

k 25. členu 

V novem drugem odstavku 39. člena se črta besedilo če 
navedeni zakon ne določa drugače". 

V novem tretjem odstavku se črta besedilo če navedeni zakon 
ne določa drugače". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Za druga vprašanja glede nezdružljivosti funkcije sodnika s 
pridobitno dejavnostjo se uporabljajo določila zakona, ki ureja 
nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo". 
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Obrazložitev: 
V skladu z določbo drugega odstavka 1. člena Zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 
ureja nezdružljivost funkcije sodnikov s pridobitno dejavnostjo ta 
zakon kot poseben zakon. Zato se predlaga, upoštevajoč tudi 
pripombo Sekretariata DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve 
črtanje besedila, ki napotuje na "navedeni" zakon. Pač pa se 
določa glede vseh vprašanj nezdružljivosti, ki z Zakonom o 
sodniški službi niso posebej urejena, uporaba določb zakona, ki 
ureja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo. 

k 27. členu 

V novem 43.a členu se črta drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč mnenje Sekretariata DZ RS za zakonodajo in pravne 
zadeve, ki opozarja na ustrezno uskladitev določb predloga 
zakona z določbami zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki 
predvideva tudi ureditev mentorskih dodatkov funkcionarjev, se 
predlaga črtanje drugega odstavka novega člena, ki ureja 
mentorske zadolžitve, ki naj bi se v okviru obsega dela posebej 
upoštevale pri oceni sodniške službe. 

k 29. členu 

29. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč stališča, izražena v razpravi v DZ RS ter upoštevajoč 
stališče Sekretariata DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve, ki 
predlaga uskladitev določb predloga novele o nagrajevanju 
sodnikov in njihovem napredovanju s predlogom zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, se predlaga črtanje tistih predlaganih 
določb zakona, ki spreminjajo ureditev plač sodnikov, dodatke 
oziroma nagrade. 

Smotrno je počakati na sprejem Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki bo urejal tudi sistem plač sodnikov kot funkcionarjev 
v javnem sektorju. 

k 34, členu 

Prvi odstavek spremenjenega 57. člena se črta. 

Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek. 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč stališča, izražena na razpravi na seji Odbora DZ 
RS za notranjo politiko ter upoštevajoč stališče Sekretariata DZ 
RS za zakonodajo in pravne zadeve, ki predlaga uskladitev določb 
predloga novele o nagrajevanju sodnikov in njihovem napredovanju 
s predlogom zakona o sistemu plač v javnem sektorju, se predlaga 
črtanje tistih predlaganih določb zakona, ki spreminjajo ureditev 
plač sodnikov, dodatke oziroma nagrade. 

Smotrno je počakati na sprejem Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki bo urejal tudi sistem plač sodnikov kot funkcionarjev 
v javnem sektorju. 

k 42. členu 

V prvem odstavku spremenjenega 68. člena se besede "za čas 
največ treh mesecev" nadomestijo z besedami "za čas največ 
šestih mesecev". 

Obrazložitev: 
V razpravi v Državnem zboru RS je bilo opozorjeno, da je potrebno 
čas dodelitve sodnika (ki je možna tudi brez njegove privolitve) 
podaljšati z dosedanjih treh mesecev na daljše obdobje. 

Predlagatelj ocenjuje, da čas šestih mesecev, kolikor lahko znaša 
("prisilna") dodelitev na podlagi predlaganega amandmaja, v 
razumni in še dovoljeni meri posega v sodnikovo neodvisnost z 
vidika načela nepremakljivosti sodnika. Potrebno je namreč 
upoštevati, da je upravičencem pri vseh sodiščih potrebno nuditi 
ustrezno sodno varstvo v razumnem roku, pri čemer se prav z 
dodelitvijo in s tem povezano odpravo sodnih zaostankov povečuje 
stopnja pravne varnosti. Tehtanje pravice do sojenja v razumnem 
roku iz 23. člena Ustave Republike Slovenije z načelom 
"nepremakljivosti sodnika" ob predlagani določbi pokaže, da gre 
pri spremenjenem predlogu za ustavno skladno ureditev. 

k 43. členu 

V prvem odstavku spremenjenega 69. člena se besede "istega 
sodnega okrožja" nadomestijo z besedami "območja istega višjega 
sodišča". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se sledi pobudi predsednika Vrhovnega sodišča 
RS in razpravi v Državnem zboru RS, na podlagi katere se 
predlaga širše območje, znotraj katerega bodo okrajni sodniki 
lahko v prvih šestih letih opravljanja sodniške službe razporejeni 
na posebno sodniško mesto za sodnike, ki bodo na drugih okrajnih 
sodiščih reševali zadeve v določenih primerih. Tako se predlaga 
območje istega višjega sodišča (do sedaj istega sodnega okrožja), 
kar konkretno pomeni, da bo npr. okrajni sodnik v Kranju lahko 
dodeljen reševati zadeve pri Okrajnem sodišču v Domžalah 
(znotraj Višjega sodišča v Ljubljani). 

k 45. členu 

Na koncu tretjega odstavka spremenjenega 71. člena se doda 
nov stavek, ki se glasi: "Prijava sodnika na poziv k prijavam za 
dodelitev šteje za pisno privolitev iz tretjega odstavka 4. člena 
tega zakona.". 

Obrazložitev: 
V skladu s predlaganim amandmajem sodnemu svetu pred 
odločitvijo o dodelitvi ne bo treba pridobiti pisne privolitve sodnika. 
Že s prijavo tega sodnika na poziv k prijavam za dodelitev je 
sodnik (pisno) izrazil privolitev k dodelitvi, pri čemer je bil seznanjen 
s predvidenim časom dodelitve. Le-ta lahko znaša največ tri leta. 

Z amandmajem se tako ustrezno upošteva spremenjena določba 
tretjega odstavka 4. člena zakona, ki za dodelitev zahteva pisno 
privolitev sodnika, in opozorilo iz razprave v Državnem zboru 
RS. 

k 50. členu 

50. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Upoštevajoč razpravo v Državnem zboru RS in mnenje 
Sekretariata DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve se predlaga 
črtanje spremenjenega 75. člena zakona, ki daje sodniku pravico 
do starostne pokojnine brez zmanjšanja v posebnih primerih, če 
gre za prenehanje sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki 
prvega odstavka 74. člena zakona (zaradi izgube poslovne 
sposobnosti ali zdravstvene zmožnosti za opravljanje službe ali 
če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da nadaljuje 
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z opravljanjem sodniške službe na drugem sodišču).Taka ureditev 
bi povzročila neenako obravnavanje sodnikov v razmerju do 
drugih upravičencev, ki tovrstne možnosti nimajo. Enotno ureditev 
lahko zagotovi nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju ali 
zakon, ki ureja socialno in pokojninsko zavarovanje. 

k $2- $leng 

V 79.a členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki 
se glasi: 

"Če se pri službenem nadzoru ali v zvezi z nadzorstveno pritožbo 
ugotovi, da je ogrožena ali kršena pravica do odločanja brez 
nepotrebnega odlašanja, se sodniku lahko odredi prednostno 
reševanje zadeve in določi rok, v katerem mora sodnik poročati 
o posameznih dejanjih v postopku.". 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se v novi 79.a člen uvršča tudi odredba 
predsednika sodišča zaradi odprave oziroma preprečitve 
zatrjevane domnevne kršitve pravice do sojenja v razumnem 
roku. Pri tem gre za določitev načina za izpolnitev obveznosti iz 
drugega odstavka 72. člena Zakona o sodiščih, po katerem 
predsednik sodišča, če ugotovi nepravilnosti, lahko predlaga tudi 
ukrepe "po določbah zakona, ki ureja sodniško službo". 
Predlagatelj z amandmajem določa dodaten ukrep (poleg opozorila 
in morebitnega disciplinskega postopka) tudi v možni odreditvi 
prednostnega reševanja zadeve (nov šesti odstavek 79.a člena). 

Z9 npvi 52,a člen 

Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi: 

52.a člen 

Naslov 1. oddelka VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"Disciplinska odgovornost, disciplinske kazni in 
zastaranje". 

Obrazložitev: 
Utemeljena je pripomba Sekretariata DZ RS za zakonodajo in 
pravne zadeve, da vsebina spremenjenega 84. člena ne sodi v 
okvir dosedanjega naslova 1. oddelka VII. poglavja, tj. disciplinska 
odgovornost in disciplinske kazni. Temu je potrebno prilagoditi 
naslov in vanj vključiti tudi "zastaranje", ki ga ureja spremenjeni 
84. člen. 

Glede nato, daje potrebno ločiti zastaranja disciplinskega pregona 
od zastaranja izvršitve disciplinske sankcije, je ustrezno v 
naslovu dodati le splošni pojem, tj. "zastaranje", pri čemer le-ta 
vključuje obe vrsti zastaranja. 

k 53. členu 

V spremenjenem 80. členu se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

"V okviru disciplinskega postopka ni dovoljeno posegati v 
neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije." 

Obrazložitev: 
Podobno kot je to določeno pri opravljanju službenega nadzora, 
je tudi za postopek ugotavljanja disciplinskih kršitev zoper sodnika 

primerno izrecno določiti, da v okviru tega postopka ni dovoljeno 
posegati v neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije. 
Gre za ddločbo, ki varuje spoštovanje ustavno zagotovljenega 
načela o neodvisnosti sodstva oziroma sodnika kot predstavnika 
sodne veje oblasti. S tem se odpravljajo tudi možni dvomi o dosegu 
in pomenu vloge, ki jo ima lahko predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje, glede uvedbe disciplinskega postopka zoper sodnika. 

k 54. členu 

V spremenjenem 81. členu se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Dejanja, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti oziroma neredno 
opravljanje sodniške službe, so zlasti: 

1. dejanje, ki ima zakonske znake kaznivega dejanja, storjenega 
pri opravljanju sodniške funkcije, 

2. neizpolnitev ali neupravičena odklonitev izvršitve sodniške 
dolžnosti, 

3. nevestno, nepravočasno, neustrezno ali malomarno 
opravljanje sodniške službe, 

4. nezakonito ali nesmotrno razpolaganje s sredstvi, 
5. izdajanje uradne ali druge tajnosti, določene z zakonom ali 

sodnim redom, 
6. zloraba položaja ali prekoračitev uradnih pooblastil, 
7. zloraba pravice do odsotnosti z dela, 
8. nedoseganje pričakovanih rezultatov dela več kot tri mesece 

zaporedoma iz neopravičenih razlogov, 
9. kršitev z zakonom in sodnim redom določenega vrstnega 

reda oziroma prednostnega obravnavanja zadev, 
10. opravljanje funkcij, dela ali dejavnosti, ki so po ustavi in zakonu 

nezdružljive s sodniško funkcijo, 
11. opustitev obvestila predsedniku sodišča o sprejemu dela 

zaradi ocene nezdružljivosti s sodniško funkcijo, 
12. opustitev sporočila o podanih zakonskih razlogih za Izločitev 

sodnika ali nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja 
izločitveni razlog, 

13. vnaprejšnje javno izražanje v sodni zadevi, o kateri še ni 
pravnomočno odločeno oziroma v kateri je vloženo izredno 
pravno sredstvo, 

14. vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško 
neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, 

15. neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do 
posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z 
opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje, 

16. oviranje delovanja sodišča zaradi uveljavljanja lastnih pravic, 
17. sprejemanje daril ali drugih koristi v zvezi s sodniško službo, 
18. nepredložitev ali nepravočasna predložitev podatkov o 

premoženjskem stanju, 
19. kršitev ali opustitev mentorskih zadolžitev, 
20. nespoštovanje izdanih odločb o premestitvi ali dodelitvi 

sodnika, 
21. onemogočanje ali oviranje izvajanja določb zakona o 

službenem nadzoru sodnikovega dela in o nadzorstvenih 
pritožbah, 

22. poslovanje s strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi 
osebami v nasprotju z določbami sodnega reda, 

23. neupoštevanje ukrepov za redno in učinkovito izvajanje sodne 
oblasti, 

24. kršitev ali opustitev ukrepov po programu za reševanje 
zaostanka pri sodišču, 

25. neizpolnjevanje dolžnosti strokovnega izobraževanja, 
26. kršitev predpisov o varstvu pri delu, 
27. kršitev določb sodnega reda o uporabi službenega oblačila. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
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Obrazložitev: 
Sekretariat DZ za zakonodajo in pravne zadeve v svojem mnenju 
k predlogu zakona opozarja na odločbo Ustavnega sodišča Up- 
173/96, v kateri je izreklo, da gre tudi v disciplinskih postopkih za 
kazniva ravnanja, pri katerih velja podobno kot v kazenskem 
postopku, da morajo biti disciplinske kršitve vnaprej določene. 

Izhodišče za podrobnejšo opredelitev disciplinskih kršitev 
predstavlja spremenjeni prvi odstavek 81. člena, ki določa, da se 
sodniku lahko izreče disciplinska sankcija, če je z naklepom ali iz 
malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom 
in sodnim redom, ali neredno opravljal sodniško službo. Na tej 
podlagi se predlaga nov drugi odstavek tega člena, ki zajema 
oziroma razčlenjuje možne kršitve sodniških dolžnosti oziroma 
neredno opravljanje službe. 

Kršitve so naštete primeroma, kar pomeni, da predstavljajo 
disciplinsko kršitev (tako kot v sedaj veljavni ureditvi) tudi druga 
dejanja po prvem odstavku 81. člena zakona. 

za novi 68.a člen 

Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi: 

68.a člen 

V 97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"V primeru iz četrtega odstavka 91. člena traja suspenz najdalj do 
dokončne odločitve pristojnega organa v disciplinskem postopku". 

Obrazložitev: 
V predlaganem amandmaju je upoštevana pripomba Sekretariata 
DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve za natančnejšo ureditev 
določbe o trajanju suspenza (95. člen), ki spada v sklop določb, 
ki se uporabijo v primeru, ko lahko predsednik Vrhovnega sodišča 
RS izreče sodniku ob vložitvi predloga za izrek disciplinske 
sankcije začasno odstranitev iz sodniške službe. 

Na podlagi prvega odstavka 97. člena traja suspenz do dokončne 
odločitve pristojnega organa o razrešitvi sodnika. Gre za primere, 
ko je zoper sodnika uveden kazenski postopek in s tem možnost 
razrešitve. V primeru disciplinskega postopka razrešitev sodnika 
ni možna (najhujša sankcija je prenehanje sodniške funkcije), 
zato tudi suspenz ni možen do dokončne odločitve o razrešitvi, 
temveč do dokončne odločitve v disciplinskem postopku. 

za novi 68.b člen 

Za novim 68.a členom se doda nov 68.b člen, ki se glasi: 

68.b člen 

99. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Kadar je za odreditev pripora oziroma za začetek kazenskega 
postopka zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega zbora, 
pristojno sodišče o tem, da je vložilo zahtevo za dovoljenje, obvesti 
sodni svet in ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Državni zbor odloči o dovoljenju po pridobitvi mnenja sodnega 
sveta". 

Obrazložitev: 
Po določbi drugega odstavka 134. člena Ustave RS ima sodnik 
(relativno, procesno) imuniteto, saj ne sme biti priprt niti ne sme 
biti brez dovoljenja Državnega zbora RS zoper njega začet 
kazenski postopek, če je osumljen kaznivega dejanja pri 

opravljanju sodniške funkcije. 

Mandatno imunitetna komisija Državnega zbora RS je s sklepoma 
z dne 14.12.1999 in 21.3.2002 pozvala Vlado RS, da prouči odprta 
vprašanja o sodniški imuniteti v zvezi s postopkom za odvzem 
oz. podelitev sodniške imunitete in jih podrobneje uredi v 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.Temu pozivu 
je priložila mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora RS v zvezi z odločanjem o imuniteti sodnikov. 
Iz mnenja izhaja, da "bi bilo treba kritično in praktično razmisliti, 
na podlagi katerih dokumentov, poleg zahteve same, Državni 
zbor RS lahko sploh pristopi k odločanju o imuniteti sodnika." 
Sekretariat meni, da bi kazalo razmišljati tudi o morebitni širši 
vlogi Sodnega sveta v teh postopkih, saj bi bilo s stališča odločanja 
v Državnem zboru RS njegovo mnenje smiselno obvezno pridobiti 
v vseh primerih odločanja o imuniteti sodnika, upoštevaje tudi 
njegovo vlogo pooblaščenega predlagatelja za izvolitev sodnikov. 
Izrecno se predlaga preučitev tega vprašanja v okviru 
pripravljajočih sprememb Zakona o sodniški službi. 

Tudi v nadaljevanju mnenja sekretariata (ki je deloma namenjen 
obravnavanju problematike poslovniških določil o sodniški 
imuniteti) je izrecno navedeno, da je pri podelitvi imunitete za 
sodnika potrebno upoštevati tudi druge okoliščine, kot velja pri 
poslancih, zato bo kakršnokoli odločanje brez mnenj sodne oblasti 
otežkočeno. 

Predlagatelj je v skladu z navedenim mnenjem oblikoval predlog 
novega besedila 99. člena zakona tako, da je ureditev enotna za 
primere, ko je zoper sodnika predlagan pripor, kakor za primere, 
ko je zoper sodnika predlagan začetek kazenskega postopka, 
zaradi suma kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. 
Tudi Ustava RS v ničemer ne ločuje med tema dvema položajema, 
v obeh primerih zahteva dovoljenje Državnega zbora RS. Iz 
razlogov, ki so navedeni, je primerna enaka ureditev obeh 
položajev. 

Skladno s tako ureditvijo je bilo potrebno preoblikovati sedanje 
zakonsko določilo, in ga (upoštevajoč, da gre za različne organe 
odločanja) tudi terminološko prirediti enotni ureditvi. Tako je za 
organ, ki je pristojen odločiti in dolžan zaprositi Državni zbor RS 
uporabljen enoten izraz "sodišče", kar je skladno tudi z načelnim 
pravnim mnenjem občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 22. in 
23.6.1993. Po tem pravnem mnenju namreč zahtevo Državnemu 
zboru RS, da dovoli, da se zoper sodnika začne kazenski 
postopek, ne pošlje upravičeni 'tožilec, pač pa jo pošlje sodišče 
potem, ko opravi preizkus, ali je vloga popolna in razumljiva, ali ko 
preizkusi zahtevo za preiskavo ali obtožni akt in ugotovi, da ni 
podan razlog zavrženje obtožnega akta ali zaustavitev 
kazenskega postopka po 270. členu ZKP. Ker ni le pri odreditvi 
pripora, pač pa tudi v drugem primeru za pridobitev dovoljenja 
(po predhodnem formalnem preizkusu ustreznega obtožnega 
akta) pristojno sodišče, je uporabljen ta izraz. Upoštevajoč, da 
tudi za odreditev pripora ni pristojen le preiskovalni sodnik (kakor 
navaja sedanji drugi odstavek 99. člena), je izraz, ki upošteva 
možno različno funkcionalno pristojnost, primernejši od obeh 
sedanjih. 

Z9 nov naslov prt?<J 7Q. člgnpm 

Pred 70. členom se vstavi naslov, ki se glasi: 

"PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE". 

Obrazložitev: 
Določbe od 70. do 77. člena predloga zakona so prehodne in 
končne določbe tega zakona, zato je utemeljen predlog 
Sekretariata DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve, da se pred 
70. člen vstavi ustrezen naslov poglavja. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRAVDNEM POSTOPKU 

(ZPP-A) 

- prva obravnava - EPA 507 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2011-0006 
Številka: 710-13/2002-1 
Ljubljana, 11.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 70. redni seji dne 11.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU - EU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1. Stanje na področju mirnega reševanja sporov 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91, 42/97 in 66/2000; 
v nadaljevanju Ustava) v 23. členu ter Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) v 6. členu 
zagotavlja pravico do sodnega varstva. Tako Ustava kot EKČP 
pa ob tem zagotavljata tudi pravico do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja oz. do sojenja v razumnem roku. Izvrševanje te pravice 
pa je v Sloveniji glede civilnih sporov ogroženo. Razloge za to je 
mogoče iskati v ravnanju strank in sodišča v posameznih primerih, 
vendar pa tudi v splošnem stanju zaostankov kot posledice 
preobremenjenosti (vsaj nekaterih) sodišč v Sloveniji. 

Postavlja se vprašanje, ali bi bilo mogoče kot ukrep, ki bi lahko 
prispeval k razbremenitvi sodišč in s tem zmanjšanju stanja 

zaostankov na sodiščih, uveljaviti, vzpodbuditi in razširiti 
alternativno reševanje sporov (v nadaljevanju: ARS; alternative 
dispute resolution - ADR) - to je načinov, ki omogočajo, da se 
spor reši brez intervencije sodišča ali vsaj brez meritorne odločitve 
sodišča. Ob tem je treba poudariti, da racionalizacija in 
ekonomičnost sodnih postopkov oziroma zmanjšanje sodnih 
zaostankov ni edini namen spodbujanja oblik alternativnega 
reševanja sporov. Spodbujanje teh oblik namreč služi tudi cilju, da 
se v večji meri vzpostavi zavest, da je mirna rešitev spora pravna 
vrednota. Sporazumna rešitev v spornem razmerju je v več 
primerih za obe stranki tudi po vsebini sprejemljivejša, saj 
omogoča takšno ureditev razmerja, ki je s sodbo ne bi bilo mogoče 
doseči, omogoča pa tudi ohranitev dobrega osebnega ali 
poslovnega sodelovanja med strankama tudi v bodoče, kar je še 
posebej pomembno pri trajnih razmerjih (npr. trajni poslovni 
partnerji, sosedje, družinska razmerja). 

V širšem smislu spada med oblike alternativnega reševanja sporov 
tudi aktivnost sodišča v smeri spodbujanja sodnih poravnav. Že 
po veljavnem Zakonu o pravdnem postopku (Ur.l. RS, št. 26/99; v 
nadaljevanju ZPP) ima sodnik dolžnost (ne le možnost, kot je to 
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veljalo po Zakonu o pravdnem postopku iz leta 1977; v nadaljevanju 
ZPP/77), da stranki opozori na možnost sodne poravnave in jima 
pomaga, da se poravnata (306. člen ZPP). Vendar pa bi bilo treba 
aktivnosti sodišča pri spodbujanju sklepanja sodnih poravnav še 
bolj poudariti. Ugotovimo namreč lahko, da je delež sklenjenih 
sodnih poravnav v Sloveniji nizek, precej nižji kot npr. v ureditvah, 
za katere je značilna podobna ureditev procesnega in 
materialnega prava, pa tudi splošna raven pravne kulture in 
tradicije (npr. Nemčija). 

Tudi dve izmed priporočil zaključne Konference v okviru tvvining 
projekta z ZRN "Modernizacija sodstva", ki je potekala od 27. do 
29.6.2001 na Brdu pri Kranju, se nanašata na obravnavano 
problematiko. Priporoča se, "da se preuči možnost povečanja 
učinkovitosti dela predvsem z boljšo organizacijo in z 
učinkovitejšim vodenjem konkretnih postopkov, z aktivnim in 
odprtim sojenjem, ki vodi k poravnavanju strank, kadar je to 
možno". Prav tako se priporoča "da se preuči možnost sprememb 
ZPP tako, da se ponovno uvede pripravljalni (oz. poravnalni) 
narok....". 

Od različnih oblik alternativnega reševanja sporov v ožjem smislu 
(tj. brez sodne poravnave), kakršne poznajo tuje zakonodaje, 
pozna slovensko pravo zaenkrat samo arbitražo in koncilijacijo 
(mediacijo) v okviru arbitražnega postopka.1 V okviru (rednega) 
sodnega postopka ostaja strankam kot alternativna možnost 
samo t.i. preventivna poravnava po 309. členu ZPP2, vendar se 
je praktično nikoli ne poslužujejo. 

Klasična alternativa sodnemu reševanju sporov je nedvomno 
arbitraža. Veljavni ZPP dopušča arbitražno sojenje v zelo širokem 
obsegu. Stranke se lahko dogovorijo za pristojnost domače 
arbitraže za vse spore o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo 
(člen 460/1 ZPP), za dogovoro pristojnosti tuje arbitraže pa morata 
biti izpolnjena še dva nadaljnja pogoja: ena od strank mora biti 
fizična oseba s prebivališčem v tujini ali pravna oseba s sedežem 
v tujini in ne sme iti za spor, za katerega je izključno pristojno 

1 V preteklosti bi lahko za alternativno obliko reševanja sporov šteli 
poravnalne svete, ki so bili v zvezni in republiški ustavi iz leta 1974 
opredeljeni kot samoupravna sodišča. Po ZPP iz leta 1977 (Uradni list 
SFRJ, št. 4/77 in nasl.) je bil v sporih majhne vrednosti predhoden 
poskus poravnave pred poravnalnim svetom pod določenimi pogoji celo 
obvezen: po 468. členu je moralo sodišče v primeru, če sta imeli obe 
stranki stalno ali začasno prebivališče na območju iste občine ali če sta 
bili zaposleni v isti organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni 
organizaciji ali skupnosti, pri kateri je bil poravnalni svet, odstopiti 
zadevo poravnalnemu svetu, da poskusi poravnavo. V praksi pa se je 
pokazalo, da omenjena ureditev ni prispevala k hitrejšemu reševanju 
sporov, temveč je zaradi nje prihajalo celo do zavlačevanja postopka, 
zato je bila določba 468. člena z novelo iz leta 1990 (Uradni list SFRJ, 
št. 27/90) črtana. Več o tem glej Ude L., Civilni pravdni postopek in 
samoupravni sodni postopek, Ljubljana 1980, str. 393 in nasl. 

2 Po 309. členu ZPP lahko tisti, ki namerava vložiti tožbo, poskusi pri 
okrajnem sodišču, na območju katerega ima prebivališče nasprotna 
stranka, doseči poravnavo. V tem primeru sodišče povabi nasprotno 
stranko in jo seznani s predlogom. 

slovensko sodišče (člen 460/2). Stranke se lahko dogovorijo za 
pristojnost institucionalne ali priložnostne (ad hoc) arbitraže, 
arbitražni dogovor pa je lahko sklenjen v obliki posebne pogodbe, 
ki se nanaša na že nastali spor, ali v obliki arbitražne klavzule, ki 
se nanaša na spore, ki bi utegnili nastati iz pogodbe, katere 
sestavni del je (člen 461/1 ZPP). Kljub širokim možnostim sklepanja 
arbitražnega dogovora pa se stranke sorazmerno redko odločajo 
za arbitražo. Izjema je le Stalna arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, 
ki reši letno okoli 200 sporov. Stalna arbitraža pri Gopodarski 
zbornici Slovenije ima po dosegljivih podatkih še vedno zelo majhen 
"pripad" zadev (15 do 20 novih zadev letno), podatkov o zadevah, 
ki se rešujejo pred priložnostnimi arbitražami pa ni, vendar lahko 
sklepamo, da je teh zadev še manj. 

Stranke se torej kljub preobremenjenosti sodišč in dolgotrajnosti 
sodnih postopkov ne odločajo za alternativne možnosti, ki so jim 
na razpolago. Ugotoviti je treba, kakšni so razlogi za takšno stanje, 
saj jih bo treba upoštevati pri urejanju novih oblik alternativnega 
reševanja sporov. Najpomembnejši razlog je gotovo ta, da so 
stranke premalo seznanjene z možnostjo, da lahko vse spore o 
pravicah, s katerimi prosto razpolagajo, zaupajo arbitraži, ter z 
možnostjo predhodne poravnave pri sodišču. Vendar predlagatelj 
ocenjuje, da so razlogi tudi vsebinske narave. Za predhodno 
poravnavo pri sodišču se stranke morda nerade odločajo zato, 
ker se bojijo, da bodo s tem prehitro razkrile svoje "šibke točke" 
in pokazale, kako daleč so v sporu pripravljene popustiti, kar bi 
nasprotnik lahko izrabil v nadaljnjem postopku. 

Arbitraža, kot je urejana v ZPP, pa je primerna predvsem za 
reševanje gospodarskih sporov in ne toliko za reševanje sporov 
iz civilnopravnih razmerij med posamezniki, čeprav po zakonu 
tudi za to ni ovire. Zlasti primerna je takrat, kadar si zaradi ohranitve 
dobrih poslovnih odnosov obe stranki želita ustrezno rešitev 
spora, vendar je ta odvisna od zapletenih dejanskih in pravnih 
vprašanj. V sporih, do katerih pride zato, ker ena od strank 
zavlačuje z izpolnitvijo svoje obveznosti, pa ni mogoče pričakovati, 
da bo taka stranka pristala na arbitražni dogovor, saj ne želi, da bi 
bil spor hitro rešen. Poleg številnih prednosti pa ima arbitraža tudi 
nekatere slabe strani. Ker je postopek pred arbitražo 
enostopenjski, naj bi bil v načelu cenejši od sodnega postopka. 
Vendar stroški, ki jih zaračunavajo institucionalne arbitraže, niso 
ravno nizki. Zlasti velja to za spore nižje vrednosti, saj arbitraže 
navadno zaračunavajo sorazmerno visoko pavšalno pristojbino. 
Strankam sicer ostaja možnost ad hoc arbitraže, vendar morajo 
v tem primeru same poskrbeti za njeno konstituiranje, izbrati 
pravila postopka ter zagotoviti ustrezne pogoje za njeno delovanje. 
Nekaterim strankam očitno ne ustreza prav to, da se postopek 
zaključi na eni sami stopnji, saj želijo za varstvo svojih interesov 
Izkoristiti vsa pravna sredstva. Končno pa je treba tudi upoštevati, 
daje število pravnih strokovnjakov, ki so pripravljeni poleg rednega 
dela opravljati še funkcijo arbitra, omejeno. Zato ni mogoče 
pričakovati, da bi arbitraža, kot je urejena sedaj, lahko bistveno 
prispevala k razbremenitvi sodišč. 

Ideje o uveljavitvi postopkov alternativnega reševanja sporov 
(predvsem mediacije) kot procesne predpostavke za dopustnost 
tožbe v pravdnem postopku predlagatelj ne podpira. Prav tako ne 
podpira praktično enake ureditve, po kateri sodišče določene 
vrste zadev avtomatično odstopi v postopek mediacije. Tudi 
izkušnje iz ZDA kažejo, da se takšen sistem ne obnese. Tudi v 
Nemčiji, kjer je na podlagi novih deželnih zakonov ponekod 
predpisan obvezen predhodni postopek mediacije v sporih majhne 
vrednosti, so praktični učinki zanemarljivi. 

Predlagatelj ocenjuje, da je v tem času kot ukrep za širšo 
uveljavitev mirnega reševanja sporov predvsem treba poudariti 
vlogo sodnika pri sklepanju sodnih poravnav v okviru rednega 
pravdnega postopka. Določbe ZPP je treba razširiti glede objekta 
poravnave (ne le za tožbeni zahtevek, pač pa tudi za ureditev 
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drugih spornih vprašanj) in omogočiti, da pri sklenitvi poravnave 
sodeluje tudi oseba, ki ni stranka pravdnega postopka. Predvsem 
pa se kot pomanjkljivost obstoječe zakonodaje izkaže, da v 
postopku ni predviden poseben stadij, v katerem bi sodišče 
preizkušalo možnosti za sklenitev sodne poravnave. Veljavni ZPP, 
ki po prejemu tožbe in odgovora predvideva neposredno razpis 
glavne obravnave (in torej začetek dokaznega postopka), je 
izrazito nenaklonjen možnosti uspešnega predhodnega preizkusa 
možnosti za sklenitev sodne poravnave (ukinitev možnosti razpisa 
pripravljalnega naroka, ki ga je poznal ZPP/77, se je s tega vidika 
izkazala za slabo). Zato je po mnenju predlagatelja smiselno v 
ZPP določiti poseben poravnalni narok (settlement conference, 
Guetungsverfahren), namenjen predvsem preizkusu možnosti, 
da se sklene sodna poravnava. Takšen poseben poravnalni narok 
uvaja tudi novela nemškega ZPO, ki je stopila v veljavo 1.1.2002 
(glej primerjalnopravni prikaz v nadaljevanju). 

Predlagatelj je ob ocenjevanju možnosti za večjo vključitev 
alternativnih oblik reševanja sporov v zakonodajo prišel do 
zaključka, da je takšna rešitev možna, vendar kot dolgoročnejši 
projekt in šele potem, ko bo tudi v tujini več izkušenj s takimi 
ureditvami. Smiselno rešitev v tem trenutku pa lahko predstavlja 
ureditev, ki sodniku nalaga obveznost, da v okviru materialnega 
procesnega vodstva prouči tudi možnost mirne rešitve spora ter 
s strankami razpravlja tudi o tem vidiku zadeve, nato pa odloči, 
katere zadeve bo odstopil v postopek ARS. Predlagatelj ne 
odklanja možnosti, da bi na daljši rok uvedli rešitve po vzoru 
ameriških, sodiščem pridruženih oblik alternativnega reševanja 
sporov (court-annexed ADR), v tem smislu, da bi se pri sodiščih 
vodile posebne liste oseb (npr. odvetnikov), ki bi opravljale postopke 
mediacije, morda tudi zgodnje nevtralne ocene (ENE) in bi sodišča 
spore v te postopke lahko odstopala tudi po uradni dolžnosti ob 
tem pa skrbela za infrastrukturo in tehnično podporo. Vendar za 
zakonsko ureditev zaenkrat nima zadostne opore. 

Postavlja se tudi vprašanje, ali bi takšna ureditev novih oblik 
alternativnega reševanja sporov v praksi sploh zaživela? To 
namreč ni odvisno le od ustrezne pravne ureditve, pač pa tudi od 
dejanskih okoliščin tradicije, pravne kulture in zavesti. Ni vprašanje 
le, ali bi stranke (torej možni uporabniki) sprejeli te postopke, pač 
pa tudi, ali bi jih sprejela pravna stroka (sodniki, odvetniki). Treba 
je tudi upoštevati, da določitev postopkov alternativnega reševanja 
sporov, če se ne obnese, predstavlja breme za stranke - sodno 
varstvo je še počasnejše in še dražje, četudi tuje izkušnje kažejo, 
da mediacija celo, kadar ne uspe in se torej ne konča s sklenitvijo 
poravnave, lahko prinese določene koristi za nadaljevanje sodnega 
postopka. Pripomore namreč vsaj k temu, da so stališča strank 
in sporna vprašanja že bolj jasna in opredeljena. Predstavlja pa 
hkrati tudi izdatek za državo - tako v finančnem kot tudi 
kadrovskem, časovnem (in verjetno tudi prostorskem) smislu. 

Izkušnje iz tujih ureditev kažejo, da se nove oblike alternativnega 
reševanja sporov nikjer niso uveljavile brez ustrezne priprave, 
pač pa so vedno sledile obsežnim eksperimentalnim projektom 
pri posameznih sodiščih ali zunanjih institucijah (npr. pilotska 
projekta pri London County court in London Commercial court v 
Angliji, pilotski projekt mediacije pri sodiščih v Amsterdamu in 
Zwolleju (in nekaterih drugih) na Nizozemskem. Enako velja za 
Singapurski center za mediacijo in seveda tudi za ZDA (zakonska 
pooblastitev posameznih zveznih sodišč za vodenje postopkov 
obvezne nezavezujoče arbitraže, eksperimenti pri posameznih 
sodiščih v zveznih državah). Med takšne projekte je mogoče 
šteti tudi pilotski projekt prostovoljne mediacije, ki se vodi pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani (pri projektu sodeluje šest sodnikov, 
ki funkcijo medlatorja opravljajo prostovoljno in brezplačno, izven 

delovnega časa; rezultati so glede na to, da gre šele za začetek 
projekta in da gre za prvi tak projekt, primerni).3 

Glede širše naslonitve sodnega pravdnega postopka na oblike 
izvensodnih ali sodišču pridruženih oblik alternativnega reševanja 
sporov (predvsem mediacije) je zato na mestu postopnost. 
Nevarno bi bilo uveljaviti možnost, da sodišče lahko stranke tudi 
brez njihovega soglasja napoti na oblike alternativnega reševanja 
sporov v času, ko takšne oblike v zadostni meri sploh še ne 
obstajajo, prav tako pa ni zagotovil o ustrezni strokovni 
usposobljenosti nosilcev teh programov, manjkajo pa tudi kodeksi 
etičnih standardov in predvsem praktične izkušnje. Treba je 
upoštevati, da ureditev, v kateri ima država (sodišče) možnost, 
da strankam prisilno predpiše neko obliko alternativnega 
reševanja sporov, državi nalaga bistveno višjo odgovornost za 
kvaliteto (strokovno in etično) tega postopka, kot v primeru, ko je 
volji strank samih prepuščeno, ali se bodo podvrgli temu postopku. 
Zato bo treba najprej zagotoviti (kot je to uveljavljeno v Nemčiji, 
ZDA, Angliji, Singapurju) ustrezne kontinuirane izobraževalne 
programe za osebe, ki vodijo postopke alternativnega reševanja 
sporov (npr. mediatorje) ter uveljaviti kodekse etike.4 

V začetku zato po mnenju predlagatelja zadošča določitev 
možnosti, da sodišče stranke na obliko alternativnega reševanja 
sporov (npr. mediacijo) - ki se lahko izvaja izven ali pridruženo 
sodišču, napoti le z njihovim soglasjem. Že s tem, da zakon 
predvidi možnost izvensodnega (v ožjem smislu in tudi 
pridruženega sodiščem) reševanja sporov, se zagotavlja 
zadostna vzpodbuda potencialnim zasebnim ponudnikom storitev 
alternativnega reševanja sporov in sodiščem pri organiziranju 
sodišču pridruženih programov alternativnega reševanja sporov 
in s tem preoblikovanju zavesti o njihovem pomenu in prednostih. 

Omeniti velja še aktivnost, ki jo na področju izvensodnega 
reševanja sporov (ne le arbitraže) izvaja Uncitral - Komisija 
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo. Uncitral 
pripravlja Modelni zakon o konciliaciji (v trgovinskih zadevah). 
Gotovo gre za pomemben dokument, ki bo lahko služil za vzgled 
pri morebitni uvrstitvi ustreznega poglavja tudi v ZPP. Vendar je 
treba upoštevati, da gre zaenkrat šele za delovni osnutek (ki niti 
še ni bil uradno objavljen) in bi zato bilo neprimerno, da bi se že v 
tej fazi opirali nanj oziroma da bi določbe tega modelnega zakona 
že sedaj prenašali v ZPP. Tudi vključitev določb modelnega zakona 
UNCITRAL o konciliaciji v trgovinskih zadevah zato ostaja 
dolgoročnejši projekt. 

5 O programu mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani gl. brošuro Mirno 
reševanje sporov; Okrožno sodišče v Ljubljani, 2001, gl. tudi Zalar, 
Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov, Podjetje in 
delo, 6-7/2001, str. 1228-1240 Betetto, Pravdnemu postopku pridružena 
mediacija, Podjetje in delo, 6-7/2001, str. 1264-1270. 

' Program nemške odvetniške zbornice glede zahtev izobraževanja 
mediatorjev gl. v: Doukoff, ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG UNTER 
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER MEDIATION, Vortrag 
gehalten am 5.12.2001 im Seminar Mediation and court settlement with 
special regard to court practice, Ljubljana (hrani ministrstvo za 
pravosodje), str. 10-14 
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1.2. Primerjalno pravni pregled ureditev 
alternativnega reševanja sporov v drugih 
državah 

1.2.1. Nemčija 

V Nemčiji je 1. januarja 2002 stopila v veljavo novela 
Zivllprozessordnung (ZPO) - Zivilprozessreformgesetz. 
Pomembne novosti so predvidene tudi v zvezi s spodbujanjem 
sklepanja sodnih poravnav oziroma sporazumne rešitve spora v 
okviru sodnega postopka. Določba 278. člena ZPO, ki je določala 
obveznost sodišča, da v vsaki fazi postopka pazi na možnost 
sporazumne rešitve spora ali posameznih spornih vprašanj, je 
bila dopolnjena z ureditvijo posebnega naroka, namenjenega 
poskusu mirne rešitve spora (2. do 6. odstavek novele 278. člena 
ZPO). Nova ureditev je sledeča: 

Pred prvim narokom za glavno obravnavo mora sodišče razpisati 
poseben poravnalni narok, razen če je poskus sporazumne rešitve 
spora že bil (neuspešno) izveden pred nesodnim organom, ali če 
je sporazumna rešitev spora očitno brezizgledna.5 Sodišče mora 
na tem naroku s strankama proučiti sporno dejansko in pravno 
stanje ob prostem upoštevanju vseh okoliščin, če je potrebno 
tudi s postavljanjem vprašanj. Stranki morata biti osebno navzoči 
in se tudi osebno izjaviti. Sodišče sme odločiti, da se poravnalni 
narok opravi pred zaprošenim sodnikom, v ustreznih primerih pa 
sme strankam predlagati, naj opravita postopek pomirjanja pred 
nesodnim organom. Novost je tudi določba, da je sodno poravnavo 
mogoče skleniti tudi tako, da stranki s pisno vlogo potrdita pisni 
predlog poravnave, ki ga sestavi sodišče. 

Če nobena od strank ne pride na narok, nastopi mirovanje 
postopka. Če ne pride ena stranka, se šteje, da pomirjevalni 
postopek ni uspel. Če je mogoče, naj se takoj opravi ustna 
obravnava (glavna obravnava ali zgodnji prvi termin). 

V 15. členu Uvodnega zakona k civilnemu procesnemu redu 
(EGZPO) je dano pooblastilo zveznim deželam, da uredijo oblike 
alternativnega reševanja sporov kot procesno predpostavko za 
dopustnost tožbe v pravdnem postopku zaradi določenih vrst 
sporov. 

Več zveznih dežel je na podlagi tega pooblastila izdalo Zakone o 
obveznem izvensodnem pomirjevalnem postopku; med njimi npr. 
Bavarska (Bayerisches Gesetz zur obiigatorischen 
aussergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen - 
Schlichtungsgesetz ■ BaySchiG). Zakon je začel veljati 1.5.2000. 
Obvezen pomirjevalni postopek je določen kot procesna 
predpostavka za vse postopke, v katerih vrednost spora ne 
presega 1.500 DEM, nekatere sosedske spore ter spore zaradi 
kršitve časti in dobrega imena, če domnevni poseg ni bil 
povzročen po sredstvih javnega obveščanja (čl.1). Krajevni pogoj 
za obveznost postopka je, da imata obe stranki sedež ali 
prebivališče v istem deželnem sodnem okrožju (čl. 2). Stranki se 
lahko sporazumno dogovorita, komu bosta poverili postopek 
pomirjanja - izbranemu notarju, odvetniku ali stalni instituciji za 
pomirjanje, ustanovljeni pri gospodarskih ali stanovskih zbornicah, 
oz. združenjih ter podobnih organizacijah. Če gre za organ, 
ustanovljen pri gospodarski ali obrtni zbornici se v primeru, če 

potrošnik sproži postopek, nasprotna stranka pa je član 
združenja, pri katerem je ta organ ustanovljen, soglasje nasprotne 
stranke domneva. Če se stranki ne dogovorita o osebi oz. instituciji, 
ki bo vodila postopek pomirjanja, lahko vsaka stranka sproži 
postopek pred krajevno pristojnim pomirjevalcem, pri katerem je 
v skladu z zakonom ustanovljeno mesto pomirjanja (Giitestelle). 
Takšno mesto morajo ustanoviti vsi notarji, odvetniki pa če 
pridobijo dovoljenje odvetniške zbornice (čl. 5). Pomirjevalec 
(odvetnik ali notar) mora pri izvedbi postopka poleg splošnih pravil 
svojega poklica upoštevati še zahtevo po nepristranosti in 
neodvisnosti. Skrbeti mora tudi za hitrost postopka. V kasnejšem 
pravdnem postopku lahko pomirjevalec odkloni pričanje o dejstvih, 
ki so bila predmet postopka pomirjanja. Kdor je nastopal kot 
pomirjevalec, v kasnejšem pravdnem postopku ne sme zastopati 
katere od strank. Nadzor nad opravljanjem dela pomirjanja za 
notarje oz. odvetnike vrši notarska oz. odvetniška zbornica (čl. 
8). Pomirjevalec po plačilu predujma (veljajo siceršnja pravila o 
oprostitvi) razpiše narok. Stranke so vabljene, da na narok pridejo 
osebno. Če na narok ne pride predlagatelj (ali če ne plača 
predujma), se šteje, da je predlog umaknjen, če brez opravičila 
ne pride nasprotna stranka, se šteje, da postopek ni uspel. Stranke 
morajo na narok pristopiti osebno. S soglasjem pomirjevalca lahko 
stranka na narok pristopi po pooblaščencu, vendar mora ta imeti 
zadostno vedenje o spornih dejanskih okoliščinah in mora biti 
pooblaščen za sklenitev poravnave. Sodelovanje odvetnika ob 
osebni navzočnosti stranke pa je v vsakem primeru dopustno. 
Priče in izvedenci se na narok ne povabijo, pomirjevalec pa jih 
lahko zasliši, če jih stranke pripeljejo s seboj. Ogled se opravi le 
izjemoma in če se s tem postopek ne zavleče. Na naroku se 
priče zaslišujejo le izjemoma. Postopek je zaupne narave. Na 
naroku pomirjevalec s strankami obravnava sporna vprašanja in 
predloge za rešitev spora, izvede lahko tudi ločene pogovore s 
strankama (čl. 9-11). Postopek se uspešno zaključi, če stranki 
skleneta poravnavo. Ta ima moč sodne poravnave. Če postopek 
pomirjanja ne uspe, mora pomirjevalec o tem predlagatelju izročiti 
potrdilo. Enako velja tudi v primeru, če v roku treh mesecev 
postopek pomirjanja ni izveden. Potrdilo se izda tudi v primeru, če 
pomirjevalec meni, da niso izpolnjeni stvarni in krajevni pogoji za 
obveznost postopka ter v primeru, če pomirjevalec oceni, da 
zaradi pravnih ali dejanskih okoliščin zadeva ni primerna za 
postopek pomirjanja (čl. 4). Stroške postopka nosi vsaka stranka 
sama. Za postopek, ki se zaključi brez naroka, znašajo končni 
stroški 162 DEM, če pa se izvede narok 278 DEM. 

Ocenjuje se, da je v Nemčiji praktični pomen mediacije in drugih 
oblik alternativnega reševanja sporov izven sodišča6 (razen 
arbitraže - ki pa ni predmet tega prispevka) zanemarljiv. Pač pa v 
Nemčiji zagotavljanju pozitivnih učinkov alternativnega reševanja 
sporov služi poudarjeno aktivna vloga sodnika pri sklepanju sodnih 
poravnav - tako v postopku na prvi kot tudi na drugi stopnji. 
Sodnik ima že po obstoječem ZPO (ta njegova funkcija pa bo z 
uvedbo poravnalnega naroka še bolj poudarjena) obveznost, da 
je v vsakem stadiju postopka pozoren na možnost sklepanja 
sodne poravnave. Pri sklepanju sodnih poravnav pa se aktivna 
sodnikova vloga izraža tudi v tem, da sodnik strankam odprto 
podaja tudi lastne, večkrat tudi vnaprej pisno pripravljene 
konkretne predloge o možni sodni poravnavi.7 Vloga sodnika pri 

5 Končni predlog opušča prvotno določbo v osnutku, da sodišče mora 
opraviti poravnalni postopek, če tako zahteva ena stranka. Vlada meni, 
da bi takšna določba omogočala zlorabe z namenom zavlačevanja. 

• O drugih zakonih, ki določajo prostovoljne oblike alternativnega reševanja 
sporov zunaj sodišča gl. Doukoff, ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG 
IN DEUTSCHLAND UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER 
MEDIATION, Vortrag gehalten am 5.12.2001 im Seminar Mediation and 
court settlement, Ljubljana (hrani Ministrstvo za pravosodje RS). 

7 Gl. Doukoff, THEORETISCHE UND PRAKTISCHE PROBLEME DES 
GERICHTLICHENVERGLEICH, Vortrag gehalten am 4.12.2001 im Seminar 
Mediation and court settlement, Ljubljana (hrani Ministrstvo za pravosodje 
RS) 
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sklepanju sodnih poravnav je tako eden izmed bistvenih vidikov 
aktivnosti sodnika pri materialnem procesnem vodstvu. Le sodnik, 
ki aktivno in odprto vodi postopek (in ki je spis tudi dobro proučil), 
je lahko uspešen pri zagotavljanju sklenitve sodne poravnave. 

1.2.2. ZDA 

Od začetkov (pred 20-30 leti), ko je šlo le za eksperimentalne 
projekte, je šel v ZDA razvoj preko zakonov, ki so dopuščali 
ureditev posebnih oblik, do zakonov, ki danes ne le dopuščajo, 
pač pa nalagajo obveznost, da se poleg rednih sodnih postopkov 
zagotovijo tudi različne oblike ADR. Ocenjuje se, da je prav široko 
uvajanje predvsem postopkov mediacije, povezane s tekočimi 
sodnimi postopki, ena najpomembnejših reform ameriškega 
prava.8 Značilnost ameriške ureditve je, da so oblike 
alternativnega reševanja sporov povezane tudi s sodišči (t.i. court- 
annexed ADR) - sodišča lahko zadeve, ki so predmet sodnega 
postopka, odstopijo v postopke ADR. Sodišča so zadolžena za 
izbor in usposabljanje mediatorjev, ocenjevalcev in arbitrov, 
sodišča vodijo liste teh oseb, sodno osebje je zadolženo za 
opravljanje administrativnih poslov v zvezi s postopki ADR ter za 
logistično podporo kot tudi za management celotnega projekta, 
sestanki oz. naroki za ADR se (večkrat) opravljajo v zgradbi 
sodišča, v določenih primerih se tudi nagrade izplačujejo iz 
sredstev sodišča, za osebe, ki vodijo postopke, pa glede 
odškodninske in kazenske odgovornosti ter disciplinskih sankcij 
veljajo ista pravila kot za sodnike. Seveda tudi izven tega, s sodišči 
povezanega sistema ADR, obstaja privatna sfera ponudnikov 
ADR storitev - od trgovinskih arbitraž do gospodarskih družb, ki 
opravljajo postopke mediacije kot pridobitno dejavnost.0 

Glede na pestrost ureditev procesnega prava - tako zaradi 
posebne ureditve postopka pred zveznimi sodišči na eni strani in 
50 ločenih procesnih ureditev za sodišča zveznih držav kot tudi 
zato, ker posamezna sodišča z lokalnimi procesnimi redi (local 
rules of procedure) tudi sama lahko določajo postopek, ki 
dopolnjuje enotna zakonska pravila - je razumljivo, da so se v 
zadnjih letih razvili številni poskusi alternativnih metod, ki naj bi 
vse pripomogle k zmanajšanju obremenjenosti sodišč in 
zaostankov na sodiščih. Novosti - nekatere v obliki začasnih 
eksperimentov, druge pa že kot uveljavljene oblike - so številne: 
obvezni predhodni postopek mediacije (mandatory mediation), 
obvezni predhodni postopek arbitraže (mandatory arbitration), 
prostovoljne oblike mediacije in arbitraže, ki se izvajajo pri sodišču, 
mini trial, sumarno porotno sojenje (summary jury trial), zgodnja 
nevtralna evaluacija tretje osebe (early neutral evaluation), neg- 
med (kombinacija pogajanj in mediacije), med-arb (kombinacija 

' Npr. Krapp, Modelle zur alternativen Konfliktloesung an amerikanischen 
Zivilgerichte, Zeitschrift tuer Rechtspolitik, 1994, str. 115-119 

• Tudi pravne fakultete so neposredno vključene v projekte ADR - ne le 
preko posebnih predmetov na učnih programih (s čimer se zagotavlja 
usposabljanje bodočih mediatorjev ipd., pa tudi zavest bodočih pravnikov, 
da sodno varstvo ni edini način za reševanje sporov), pač pa tudi preko 
posebnih "pravnih klinik za ADR". V okviru teh klinik študenti pod 
mentorstvom profesorjev in zunanjih strokovnjakov (odvetnikov) ter ob 
podpori odvetniške zbornice sami vodijo postopke mediacije (zadeve 
jim v postopek mediacije) lahko odstopijo tudi sodišča) v npr. sporih 
majhne vrednosti, sosedskih sporih ali sporih iz najemnih razmerij.Npr. 
ADR klinika pri Illinois University School of Lav*. Gl. httn://www.caadrs.oro/ 
adr/communitv mediation.html www.caadrs.oro (court related ADR) 

mediacije in arbitraže), tim. "michigan mediation" (kombinacija 
med mediacijo in nevtralno oceno) itd.10 Po nekaterih ureditvah 
se pri sodiščih zadeve razvrstijo v katero od navedenih metod 
(glede na voljo strank, glede na zahtevnost zadeve, glede na 
vrednost spora) ali pa v klasični pravdni postopek - v tem primeru 
se govori o tim. Muiti door courthouse (sodišče večih vrat)." 

Mediacija se je v ZDA uveljavila kot najpomembnejša oblika 
alternativnega reševanja sporov (poleg klasične trgovinske 
arbitraže). Mediacijo je splošno mogoče opredeliti kot obravnavo 
spora s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki sicer ne more izdati 
zavezujoče odločbe (v tem se mediacija razlikuje od arbitraže), 
pač pa strankama v sporu pomaga omogočiti in pospešiti 
pogajanja, na skupnih in ločenih sestankih s strankama opredeliti 
in razjasniti sporna in nesporna vprašanja, spodbuditi stranki, da 
upoštevata ne le pravne vidike spora, pač pa tudi njune širše 
interese, zbližati stališča, opredeliti različne opcije rešitve spora 
ter doseči in formulirati sporazum, ki odpravlja spor in na novo 
ureja medsebojne pravice in obveznosti.12 Mediator si mora najprej 
ustvariti zaupanje pri strankah, ustvariti primerno ozračje za 
pogajanja, omogočiti strankam, da na skupnem sestanku 
predstavijo svoja videnja spora ter pričakovane rezultate, 
zagotavljati, da se opredelijo sporna in nesporna vprašanja, ter 
minimalna skupna izhodišča ter s tem zoži polje spora. Zagotoviti 
mora, da bo vsaka stranka razumela stališča nasprotne stranke. 
Težiti mora k tem, da stranki upoštevata širše razsežnosti njunega 
medsebojnega razmerja. Poleg skupnih sestankov lahko vodi 
tudi ločene sestanke (caucus) s posamezno stranko, kar naj 
omogoči, da stranka lahko brez strahu predstavi tudi zaupne 
informacije glede spornega predmeta ter omogoči mediatorju, da 
spozna, koliko je stranka pripravljena popuščati, ne da bi se s 
tem neposredno seznanila tudi nasprotna stranka, ki bi to lahko 

10 Literatura: Stephen, Goldberg, Green, Sander, Dispute resolution, Bos- 
ton, 1985. Merry, Disputing without culture, Harvard law review, 1987, 
str. 2057-2073, Edwards, ADR - Panacea or anathema, Harvard Law 
Review, 1986, str. 668-684, Schack, Einfuehrung in das US 
Amrerikanische Zivilprozessrecht, Muenchen, 1995,. 11 Kot metodo razbremenjevanja sodišč in zmanjševanja sodnih zaostankov 
se danes v ZDA vedno pogosteje zagotavlja, da sodniki (državnih in 
zveznih sodišč) tudi po upokojitvi ostanejo delno aktivni in povezani s 
pravosodnim sistemom. Stranki v sporu se namreč lahko dogovorita, da 
bosta odločitev v sporu poverili nekemu upokojenemu sodniku in v tem 
primeru se uporablja izraz privatni sodniki oz. privatno sojenje (v 
praksi pa je govora tudi o "rent a Judge"). Tovrstno privatno sojenje je 
lahko uveljavljeno v več oblikah. Pristojnost "privatnega sodnika" lahko 
temelji le na dogovoru strank (tim. contracl private judges) in v tem 
primeru gre v bistvu za arbitražni postopek pred ad hoc arbitražo z 
arbitrom posameznikom, ki je upokojeni sodnikm njegova odločitev pa 
je v bistvu arbitražna odločba. Trinajst ameriških zveznih držav (med 
njimi npr. Kalifornija) pa je pri angažiranju upokojenih sodnikov v sodni 
sistem storilo korak naprej. Te države so s posebnimi zakoni (tim, 
reference statute s) strankam omogočile, da so za odločitev v sporu 
pooblastile upokojenega sodnika, pri čemer je postopek pred tem 
sodnikom izenačen z rednim sodnim postopkom (tudi npr. glede javnosti, 
narokov, discovery - vendar pa vedno brez porote), pooblastila tega 
sodnika (npr. glede vabljenja prič, izrekanja sankcij za žalitev sodišča) 
izenačena s pooblastili rednega sodnika, sodba, ki jo izreče privatni 
sodnik pa izenačena s sodbo rednega sodišča prve stopnje (tudi glede 
obsega pritožbe). Gl. Ponte, Cavenagh, ALTERNATIVE DISPUTE RESO- 
LUTION IN BUSINESS, West, Cincinnati, 1999, str. 166-171. 

° Gl, npr. Brown, Mariott, ADR, PRINCIPLES AND PRACTICE, 
Sweet&Maxwell, London, 1993, str. 7-18. 
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štela kot izraz šibkosti nasprotnika. Mediacija se lahko izraža v 
več oblikah. Najpomembnejša delitev je na tim. facilitativno 
(omogočujočo) in evaluativno (ocenjujočo) mediacijo.13 Pri 
facilitativni mediaciji mediator ohranja bolj zadržano in pasivno 
vlogo ter se ne izjavlja o svojih videnjih spornih dejanskih in pravnih 
vprašanj ter ne predlaga možne rešitve spora. Tudi pri facilitativni 
mediaciji mediator skuša doseči sporazumno rešitev spora med 
strankama, vendar le z omogočanjem učinkovitih pogajanj, 
zagotavljanjem razumevanja nasprotnih stališč ter spodbujanjem 
upoštevanja siceršnjih interesov strank.14 Pri evaluativni mediaciji 
pa mediator v postopku ravna aktivneje - strankam predstavi tudi 
svoje ocene glede spornih pravnih in dejanskih vprašanj ter jima 
pojasni, kakšna bi bila pričakovana odločitev sodišča.15 V 
terminologiji trgovinskih arbitražnih pravilnikov pa se evaluativna 
mediacija opredeljuje kot konciliacija. Podvrsta mediacije 
(pravzaprav hibridno obliko med mediacijo in arbitražo) je tim. 
MED-ARB. Gre za postopek v katerem tretja nevtralna oseba 
najprej nastopa kot mediator, če pa ne uspe stranki pripraviti do 
sporazumne rešitve spora, prevzame vlogo arbitra ter izda 
zavezujočo arbitražno odločbo. 

Ena izmed uveljavljenih oblih ADR je tudi zgodnja nevtralna ocena 
(Early neutral evaluation - ENE). Bistvena vsebina postopka ENE 
je v tem, da sodišče na lastno pobudo ali na predlog strank imenuje 
nevtralnega ocenjevalca (neutral evaluator), ki ima nalogo, da se 
sestane s strankami in njihovimi odvetniki v zgodnji fazi postopka 
ter jim po predstavitvi argumentov obeh strank pomaga opredeliti, 
katera so sporna pravna in dejanska vprašanja, jim omogočiti 
kritični vpogled v lastne prednosti in slabosti, omogočiti dogovor 
za tek postopka, načrtovati discovery ter realistično oceniti 
grozeče stroške postopka in - kar je bistveno - podati lastno 
oceno o predvidljivem končnem rezultatu postopka. Nevtralni 
ocenjevalec strankama poda mnenje o tem, kakšna bo 
pričakovana odločitev sodišča, kolikor je to pač glede na podatke, 
s katerimi se razpolaga v zgodnji fazi postopka mogoče. Zgodnja 
nevtralna ocena (ENE) načeloma ni sredstvo za dosego 
poravnave, pač pa bolj sredstvo za čase management (čeprav 
ni izključeno, da se sestanek z nevtralnim ocenjevalcem zaključi 
s sklenitvijo poravnave). Praktičen pomen te oblike postopka se 
je v zadnjem času zmanjšal (primat prevzema mediacija), pozitivne 
rezultate pa daje predvsem v primerih, ko sodišče oceni, da ima 
katera od strank nerealne predstave o predvidljivi 
(ne)utemeljenosti zahtevka, "second opinion" nevtralnega 

ocenjevalca pa lahko pripomore, da stranka realneje oceni svoj 
položaj.16 

Kot posebna sodiščem pridružena (court-annexed) oblika ADR 
se je predvsem pri državnih, pa tudi pri nekaterih zveznih sodiščih 
uveljavila obvezna nezavezujoča arbitraža (Mandatory non-bind- 
ing arbitration). Gre za postopek, v katerem nevtralna tretja oseba 
(arbiter) na podlagi ugotovljenih dejstev in uporabi prava odloči v 
sporu. Odločba arbitraže je, če se obe stranki z njo strinjata, 
izenačena s sodno odločbo glede učinka pravnomočnosti in 
izvršljivosti. Od klasične arbitraže pa jo loči možnost, da stranka, 
ki z arbitražno odločbo ni zadovoljna, lahko zahteva ponovno 
odprtje zadeve pred sodiščem (trial de novo).17 Ne gre le za 
omejeno možnost (po razlogih močno omejenega) izpodbijanja 
arbitražne odločbe kot je sicer uveljavljena v arbitražnem pravu. 
Če stranka zahteva trial de novo, se izvede celoten sodni 
postopek, kot da arbitražna sploh ni bila izdana. Ta oblika arbitraže 
je torej lahko obvezna - v smislu, da sodišče zadevo lahko odstopi 
arbitraži tudi brez soglasja strank, vendar pa obenem 
nezavezujoča - v smislu, da se lahko po izdaji arbitražne odločbe 
zahteva ponovno odprtje postopka pred sodiščem. Praviloma pa 
je v tem primeru predpisana stroškovna sankcija -če stranka v 
ponovno odprtem sodnem postopku ne bo uspela bolj kot v 
arbitražnem postopku, bo morala v celoti nositi stroške postopka. 

Mini trial je metoda ADR, ki se najpogosteje uporablja v zapletenih 
zadevah visoke vrednosti spornega predmeta, kjer je mogoče 
pričakovati dolgotrajen in obsežen sodni postopek. V postopku 
mini trial sodišče lahko angažira tudi neodvisnega svetovalca, 
vendar to ni nujno. Mini trial se namreč lahko izvede tudi zgolj ob 
prisotnosti strank (praviloma vodilnih managerjev) oz. njihovih 
odvetnikov. Smisel te metode je, da stranke oz. njihovi odvetniki 
na sestanku na kontradiktoren način sumarno predstavijo svoje 
glavne dejanske in pravne argumente (tim. best čase presenta- 
tion).,e Na podlagi takšne predstavitve stranke (če je vključena 
tretja nevtralna oseba pa nato tudi ločenih posvetov z nevtralno 
tretjo osebo ter njenega mnenja), nato lahko lažje kritično ocenijo 
svoje prednosti in slabosti in je lažje skleniti poravnavo.18 

Poravnalni naroki (settlement conference) se izvedejo v okviru 
sodnega postopka - praviloma po zaključku postopka discotfery 
(predhodno razkritje dokazov), lahko pa tudi v zgodnejših fazah 
postopka.20 Vodi jih bodisi sodnik, ki tudi sicer sodi v zadevi, 

13 Ponte, Cavenagh, op. cit., str. 97. 
14 Tipičen potek facllitatlvne mediacije (povzeto po: Ibid, str. 101) 

1 ■ Prvi korak: mediatoriev otvoritveni nastop. naj vzpostavi kredibilnost 
mediatorja, predstavi postopek mediacije in vlogo mediatorja, ustvari 
primerno ozračje 
2. Otvoriltveni nastop strank, naj pripomore k ugotovitvi nespornih 
dejstev, opredelitvi spornih dejstev ter obrazložitvi žaljenega uspeha v 
sporu 
3- Sestanek za pogajanja služi Izmenjavi informacij in določitvi različnih 
opcij (variant) za poravnavo) 
4. Ločeni sestanki mediatorja s posamezno stranko (caucusl omogočajo 
ponoven pregled bistvenih dejstev ter seznanitev z zaupnimi podatki in 
oceno, razčiščenje in razširitev možnosti za poravnavo 
5. Zaključek postopka: v ta okvir spada pregled vseh možnih variant 
poravnave, določitev smernic za implementacijo poravnave ter zapis 
vsebine poravnave 

15 Ibid, str. 97. 

16 Kot različica ENE se je najprej v Kanadi (npr. provinca Alberta), nato še 
pri sodiščih v nekaterih zveznih državah v ZDA (to obliko pa omogočajo 
tudi pravila gospodarskega sodišča v Londonu) uveljavila tim. zgodnja 
sodnikova ocena. Sodnik je v teh ureditvah pooblaščen, da že v zgodnji 
fazi postopka strankama poda svoje mnenje glede verjetnega izida 
postopka. Zaradi nevarnosti prejudiciranja zadeve, ki lahko ogrozi 
sodnikovo nepristranost, lahko stranka doseže, da sodnik, ki je podal 
takšno zgodnjo oceno (če ne pride do poravnave, odpovedi oz. 
pripoznave), ne bo še naprej sodil v tej zadevi. Gl. npr. Access to 
Justice, The Lord Wolf Interim Report to the Lord Chancellor on the civil 
justice system in England and VVales, 1995, Lord Chancelloržs depart- 
ment. 

17 Schack, Einfuehrung in das US Amerikanische Zivilprozessrecht, 
Muenchen, 1995, str. 82. 

19 Ponte, Cavenagh, op. cit., str. 145. 
18 Posebej niso obravnavane tim. sumame porotne obravnave (Sum- 

maryjury trial), saj so vezane na institut porotnega sojenja kot specifiko 
anglosaškega pravnega kroga. Tudi ta oblika ADR pride v poštev pri 
zapletenih zadevah, v katerih je pričakovati zamuden in drag sodni 
postopka. Namen tega postopka je, da stranke v skrajšanem postopku 
pred simulirano poroto lahko spoznajo kakšna bi bila pričakovana odločitev 
prave porote. Sicer je postopek podoben mini trialu. 

20 Npr. Schvvarzer, ADR and the federal courls, Ouestions and decisions 
for the future, FJC, Directions, no 7, VVashington, 1994, str. 3, obj. tudi 
na: www.fic.oov/altdisres/ficdirno7/schwarze.html 
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bodisi drug sodnik (z istega ali nižjega sodišča - npr. magistrate 
judge). Namen teh posebnih sestankov je proučiti možnost za 
sklenitev poravnave. Sodnik, ki vodi poravnalni narok, strankam 
pomaga opredeliti sporna vprašanja, zbližati njuna stališča, 
opredeliti možne rešitve spora ter, če poskus poravnave uspe, 
sestaviti pisno besedilo poravnave. Izjav strank (npr. ponudbe za 
sklenitev poravnave) ter listine, pridobljenih v okviru tega naroka, 
ni mogoče uporabiti kot dokaz v nadaljnjem pravdnem postopku. 
Zahteva se aktivno sodelovanje odvetnikov, ki morajo sodišču 
poročati oziroma podati svoje mnenje glede možnosti za 
sporazumno rešitev spora. 

Prvi začetki tim. court-annexed oblik ADR pri zveznih sodiščih 
segajo že v sedemdeseta leta, ko se je pri posameznih zveznih 
sodiščih prve stopnje (district courts) začelo uvajati posebne 
programe za mediacijo in arbitražo.21 Med inovacije v osemdesetih 
letih sodijo sumarno porotno sojenje ter zgodnja nevtralna ocena 
(ENE). Pomemben temelj za bolj sistematično uvedbo oblik ADR 
pri zveznih sodiščih pa je v posebnem zakonu iz leta 1988 (28 
US Code, §§651-658., s katerim je kongres 10 zveznih sodišč 
(npr. sodišče za vzhodni New York) pooblastil za uvedbo posebnih 
postopkov obvezne nezavezujoče arbitraže (možnost, da sodišče 
zadevo brez privoljenja strank odstopi arbitraži, vendar pa 
stranka, ki z arbitražno odločbo ni zadovoljna lahko zahteva 
ponovno odprtje zadeve pred sodiščem), še nadaljnjih deset 
zveznih sodišč pa za uveljavitev prostovoljne nezavezujoče 
arbitraže. Dve leti kasneje (1990) pa je temelje širše uporabe 
postopkov ADR postavil Civil Justice Reform Act iz leta 1990. 
Namen zakona je zagotoviti pospešitev postopkov ter zmanjšanje 
sodnih zaostankov, glavni instrument, ki naj prispeva k temu cilju 
pa je sodnikovo aktivno upravljanje postopka (čase manage- 
ment). V ta okvir pa spada tudi možnost ustanovitve alternativnih 
oblik reševanja sporov pri sodišču (court-annexed ADR). Zakon 
nalaga sodiščem, da izdelajo poseben plan za zmanjševanje 
zaostankov in stroškov v civilnih zadevah. ADR pa je pri tem 
eden izmed šestih priporočenih ukrepov čase managementa 
(aktivnega ravnanja sodnika pri upravljanju konkretne zadeve). 
Spodbujanje alternativnih oblik reševanja sporov med sodnim 
postopkom se torej povezuje s siceršnjim trendom v ameriškem 
civilnem procesnem pravu, ki vlogo sodnika iz nevtralnega in 
pasivnega opazovalca vedno bolj spreminja v vlogo aktivnega 
subjekta v postopku, ki s strankami odprto razpravlja o dejanskih 
in pravnih vidikih spora ter možnih načinih rešitve. Na podlagi 
tega zakona je nato v zadnjih desetih letih večina zveznih sodišč 
ustanovila posebne oblike ADR in v lokalnih procesnih pravilih 
uredila pravila postopka (npr. mediacije, arbitraže, ENE...). 

Če je omenjeni Civil Justice Reform /let dopustil in priporočil 
ustanovitev oblik ADR, pa je bil v letu 1998 z Zakonom o 
alternativnem reševanju sporov (Alternative Dispute Resolution 
Act; Public Law 105.315; H.R.3523) storjen še korak naprej. V 
uvodu zakona zakonodajalec (Kongres) ugotavlja, da alternativno 
reševanje sporov, če uživa tudi podporo sodnikov in odvetnikov 
ter njihove zbornice, ter se izvaja s pomočjo ustrezno 
usposobljenih nevtralnih oseb, lahko prinese številne prednosti, 
vključno večje zadovoljstvo strank, inovativne metode reševanja 
sporov ter večjo učinkovitost sklepanja poravnav. Določene oblike 
ADR (npr. mediacija, zgodnja nevtralna ocena, mini trial, arbitraža) 
lahko pripomorejo k zmanjšanju zaostankov na sodiščih in 
omogočijo, da bodo sodišča preostale zadeve bolj učinkovito 
obravnavala (oddelek 2). Zakon ne omejuje možnih oblik ADR - 
kot takšne oblike se opredeljujejo vsi postopki, razen sodnega 

21 Plapinger, Stienstra, ADR AND SETTLEMENT IN THE FEDERAl DIS- 
TRICT COURTS, A sourcebook for judges and lawyers, CPR, VVashing- 
ton, 1998, str. 3 in si. 

postopka pred sodnikom, v katerih sodeluje tretja nevtralna oseba, 
ki pomaga pri reševanju spornih vprašanj (npr. mediacija, ENE, 
minitrial, arbitraža). Zakon zveznim sodiščem nalaga obveznost, 
da ustanovijo sodiščem pridružene oblike za ADR ter v lokalnih 
pravilih uredijo postopek (novi čl. 651 b US Code 28). Vsako zvezno 
sodišče je dolžno ustanoviti vsaj eno od oblik ADR (čl. 652a). 

Sodišča lahko v lokalnih pravilih postopka Ob tem, ob predhodnem 
posvetovanju z odvetniško zbornico, določijo vrste zadev, ki so 
izključene iz postopkov ADR (za katere je torej pridržano izključno 
odločanje sodnika). Vsako zvezno sodišče mora ob tem izdelati 
program alternativnega reševanja sporov, ki naj vzpodbudi in 
promovira uporabo postopkov ADR. Glede že predhodno 
obstoječih oblik ADR pri zveznih sodiščih zakon določa, da lahko 
ostanejo v veljavi še naprej, sodišča pa naj preučijo, ali so potrebne 
reforme, da se ti programi uskladijo z novim zakonom (čl. 651 c). 
Sodišča so obenem dolžna zaposliti posebno osebo kot 
administratorja postopkov ADR s potrebnim znanjem s področja 
ADR, ki je zadolžena za ustanovitev, upravljanje, nadzor in 
ocenjevanje programa ADR. Ta oseba je lahko zadolžena tudi za 
izbor, ocenjevanje in usposabljanje oseb, ki bodo vodile postopke 
ADR. Zakon podrobneje ne urejuje postopkov ADR - to je materija, 
ki jo urejajo lokalna pravila postopka posameznih zveznih sodišč. 
Ureja pa določena skupna vprašanja. Zakon poudarja pomen 
načela zaupnosti (čl. 652d): zagotovljena mora biti zaupnost 
informacij in dokumentov, ki se razkrijejo v postopku ADR. Vsako 
sodišče mora voditi listo nevtralnih oseb, ki jih je mogoče pooblastiti 
za vodenje postopkov ADR (čl. 653a). Sodišča so zadolžena, da 
s pravili izbora, ocenjevanjem in izobraževanjem zagotovijo 
strokovnost. Za vodenje postopkov ADR je mogoče določiti 
sodnike drugih sodišč (nižjih državnih sodišč - magistrate judges), 
osebe iz sektorja privatnih ponudnikov ADR storitev ter osebe, ki 
so prek programov sodišča usposobljene za vodenje postopkov 
ADR (čl. 653b).Sodišča so dolžna stranke opozarjati na možnost 
uporabe postopkov ADR, odvetnikom se nalaga obveznost, da 
proučijo možnost uporabe teh postopkov (in to sodišču tudi pisno 
sporočijo), lokalna pravila sodišč pa morajo urediti pravila postopka. 
Sodiščem je lahko prepuščena široka diskrecijska pravica, ali 
bodo stranke (tudi obvezno) napotili na določen postopek ADR 
ter izbor konkretnega postopka (Mediacija, ENE, mini trial, 
arbitraža). Poudariti velja, da zakon dopušča le neobvezno 
arbitražo (torej, če obe stranki soglašata) - čl. 654a, pri čemer 
arbitraža ni dopustna, če gre za spor o ustavnih pravicah ali če je 
vrednost spornega predmeta nad 150.000 $. Pač pa tistih 10 
sodišč, ki so bila že dotlej z zakonom pooblaščena za vodenje 
obveznih arbitraž, to obliko lahko ohrani tudi v bodoče - čl. 654d 
(obvezne arbitraže so precej bolj razširjene pri sodiščih zveznih 
držav). Glede arbitrov zakon določa enaka pravila o izključitvi 
odgovornosti kot za sodnike (čl. 655c). Če arbitraža ni zavezujoča, 
stranke lahko zahtevajo ponovno odprtje postopka pred 
sodiščem. Za takšen primer zakon določa, da se sodnik ne sme 
seznaniti z odločitvijo arbitraže (čl. 657b). Šele če poteče rok za 
zahtevo trial de novo (ponovno odprtje postopka), se arbitražna 
odločba vroči sodniku, ki nato izda sodbo, v katere izrek prevzame 
izrek arbitražne odločbe. Zakon ureja tudi vprašanja stroškov oz. 
nagrad osebam, ki vodijo postopke ADR - lokalna pravila sodišč 
smejo (niso pa dolžna) določiti pravico do nagrade in njeno višino. 

1.2.3. Skupne značilnosti22 

Vrste ADR: Daleč najpomembnejša oblika ADR je mediacija - 
uveljavljena praktično pri vseh od 100 zveznih sodišč. Arbitraža 

22 Vir: Plapinger, Stienstra, op. cit., str. 1-70 
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je uveljavljena pri 20 sodiščih, od tega pri dveh23 na način Med- 
Arb (da se torej arbitražni postopek lahko uvede šele, če 
predhodno ne uspe mediacija). Postopki zgodnje nevtralne ocene 
se izvajajo pri 14 sodiščih. Postopki mini trial in summary jury trial 
so mogoči pri polovici zveznih sodišč. Okoli deset sodišč organizira 
vsako leto tudi tim. "tedne za poravnavo" (settlement week). Pri 
večjem številu sodišč gre danes za tim. multi-door courthouse, 
torej pri sodišču obstaja več oblik ADR in sodišča v vsakem 
konkretnem primeru izberejo oz. strankam ponudijo 
najprimernejšo. 

Način odstopa zadev: Pri večini sodišč se zadeve v poseben 
postopek ADR ne odstopijo avtomatično, pač pa bodisi na predlog 
strank bodisi, če sodnik glede na okoliščine primera presodi, da 
bi to bilo smiselno. Avtomatično odstopljanje zadev po vnaprej 
določenih kriterijih (npr. vrednost spora) je redkost (npr. obvezna 
nezavezujoča arbitraža za spore pod 100.000 USD pri sodiščih 
v New Yorku in New Jerseyu). Vmesna rešitev med obvezno in 
neobvezno arbitražo je tim. Opt-out arbitraža (tj. sodišče obvezno 
odstopi zadevo arbitraži, če pa se stranka s tem ne strinja, se 
mora postopek nadaljevati pred sodiščem - npr. zvezno sodišče 
za zahodno Pennsylvanijo). V večini primerov pa je odgovornost 
sodnika, da oceni, ali bi lahko določena oblika ADR v konkretnem 
primeru pripomogla k mirni rešitvi spora. Kot pomemben element 
materialnega vodenja postopka (čase management) se torej 
sodniku nalaga obveznost aktivnega ravnanja ter vnaprejšnjega 
vrednotenja oz. študija zadeve, da bo lahko opredelil, katera oblika 
ADR (če sploh katera) je najbolj primerna za konkreten primer." 
Tudi pri tim. obveznih arbitražah aktivnost sodnika pri 
opredeljevanju, ali je arbitražni postopek smiseln, ni popolnoma 
izključena - stranke namreč redlagajo sodišču, da jih oprosti 
obveznosti arbitražnega postopka - v večih primerih sodišča tak 
predlog strank tudi upoštevajo.25 

Obveznosti odvetnikov in strank: večina lokalnih procesnih pravil 
sodišč odvetnikom nalaga konkretno obveznost, da se s svojo 
stranko in z odvetnikom nasprotne stranke posvetuje o možnostih 
uporabe ADR. Obveznost ni zgolj načelna: v pisni vlogi sodišču 
(vloga glede tim. čase management plana) mora odvetnik pojasniti, 
ali je to obveznost izpolnil in ali meni, da bi katera od oblik ADR 
lahko bila koristna v konkretni zadevi). Glede same izvedbe 
postopkov ADR se praviloma zahteva osebna prisotnost strank 
ali pooblaščencev s polnim pooblastilom za sklenitev poravnave 
ter sodelovanje v postopku v dobri veri. Nesodelovanje lahko 
povroči sankcije: denarne kazni, tudi odgovornost za žalitev 
sodišča contempt of court ter v primeru nezavezujočih arbitraž 
možnost, da sodišče zavrne zahtevek za odprtje postopka (trial 
de novo), če stranka v arbitražnem postopku ni sodelovala v 
dobri veri. 

Časovni okvir za izvedbo postopkov ADR: Sprva je veljalo, da so 
postopki ADR smiselni le v primeru, ko so stališča strank že 
dovolj znana in ko je tudi že izveden postopek discovery 
(izmenjava dokumentov in dokaznih izjav pred začetkom 
obravnave). Danes pa je večinoma sprejeto, da mora sodnik že 
v zgodnji fazi postopka v okviru čase management oceniti 
značilnosti zadeve in primernost njenega morebitnega odstopa v 
postopek ADR. Pogosto postopki mediacije danes tečejo 
vzporedno s postopkom discovery. Predvsem pa je ENE - zgodnja 
nevtralna ocena (kot izhaja že iz imena) oblika ADR, ki se jo 

izvaja v zgodnji fazi postopka - delno kot sredstvo za omogočitev 
poravnave, delno pa kot ukrep čase managementa, ki naj 
strankam (in sodišču) omogoči ugotovitev o najprimernejših 
nadaljnjih korakih v postopku. 

Liste oseb, ki vodiio postopke ADR - izbor in usposabljanje: Pri 
nekaterih sodiščih postopke ADR sicer vodijo sodniki (tudi 
dodeljeni sodniki državnih sodišč - magistrate judges), vendarle 
pa se v veliki večini primerov programi ADR naslanjajo na nevtralne 
pravne strokovnjake (izven sodišča), to pa so praviloma odvetniki. 
Značilnost ureditev v Ameriki je torej tudi v aktivni vlogi odvetnikov 
in njihovih zbornic pri vodenju alternativnih oblik reševanja sporov. 
V veliki večini primerov sodišča vodijo posebne liste oseb 
(praviloma odvetnikov), ki lahko opravljajo naloge mediatorjev, 
arbitrov in ocenjevalcev - v konkretnem primeru se osebo, ki 
vodi postopek ADR, izbere s te liste. V občutni manjšini so sodišča, 
ki se naslanjajo na zasebne profitne in neprofitne organizacije 
ponudnikov ADR storitev (v letu 1997 le tri sodišča) oz. ki 
pooblaščajo npr. odvetniško zbornico ali ministrstvo, da skrbi za 
izbor mediatorjev, arbitrov in ocenjevalcev ter za vodenje ustrezne 
liste. Praktično vsa lokalna procesna pravila sodišč določajo 
kriterije, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki želijo voditi postopke 
ADR (pravna izobrazba, izkušnje dela v odvetniški praksi, 
članstvo v Bar association), v številnih primerih pa je potrebna 
pridobitev posebne licence, za katero je (vsaj za mediatorje) 
treba opraviti še specializirane tečaje iz posebnih strokovnih 
področij, povezanih z mediacijoTudi te tečaje v večini primerov 
organizira sodišče ob pomoči odvetniških zbornic, ali pa vsaj 
nadzoruje njihovo kvaliteto. Poleg strokovne kvalitete pa se vedno 
večja pozornost namenja tudi problematiki poklicne etike oseb, ki 
vodijo postopke ADR (kodeksi etike). Gotovo je namreč, da je 
ADR, ki lahko uspe le ob soglasju strank v veliki meri odvisen od 
zaupanja strank v strokovne in v etične kvalitete oseb, ki te 
postopke vodijo.27 

Pomembno je tudi vprašanje disciplinske, odškodninske in 
kazenske odgovornosti oseb, ki vodijo ADR postopke - vprašanje 
imunitete. Glede disciplinske odgovornosti veljajo praviloma enaka 
pravila kot za sodnike. Redka pa so procesna pravila, ki se 
opredeljujejo do vprašanja kazenske in odškodninske 
odgovornosti - izgleda pa da gre razvoj v sodni praksi v smeri 
izenačevanja položaja teh oseb s položajem sodnikov. Omeniti 
velja, da oseba, ki je vodila postopek ADR, v primeru, da ta ne 
uspe, v nadaljnjem teku sodnega postopka, ne more zastopati 
katero od strank, sporno pa je, kako široko se ta omejitev tolmači 
(ali velja npr. tudi za ostale odvetnike v odvetniški družbi). 

Stroški: Pri večini sodišč velja ureditev, da stranke plačajo nagrado 
osebi, ki vodi postopek ADR (razen pri postopkih obvezne 
arbitraže, kjer se nagrada arbitrom vedno izplača iz državnih 
sredstev). V manjšini so sodišča, kjer so mediatorji dolžni opravljati 
delo pro bono, pri enem sodišču (v državi Missouri) pa delo 
mediatorja opravlja oseba, ki je redno zaposlena na sodišču. 
Glede višine nagrade pride v poštev možnost upoštevanja tržne 
cene (na listi oseb, ki vodijo postopke ADR, se vpišejo tudi njihove 
tarifne postavke) ali pa cena, ki jo v procesnih pravilih določi 
sodišče. Več sodišč ob tem zahteva, da mora mediator vsaj 
določeno število ur v posameznem postopku opraviti pro bono in 

23 Northern District of Alabama in Eastern district of VVashington. 
24 Plapinger, Stienstra, op.cit., Introduction and Analysis, str. 5. 
26 Gl. Rauma, Krafka, VOLUNTARY ARBITRATION IN EIGHT FEDERAL 

DISTRICT COURTS, AN EVALUATION, Federal juditial center, VVashing- 
ton D.C., 1994, str. 30 in si. 

" Gl. npr. Smoyer, District of Columbia Superior Court, Multi Door Dispute 
Resolution Division, članek objavljen na: www.bickerman.com/court- 
annex.shtml 

" Npr. Baruch-Bush, The dillemas of mediation practlce, A study of ethical 
dilemmas and policy implicatlons, v: Golann Dwight, MEDIATING LE- 
GAL DISPUTES, EFFECTIVE STRATEGIES FOR LAWYERS AND ME- 
DIATORS, 14. poglavje, Little Brown&co, 1996, str. 74 in si. 
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je šele za višek opravičen do plačila. Cena je lahko določena za 
uro (tipično: 150$) ali pa za sestanek (tipično: 250$). Revne 
stranke lahko sodišče oprosti plačila stroškov, v tem primeru se 
nagrada mediatorju izplača bodisi iz sredstev sodišča bodisi mora 
mediator delo opraviti brezplačno (kar pa se mu šteje v določen 
minimum pro bono delovnih ur, ki jih mora v letu opraviti vsak 
ameriški odvetnik). Prostovoljnost programa ADR še ne pomeni 
nujno, da se zahteva plačilo in obratno: obveznost programa še 
ne pomeni nujno, da bo ta za stranke brezplačen (razen pri 
arbitraži). 

1.2.4. Anglija 

Alternativno reševanje sporov (ne le arbitraža, pač pa tudi 
mediacija, konciliacija, nevtralna ocena) imajo v Angliji že dolgo 
tradicijo. Vendar je vse do zadnjega desetletja veljalo, da gre pri 
tem za izključno privatne oblike opravljanja teh storitev - 
organizacije ali zasebniki so opravljali te storitve kot gospodarsko 
dejavnost (v določenih primerih je šlo tudi za nevladne 
organizacije, ki so te storitve opravljale pro bono), odločitev za 
postopek pa je bila odvisna izključno od volje strank. Povezave s 
sodišči ni bilo. 

V veliki reformi angleškega civilnega sodnega sistema (projekt 
Access to justice), katere podlaga je bilo poročilo Lorda VVoolfa o 
civilnopravnem sistemu pa je več pozornosti bilo namenjeno tudi 
vzpodbujanju oblik alternativnega reševanja sporov.28 Lord Woolf 
meni, da bi stranke morale biti obveščene in poučene o možnostih 
razrešitve spora na ekonomičen, hiter in praktičen način, teh 
načinov pa bi se morale poslužiti še preden bi svoj spor predložile 
sodiščem. Vzpodbujanje poravnav izven sodišča bi moralo biti 
podkrepljeno z informacijo o tem, koliko časa bo sodni postopek 
predvidoma trajal, ter o predvidenih stroških in posledicah vložitve 
tožbe. Vendar se Lordu Woolfu kljub načelnemu zavzemanju za 
spodbujanje oblik ARS zdi prezgodaj, da bi v Angliji uvedli sistem 
s sodišči povezanih oblik ARS po ameriškem vzoru.29 

Nova Pravila civilnega pravdnega postopka (Civil procedure rules 
- CPR), ki so začela veljati leta 1999 med drugim vsebujejo tudi 
določbe, ki izrecno vzpodbujajo in pospešujejo uporabo postopkov 
ARS. Pri tem se poudarja aktivna vloga sodnika v okviru tim. čase 
managementa. Najpomembnejša je določba čl. 26.4 (naslov: 
Prekinitev zaradi poravnave), po kateri ob izpolnitvi predhodnega 
vprašalnika za čase management katerakoli stranka lahko 
zahteva prekinitev postopka za določen čas, v katerem bosta 
stranki poskušali sporazumno rešiti spor z metodami ARS. Enako 
pooblastilo pa je dano tudi sodišču; sodišče lahko po lastni presoji, 
kadar je to primerno, postopek prekine za en mesec, ta rok pa 
lahko po lastni presoji tudi podaljša. Iz določbe izhaja, daje uporaba 
metod ARS še vedno prostovoljne narave, vzpodbujanje njihove 
uporabe s strani sodišča pa naj bi predvsem zmanjšalo 
nezaupanje strank do teh metod. Uporaba mediacije torej ni 
obvezna, saj bi na ta način izgubila svoj neformalni in sporazumni 
značaj.30 Določene sankcije vsebuje čl. 44.3 v poglavju o stroških: 
sodišče o stroških odloči na podlagi vseh okoliščin primera, 
vključno s poskusi stranke, da bi spor rešili brez sodišča. 

Kar zadeva ARS v gospodarskih sporih je že pred uveljavitvijo 
novega CPR sodnik v commercial court lahko odredil prekinitev 
postopka in strankam priporočil, da spor poskušata rešiti z uporabo 
izvensodnih oblik ARS. Če spor na ta način ni uspešno razrešen, 
se sodni postopek nadaljuje, stranki pa morata sodniku poročati 
o tem, kakšen napredek je bil dosežen v postopku ARS. Druga 
možnost je, da tudi sodnik sam v postopku oceni predvideno 
končno odločitev v sporu in s tem stranki spodbudi k sklenitvi 
ustrezne sodne poravnave. Če do poravnave ne pride, se 
postopek nadaljuje pred istim sodnikom, razen če katera od strank 
zahteva naj se sodnik zamenja. 

Omeniti je treba pilotni mediacijski program na Central London 
County Court. Gre za poskusni program, po katerem sodišče 
strankam v sporu do vrednosti spornega predmeta pod 3000 
GBP ponudi možnost praktično brezplačne mediacije. Pogoj je 
soglasje obeh strank; mediacija se izvaja pri sodišču v zgodnji 
fazi postopka. Izkušnje niso bile pretirano pozitivne - ves čas 
izvajanja programa je le okoli 5% strank soglašalo s poskusom 
mediacije (v izvedenih postopkih mediacije pa je bil delež uspešno 
zaključenih - tj. zaključenih s sklenitvijo poravnave visok - nad 
60%). Statistični pregled pa pokaže, da tudi v zadevah, v katerih 
v postopku mediacije poravnava ni bila sklenjena, obstaja bistveno 
večja verjetnost, da bo do poravnave prišlo v nadaljnjem teku 
sodnega postopka.3' 

1.2.5. Singapur 

Splošno32 

Razen v anglosaškem pravnem krogu je alternativno reševanje 
sporov največji razcvet doživelo v državah jugovzhodne in 
vzhodne Azije (Hong Kong, Singapur, Kitajska, Malezija, Koreja, 
Japonska). Postopki mediacije ne izpodrivajo le sodnih postopkov, 
pač pa pridobivajo prednost tudi pred klasično arbitražo. Po 
standardnih pravilih mednarodne arbitraže v Hong Kongu se tako 
npr. ne priporoča več arbitražna klavzula, pač pa klavzula za 
MED-ARB; torej zaveza strank, da v primeru spora najprej 
poskusijo spor rešiti z mediacijo in šele če ta ne uspe, se postopek 
nadaljuje kot arbitražni postopek.33 Pomembno je, da se postopki 
mediacije ne uporabljajo le npr. v družinskopravnih ali sosedskih 
sporih, pač pa vedno pogosteje tudi v gospodarskih sporih velike 

21 Access to Justice, Ther Right Honouralble the Lord Wolf, Interim Report 
to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, 
junij 1995, Lord Chancellor's department, London, 1995. 

24 Gl. prikaz ureditve v angleškem pravu v: Šetinc, MEDIACIJA (magistrska 
naloga), PF v Ljubljani, 2000. 

30 Gl. Ibidem. 

31 Ibidem. 
38 viri na spletnih straneh: www.oov.sa/iudiciarv/subct/courts/civil..html 

www.90v.so/iudiciarv/subct/courts/mediation.htmlwww.mediation.com.sg 
www.asianconnect.com/aovernment/sal/salsmcaa.html 

33 Lord Irvine of Lairg, The Lord Chancellor, Speech to the CEDR's ADR 
conference, November, 11,1998, str. 3, obj. tudi na: www.ooen.aov.uk/ 
Icd/speeches/l 998/cedr-98,htm 
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premoženjske vrednosti, ki nastajajo in se rešujejo v teh (v 
svetovnem merilu) velikih gospodarskih in finančnih centrih." 
Pristop pojasnjujemo na primeru ureditve v Singapurju. 

Naroki za poravnavo (settlement conferences) v okviru 
sodnih postopkov 

V okviru civilnih sodnih postopkov imajo sodišča dolžnost, da 
poskušajo doseči mirno poravnavo spora. Najpomembnejši in- 
strument, ki prispeva k uresničitvi tega cilja so tim. poravnalne 
konference (settlement conferences), ki se izvedejo v teku 
sodnega postopka. Za izvedbo teh konferenc so pri sodiščih 
ustanovljeni tim. centri za primarno reševanje sporov (primary 
dispute resolution centres) Izvedba konference v civilnih sporih 
ni obvezna; izvede se, če to zahtevata stranki ali če sodnik v 
okviru procesnega vodstva (čase management) oceni, da bi lahko 
omogočila mirno rešitev spora. Pomembno je, da teh konferenc 
ne vodi sodnik, ki sicer vodi konkreten pravdni postopek, pač pa 
drug sodnik ali registrar (kar še najbolj ustreza pojmu strokovnega 
sodelavca v našem pravu), ki na tej konferenci opravlja vlogo 
poravnalca. Poravnalec strankam pomaga opredeliti sporne 
točke, jim predočiti pomen mirne rešitve spora v korist ohranitve 
dolgoročnega razmerja. Le v primeru, če se obe stranki s tem 
strinjata, lahko poda svojo oceno o siceršnjem predvidljivem izidu 
postopka, če se bo ta končal s sodbo. Če sta stranki pripravljeni 
na poravnavo, jima jo pomaga formulirati. Takšna poravnava ima 
učinek pravnomočne sodbe. 

Ker poravnalne konference ne vodi sodeči sodnik, je s tem 
zagotovljeno, da v primeru, če poskus poravnave ne bo uspel, 
sodnik, ki vodi zadevo ne bo seznanjen z ravnanjem in argumenti 
strank, izraženimi na poravnalni konferenci. To pripomore k večji 
pripravljenosti strank, da na poravnalni konferenci izrazijo 
pripravljenost na poravnavo, brez strahu, da bi s tem sodniku 
nakazali morebitne šibke točke svojih siceršnjih argumentov. 
Postopek poravnalne konference je brezplačen. 

M Gotovo je velik pomen mediacije v državah s (pretežno) kitajskim 
prebivalstvom, podobno pa velja tudi za Japonsko in Korejo, izraz 
posebnosti kulture in tradicije. Nujno je namreč upoštevati, da je 
vrednotenje človekovih pravic (vključno s pravico do sodnega varstva) 
v teh okoljih - ne kot izraz aktualne politične ureditve, pač pa kot izraz 
kulture in tradicije - drugačno; vsaj enakovredno se namreč poudarjajo 
tudi človekove dolžnosti in odgovornosti. Ena izmed teh dolžnosti pa je 
tudi, da se mora človek truditi ohraniti harmonična razmerja v družbenih 
odnosih, v ta okvir pa sodi tudi reševanje medsebojnih spornih razmerij 
na miren način. Pravico do sodnega varstva je tako treba ocenjevati 
tudi v luči dolžnosti ohranitve socialnega ravnovesja. Dolgoročne koristi 
ohranitve družbene harmonije so razumljeni kot pomembnejša vrednota 
od pravnih pravic in zahtevkov. Po klasični kitajski filozofiji sočutje, 
dobrota, občutek za dolžnosti ter razum prevladajo nad pravom in 
pravicami. Prav izogibanje izražanju odprtega spora in jeze - kar lahko 
pomeni tudi vložitev tožbe pred sodiščem, ne da bi predhodno poskusili 
mirno rešiti spor - in trud, da se ne izgubi obraz (loss of face) je ena od 
najpomembenjših prvin ravnanja v poslovnih (in osebnih) razmerjih v 
kitajskem (in kitajskemu podobnih) civilizacijskem in kulturnem krogu. 
Ne glede na morebitno pravno upravičenost bo tisti, ki je neposredno 
izrazil in zaostril spor, izgubil ugled, ker ni znal pravilno oceniti pomena 
ohranitve medčloveških razmerij in ni izkazal občutka dolžnosti. Ni 
presenetljivo, da se državna podpora in vzpodbujanje institucionaliziranih 
oblik mediacije v Singapuru danes povezuje z uradno politiko poudarjanja 
azijske (oz. kitajske) identitete države ter njene kulture, tradicije in 
vrednot. Na navedene vidike je bilo treba opozoriti, ker dokazujejo, da 
je uspešnost uveljavljanja alternativnih oblik reševanja sporov v veliki 
meri odvisna ne le od pravne ureditve, pač pa tudi od kulture, tradicije 
in prevladujočih pojmovanj o družbenih vrednotah. 

Singapurski center za mediaciio (Sinaapore mediation centre) 
Singapurski center za mediacijo (Singapore Mediation Center - 
SMC) je bil ustanovljen leta 1997. Je neodvisno in neprofitno telo, 
ki deluje pod okriljem Singapurske akademije za pravo (Singa- 
pore Law academy), tako kot Singapurski center za mednarodno 
arbitražo. Ustanovila ga je država oz. ministrstvo za pravosodje. 
Ne gre torej za privatno oz. profitno organizacijo, pač pa 
organizacijo z zakonito obveznostjo dejavnosti na področju 
izvensodnega reševanja sporov. Pred ustanovitvijo SMC je 
Akademija za pravo izvedla uspešen pilotski projekt Commercial 
mediation service (mediacije v gospodarskih sporih); uspeh tega 
pilotskega projekta je pripomogel k odločitvi za ustanovitev 
stalnega, z zakonom ustanovljenega telesa s pristojnostmi za 
vodenje mediacije na vseh področjih pravnih razmerij. SMC letno 
izvede okoli 300 postopkov mediacije, od tega se jih okoli 75% 
uspešno zaključi s sklenitvijo poravnave. Kot ena izmed prednosti 
mediacije pa se ocenjuje, da tudi v primerih ko mediacija ne uspe, 
to pozitivno vpliva na kasnejši sodni postopek, saj so sporne 
točke med strankama s tem že boli opredeljene in zožene, 
argumenti strank pa iasneiši. Podpora države SMC se izraža tudi 
v tem, da se v civilnopravnih in gospodarskih pogodbah z državo 
kot standardna formula za primer spora določa postopek mediacije 
pred SMC. 

Temeljne dejavnosti SMC so: 

izvajanje postopkov mediacije (o tem več v nadaljevanju); 
storitve NEG-MED (nudenje administrativne in logistične 
podpore ter prostorov za pogajanja (brez pomoči tretje osebe), 
če pa ta ne uspejo, se nadaljuje postopek s sodelovanjem 
mediatorja. 

- izvajanje usposabljanja na področju pogajanj in mediacije 
(tečaji, delavnice in seminarji) za bodoče mediatorje;36 

podeljevanje licenc za mediatorje (SMC vodi listo mediatorjev, 
ki so morali opraviti poseben tečaj ter izpit za mediatorja. 
Obveznost je tudi kontinuirano izobraževanje - določen mini- 
mum ur vsako leto.3' 

Postopek se vodi po procesnem redu SMC. Stranki s soglasjem 
za postopek mediacije pristaneta tudi na uporabo teh procesnih 
pravil. Postopek je prostovoljen in se izvede le, če obe stranki s 
tem pisno soglašata. Do postopka lahko pride na sledeče načine: 
- obe stranki centru predložita pisni dogovor o mediaciji pred 

SMC (priporoča se uporaba modelnega dogovora o mediaciji); 
če zadevo predloži centru le ena stranka, center stopi v stik 
z nasprotno stranko, ter jo ob kratkem pojasnilu pozove, naj 
se izjavi, ali sprejema pristojnost centra za postopek mediacije; 
če se je sodni postopek v zvezi s spornim razmerjem že 
začel, zadevo lahko centru predloži tudi sodišče, ob pisnem 
soglasju obeh strank. 

Fizične osebe morajo praviloma na narok za mediacijo priti osebno 
(odvetnik je lahko prisoten). Pravne osebe lahko določijo 
pooblaščence, katerih pooblastilo mora obsegati tudi možnost 
sklenitve poravnave (čl. 3).Mediatorja določi SMC z liste 
akreditiranih (licenciranih) mediatorjev. Stranki lahko izbiri 
oporekata. Mediator mora razkriti vse okoliščine, ki lahko vplivajo 

36 

38 

O velikem pomenu usposabljanja in nadzora nad usposobljenostjo 
mediatorjev, čemur služi zahteva po akreditaciji gl. Goh Joon Seng, 
govor na Konferenci ob prvi obletnici SMC, Singapur, 1998. 
Na listi mediatorjev so pretežno odvetniki - partnerji v večjih odvetniških 
družbah, ob tem pa tudi profesorji prava, visoki uradniki v državnih 
organih (pravobranilstvo, ministrstvo za pravosodje) ter pravniki na 
visokih položajih v gospodarskih družbah ter konsultantskih podjetjih. 
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na njegovo sposobnost nepristranega in strokovnega ravnanja 
(o tem gl. več v poglavju o etičnem kodeksu). Mediator mora 
omogočiti in usmerjati pogajanja v smeri iskanja vzajemno 
sprejemljive rešitve. Le ob izrecni zahtevi obeh strank lahko me- 
diator razkrije svoja naziranja o predmetu spora. Mediator naj bi 
bolj poudarjal pomen interesa strank (npr. za ohranitev solidnega 
poslovnega razmerja za prihodnost) in ne pravic v konkretnem 
primeru. V času postopka mediator ali katera izmed oseb, ki dela 
v isti družbi kot mediator, ne sme zastopati osebe, ki je stranka v 
sporu v razmerju, na katerega se nanaša postopek mediacije (čl. 
4). SMC v postopku zagotavlja administrativno in logistično 
podporo (npr. vračanje, izmenjava dokumentacije, prostore za 
narok) ter imenuje mediatorja (Čl. 5). Vsaj pet dni pred narokom 
za mediacijo morata stranki prek centra izmenjati dokumentacijo, 
ki vsebuje povzetek njenega videnja primera ter morebitne listine, 
ki jih nameravajo predložiti mediatorju. Stranki naj se po možnosti 
dogovorita za največji dopusten obseg predloženih dokumentov 
in povzetka primera. Izjemoma je dopustno, da stranka določene 
dokumente predloži le mediatorju (in torej niso dani na vpogled 
nasprotni stranki) - čl. 6. 

Postopek mediacije je zaupen, zaprt za javnost, ter se vodi brez 
zapisnika oziroma snemanja. Informacij in dokumentacije, 
pridobljene od nasprotne stranke v času tega postopka, ni mogoče 
uporabiti v morebitnem kasnejšem sodnem postopku. Mediator 
lahko v postopku s soglasjem in na stroške strank pridobi 
izvedeniško mnenje glede strokovnih tehničnih vprašanj, na katere 
se nanaša spor. Po lastni presoji se mediator sestaja bodisi ločeno 
z obema strankama, bodisi skupaj - čl. 7. Če se postopek ne 
zaključi s poravnavo (če mediacija ne uspe) lahko mediator, kadar 
v to privoli on in obe stranki, zapiše neobvezno priporočilo o 
možnem besedilu poravnave oziroma rešitve spora. To priporočilo 
ne sme biti uporabljeno v kakšnem drugem postopku, razen če 
mediator in obe stranki s tem izrecno soglašajo - čl. 7/5. Mediacija 
se zaključi s pisno poravnavo (ta ima učinek sodne poravnave); 
če stranka odstopi od postopka; če mediator oceni, da ni izgledov 
na poravnavo; ali če mediator oceni, da so podani razlogi za 
njegovo nezmožnost nadaljevati postopek iz razlogov, ki jih 
opredeljuje etični kodeks (čl. 9). Zagotovljeno je načelo zaupnosti. 
Tajni so podatki (kar predvsem pomeni, da se ne smejo uporabiti 
v morebitnem sodnem postopku): da je postopek (neuspešne) 
mediacije bil izveden, vsi predlogi, mnenja, priznanja strank in 
mediatorja, izraženi v teku postopka ter vsi dokumenti, pridobljeni 
od druge stranke v teku postopka, da stranka ni privolila v 
predlagano poravnavo. V morebitnem sodnem postopku dokazi, 
ki bi nasprotovali zagotovljeni tajnosti, niso dopustni (npr. 
predložitev dokumentov, zaslišanje mediatorja kot priče...), prav 
tako niso podvrženi postopku discovery (čl. 11). Razen v primeru 
zlorabe ali naklepnega škodnega ravnanja mediator ni odgovoren 
strankam za storitve ali opustitve v zvezi z mediacijo. Odgovornost 
SMC pa je v celoti izključena (čl. 13). 

Cene za postopek so fiksne in jih z dogovorom ni mogoče 
spreminjati. Odvisne so od vrednosti spornega predmeta: za spore 
do 250.000 S$ (cca. 270.000 DEM): 750 S$ na stranko na dan; za 
spore med 250.000 in 500.000 S$: 1200 S$ na stranko na dan; za 
spore nad 500.000 S$: 1500 S$ na stranko na dan. Obe stranki 
skupaj morata ob tem plačati še 250 S$ administrativne takse. 
Ob tem velja omeniti, da je velika večina postopkov mediacije 
uspešno zaključenih v enem dnevu. SMC formalno ni povezan s 
sodišči. Vendar pa so pogosti primeri, da sodišče stranke v 
primerih, za katere oceni, da so primerni za mediacijo, opozori na 
možnost postopka pred SMC in jim svetuje, da prekineta sodni 
postopek ter poskusita z mediacijo pred SMC. Pri tem je pomembno 
pravilo pravilo, da v primeru, če se stranki odločita za postopek 

mediacije ter ta postopek (tudi če ne uspe) vodita v dobri veri, se 
jima povrnejo stroški taks za procesna dejanja pred sodiščem 
(npr. taksa za tožbo).37 

1.2.6. Francija 

Za francoski Code de procedure civile je bila v izhodišču značilna 
relativna pasivnost sodnika v postopku, tudi posebnih določb o 
obveznosti sodnika pri spodbujanju sodnih poravnav zakon ne 
vsebuje. V skladu s členi 27 in 127 novega CPC sodišče sicer 
"lahko prevzame iniciativo" pri sklepanju poravnave, vendar pa 
to ne pomeni obveznosti sodnika. V novejšem času pa se tudi v 
Franciji vedno bolj uveljavlja ideja o alternativnem reševanju sporov 
in rezultat teh prizadevanj je tudi uvrstitev novega posebnega 
poglavja o mediaciji v zakon, ki ureja civilni pravdni postopek. 

Nouveau Code de Procšdure Civile, articles 131-1 k 131-15; 
členi od 131-1 do 131-15 so bili sprejeti z dekretom št. 96-652 z 
dne 22. julija 1996, ki je objavljen v Journal Officiel z dne 23. julija 
1996 in je prinesel naslednjo ureditev. 

Potem ko je za to dobil soglasje strank, lahko sodnik, ki odloča v 
pravdi, določi tretjo osebo, da zasliši stranki in sooči njuna mnenja 
ter tako pomaga najti rešitev njunega spora. To pristojnost ima 
tudi sodnik poročevalec na instančnih sodiščih38. 

Mediacija se nanaša na celoten spor ali na njegov del. V nobenem 
primeru mediacija ne jemlje pristojnosti odločati v pravdi sodniku, 
ki lahko v vsakem trenutku sprejme druge ukrepe, ki se mu zdijo 
potrebni. 

Prva faza mediacije ne sme presegati treh mesecev. Lahko se 
obnovi na zahtevo mediatorja enkrat za enak čas trajanja. 

Mediacija je lahko zaupana fizični ali pravni osebP' Če se za 
mediatorja določi pravno osebo, njen zakoniti zastopnik z 
odobritvijo sodnika poda ime ene ali več fizičnih oseb, ki bodo 
znotraj nje in v njenem imenu zagotovile izvršitev ukrepa mediacije. 

Fizična oseba, ki zagotovi izvršitev ukrepa mediacije, mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. Ni bila obsojena, razglašena za poslovno nesposobno oziroma 
ji ni bila odvzeta kaka pravica kot sankcija ali zaradi 
neizvrševanja delovnih dolžnosti po bulletin n°2 kazenske 
evidence; 

2. Ni storila kakšnega dejanja, ki nasprotuje časti, poštenosti ali 
dobrim običajem, in ki bi imelo za posledico disciplinsko ali 
upravno sankcijo odstavitve, izbrisa, odpusta, prostovoljnega 
ali prisilnega odstopa; 

3. Ima zaradi sedanje ali pretekle dejavnosti kvalifikacije, ki se 
zahtevajo glede na naravo spora; 

4. Ima glede na zadevo ustrezno izobrazbo ali izkušnje za 
izvajanje mediacije; 

5. Poda zagotovila o neodvisnosti, ki so potrebna za izvajanje 
mediacije. 

37 Goh Joon Seng, Govor na 6. konferenci LEADR, Christchurch, N. 
Zelandija, 1908. M Kar ni isto kot pri nas, to so določeni sodniki, npr. predsednik pritožbenega 
sodišča, ki lahko sprejemajo in izdajajo začasne ukrepe med pravdo, 
npr. zavarovanje dokazov, ki pa ne prejudicirajo rešitve spora, op. prev. 

M beseda association vključuje vse oblike združevanja oseb, tudi tiste, ki 
niso pravne osebe, npr. societeta, op. prev. 
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V odločbi, s katero se določi mediacija, je treba navesti soglasje 
strank, določiti mediatorja in trajanje prve faze njegove naloge ter 
določiti datum, ko se bo zadeva ponovno obravnavala. V tej odločbi 
je treba tudi določiti znesek varščine kot plačilo mediatorja, ki 
kolikor je mogoče ustreza predvideni celotni višini plačila, ter 
določiti stranko ali več strank, ki bodo položile varščino v 
določenem roku; če je za položitev določenih več strank, je treba 
tudi določiti, v kakšnem razmerju naj to storijo. Če do plačila 
varščine ne pride, odločba o mediaciji nima učinka in sojenje se 
nadaljuje. 

Ko je razglašena odločba, s katero se določi mediator, sodišče4" 
njene fotokopije po pošti posreduje strankama in mediatorju. Me- 
diator sodniku brez odlašanja sporoči svojo privolitev. Takoj, ko 
ga sodišče" obvesti o pologu varščine, mora povabiti stranki, da 
se z njim sestaneta. 

Mediator nima pristojnosti zbiranja dokazov. Kljub temu lahko, če 
stranki soglašata in je to potrebno za mediacijo, zasliši tretje 
osebe, ki na to pristanejo. Mediator ne more biti med tem 
postopkom imenovan za opravljanje kakšnega ukrepa v zvezi z 
zbiranjem dokazov. 

Fizična oseba, ki zagotavlja mediacijo, obvešča sodnika o težavah, 
na katere je naletela pri opravljanju svoje naloge. 

Sodnik lahko v vsakem trenutku prekine mediacijo na zahtevo 
ene od strank ali na pobudo mediatorja. Sodnik lahko prekine 
mediacijo po uradni dolžnosti, če po njegovem ta ne poteka v 
redu. V vsakem primeru je treba o zadevi predhodno razpravljati 
na obravnavi, na katero sodišče42 stranki povabi s priporočenim 
pismom s povratnico. Na tej obravnavi lahko sodnik, če prekine 
mediacijo, nadaljuje postopek. Mediatorja se o odločitvi obvesti. 

Ob koncu svoje naloge mediator pisno obvesti sodnika o tem, kaj 
sta stranki ukrenili, da bi prišli do rešitve svojega spora. Na določen 
dan se zadeva vrne pred sodnika. 

Na zahtevo strank sodnik uradno odobri in podeli lastnost 
izvršilnega naslova dogovoru, ki mu ga predložijo. Ta odobritev 
spada med "avtoritativne" odločitve43. 

Ob koncu mediatorjeve naloge sodnik določi njegovo plačilo. 
Stroški mediacije se razdelijo v skladu z 22. členom Zakona št. 
95-125 z dne 8. februarja 1995 o organizaciji sodišč in civilnem, 
kazenskem in upravnem postopku. Sodnik pooblasti mediatorja, 
da prejme zneske, položene kot varščina pri sodišču. Če je treba, 
sodnik naroči plačilo dodatnih zneskov in določi tisto ali tiste 
stranke, ki jih morajo poravnati, ali pa naroči vrnitev položenih 
zneskov, ki so presegali plačilo mediatorja. Na zahtevo mediatorja 
se odločbi o plačilu dodatnih zneskov podeli lastnost izvršilnega 
naslova. 

Ugotovitve mediatorja in izjave, ki jih zbira, brez soglasja strank 
ne smejo biti uporabljene in se nanje ne sme sklicevati v 
nadaljevanju tega postopka, v nobenem primeru pa ne v kakšnem 
drugem postopku. 

Zoper odločbo, s katero se naroči, obnovi ali prekine mediacija, ni 
pritožbe. 

1.3. Pomanjkljivost pravil o vročanju 

ZPP je v primerjavi z ZPP/77 prinesel precej sprememb, katerih 
namen je zagotoviti učinkovitost vračanja, kar je nujni predpogoj 
za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva brez nepotrebnega 
odlašanja (npr. možnost opravljanja vračanja preko zasebnega 
vročevalca, razširitev časovnih in prostorskih mej vračanja, 
posebne določbe o vročanju subjektom vpisa v sodni register). 
ZPP je uveljavil tudi fikcijo vročitve: v skladu s 141. členom se 
vročitev, kadar pisanja ni mogoče vročiti niti naslovniku, niti 
odraslemu članu gospodinjstva, niti hišniku ali sosedu oz. osebi, 
ki je zaposlena na istem delovnem mestu, opravi tako, da 
vročevalec pisanje vrne sodišču ali izroči pošti, na vratih oziroma 
v poštnem nabiralniku na naslovljenčevem prebivališču pa pusti 
obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v 
katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Če naslovnik pisanja v 
roku 15 dni ne dvigne, se s tem šteje, da je vročitev opravljena. 

Možnost vročitve po zgoraj opisani fikciji pride v poštev tudi za 
pisanja, ki jih je treba vračati osebno. Vendar mora v tem primeru 
vročevalec najprej poskusiti zagotoviti osebno vročitev. Če 
naslovnika ni doma, vročevalec pri odraslem članu gospodinjstva 
(ki ga je dolžan sprejeti), sosedu, hišniku ali osebi na istem 
delovnem mestu (ki ga niso dolžni sprejeti) pusti sporočilo, kdaj 
bo ponovno poskusil opraviti vročitev. Šele če tudi po tem 
vročevalec ne najde naslovnika, se opravi vročitev, tako kot je 
opisano zgoraj (torej tudi tako, da se v hišnem nabiralniku pusti 
sporočilo, da pisanje čaka na sodišču ali na pošti, in da ga mora 
naslovnik dvigniti v roku 15 dni). 

Vendar pa nastopi problem, če vročevalec ne more pustiti 
sporočila o tem, kdaj bo ponovno opravljal vročitev, niti odraslemu 
članu gospodinjstva, niti hišniku, niti sosedu, niti osebi na istem 
delovnem mestu. Po gramatlkalni razlagi ZPP se izkaže, da je 
vročitev pisanja, ki ga je treba osebno vročiti, na način zgoraj 
opisane fikcije, možna le v primeru, če vročevalec predhodno 
uspe zgoraj naštetim osebam pustiti sporočilo, kdaj bo ponovno 
opravljal viočitev. Vprašanje je, ali je namen zakonodajalca 
resnično bil takšen; tudi prof. dr. Ude v uvodnih pojasnilih ZPP 
ugotavlja, da pri osebni vročitvi zadošča dvakraten poskus vročitve 
in ne predvideva situacije, da vročevalec obvestila o tem, kdaj bo 
ponovno poskusil vročitev, ne uspe pustiti pri kateri od zgoraj 
navedenih oseb.44 Predlagatelj meni, da predstavlja ureditev, ki 
za obvestilo o tem, kdaj bo vročevalec ponovno poskusil opraviti 
vročitev, zahteva osebno vročitev omenjenim osebam, bolj 
redakcijsko pomanjkljivost kot izraz namena zakonodajalca in, 
da je tak (pravi) namen nujno jasno opredeliti. 

Hkrati predlagatelj ugotavlja, da je potrebno določila o vročanju 
terminološko uskladiti z veljavnim Zakonom o poštnih storitvah. 

40 Greffe je posebna administrativna služba pri sodišču, ki je zadolžena 
za zapisnike, vračanje ipd., op. prev. 

41 greffe, op. prev. 
42 greffe, op. prev. 
43 v Franciji ločijo dve funkciji sodnika: "imperium", v okviru katere sodnik 

sprejema odločitve, ki ne posegajo neposredno v spor oz. pravice 
strank, ampak zaradi sodnikove avtoritete ustvarjajo red In normalen 
potek postopka oz. razmerij med strankami, in "jurisdictio", ki zajema   
sodnikovo funkcijo razsojanja v ožjem smislu, op. prev. 44 Ude, ZPP z uvodnimi pojasnili, Uradni list, Ljubljana, 1999, str. 46,47. 

poročevalec, št. 40 68 18. april 2002 



1.4. Zakonodajna pobuda Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije v zvezi s 411. členom 
zakona 

Veljavni 411. člen ZPP v prvem in drugem odstavku določa, da 
začasne odredbe med postopkom v zakonskih sporih ter 
postopkom iz razmerij med starši in otroki izdaja senat, v tretjem 
odstavku pa določa, da pritožba zoper sklep o začasni odredbi 
ne zadrži njegove izvršitve. 

Iz navedenih določb ni popolnoma jasno razvidno, ali je pooblastilo 
za izdajo začasne odredbe dano zunaj glavne obravnave 
predsedniku senata in na glavni obravnavi senatu, ali pa je vedno, 
tako na glavni obravnavi kot zunaj nje, dano senatu. Poleg tega iz 
tretjega odstavka 411. člena ne izhaja jasno, ali ima dolžnik proti 
začasni odredbi samo pritožbo, ki na zadrži izvršitve, ali pa ima 
ugovor, zoper katerega je v primeru zavrnitve možna še pritožba. 

V zvezi z navedenima problemoma je Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije dne 5.1.2001 naslovilo na Državni zbor Republike 
Slovenije zakonodajno pobudo, v kateri je predlagalo, naj se 
besedilo 411. člena ZPP spremeni tako, da bo iz njega jasno 
razvidno, ali je pooblastilo za izdajo začasne odredbe vselej dano 
senatu, ali pa je pooblastilo dano senatu na glavni obravnavi, 
zunaj nje pa predsedniku senata. Glede tretjega odstavka 411. 
člena pa je Vrhovno sodišče predlagalo, naj se jasno določi, ali 
ima dolžnik proti začasni odredbi ugovor, zoper katerega je v 
primeru zavrnitve možna še pritožba, ali samo pritožbo, ki ne 
zadrži izvršbe. 

Problem pristojnosti za izdajo začasnih odredb bi bilo sicer možno 
rešiti z interpretacijo določb 270. člena zakona, v skladu s katerim 
ima predsednik senata med pripravami za glavno obravnavo do 
naroka za glavno obravnavo pravico odločati o začasnih 
odredbah, 272. člena zakona, po katerem ima predsednik senata 
po predhodnem preizkusu tožbe pravico izdati sklep o začasni 
odredbi in 299. člena zakona, na podlagi katerega lahko 
predsednik senata zunaj naroka za glavno obravnavo izda sklep 
o začasni odredbi. Na podlagi interpretacije navedenih členov 
veljavnega zakona bi lahko ugotovili, da je na glavni obravnavi 
pooblastilo za izdajo začasne odredbe dano senatu, zunaj glavne 
obravnave pa predsedniku senata. Kljub temu pa zaradi dejstva, 
da veljavni 411. člen govori o senatu in s tem dopušča tudi razlago, 
da je za izdajo začasne odredbe pristojen vedno le senat, 
navedena dilema ostaja. 

1.5. Izjava Državnega tožilstva o reviziji 

Veljavni Zakon o pravdnem postopku v 375. členu določa, da se 
izvod revizije pošlje nasprotni stranki ter Državnemu tožilstvu 
Republike Slovenije, ter da se Državno tožilstvo Republike 
Slovenije lahko o reviziji izjavi. Zakon pa ne določa, da se izjava 
državnega tožilca, če jo ta poda, vroči pravdnima strankama. 

S tem pravdnima strankama v nasprotju z načelom 
kontradiktornosti ni omogočeno, da bi se seznanili z izjavo 
državnega tožilca o reviziji, ter da bi nanjo odgovorili. Pravna 
teorija opozarja, da bi navedena ureditev lahko povzročila obsodbo 
Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, saj je 
v nasprotju z zahtevami 6. člena EKČP, ki zagotavlja pravico do 
poštenega obravnavanja. 

1.6. Pritožbena obravnava 

V okviru tvvining projekta "Modernizacija sodstva in izobraževanje 
sodnikov" med Slovenijo in Nemčijo, ki poteka v leti 2001 in 2002, 
je bilo posebej opozorjeno na preveliko število razveljavljenih 

sodnih odločb. Razveljavitev sodne odločbe podaljšuje postopek, 
dodatno obremenjuje sodišča in strankam odmika rešitev pravde. 
Med priporočili zaključne konference prvega dela navedenega 
projekta, je izrecno opozorilo, da je kar največje število pravdnih 
zadev potrebno rešiti "na eni poti skozi sodne inštance". Po drugi 
strani sodna praksa opozarja, da so sedanje določbe o glavni 
obravnavi na pritožbeni stopnji premalo natančne, predvsem 
glede izvedbe dokazov pred sodiščem druge stopnje. Zato 
predlagatelj meni, da je s spremembami in dopolnitvami 347. in 
348. člena ZPP potrebno natančneje opredeliti postopanje 
pritožbenega sodišča na glavni obravnavi ter s tem omogočiti, da 
se v večjem številu zadev z glavno obravnavo na drugi stopnji 
pravdni postopek (do)konča. 

1.7. Druge pomanjkljivosti, na katere opozarja praksa 

Predlagatelj je ob pripravi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pravdnem postopku preučil tudi zbrana opozorila in 
ugotovitve o drugih pomanjkljivostih zakona. Tako predvsem glede 
uporabe sodobnih oblik komuniciranja med strankami in sodiščem. 
V veljavni ureditvi namreč ni podana zakonska podlaga za 
posredovanje vlog z uporabo informacijske tehnologij. Dalje je 
potrebno uskladiti določila zakona o obveznosti plačila sodne 
takse za vloge s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami Zakona 
o sodnih taksah. 

Sodna praksa je opozorila tudi na pomanjkljivost pri uveljavljenem 
institutu določitve začasnega zastopnika, pri čemer hkrati ni 
določena sankcija za primer, če tožeča stranka ne založi stroškov 
za začasnega zastopnika. 

Pri pripravi podzakonskih aktov na podlagi Zakona o pravdnem 
postopku je bilo tudi ugotovljeno, da zakon ni podelil pooblastila 
ministru, pristojnemu za pravosodje za izdajo predpisa, s katerim 
se podrobneje uredi povrnitev stroškov pravdnega postopka. 

Pomanjkljivosti, ki povzročajo težave v praksi, so nadalje bile 
ugotovljene glede pravnega pouka toženi stranki za primer, Če ne 
bi obrazložila odgovora na tožbo in pravnih posledic takega 
neobrazloženega odgovora. 

Pomanjkljivosti so bile ugotovljene tudi pri zapisovanju vprašanj, 
ki so bila prepovedana, glede ravnanja v primeru "nesklepčnosti" 
tožbenega zahtevka pri izdaji zamudne sodbe, glede 
kontradiktornosti v postopku poročanja oz. poizvedovanja o 
kršitvah procesnih določb, glede odločitve sodišča druge stopnje 
pri prekoračitvi tožbenega zahtevka, glede načina uveljavitve 
"eventualne maksime" v ponovnem sojenju po razveljavitvi sodbe 
ter pri obnovi postopka, glede pristojnosti za odločanje o začasnih 
odredbah v postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij 
med starši in otroki in sporih o motenju posesti, glede 
obrazloženosti ugovora zoper plačilni nalog in pravnih posledicah, 
glede začetka teka roka za pritožbo v sporih majhne vrednosti, 
glede obsega preizkusa sodbe prve stopnje po uradni dolžnosti 
ter glede dolžine rokov in pristojnosti za sojenje v gospodarskih 
sporih, kakor je natančneje razvidno iz predlaganih sprememb in 
dopolnitev ter njihove obrazložitve. 

S predlogom zakona se poleg navedenega oz. hkrati popravljajo 
tudi posamezne redakcijske pomanjkljivosti In neskladnosti 
veljavnega besedila. 

Dodatna, pomembnejša vprašanja ureditve pravdnega postopka 
(npr. glede vloge državnega tožilca, širše uporabe zamudne sodbe, 
pritožbenih razlogov in drugo) bo predlagatelj preučil širše 
teoretično in primerjalno pravno in nato po potrebi uveljavil s 
posebnim zakonom. 
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2. Cilji zakona in poglavitne rešitve 

2.1. Mirno reševanje sporov 

S predlogom zakona se zasleduje predvsem cilj spodbujanja 
mirnega reševanja sporov. V sedanjem poglavju o sodni poravnavi 
se dodaja tudi posebna ureditev poravnalnega naroka. S tem se 
v posodobljeni obliki uvaja procesni institut, ki je bil po prejšnjem 
Zakonu o pravdnem postopku predpisan kot "pripravljalni narok". 
Poravnalni narok je obvezen, razen v primeru, če so se stranke 
predhodno že brezuspešno pogajale za mirno rešitev spora ali, 
če sodišče že iz tožbe in odgovora oceni, da ni možnosti za 
sklenitev sodne poravnave ali, da ta ne bi bila primerna za rešitev 
spora. 

Zaradi vzpodbujanja poravnavanja je posebej predpisano, da se 
mora stranka poravnalnega naroka udeležiti osebno, morebitni 
pooblaščenec mora imeti pooblastilo, ki vključuje neomejeno 
pravico sklenitve poravnave. Določene so tudi pravne posledice 
neudeležbe strank na poravnalnem naroku. Poravnalni narok se 
lahko ponovi le s soglasjem strank, prav tako se lahko le s 
soglasjem strank prekine pravdni postopek, če se odločijo za 
poskus alternativne rešitve spora. 

Za preprečitev zavlačevanja postopka je določeno, da se v 
primeru neuspešnega poravnalnega naroka takoj nadaljuje z 
glavno obravnavo. 

Možnosti poravnave so sedaj razširjene na celotni postopek, ne 
le na postopek pred sodiščem I. stopnje. Dalje je možnost 
poravnave razširjena tudi po obsegu, tako da lahko zajame tudi 
druga sporna vprašanja med strankama (ne le tista, ki so predmet 
tožbenega zahtevka) v poravnavo pa se lahko vključijo tudi osebe, 
ki niso stranke postopka. Aktivna vloga sodnika je poudarjena s 
tem, da je dolžan s strankami odprto razpravljati o dejanskih in 
pravnih vidikih spora ter si prizadevati za sklenitev poravnave, 
vključno s pravico, da pripravi pisni predlog poravnave in ga 
strankam pošlje v podpis. 

Ureditev poravnave je v smislu vzpodbujanja oz. preprečevanja 
zlorab in neprimernega pravdanja upoštevana tudi pri stroških 
postopka. Določeno je, da mora stranka, ki se ne udeleži 
poravnalnega naroka, nasprotni stranki povrniti stroške tega 
naroka. 

2.2. Vročanje 

Odpravlja se pomanjkljivost pri ureditvi vročanja, kakor je 
uvodoma opisana. Predlaga se ustrezno dopolnitev 141. člena 
zakona tako, da v primeru, če prvega obvestila (o tem, kdaj bo 
vročevalec ponovno poskušal opraviti vročitev) ni mogoče pustiti 
pri v določilu omenjenih osebah (odrasli član gospodinjstva, s 
privolitvijo hišnik, sosed, delavec na istem delovnem mestu), 
vročevalec (pismonoša, delavec sodišča, zasebni vročevalec) 
to obvestilo pusti v hišnemoziroma izpostavljenem predalčniku 
ali na vratih stanovanja. S takšno spremembo se uveljavi rešitev, 
da bo pri osebnih vročitvah treba opraviti največ dva poskusa 
vročitve. 

pisanja niso dolžni sprejeti), vročitev opravi tako, da se pisanje 
položi pri sodišču, pošti, občini ali policiji, v poštnem nabiralniku 
("na običajen način, kot velja za pisma") pa pusti obvestilo o 
vročitvi (par. 182 ZPO) - tim. Zustellung durch Niederlegung.4S 

Nemško ustavno sodišče je za takšne načine vročanja že potrdilo, 
da niso v neskladju z ustavno pravico do izjavljanja v postopku 
(rechtliches Gehoer).4S Seveda je treba poudariti, da se ob 
postroževanju pravil o vročanju in uveljavljanju fikcij vročitve veča 
pomen instituta vrnitve v prejšnje stanje, v primeru če stranka iz 
opravičenih razlogov pisanja dejansko ni sprejela. Predlagana 
sprememba je nujna za zagotovitev učinkovitosti vročanja in s 
tem za zagotovitev učinkovite pravice do sodnega varstva brez 
nepotrebnega odlašanja (23. člen Ustave), ob tem pa ne 
predstavlja prekomernega posega v pravico nasprotne stranke 
do kontradiktornega postopka (22. člen Ustave). 

Poleg navedenega se ustrezno odpravlja terminološka 
neusklajenost z veljavnim Zakonom o poštnih storitvah, ki ne 
pozna pojma "poštni nabiralnik", temveč določa obveznost 
namestitve "hišnih oziroma izpostavljenih predalčnikov" za 
vročanje poštnih pošiljk. 

2.3. Kontradiktornost postopka in vloga Državnega 
tožilca 

V skladu z opozorili pravne teorije se dosledno uveljavlja načelo 
kontradiktornosti pravdnega postopka. Zato se odpravlja izjava 
državnega tožilca o vloženi reviziji stranke, ker ni nikakršnega 
razloga, da ta državni organ na tak način posega v spor, ki poteka 
na področju zasebnega prava, pri čemer pa stranke nimajo 
možnosti odgovoriti na njegovo izjavo. Hkrati se predlaga uvedba 
kontradiktornosti tudi v postopku poročanja oz. poizvedovanja o 
kršitvah procesnih določb, saj dosedanje pomanjkljive določbe 
omogočajo, da sodišče druge stopnje obravnava pritožbo hkrati 
s pojasnili oz. poročili sodišča prve stopnje, ne da bi bila z njimi 
stranka sploh seznanjena. 

2.4. Druge spremembe 

Z ustreznimi zakonskimi spremembami in dopolnitvami se 
redakcijsko izboljšuje besedilo in odpravljajo posamezne 
pomanjkljivosti, ki lahko ovirajo učinkovito izvajanje postopka ali 
povzročajo težave v praksi, glede na stanje kot je opisano v 
oceni stanja predloga tega zakona. 

S spremembami in dopolnitvami se tako odpravlja dvom pri 
odločanju o začasnih odredbah v postopkih v zakonskih sporih 
in sporih iz razmerij med starši in otroki ter dvom o pravnem 
sredstvu zoper izdane začasne odredbe v teh sporih, ki je bil 
izpostavljen v uvodoma navedeni zakonodajni pobudi Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije. Predlagane rešitve sledijo načelu 
enotne ureditve pravnih sredstev zoper začasne odredbe, ne 
glede ali so vložena na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju 
ali Zakona o pravdnem postopku. 

Z vidika zagotavljanja možnosti sodelovanja v postopku (ki izhaja 
iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave) 
razširitev možnosti, da se tudi sporočilo o tem, kdaj bo vročevalec 
naslednjič poskusil opraviti vročitev, ne predstavlja prekomerne 
omejitve. Tudi po nemškem pravu se omogoča nadomestno 
vročanje tudi najpomembnejših pisanj (npr. tožba, sodba) na 
način, da se, če osebna vročitev na naslovu stanovanja ne uspe 
(in ne uspe niti vročitev prek odraslega člana gospodinjstva -ki je 
pisanje dolžan sprejeti, niti vročitev prek soseda ali hišnika - ki 

46 O tem gl. npr, Rosenberg, Schvvab, Gottwald, ZIVILPROZESSRECHT, 
Beck, Muenchen, 1993, str. 409, Zoeller, ZPO-KOMMENTAR, 20. Aufl., 
Koeln, str. 589, 590. 

" Ibidem. Gl. tudi Galič, Judikatura nemškega ustavnega sodišča glede 
ustavnih procesnih jamstev v pravdnem postopku, ZZR PF v Ljubljani, 
1998, str. 29-57, str. 41. 
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Oblikuje se podlaga za izdajo podzakonskega akta o povrnitvi 
stroškov pravdnega postopka. Natančneje in skladno z veljavnim 
Zakonom o sodnih taksah se določajo posledice neplačila sodne 
takse za vlogo oziroma nepredložitve dokazila o plačilu sodne 
takse. Omogoča se posredovanje vlog z uporabo informacijske 
tehnologije. Izrecno se ureja pravni pouk glede obrazloženosti 
odgovora na tožbo in pravne posledice neobrazloženega 
odgovora. Odpravlja se nepotrebna določba o popravku 
nesklepčnega tožbenega zahtevka pri izdaji zamudne sodbe. 
Dodaja se sankcija za primer, če tožena stranka ne založi stroškov 
za začasnega zastopnika. Dopolnjujejo se določbe o pritožbeni 
obravnavi tako, da se odpravlja dvom o obsegu in načinu izvedbe 
dokazov na tej obravnavi. Glede absolutne bistvene kršitve 
pravdnega postopka iz 3. točke drugega odstavka 339. člena 
zakona se skladno z opozorili sodne prakse določa, da se tudi 
navedena kršitev preizkusi po uradni dolžnosti. 

V določbah o ponovljenem sojenju in o obnovi postopka se dosledno 
izpeljuje načelo o "eventualni maksimi". Usklajujejo se posamezne 
določbe, ki urejajo pristojnost za odločanje v postopku (sodišče, 
senat, predsednik senata, sodnik posameznik). Predpisuje se 
dolžnost obrazloženosti ugovora pri izdaji plačilnega naloga. 
Odpravlja se posebna ureditev za (krajše) roke v gospodarskih 
sporih, ki zaradi strožje trditvene in dokazne prekluzije niso več 
primerni. 

S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere druge 
nedoslednosti in redakcijske pomanjkljivosti veljavnega zakona, 
na katere je opozorila sodna praksa, in katerih utemeljitev je 
razvidna iz obrazložitve posameznih členov. 

Predvidene spremembe in dopolnitve zakona so sestavni del 
pogajalskih izhodišč za pridružitev Slovenije k Evropski uniji glede 
izpolnjevanja pogojev na področju odprave sodnih zaostankov in 
učinkovitega delovanja pravne države. 

4. Finančne posledice 

Predlog zakona nima finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije. 

3. člen 

V 108. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Z zakonom se lahko poleg obveznosti plačila in predložitve 
dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali drugo vlogo določi tudi, 
da bo sodišče štelo vlogo za umaknjeno, če ne bo dopolnjena s 
predložitvijo dokazila o plačilu. V takem primeru mora sodišče 
stranko posebej opozoriti na pravne posledice, če dokazilo o 
plačilu ne bo predloženo.". 

4. člen 

V prvem odstavku 141. člena se besedi "poštnem nabiralniku" 
nadomestijo z besedami "hišnem ali izpostavljenem predalčniku". 

V drugem odstavku se besedi "poštnem nabiralniku" nadomestijo 
z besedami "hišnem ali izpostavljenem predalčniku". 

5. člen 

V 142. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"Če vročitev sporočila iz prejšnjega odstavka na način, določen 
v prejšnjem odstavku, ni mogoča, ga pusti vročevalec v hišnem 
ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih". 

Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi 
odstavek. 

6. člen 

V 144. členu se besedi "poštnem nabiralniku" nadomestijo z 
besedami "hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku". 

7. člen 

V 156.členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

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

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) se v 
petem odstavku 82. člena doda nov stavek, ki se glasi: 

"Če tožeča stranka ne založi stroškov za začasnega zastopnika, 
sodišče tožbo zavrže.". 

2. člen 

V drugem odstavku 105. člena se v tretjem stavku za besedo 
"storitev" doda besedilo "ali v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, 
posredovano z uporabo informacijske tehnologije". 

8. člen 

Za 173.členom se doda nov 173.a člen, ki se glasi: 

"173. a člen 

Povrnitev stroškov pravdnega postopka podrobneje predpiše 
minister, pristojen za pravosodje.". 

9. člen 

V prvem odstavku 180. člena se beseda "potrdilo" nadomesti z 
besedo "dokazilo". 
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če tožbi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse za tožbo, ki 
mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani 
pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako 
tožbo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo niti v roku 
za dopolnitev, se šteje, da je tožeča stranka umaknila tožbo.". 

10. člen 

V drugem odstavku 277. člena se za besedama "na tožbo" doda 
vejica in besedilo "ali če odgovor na tožbo ne bo obrazložen (prvi 
odstavek 278. člena)". 

11. člen 

V prvem odstavku 278. člena se v prvem stavku za besedo 
"obrazložen" doda vejica in besedilo "sicer se šteje, da ni vložen". 

12. člen 

V četrtem odstavku 289. člena se besede "ga je senat zavrnil" 
nadomestijo z besedami "je bilo prepovedano". 

13. člen 

Naslov dvaindvajsetega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"PORAVNALNI NAROK IN SODNA PORAVNAVA". 

14. člen 

Pred 306. členom se vstavijo novi 305.a do 305.c členi, ki se 
glasijo: 

"305.a člen 

Po prejemu odgovora na tožbo sodišče pred glavno obravnavo 
razpiše poravnalni narok. 

Na poravnalnem naroku mora sodišče s strankami odprto 
razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se opredelijo 
sporna in bistvena vprašanja, in proučiti možnosti za sodno 
poravnavo ter si prizadevati za njeno sklenitev. 

Na poravnalnem naroku je javnost izključena. 

Sodišče lahko odloči, da se poravnalni narok ne razpiše, če so 
stranke predhodno že brezuspešno izvedle postopek mirnega 
reševanja spora ali če sodišče oceni, da ni možnosti za sklenitev 
sodne poravnave ali da ta ne predstavlja primernega načina rešitve 
spora. 

305.b člen 

Na zahtevo sodišča se mora stranka poravnalnega naroka 
udeležiti osebno in osebno odgovarjati na vprašanja sodišča. 

Če na poravnalnem naroku stranko zastopa pooblaščenec, mora 
ta imeti pooblastilo, ki neomejeno vključuje tudi pravico sklenitve 
poravnave. 

Če se nobena od strank ne udeleži poravnalnega naroka, nastopi 
mirovanje postopka. 

Če na poravnalni narok ne pride ena od strank, se šteje, da 
poskus poravnave ni uspel. 

Na predlog strank, ki soglašajo, da se opravi poskus alternativne 
rešitve spora, lahko sodišče prekine pravdni postopek za čas, ki 
ne sme biti daljši od treh mesecev. 

305.C člen 

Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne poravnave, 
sodišče praviloma takoj nadaljuje z začetkom glavne obravnave. 

Če do sklenitve poravnave ni prišlo, pa sodišče oceni, da obstaja 
verjetnost, da bosta stranki sklenili sodno poravnavo, lahko s 
soglasjem strank takoj določi nov poravnalni narok. 

Vabilo na poravnalni narok se vroči hkrati z vabilom na glavno 
obravnavo. V vabilu na poravnalni narok sodišče stranke izrecno 
opozori, da bo v primeru, če poravnalni narok ne bo uspel, takoj 
začelo glavno obravnavo, stranki pa opozori tudi na posledice 
izostanka ene ali obeh strank (305.b člen).". 

15. člen 

V prvem odstavku 306. člena se črtata besedi "prve stopnje". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali njegov del, 
vsebuje lahko tudi ureditev drugih spornih vprašanj med 
strankama, v poravnavo pa se lahko poleg strank vključi tudi 
oseba, ki ni stranka postopka.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišče mora ves čas postopka paziti na možnost za sklenitev 
sodne poravnave, stranke mora na to možnost opozarjati in jim 
pomagati, da se poravnajo.". 

16. člen 

V 307. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Sodno poravnavo je mogoče skleniti tudi tako, da stranki 
podpišeta pisni predlog poravnave, ki ga pripravi in strankam 
pošlje sodnik.". 

17. člen 

V tretjem odstavku 318. člena se črta besedilo "tožeča stranka 
pa v roku, ki ga je določilo sodišče s sklepom, tožbe ustrezno ne 
popravi,". 

Četrti odstavek se črta. 

18. člen 

Za 346. členom se doda nov 346.a člen, ki se glasi: 
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"346.a člen 26. člen 

V primeru iz drugega odstavka 345. člena in drugega odstavka 
346. člena tega zakona pošlje sodišče prve stopnje pojasnilo 
oziroma poročilo strankam, ki lahko nanj odgovorijo v osmih dneh 
od vročitve". 

19. člen 

V drugem odstavku 347. člena se besedilo "že izvedene dokaze" 
nadomesti z besedilom "vse ali le nekatere od že izvedenih 
dokazov". 

20. člen 

V 348. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Na obravnavi ponovi sodišče druge stopnje tiste dokaze, glede 
katerih dvomi v pravilnost dokazne ocene sodišča prve stopnje. 
Če katerega od teh dokazov iz objektivnih razlogov ni več mogoče 
izvesti, se prebere zapisnik o njegovi izvedbi. Branje zapisnika 
zadošča tudi, če senat ali sodnik, ki je izdal izpodbijano sodbo, v 
skladu s 217. členom, 218. členom ali 3. odstavkom 302. člena 
tega zakona, dokaza ni neposredno izvedel.". 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

21. člen 

V drugem odstavku 350. člena se za številom "2." doda vejica in 
število "3." 

22. člen 

V 357. členu se besedilo "in mu zadevo vrne v novo sojenje 
oziroma s sodbo spremeni izpodbijano odločbo" nadomesti z 
besedilom "in mu po potrebi zadevo vrne v ponovno sojenje". 

23. člen 

V drugem odstavku 362. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "če jih brez svoje krivde v dotedanjem postopku niso 
mogle navesti oziroma predložiti.". 

24. člen 

V tretjem odstavku 375. člena se za besedo "odgovor" črta vejica 
in besedilo "Državno tožilstvo Republike Slovenije pa se lahko 
izjavi o njej". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ko dobi odgovor na revizijo ali ko poteče rok za odgovor, pošlje 
sodnik sodišča prve stopnje revizijo in morebitni odgovor nanjo z 
vsemi spisi po sodišču druge stopnje revizijskemu sodišču". 

25. člen 

V tretjem odstavku 400. člena se v zadnjem stavku pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo "če jih brez svoje krivde v 
dotedanjem postopku niso mogle navesti oziroma predložiti.". 

V prvem odstavku 411. člena se besede "postopkom iz razmerij 
med starši in otroki" nadomestijo z besedami "sporih iz razmerij 
med starši in otroki", beseda "senat" pa nadomesti z besedo 
"Sodišče". 

V drugem odstavku se beseda "senat" nadomesti z besedo 
"sodišče". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po določbah 
zakona, ki ureja zavarovanje." 

27. člen 

427. člen se črta. 

28. člen 

V drugem odstavku 433. člena se za drugim stavkom se doda 
nov tretji stavek, ki se glasi: "Hkrati jo opozori, da mora biti ugovor 
obrazložen, sicer se šteje, da je neutemeljen (drugi odstavek 
435. člena).". 

29. člen 

435. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Plačilni nalog sme tožena stranka izpodbijati samo z ugovorom. 

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora tožena stranka 
navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predložiti dokaze, 
sicer se šteje, da je ugovor neutemeljen. 

Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o stroških, se 
sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo zoper sklep. 

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom, postane plačilni 
nalog pravnomočen.". 

30. člen 

V 458. členu se črta četrti odstavek. 

Sedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

31. člen 

V drugem odstavku 464. člena se besedilo "pripravljalnem naroku, 
če tega ni bilo, pa na glavni obravnavi" nadomesti z besedilom 
"prvem naroku za glavno obravnavo". 

32. člen 

486. člen se črta. 

33. člen 

493. člen se črta. 
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34. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz 8. člena 
tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

35. člen 

Določbe 14. člena tega zakona se v postopkih, v katerih je bila 
tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo, uporabljajo, če do njegove 

uveljavitve še ni bil razpisan prvi narok za glavno obravnavo. 

Določba 17. člena tega zakona se ne uporablja, če je bila tožba 
vložena pred njegovo uveljavitvijo. 

36. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

k 1. členu 

V skladu z veljavno določbo petega odstavka 82. člena zakona je 
dolžna tožeča stranka založiti stroške za postavitev začasnega 
zastopnika toženi stranki. Predlagatelj meni, da bi moral zakon za 
primer, ko tožeča stranka stroškov ne založi, določiti ustrezno 
posledico. Zato za tak primer predlaga, da se kot posledica določi 
zavrženje tožbe, saj postopka ni mogoče nadaljevati. Takšno 
posledico veljavni zakon že predvideva za primer, ko tožeča 
stranka (niti po opominu) ne plača sodne takse za tožbo. 

k 2. členu 

S predlagano dopolnitvijo se daje zakonska podlaga za poslovanje 
strank v razmerju do sodišča s pomočjo informacijske tehnologije. 
Zaradi varnosti in zanesljivosti poslovanja, morajo biti tako 
posredovane vloge overjene v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon 
o elektronskem oz. drugem sodobnem informacijskem poslovanju. 

k 3. členu 

S predlagano dopolnitvijo se uskladijo določbe Zakona o pravdnem 
postopku glede pravnih posledic neplačila sodne takse s 
spremenjenimi in dopolnjenimi določbami Zakona o sodnih taksah 
(ZST-I, UL RS, št. 93/01). Veljavni ZPP določa pravne posledice 
zaradi neplačila (pravilno nepredložitve dokazila o plačilu) sodne 
takse v 180. členu in v 497. členu. Zakon o sodnih taksah določa 
obveznost plačila in predložitve dokazila za vse vloge, s katerimi 
se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja aH za pravno 
sredstvo. Z dopolnjeno določbo 108. člena ZPP se za pravne 
posledice, ki jih že določa Zakon o sodnih taksah, natančneje 
predpisuje ravnanje sodišča in strank, če dolžna taksa ni plačana 
oziroma ni predloženo dokazilo o plačilu takse. Z vlogo, kateri ni 
priloženo dokazilo o plačilu dolžne sodne takse, je v skladu s 
predlagano dopolnitvijo potrebno ravnati kot z nepopolno vlogo, 
stranko pa je potrebno izrecno poučiti o pravnih posledicah, če 
ne bo dopolnila svoje vloge s predložitvijo dokazila. 

Dopolnjena določba omogoča ustrezno izvajanje določil o taksnih 
obveznostih in s tem krepi procesno disciplino udeležencev ter 
razbremenjuje sodišča in druge organe postopkov z izterjavo 
neplačanih sodnih taks. 

S predlagano dopolnitvijo je ustrezno usklajena tudi spremenjena 
določba četrtega odstavka 180. člena zakona o plačilu sodne 
takse za tožbo. 

k 4. členu 

Veljavni Zakon o poštnih storitvah (Ur.l. RS, št. 35/97 in 64/20001) 
ne pozna izraza "poštni nabiralnik", pač pa za vročanje poštnih 
pošiljk določa obveznost namestitve in vzdrževanja "hišnih 
predalčnikov" ob vhodu v objekt. Uporabnikom, katerih bivališče 
je zunaj strnjenega naselja ali je od dostavljavčeve poti oddaljeno 
več kot 200 m, se poštne pošiljke vročajo preko "izpostavljenih 
predalčnikov" za vročanje poštnih pošiljk, kijih uporabnik namesti 
in vzdržuje na primernem kraju ob dostavljavčevi poti. Zato je 
zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, ki velja na področju 
poštnih storitev, predlagana ustrezna terminološka redakcija 
besedila. 

k 5. členu 

V zvezi z ureditvijo obveznega osebnega vročanja se zaradi 
razlogov, navedenih v uvodni obrazložitvi, s predlagano 
dopolnitvijo 141. člena tudi za prvo obvestilo pri osebni vročitvi 
(obvestilo vročitelja o tem, kdaj bo ponovno opravljal vročitev) 
omogoča vročanje na način oddaje sporočila v hišni oziroma 
izpostavljeni predalčnik. S tem se ureditev usklajuje s siceršnjo 
ureditvijo po ZPP, ki je za vročanje sodnih pisanj omogočila vročitev 
na način, da se pisanje, ki ga ni bilo mogoče vročiti, pusti na pošti 
ali sodišču, v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku pa pusti 
obvestilo. S spremembo se zagotavlja, da nemožnost oddaje 
prvega obvestila odraslemu članu gospodinjstva, ali (z njihovo 
privolitvijo) hišniku, sosedu ali delavcu na istem delovnem mestu, 
ne bo onemogočila učinkovitosti vročanja. 

k 6. členu 

Iz enakih razlogov, kot so razvidni iz obrazložitve k 4. členu, se 
tudi v 144. členu predlaga ustrezna terminološka sprememba 
besedila ("hišni ali izpostavljeni predalčnik" namesto "poštni 
nabiralnik"). 
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k 7. členu K 13. členu 

S predlogom zakona se dopolnjuje dvaindvajseto poglavje zakona 
z določili o poravnalnem naroku (predlagani novi členi 305.a do 
305.C). Če na poravnalni narok ne pride ena od (pravilno vabljenih 
strank), se v skladu s predlagano ureditvijo šteje, da poravnalni 
narok ni uspel. Predlagatelj ocenjuje, da je za neudeležbo na 
poravnalnem naroku primerno določiti tudi stroškovno sankcijo 
za stranko, ki se ne udeleži poravnalnega naroka. Takšno določbo 
je predlagatelj uvrstil v 156. člen zakona, ki ureja povrnitev krivdno 
povzročenih stroškov. 

V skladu s predlagano dopolnitvijo bo morala stranka, ki se naroka 
ne bo udeležila, nasprotni stranki povrniti stroške tega naroka. 

k 8. členu 

Veljavni zakon o pravdnem postopku v 12. poglavju ureja stroške 
postopka, ne vsebuje pa določila, s katerim bi bila dana zakonska 
podlaga za izdajo podzakonskega predpisa, ki bi natančneje uredil 
povrnitev stroškov pričam, izvedencem, tolmačem in drugim 
osebam ob pogojih, ki so predpisani v zakonu. Zato se s predlagano 
dopolnitvijo zapolnjuje vrzel, ki je nastala s tem, ko zakon o 
pravdnem postopku ne določa dovolj podrobno povrnitve stroškov 
navedenim osebam v pravdnem postopku, hkrati pa tudi ne daje 
zakonske podlage za izdajo podzakonskega predpisa, ki bi to 
materijo natančneje uredil. 

k 9. členu 

S predlagano spremembo 180. člena se uskladijo določbe o 
obveznosti plačila sodne takse za tožbo in predložitve dokazila o 
plačilu (kar po sedanjem besedilu ni predpisano) z dopolnjenimi in 
spremenjenimi določbami Zakona o sodnih taksah in 108. člena 
ZPP, kakor je natančneje pojasnjeno v obrazložitvi k 3. členu 
predloga zakona. 

k 10. členu 

Glede na predlagano dopolnitev 278. člena zakona, v skladu s 
katero se šteje, da odgovor na tožbo, ki ni obrazložen, ni vložen, 
je potrebno dopolniti 277. člen zakona tako, da sodišče toženo 
stranko, ki ji pošlje tožbo v odgovor, pouči o takšni posledici. 

k 11. členu 

Zakon v 278. členu določa, da mora biti odgovor na tožbo 
obrazložen, ne določa pa nobene sankcije, če je vendarle vložen 
neobrazložen odgovor na tožbo. Vlada RS zato predlaga, da se 
kot ustrezna sankcija za vložitev neobrazloženega odgovora 
določi fikcija, da odgovor sploh nI vložen, kar bo imelo za posledico 
izdajo zamudne sodbe, če bodo izpolnjeni ostali zakonski pogoji 
za izdajo takšne sodbe. 

k 12. členu 

Veljavni zakon ne vsebuje možnosti (ki jo je vseboval ZPP/77), 
da lahko v primeru "senatnega sojenja", če predsednik senata 
prepove določena vprašanja ali odgovor, stranka zahteva, da o 
tem določi senat. Ker po veljavnem zakonu situacija, da bi senat 
zavrnil vprašanje, ni možna, je potrebno ustrezno popraviti 
določbo četrtega odstavka 289. člena. 

Glede na 14. člen predloga zakona, s katerim se na novo ureja 
poravnalni narok, je potrebno spremeniti naslov dvaindvajsetega 
poglavja. 

k 14. členu 

Iz razlogov, navedenih v uvodni obrazložitvi, Vlada RS predlaga 
uvedbo poravnalnega naroka, ki bi bil po predlogu urejen v poglavju 
zakona, v katerem je urejena sodna poravnava. Namen tega 
naroka je namreč ravno v spodbujanju sklepanja sodnih poravnav. 

Poravnalni narok se uvaja po vzoru nemškega 
Zivilprozessreformgesetz, ki je začel veljati 1.1.2002. S posebnim 
stadijem postopka, namenjenem primarno preizkusu možnosti 
sklenitve sodne poravnave, se poudarja pomen tega instituta kot 
primernega načina za reševanje sporov. Tudi če poravnalni narok 
ne uspe (tj. če ni sklenjena sodna poravnava), ima posebna 
predhodna faza postopka, s tem ko omogoča opredelitev spornih 
in za odločitev v zadevi bistvenih vprašanj, lahko pozitiven učinek 
za nadaljnje vodenje postopka. Poravnalni narok zagotavlja dovolj 
širok procesni okvir za poravnavanje in posredovanje, ki ga med 
strankami izvaja sodnik. 

Po predlaganem 305.a členu sledi poravnalni narok prejemu 
odgovora na tožbo (ki je že poslan tožniku) in se izvede pred 
glavno obravnavo. Poudarja se aktivna vloga sodnika pri vodenju 
poravnalnega naroka, v skladu z načelom materialnega 
procesnega vodstva in odprtega sojenja. 

Sodišče lahko v skladu s predlogom opusti izvedbo poravnalnega 
naroka. To lahko stori v primeru, če sta stranki že (brezuspešno) 
izvedli postopek izvensodnega alternativnega reševanja sporov 
(npr. mediacija, nevtralna ocena); zgolj neuspešna pogajanja med 
strankama, brez posredovanja tretje osebe tega pogoja ne 
izpolnjujejo. Sodišče lahko opusti razpis poravnalnega naroka 
tudi v primeru, če glede na navedbe v tožbi in odgovoru na tožbo 
in glede na naravo spora oceni, da ni možnosti za poravnavo 
(slednje pride v poštev tudi v primeru, če gre za spor o pravicah, 
s katerimi stranke ne morejo prosto razpolagati - poravnava v 
tem primeru namreč ni dopustna), pa tudi v primeru, če oceni, da 
poravnava ne predstavlja primernega načina za rešitev spora 
(npr. bistvena dejanska neenakopravnost med strankama, spori 
z elementi nasilja, precedenčni ali testni primeri, ki narekujejo 
meritorno odločitev...). 

V postopkih mirnega reševanja sporov je pripravljenost strank 
na sporazumno rešitev večja, če je zagotovljena zaupnost 
postopka. Predlagana določba o izključitvi javnosti služi temu 
namenu. Ker javnost glavne obravnave ostaja zagotovljena, 
določba o izključitvi javnosti s tega predhodnega naroka ni v 
nasprotju z ustavno pravico do javnosti sojenja (24. člen Ustave). 

Izkušnje tujih ureditev kažejo, da je za uspeh poravnave večkrat 
nujno, da stranki neposredno (ne le prek pooblaščencev) 
sodelujeta v poravnalnem postopku. V 305. b členu predvidena 
možnost, da sodišče zahteva osebno navzočnost strank in 
njihovo osebno odgovarjanje na določena vprašanja, ne posega 
v pravico strank, da tudi na poravnalnem naroku sodelujejo s 
pooblaščencem (praviloma odvetnikom). Sodišče osebne 
navzočnosti verjetno ne bo odredilo večji gospodarski družbi 
(npr. zavarovalnici), saj bi obvezna osebna navzočnost pomenila, 
da mora na poravnalni narok priti zakoniti zastopnik družbe (tj. 
predsednik uprave), kar seveda ni smiselno. Za te primere 
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zadošča prisotnost po pooblaščencu, ki pa mora imeti polno 
pooblastilo za sklenitev poravnave. 

Sankcija za primer, če na poravnalni narok ne pride nobena od 1 

strank, je v skladu s predlogom mirovanje postopka. Če pa na 
poravnalni narok ne pride ena od (pravilno vabljenih) strank se 
šteje, da poravnalni narok ni uspel, odsotno stranko pa zadenejo 
stroškovne sankcije, kar je v skladu s predlogom zakona urejeno 
v dopolnjenem 156. členu zakona (glej obrazložitev k 7. členu 
predloga zakona). 

Podobno kot nova nemška ureditev (podobna pa je ureditev tudi 
v angleškem pravu), predlog zakona v omejenem obsegu 
upošteva tudi oblike izvensodnega alternativnega reševanja 
sporov (peti odstavek 305.b člena) - ne glede na to, kako in kje 
se izvajajo. Predlagatelj ocenjuje, da v prvi fazi zadostuje ureditev, 
po kateri lahko stranke (sporazumno) predlagajo sodišču 
prekinitev postopka zaradi alternativnega reševanja spora. V času, 
ko še ni mogoče ocenjevati niti obsega niti kvalitete ponudbe 
alternativnih oblik reševanja sporov (npr. mediacije), ne bi bilo 
primerno, da bi sodišču omogočali, da stranke na izvensodne 
oblike alternativnega reševanja sporov napotuje kljub njihovemu 
nasprotovanju. Kot temeljna oblika mirnega reševanja sporov po 
predvideni dopolnitvi zakona tako ostaja povečana aktivnost 
sodnika v smeri sklepanja sodnih poravnav. Predlagatelj pa 
ocenjuje, da predlagana določba petega odstavka 305.b člena, ki 
upošteva druge oblike alternativnega reševanja sporov, lahko 
predstavlja dodatno spodbudo za njihov razvoj in morebitno 
kasnejšo širšo institucionalno ureditev. 

Treba je zagotoviti, da poravnalni narok ne bo pomenil 
nepotrebnega zavlačevanja postopka. Zato je v predlaganem 
305.C členu določeno (enako kot v nemškem pravu), da v primeru, 
če poravnalni narok ne uspe, sodišče takoj nadaljuje postopek z 
začetkom glavne obravnave. Takšna ureditev obenem zagotavlja, 
da bo strankam razvidno, da je sodišče (razen poravnave) 
pripravljeno tudi na drugačen način odločitve v sporu. 

V določenih primerih se na poravnalnem naroku ob odprtem 
obravnavanju dejanskih in pravnih vprašanj lahko izkaže, da je 
glavno obravnavo ■ tako z vidika strank kot sodišča - smotrno 
preložiti. Seveda v tem primeru pride v pošte v ureditev, da se 
glavna obravnava preloži za določen čas in da se novi termin tudi 
takoj oznani. V določenih primerih pa lahko sodišče oceni, da je 
sodna poravnava realno možna, vendar stranki za to potrebujeta 
dodaten čas; v tem primeru lahko sodišče odloči, da bo poravnalni 
narok ponovilo (drugi odstavek 305.c člena). 

Ker se glavna obravnava praviloma navezuje na neuspešen 
konec poravnalnega naroka, je treba v skladu s predlaganim 
tretjim odstavkom 305.C člena vabilo na poravnalni narok in vabilo 
na glavno obravnavo vročiti obenem (tj. gre za eno sodno pisanje). 
V vabilu na poravnalni narok pa je treba stranki opozoriti na 
ureditev, da se bo takoj izvedla glavna obravnava, prav tako pa x 

na posledice izostanka (mirovanje v primeru izostanka obeh 
strank, stroškovne sankcije v primeru izostanka ene stranke). 

K 15. členu 

Ker je po mnenju predlagatelja možno skleniti sodno poravnavo v 
teku celotnega postopka, ne zgolj v teku postopka pred sodiščem 
prve stopnje, se predlaga črtanje določbe prvega odstavka 306. 
člena zakona, ki sklepanje sodne poravnave omejuje na postopek 
pred sodiščem prve stopnje. 

Po vzoru ureditve v nemškem pravu se s predlagano spremembo 
drugega odstavka 306. člena natančneje določajo možna vsebina 
in stranke sodne poravnave. Predlog izrecno predvideva, da je s 
sodno poravnavo mogoče zajeti tudi ureditev spornih razmerij 

med strankama, ki sicer niso predmet tožbenega zahtevka, 
izrecno pa omogoča tudi, da pri sklenitvi sodne poravnave sodeluje 
oseba, ki sicer ni stranka pravdnega postopka (npr. 
zavarovalnica, regresni zavezanec...). Omenjene določbe ne 
predstavljajo nujno vsebinske novosti, saj bi do enakih rezultatov 
lahko prišli že s širšo interpretacijo obstoječih določb zakona. 
Predlagana (izrecna) širitev instituta sodne poravnave glede 
predmeta in strank služi cilju spodbujanja tega instituta kot 
ustreznega načina reševanja sporov. 

Po vzoru nemške ureditve se bolj poudarja obveznost aktivnega 
delovanja sodišča v smeri spodbujanja sodnih poravnav. S 
predlagano spremembo tretjega odstavka 306. člena se izrecno 
določa, da mora sodišče paziti na možnost sodne poravnave 
(kar pomeni, da mora ocenjevati, ali obstaja ta možnost rešitve 
spora in si zanjo tudi prizadevati) in da to velja za ves čas postopka 
(npr. tudi po tem, ko je zaključen dokazni postopek, je lahko 
primeren čas za poskus sklenitve sodne poravnave). 

k 16. členu 

Po vzoru nove ureditve v nemškem ZPO (kjer je praksa že doslej 
dopuščala to možnost, ki se je praktično izkazala za učinkovito) 
se v predlagani dopolnitvi 307. člena aktivna vloga sodnika pri 
sklepanju sodnih poravnav izraža tudi v možnosti, da sodnik 
sam pripravi konkreten in podroben predlog sodne poravnave in 
ga ponudi kot možno rešitev strankam. Navedena aktivnost 
sodnika ne bo mogla predstavljati utemeljenega razloga za sum o 
sodnikovi nepristranosti. 

k 17. členu 

V skladu s 318. členom zakona se ugodi tožbenemu zahtevku, 
če tožena stranka, ki ji je bila tožba pravilno vročena, v zakonsko 
določenem roku ne odgovori na tožbo, če ne gre za zahtevek, s 
katerim stranke ne morejo razpolagati, če izhaja utemeljenost 
tožbenega zahtevka iz dejstev, navedenih v tožbi, in če dejstva, 
na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki 
jih je predložila tožena stranka, ali s splošno znanimi dejstvi. Pogoj 
za izdajo zamudne sodbe je torej tudi t.i. "sklepčnost tožbe". V 
primeru nesklepčnosti tožbe se po sedanji ureditvi tožba pošlje 
tožeči stranki v popravo in se šele v primeru, če tožeča stranka 
v določenem roku tožbe ne popravi, tožbeni zahtevek zavrne. 

Takšna ureditev po mnenju predlagatelja ni skladna s poudarjeno 
dispozitivnostjo postopka in presega okvir v 12. členu 
opredeljenega načela pomoči prava nevešči stranki, v skladu s 
katerim stranko, ki nima pooblaščenca in ki iz nevednosti ne 
uporablja procesnih pravic, ki jih ima po tem zakonu\, sodišče 
opozori, katera pravdna dejanja lahko opravi. Dosedanja ureditev 
tudi ne izhaja iz 285. člena zakona, ki opredeljuje materialno 
procesno vodstvo, saj se slednje določilo nanaša na glavno 
obravnavo. 

Glede na navedeno Vlada RS predlaga spremembo takšne 
ureditve, po kateri sodišče nesklepčne tožbe ne bo več pošiljalo 
v popravo tožeči stranki, temveč bo takoj izdalo zavrnilno sodbo. 

Zaradi predlagane spremembe se kot nepotreben črta četrti 
odstavek 318. člena. 

k 18. členu 

V skladu s 346. členom zakona pripravi sodnik poročevalec potem, 
ko prispejo spisi s pritožbo k sodišču druge stopnje, poročilo za 
obravnavanje zadeve na pritožbenem senatu. Sodnik poročevalec 
si lahko, če je treba, od sodišča prve stopnje priskrbi poročilo o 

poročevalec, št. 40 76 18. april 2002 



kršitvah določb postopka in zahteva, naj se za ugotovitev teh 
kršitev opravijo poizvedbe. 

Ker po veljavni ureditvi stranki s pripravljenim poročilom sodišča 
prve stopnje o kršitvah določb postopka nista seznanjeni, je po 
oceni predlagatelja vprašljiva kontradiktomost v pritožbenem 
postopku. Zato se predlaga dopolnitev ureditve (nov 346.a člen), 
v skladu s katero sodišče prve stopnje pošlje svoje poročilo 
strankam, ki lahko nanj odgovorijo v osmih dneh od vročitve. 

S tem bo ureditev usklajena tudi z judikaturo Evropskega sodišča 
za človekove pravice, ki je že odločilo (Niederoest-Huber proti 
Švici; Reports ofjudgments and decisions, 1997-1, št. 29), da je z 
vidika pravice do kontradiktornega postopka nedopustno, če nižje 
sodišče obenem s pravnim sredstvom višjemu sodišču pošlje 
tudi svoje stališče o pritožbi, višje sodišče pa na to strankama ne 
omogoči, da se seznanijo in da odgovorijo na to stališče. 

k 19. členu 

Primerjalno pravne analize, priporočila uvodoma navedenega 
projekta o analizi zakonskih določb in opozorila sodne prakse, 
kažejo na neustrezno ureditev drugega odstavka 347. člena o 
ponovitvi izvedenih dokazov pred sodiščem druge stopnje. Iz 
sedanjega besedila bi namreč izhajalo, da mora sodišče druge 
stopnje za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ponoviti vse že 
izvedene dokaze, čeprav je morda dejansko stanje sporno 
oziroma domnevno zmotno ugotovljeno le zaradi ocene enega ali 
posameznih dokazov. 

Zato se s predlagano spremembo drugega odstavka 347. člena 
jasno določa, da se glavna obravnava na drugi stopnji opravi, če 
je potrebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ponoviti 
vse ali le nekatere od izvedenih dokazov. Pomeni, da se ■ v 
skladu z dejanskim stanjem in okoliščinami zadeve ■ lahko na 
obravnavi izvede samo eden ali samo nekateri dokazi, seveda 
tisti, ki se po presoji sodišča nanašajo na pravno odločilna dejstva. 

k 20. členu 

348. člen veljavnega zakona ureja pripravo in izvedbo obravnave 
na drugi stopnji, predpisuje način vodenja glavne obravnave in 
njen potek. Ne ureja pa (natančneje) načina izvedbe tistih dokazov, 
ki jih iz objektivnih razlogov morda ni več mogoče neposredno 
izvesti. 

Zato se v skladu s predlogom v 348. členu doda nov peti odstavek, 
s katerim se jasno določa (v povezavi s prejšnjim členom), da se 
na obravnavi ponovijo (le) tisti dokazi, glede katerih sodišče druge 
stopnje dvomi v pravilnost dokazne ocene sodišča prve stopnje. 
Dodaja pa se še določba o tem, da se dokazi ponovijo posredno 
(z branjem zapisnikov), če iz objektivnih razlogov dokaza ni 
mogoče neposredno izvesti ali, če gre za dokaze, ki so že na prvi 
stopnji bili izvedeni posredno v skladu z 217. in 218. in 302. členom 
ZPP. Gre za primere, ko so npr. zaslišane osebe umrle, duševno 
zbolele, nimajo znanega naslova ali, če zaradi starosti, bolezni ali 
drugih tehtnih vzrokov ne morejo priti na sodišče ali, če npr. priča 
ali izvedenci brez zakonskega razloga nočejo izpovedati na glavni 
obravnavi pred sodiščem druge stopnje. 

k 21. členu 

Po veljavni ureditvi sodišče druge stopnje ne preizkuša v 
pritožbenem postopku sodbe sodišča prve stopnje po uradni 
dolžnosti glede bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 3. 
točke drugega odstavka 339. člena ZPP: "če je bilo odločeno o 
zahtevku v sporu, ki ne spada v sodno pristojnost (18. člen)". Na 

opozorilo sodne prakse, da gre za hudo kršitev postopka in da 
zaradi take ureditve sedaj sodišče lahko celo pravnomočno odloči 
o zadevi iz upravne ali druge nesodne pristojnosti, se predlaga 
uradni preizkus tudi glede navedene kršitve. Ureditev, kot je 
predlagana, je veljala tudi po drugem odstavku 365. člena ZPP/ 
77. 

k 22. členu 

Po 357. členu zakona sodišče druge stopnje, če ugotovi, da je bil 
s sodbo prve stopnje prekoračen tožbeni zahtevek, glede na 
naravo prekoračitve tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi 
sodbo sodišča prve stopnje in mu zadevo vrne v novo sojenje 
oziroma s sodbo "spremeni izpodbijano odločbo". 

Če gre za kvantitativno prekoračitev tožbenega zahtevka, bi bila 
sprememba sodbe le navidezna. Pritožbeno sodišče bi dejansko 
razveljavilo del sodbe, ki ga je sodišče izdalo brez tožbenega 
zahtevka. Pritožbena sodišča so sicer že na podlagi veljavne 
ureditve ravnala tako, da so v primeru kvantitativnih prekoračitev 
zahtevkov sodbe razveljavila, zato predstavlja predlagana 
sprememba navedenega člena le ustrezno redakcijo besedila. Ta 
omogoča za vsak posamezen primer procesno pravilen način 
odločitve sodišča. 

k 23. členu 

V skladu s 286. členom zakona mora stranka najkasneje na 
prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so 
potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so 
potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in 
ponujenih dokazih nasprotne stranke. Na poznejših narokih za 
glavno obravnavo lahko stranka navaja nova dejstva in predlaga 
nove dokaze samo, če jih brez svoje krivde ni uspela navesti na 
prvem naroku. 

Veljavna ureditev drugega odstavka 362. člena, po kateri sme 
stranka v primeru, ko sodišče druge stopnje razveljavi sodbo 
sodišča prve stopnje in mu zadevo vrne v ponovno sojenje, na 
prvem naroku nove glavne obravnave navajati tudi nova dejstva 
in predlagati nove dokaze, je (gramatikalno) v nasprotju z 
navedeno ureditvijo 286. člena zakona in v bistvu izniči tako 
določeno prekluzijo. 

Predlagana sprememba 362. člena za primer ponovnega sojenja 
uveljavlja pravilo, da smejo stranke na prvem naroku nove glavne 
obravnave pred sodiščem prve stopnje navajati nova dejstva in 
predlagati nove dokaze samo, če jih brez svoje krivde v 
dotedanjem postopku niso mogle navesti oziroma predložiti. 

k 24. členu 

V skladu z opozorili pravne teorije se odpravlja možnost državnega 
tožilca, da se izjavi glede revizije. Možnost take izjave ni v skladu 
z načelom kontradiktornosti, še posebej, ker stranki, za katero je 
izjava neugodna, ni omogočeno, da na izjavo tožilca odgovori. 
Zato je sedanja ureditev v nasprotju tudi z zahtevami 6. člena 
EKČP in je glede na dosedanjo prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki je trdno uveljavljena, lahko v primeru 
izpodbijanja razlog za ugotovitev kršitve konvencije v Republiki 
Sloveniji. 

k 25. členu 

Dopolnitev 400. člena se predlaga iz enakih razlogov, kot so 
razvidni iz obrazložitve 23. člena predloga zakona. 
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k 26. členu 

Predlagana sprememba 411. člena zakona je posledica 
zakonodajne pobude, ki jo je Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
dne 5.1.2001 naslovilo na Državni zbor Republike Slovenije. V 
zvezi z navedeno pobudo je takrat Ministrstvo za pravosodje 
posredovalo Državnemu zboru mnenje, v katerem je navedlo, da 
se strinja z oceno Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, da je 
besedilo 411. člena ZPP redakcijsko nedosledno, vendar pa meni, 
da vsebinsko ni tako zelo sporno, da bi terjalo spremembo zakona 
zgolj zaradi jasnejše ureditve v pobudi izpostavljenih vprašanj. 
Poudarilo je, da bo pobudo za spremembo 411. člena ZPP 
nedvomno upoštevalo, ko bo pripravljalo prvo novelo zakona. 

Vrhovno sodišče je v navedeni pobudi predlagalo, naj se besedilo 
411. člena ZPP spremeni tako, da bo iz njega jasno razvidno, ali 
je pooblastilo za izdajo začasne odredbe vselej dano senatu, ali 
pa je pooblastilo dano senatu na glavni obravnavi, zunaj nje pa 
predsedniku senata. Glede tretjega odstavka 411. člena pa je 
Vrhovno sodišče predlagalo, naj se jasno določi, ali ima dolžnik 
proti začasni odredbi ugovor, zoper katerega je v primeru zavrnitve 
možna še pritožba, ali samo pritožbo, ki ne zadrži izvršbe. 

Veljavni 411. člen namreč določa, da začasne odredbe med 
postopkom v zakonskih sporih ter postopkom iz razmerij med 
starši in otroki izdaja senat. Iz navedene določbe ni popolnoma 
jasno razvidno, ali je pooblastilo za izdajo začasne odredbe dano 
na glavni obravnavi senatu, zunaj glavne obravnave pa 
predsedniku senata, ali pa je dano senatu tako na glavni obravnavi 
kot zunaj nje. 

Kljub temu, da bi do enakega rezultata, kot ga določa predlagana 
sprememba prvega odstavka, lahko prišli tudi z interpretacijo 
določb veljavnega zakona (to je 270. člena zakona, v skladu s 
katerim ima predsednik senata med pripravami za glavno 
obravnavo do naroka za glavno obravnavo pravico odločati o 
začasnih odredbah, 272. člena zakona, po katerem ima 
predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe pravico izdati 
sklep o začasni odredbi in 299. člena zakona, na podlagi katerega 
lahko predsednik senata zunaj naroka za glavno obravnavo izda 
sklep o začasni odredbi), pa predlagatelj, upoštevajoč dileme, 
izražene v zakonodajni pobudi Vrhovnega sodišča, predlaga, da 
se beseda "senat" nadomesti z besedo "sodišče". Takšna ureditev 
ne bo porajala nobenega dvoma, da na glavni obravnavi o začasni 
odredbi odloča senat, zunaj glavne obravnave pa predsednik 
senata. 

V zvezi z dilemo glede pravnega sredstva zoper izdano začasno 
odredbo, pa se predlaga opustitev sedanjega besedila zadnjega 
odstavka 411. člena zakona. Predlagatelj ne vidi nobene potrebe 
po tem, da bi bil institut pravnega sredstva zoper začasno odredbo, 
izdano v postopkih v zakonskih sporih in sporih iz razmerij med 
starši in otroki, urejen drugače, kot velja po Zakonu o izvršbi in 
zavarovanju. Še posebej, če upoštevamo določilo prvega 
odstavka 268. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, da ima 
sklep o začasni odredbi, izdan v pravdnem ali kakšnem drugem 
postopku, učinek sklepa o izvršbi. Iz takega določila povsem 
jasno izhaja, da tudi za te začasne odredbe velja "režim" pravnih 
sredstev, kot je določen v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, 
vključno s tistim delom ureditve iz tega zakona, po katerem 
pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače 
določeno (5. odstavek 9. člena ZIZ). Zaradi odprave vsakega 
dvoma o vrsti in učinkovanju pravnih sredstev pa se je predlagatelj 
odločil, da črtano besedilo tretjega odstavka nadomesti z 
besedilom, da se začasne odredbe izdajo po določbah zakona, 
ki ureja zavarovanje. 

Poleg spremembe zaradi navedenih dvomov, izraženih v 
zakonodajni pobudi Vrhovnega sodišča, se v prvem odstavku 
predlaga še ustrezna redakcija besedila, saj sedemindvajseto 
poglavje ne ureja "postopkov iz razmerij med starši in otroki", 
temveč "postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki". 

k 27. členu 

S predlagano spremembo se odpravlja posebna ureditev začasnih 
odredb zaradi motenja posesti. Tako, kot je oblikovana v 427. 
členu, je v nasprotju z ustavnim načelom kontradiktornosti 
sodnega postopka in z ustavno pravico do pravnega sredstva. 
Ni razloga za posebno ureditev začasnih odredb, izdanih med 
postopkom v pravdah zaradi motenja posesti, saj Zakon o izvršbi 
in zavarovanju (to povsem jasno izhaja iz določbe 267. člena 
ZIZ) ureja tudi začasne odredbe, ki se izdajo med pravdnim 
postopkom, izdaja takih začasnih odredb po uradni dolžnosti, pa 
v pravdnem postopku (442. člen ZPP/77) ni več dopustna. Tudi ni 
razlogov za vsebinsko drugačno (ožjo) podlago take začasne 
odredbe, kakor velja po pravu zavarovanja. Za razliko od ureditve 
v 2. alinei drugega odstavka 272. člena ZIZ, ki predvideva "težko 
nadomestljivo škodo", 427. člen ZPP namreč zahteva 
"nenadomestljivo škodo" in ne omogoča izdaje začasne odredbe 
iz razloga po 3. alinei drugega odstavka 272. člena ZIZ. 

k 28. in 29. členu 

S predlagano dopolnitvijo 433. in 435. člena zakona se v postopku 
za izdajo plačilnega naloga glede ugovora postavljajo enaki pogoji, 
kot so določeni za izvršbo na podlagi verodostojne listine po 
Zakonu o izvršbi in zavarovanju. 

Tako se predlaga uvedba obveznosti, da je ugovor zoper plačilni 
nalog obrazložen, sicer se šteje, da je neutemeljen. Ugovor je 
obrazložen, če so v njem navedena dejstva, s katerimi tožena 
stranka ugovor utemeljuje, In predloženi dokazi za navedena 
dejstva. S tem se preprečuje zavlačevanje postopkov z vlaganjem 
zgolj "formalnih" ugovorov. Temu primerno se spreminjajo tudi 
določbe o pravnem pouku o pravici do ugovora. 

k 30. členu 

Glede na to, da po veljavnem zakonu situacija, da bi pritožbeni 
rok tekel od razglasitve sodbe oziroma sklepa (ta rok po veljavni 
ureditvi vedno teče od vročitve sodbe oziroma sklepa), ne more 
biti podana, je četrti odstavek 458. člena odveč, zato se predlaga 
njegovo črtanje. 

k 31. členu 

Odpravlja se redakcijska napaka, saj pripravljalnega naroka po 
novem zakonu ni več, zato se ugovor poda najkasneje na prvem 
naroku za glavno obravnavo. 

k 32. členu 

Ker v zakonu na splošno velja pravilo sojenja po sodniku 
posamezniku, senatno sojenje pa je le izjema (15. člen zakona; 
za okrožna sodišča pa 33. in 34. člena zakona), je določba 486. 
člena (ki za gospodarske spore določa, da o njih sodi sodnik 
posameznik) povsem odveč. Lahko celo povzroči dvome v 
razmerju do določb o senatnem sojenju po 33. in 34. členu ZPP. 
Zato se predlaga njeno črtanje. 
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k 33. členu 

Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da so roki v gospodarskih 
sporih prekratki, še posebej glede na stroge posledice njihove 
zamude in uveljavljene prekluzije v postopku. Skladno z opozorili 
prakse, da ni niti potrebe niti razlogov za posebno ureditev rokov 
v gospodarskih sporih, glede na zahtevnost in zapletenost, ki je 
najmanj enaka drugim civilnim zadevam, po predlagani spremembi 
za roke v gospodarskih sporih veljajo splošna pravila zakona v 
skladu z ustavnim načelom o enakem varstvu pravic. 

k 34. členu 

Določen je rok, v katerem mora minister za pravosodje izdati 
podzakonski akt iz predlaganega novega 173.a člena. 

k 35. členu 

Glede na to, da se s predlogom zakona uvaja nov poravnalni 
narok, je potrebno določiti, da se določbe o njem ne uporabljajo v 
postopkih, v katerih je bil do dneva uveljavitve zakona že razpisan 
prvi narok za glavno obravnavo. 

Po predlagani spremembi sodišče nesklepčne tožbe ne bo več 
pošiljalo v popravo tožeči stranki, ampak bo takoj izdalo zamudno 
sodbo. Zaradi tega je potrebno določiti, da se navedena posledica 
ne bo uporabljala za primere, v katerih je bila tožba vložena pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

k 36. členu 

Določen je običajni petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 

DOPOLNJUJEJO 

82. člen 

Če se med postopkom pred sodiščem prve stopnje pokaže, da bi 
redni postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika toženi stranki 
predolgo trajal, tako da bi lahko zaradi tega nastale škodljive 
posledice za eno ali za obe stranki, postavi sodišče na predlog 
tožeče stranke toženi stranki začasnega zastopnika. 
Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena postavi sodišče toženi 
stranki začasnega zastopnika zlasti v tehle primerih: 

1. če tožena stranka ni pravdno sposobna, pa nima zakonitega 
zastopnika; 
2. če si koristi tožene stranke in njenega zakonitega zastopnika 
nasprotujejo; 
3. če imata obe stranki istega zakonitega zastopnika; 
4. če je prebivališče ali sedež tožene stranke neznan, pa tožena 
stranka nima pooblaščenca; 
5. če je tožena stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki nima 
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini in se ni mogla opraviti 
vročitev. 

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

Začasnega zastopnika postavi sodišče med notarji, odvetniki ali 
drugimi strokovno usposobljenimi osebami. 

Stroške za postavitev začasnega zastopnika založi tožeča 
stranka. 

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

105. člen 

Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi 
in sporočila, ki se vlagajo zunaj obravnave, se vlagajo pisno 
(vloge). 

Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je treba, da se 
lahko obravnavajo. Predvsem morajo obsegati: navedbo sodišča, 
ime ter stalno oziroma začasno prebivališče oziroma sedež 
strank, morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in 
pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave in podpis vlagatelja. 
Za vlogo, prejeto z uporabo telekomunikacijskih storitev, se šteje, 
da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik. 

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

108. člen 

Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi 
se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da mora 
vlogo popraviti ali dopolniti. 

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

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

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

Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog, 
mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik ne 
ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže. 
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141. člen 156. člen 

Če vročitev po prejšnjem členu ni možna, se vročitev fizični osebi 
opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev 
odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega 
prebivališča, na vratih oziroma v poštnem nabiralniku na naslovu 
prebivališča pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je 
pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. 
Na obvestilu in na pisanju navede vročevalec vzrok za takšno 
ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku ter se podpiše. 

Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila 
vročitev opravljena na dan, ko je bilo na vratih oziroma v poštnem 
nabiralniku puščeno obvestilo, na kar je treba naslovnika v 
obvestilu opozoriti. 

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, določen v tem členu, je 
treba obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo. 

Če subjektu vpisa v sodni register, društvu ali pravni osebi, ki se 
vpisuje v register, ni mogoča vročitev sodnega pisanja na naslovu, 
ki je naveden v registru, se vročitev opravi na način, določen v 
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, s tem da se 
obvestilo pusti na njegovem naslovu. 

142. člen 

Tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, 
izredno pravno sredstvo in opomin za plačilo sodne takse za 
tožbo se vračajo osebno stranki. 

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

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

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

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

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

144. člen 

Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma odrasel 
član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena oseba ali 
delavec državnega organa in pravne osebe brez zakonitega 
razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti v stanovanju 
ali v prostorih, kjerta oseba dela, ali v njenem poštnem nabiralniku, 
če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma prostorov. 
Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter 
kraj, kjer je pustil pisanje; šteje se, da je s tem vročitev opravljena. 

Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki 
stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se je 
njej primerilo. 

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

180. člen 

Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in 
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, 
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke, ki 
jih mora imeti vsaka vloga (105. člen). Tožbi se mora priložiti 
potrdilo o plačilu dolžne sodne takse. 

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

Sodnik vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožeča stranka ni 
navedla pravne podlage tožbenega zahtevka, če pa jo je navedla, 
sodnik ni vezan nanjo. 

Če tožeča stranka ne plača predpisane takse za tožbo po 
opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih taksah, in 
niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, se šteje, da je 
tožbo umaknila. 

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

277. člen 

Tožena stranka mora odgovoriti na tožbo v 30 dneh od njene 
vročitve, razen če ta zakon ne določa drugače. 

Sodišče opozori toženo stranko, da bo v primeru, če v roku iz 
prvega odstavka ne bo odgovorila na tožbo, izdalo sodbo, s 
katero bo tožbenemu zahtevku ugodilo (zamudna sodba). 

278. člen 

Odgovor na tožbo more biti obrazložen. Iz obrazložitve mora 
izhajati, ali tožena stranka nasprotuje tožbenemu zahtevku v 
celoti ali deloma in v katerem delu. 

Tožena stranka mora odgovoru na tožbo priložiti listine in predlagati 
dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v odgovoru. 

289. člen 

Ko predsednik senata konča zaslišanje posamezne priče, 
izvedenca ali stranke, jim lahko člani senata neposredno 
postavljajo vprašanja. 

Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z dovoljenjem 
predsednika senata neposredno postavljata vprašanja nasprotni 
stranki, pričam in izvedencem. 
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Predsednik senata prepove stranki določeno vprašanje ali ji 
prepove odgovor na posamezno vprašanje, če je v vprašanju že 
vsebovano, kako je treba nanj odgovoriti, ali če se vprašanje ne 
nanaša na zadevo. 

Na zahtevo stranke se zapišeta v zapisnik vprašanje, ki ga je 
senat zavrnil, in vprašanje, na katero je bil prepovedan odgovor. 

Dvaindvajseto poglavje 
SODNA PORAVNAVA 

306. člen 

Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodiščem prve 
stopnje kadar koli sklenejo poravnavo o spornem predmetu 
(sodna poravnava). 

Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali pa njegov del. 

Sodišče opozori stranke med postopkom na možnost sodne 
poravnave in jim pomaga, da se poravnajo. 

Pred sodiščem se ne more skleniti poravnava glede zahtevkov, 
s katerimi stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena). 

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli sodne poravnave, 
počaka s postopkom, dokler sklep ne postane pravnomočen. 

307. člen 

Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik. 

Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki, potem ko prebereta 
zapisnik o poravnavi, podpišeta ta zapisnik. 

Strankam se izda na njihovo zahtevo overjen prepis zapisnika, v 
katerem je vpisana poravnava. 

318. člen 

Če tožena stranka v roku iz 277. člena tega zakona ne odgovori 
na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku 
(zamudna sodba), če so Izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor; 

2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati 
(tretji odstavek 3. člena tega zakona); 

3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so 
navedena v tožbi; 

4. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju 
z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno 
znana. 

Izdaja zamudne sodbe se odloži, če je treba, da se o okoliščinah 
iz prejšnjega odstavka poprej dobijo obvestila. 

Če iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost 
tožbenega zahtevka, tožeča stranka pa v roku, ki ga je določilo 
sodišče s sklepom, tožbe ustrezno ne popravi, izda sodišče 
sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne. 

Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo tožeči stranki. Zoper 
sklep ni dovoljena posebna pritožba. 

347. člen 

Sodišče druge stopnje odloča o pritožbi praviloma brez obravnave. 

Če senat sodišča druge stopnje spozna, da je treba za pravilno 
ugotovitev dejanskega stanja ponoviti že izvedene dokaze pred 
sodiščem druge stopnje, mora razpisati obravnavo. 

348. člen 

Na obravnavo se povabijo stranke oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci in pa tiste priče in izvedenci, za katere 
sodišče sklene, da jih bo zaslišalo. 

Če ne pride na obravnavo katera od strank ali ne pride nobena 
stranka, obravnava sodišče pritožbo in izda odločbo, upoštevajoč 
zlasti tisto, kar je navedeno v pritožbi in v odgovoru na pritožbo. 

Obravnava pred sodiščem druge stopnje se začne s poročilom 
poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal svoje mnenje o 
utemeljenosti pritožbe. 

Nato se prebere sodba ali del sodbe, na katerega se nanaša 
pritožba, če je treba, pa tudi zapisnik o glavni obravnavi pred 
sodiščem prve stopnje, potem pa pritožnik obrazloži svojo 
pritožbo, nasprotna stranka pa odgovor na pritožbo. 

Na obravnavi stranka ne more navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov niti uveljavljati ugovora pobota, ki ga ni uveljavljala 
pred sodiščem prve stopnje. 

350. člen 

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v tistem 
delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz pritožbe ne 
vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizkusi sodbo v tistem 
delu, v katerem stranka ni zmagala v sporu. 

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo sodišča prve stopnje v 
mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem pa pazi po 
uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb pravdnega postopka 
iz 1., 2., 6., 7., 8., 11., 12. in 14. točke drugega odstavka 339. 
člena tega zakona in na pravilno uporabo materialnega prava. 

Sodišče druge stopnje pazi na prekoračitev tožbenega zahtevka 
samo na zahtevo stranke. 

357. člen 

Če ugotovi, da je bil s sodbo prve stopnje prekoračen tožbeni 
zahtevek, sodišče druge stopnje glede na naravo prekoračitve 
tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi sodbo sodišča prve 
stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje oziroma s sodbo 
spremeni izpodbijano odločbo. 

362. člen 

Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa pravdna dejanja in 
obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo sodišče 
druge stopnje v svojem sklepu. 

Na prvem naroku nove glavne obravnave smejo navajati stranke 
tudi nova dejstva in predlagati nove dokaze. 

Če se sodba razveljavi zaradi tega, ker jo je izdalo nepristojno 
sodišče, se opravi nova obravnava pred sodiščem prve stopnje 
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po določbah, ki veljajo za glavno obravnavo, če se spremeni 
senat (tretji odstavek 302. člena). 

375. člen 

Izvod vsake revizije pošlje sodnik sodišča prve stopnje nasprotni 
stranki in Državnemu tožilstvu Republike Slovenije. 

Državnemu tožilstvu Republike Slovenije je treba poslati skupaj z 
revizijo tudi prepis sodbe, zoper katero je revizija vložena. 

Nasprotna stranka lahko v tridesetih dneh od vročitve revizije 
poda sodišču nanjo odgovor, Državno tožilstvo Republike Slovenije 
pa se lahko izjavi o njej. 

Ko dobi odgovor oziroma izjavo o reviziji ali ko poteče rok za 
odgovor oziroma za izjavo, pošlje sodnik sodišča prve stopnje 
revizijo in morebitni odgovor nanjo oziroma morebitno izjavo o 
njej z vsemi spisi po sodišču druge stopnje revizijskemu sodišču. 

400. člen 

Po naroku za obravnavanje predloga izda predsednik senata 
sodišča prve stopnje odločbo o predlogu, razen če se nanaša 
razlog za obnovo postopka izključno le na postopek pred višjim 
sodiščem (401. člen). 

V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se izreče, da se 
razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem postopku. 

Predsednik senata določi glavno obravnavo šele po 
pravnomočnosti sklepa, s katerim se dovoljuje obnova postopka, 
lahko pa odloči v tem sklepu, da se takoj začne z obravnavanjem 
glavne stvari. Na prvem naroku nove glavne obravnave lahko 
navajajo stranke nova dejstva in predložijo nove dokaze. 

Zoper sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, ni posebne 
pritožbe, če je predsednik senata odločil, da se takoj začne 
obravnavanje glavne stvari. 

Če je predsednik senata dovolil obnovo postopka in odločil, da se 
takoj obravnava glavna stvar, ali če se predlog za obnovo 
postopka obravnava skupaj z glavno stvarjo, se vzame sklep, s 
katerim se dovoljuje obnova postopka in razveljavlja odločba, 
Izdana v prejšnjem postopku, v odločbo o glavni stvari. 

411. člen 

Med postopkom v zakonskih sporih in postopkom iz razmerij 
med starši in otroki lahko izda senat na predlog stranke ali po 
uradni dolžnosti začasne odredbe o varstvu in preživljanju skupnih 
otrok kot tudi začasne odredbe, s katerimi enemu ali obema od 
staršev prepove pravico do osebnih stikov. 

V zakonskem sporu izda senat na predlog zakonca tudi začasno 
odredbo o njegovem preživljanju in o izselitvi drugega zakonca iz 
skupnega stanovanja, če je to potrebno, da se prepreči nasilje. 

Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne zadrži njegove izvršitve. 

427. člen 

Med postopkom lahko izda sodišče na predlog stranke tudi brez 
zaslišanja nasprotne stranke začasne odredbe, ki se uporabljajo 

v izvršilnem postopku, da se odvrne preteča nevarnost 
protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali odvrne 
nenadomestljiva škoda. Zoper tak sklep ni posebne pritožbe. 

433. člen 

Plačilni nalog izda strokovni sodelavec brez naroka. 

V plačilnem nalogu izreče sodišče, da je tožena stranka dolžna v 
osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po 
prejemu plačilnega naloga izpolniti tožbeni zahtevek skupaj s 
stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v istem roku ugovarjati 
zoper plačilni nalog. V plačilnem nalogu opozori sodišče toženca, 
da bo prepozno vložene ugovore zavrglo. 

Plačilni nalog se vroči obema strankama. 

Toženi stranki se skupaj s plačilnim nalogom vroči tudi izvod 
tožbe s prilogami. 

435. člen 

Plačilni nalog sme izpodbijati tožena stranka samo z ugovorom. 
Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o stroških, se 
sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo zoper sklep. 

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom, postane plačilni 
nalog pravnomočen. 

458. člen 

Sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih 
majhne vrednosti, se smeta izpodbijati samo zaradi bistvene 
kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. 
člena tega zakona in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena senat sodišča 
druge stopnje razveljavi sodbo oziroma sklep sodišča prve stopnje 
in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, če ugotovi, 
da je zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje 
nepopolno ugotovljeno. V novem sojenju ne velja določba drugega 
odstavka 362. člena tega zakona. 

Zoper sodbo prve stopnje oziroma sklep iz prvega odstavka 
tega člena se lahko stranke pritožijo v osmih dneh. 

Rok za pritožbo se šteje od dneva, ko sta bila sodba oziroma 
sklep razglašena; če je bila sodba oziroma če je bil sklep vročen 
stranki, se šteje rok od dneva vročitve. 

V postopku v sporih majhne vrednosti znaša rok iz drugega 
odstavka 313. člena in prvega odstavka 325. člena tega zakona 
osem dni. 

V sporih majhne vrednosti obnova postopka ni dovoljena v primeru 
iz 10. točke 394. člena tega zakona. 

464. člen 

Če sta se stranki s pogodbo dogovorili, naj bo za odločitev o 
določenem sporu pristojna arbitraža, se sodišče, pri katerem je 
bila vložena tožba v istem sporu med istima strankama, na ugovor 
tožene stranke izreče za nepristojno, razveljavi v postopku 
opravljena dejanja in zavrže tožbo. 
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Ugovor iz prvega odstavka tega člena mora podati tožena stranka 
najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega ni bilo, pa na glavni 
obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari. 

486. člen 

V postopkih v gospodarskih sporih sodi sodnik posameznik. 

Sodnik posameznik opravlja postopek in odloča v zadevah pravne 
pomoči in zavarovanja dokazov. 

493. člen 

V postopku v gospodarskih sporih veljajo tile roki: 

1. rok petnajstih dni za odgovor na tožbo; 

2. rok tridesetih dni za predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz 
tretjega odstavka 117. člena tega zakona; 

3. rok osmih dni za napoved pritožbe ter za pritožbo zoper sodbo 
oziroma sklep in rok treh dni za odgovor na pritožbo; 

4. rok osmih dni za izvršitev dajatve, za dajatve, ki niso denarne 
dajatve, pa sodnik lahko določi daljši rok. 
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i Naslov:  

. Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

j Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
' ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. 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 
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