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- EPA 267
Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 17. junija 1993
določila besedilo:

podlago za nemoteno delovanje in odločanje ustavnega
sodišča.

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O USTAVNEM
SODIŠČU Z OSNUTKOM ZAKONA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 26. in
267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je treba do
konca letošnjega leta zakonodajo na navedenem področju
uskladiti z novo ustavno ureditvijo in vzpostaviti zakonsko

- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik predstojnika Službe vlade za
zakonodajo,
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Službi vlade za zakonodajo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustavnem sodišču
I. PRIKAZ STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Področje ustavnega sodstva urejata zakon o postopku pred
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (Uradni list SRS, št.
39/74 in 28/76) in zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 10/93). Svojo organizacijo in delo je
Ustavno sodišče Republike Slovenije uredilo s poslovnikom
(Uradni list SRS, št. 10/75).
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije je bil sprejet na podlagi ustave iz leta 1974, po kateri je
bila funkcija ustavnega sodišča osredotočena predvsem na
ocenjevanje ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih
aktov. Ustavno sodišče ni bilo vključeno v nobeno vejo oblasti, pač pa jo je po svoji vsebini omejevalo, saj je bila njegova
poglavitna naloga zagotavljanje ustavnega delovanja enotne
oblasti. Zaradi načela enotnosti oblasti in supremacije skupščine, ustavno sodišče ni bilo pristojno za razveljavitev zakona.
Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je na novo uredila
položaj in pristojnosti ustavnega sodišča in mu dala številne
nove naloge. S pristojnostjo odločanja o ustavnih pritožbah
zoper kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamezničnimi akti, se je položaj ustavnega sodišča spremenil.
Z odločanjem v konkretnih zadevah opravlja ustavno sodišče
neposredno kontrolo sodišč in se konceptualno spreminja
v najvišjo sodno oblast na tem področju, seveda postaja s tem
tudi sestavni del sodne veje oblasti.
Ustavno sodišče je obdržalo pristojnost odločanja o ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ter o sporih glede pristojnosti; dobilo pa je pomembne nove pristojnosti, in sicer:
- odločanje o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava
- odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti
- odločanje o sporih o pristojnosti med državnim zborom,
predsednikom republike in vlado
- odločanje o obtožbah predsednika republike, predsednika
vlade in ministrov zaradi kršitve ustave in zakonov
- odločanje o pritožbah v zvezi s potrditvijo poslanskega
mandata,
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- odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih
strank in
- dajanje mnenj o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo
v postopku njene ratifikacije.
Ustava dopušča še nadaljnje širjenje pristojnosti ustavnega
sodišča s pristojnostmi, ki jih določajo posamezni zakoni
(zadnja alinea prvega odstavka 106. člena ustave). Po 50.
členu zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92)
odloča ustavno sodišče tudi o pritožbah zoper odločitev
državnega sveta, da se mandat ne potrdi.
Poleg določb o pristojnosti ima ustava le nekaj dokaj skopih
temeljnih rešitev, ki izražajo ustavno koncepcijo ustavnega
sodišča. Že sama ustava pa določa, da bo vrsta vprašanj
v zvezi z ustavnim sodiščem urejena z zakonom.
Največ odprtih vprašanj, ki naj bi jih na podlagi ustave uredil
zakon, se nanaša na ustavno pritožbo kot nov ustavni institut
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (merila in
postopki za odločanje o tem ali se pritožba sprejme v obravnavo; izjeme od pravila, da se o ustavni pritožbi odloči le, če je
bilo Izčrpano pravno varstvo - definicija izčrpanja pravnega
varstva s pravnimi sredstvi; možnost, da zakon določi ožjo
sestavo sodišča za odločanje o začetku postopka na podlagi
ustavne pritožbe - zadnji odstavek 160. člena in zadnji odstavek 162. člena ustave).
Zakon naj bi določil pogoje, pod katerimi lahko ustavno
sodišče v celoti ali delno zadrži izvrševanje akta, katerega
ustavnost ali zakonitost presoja (prvi odstavek 161. člena
ustave), pravne posledice odločitev ustavnega sodišča (zadnji
odstavek 161. člena ustave), postopek pred ustavnim sodiščem (prvi odstavek 162. člena ustave), predlagatelje zahteve
za začetek postopka pred ustavnim sodiščem (drugi odstavek
162. člena ustave), način izvolitve sodnikov ustavnega
sodišča (prvi odstavek 163. člena ustave) in način morebitne
predčasne razrešitve sodnika ustavnega sodišča (164. člen
ustave). Zakon pa lahko določi tudi izjeme od pravila, da se
o ustavni pritožbi odloči le, če je bilo izčrpano pravno sredstvo (zadnji odstavek 160. člena ustave), ožjo sestavo sodišča
za odločanje o tem, ali bo začelo postopek na podlagi ustavne
pritožbe (tretji odstavek 162. člena ustave), in dodatne funkcije in dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo ustavnega
sodnika (166. člen ustave).
Ker zakona, ki bi uredil vsa ali posamezna vprašanja na
podlagi prej navedenih ustavnih določb, ni bilo možno pripraviti in sprejeti hkrati z ustavo, je ustavni zakon za izvedbo
ustave (Uradni list RS, št. 33/91) v 7. členu določil, da ustavno
poročevalec

sodišče deluje po novi ustavi, glede vprašanj postopka pred
ustavnim sodiščem in pravnih posledic odločb ustavnega
sodišča, ki z ustavo niso urejena, pa do sprejema zakona
o ustavnem sodišču smiselno uporablja dotedanje ustavne in
zakonske določbe. Na tej podlagi ustavno sodišče še smiselno uporablja nekatere določbe prejšnje ustave, zlasti pa
veljavnega zakona o postopku pred ustavnim sodiščem.
V rabi je tudi veljavni poslovnik ustavnega sodišča, ki sicer
temelji na prejšnji ustavni in zakonski ureditvi.

(z ustavama iz leta 1946 in 1958), Luksemburg, Sirija (1950),
Urugvaj (1952), Ciper (1960), Turčija (1961), Alžir (1963) in
Grčija (1968). Nekatere države pa so uvedle ustavno sodstvo
v novejšem času: Portugalska (1976), Španija (1978), Poljska
(1982), Madžarska (1984) in Sovjetska Zveza (1988).
Države socialističnih sistemov praviloma niso poznale
sistema sodne kontrole ustavnosti. Izjeme so bile: Jugoslavija
(ki je leta 1963 edina uvedla klasični sistem ustavnega sodstva) in posamezni poskusi uvajanja ustavnosodne kontrole,
kot na Madžarskem (Ustavnopravni svet), Češkoslovaškem od
27/10-1968 (kjer ustavno sodišče niti ni začelo delovati),
Poljskem (Ustavni tribunal) in v Sovjetski zvezi (z uvedbo
ustavnega sodstva s spremembo ustave z dne 1/12-1988).
Prva povojna ustava Nemške Demokratične Republike je
uvedla Ustavni odbor. V teh državah so bila zaradi sprememb
družbenopolitičnih sistemov v zadnjem obdobju uvedena klasična ustavna sodišča v smislu samostojnih institucij, in to
predvsem po zgledu nemškega ustavnega sodišča.
Poznamo dva sistema ustavnega sodstva:

Glede na novo koncepcijo ustavnega sodstva in pomembne
nove pristojnosti ustavnega sodišča pa se ob smiselni uporabi
prejšnjih ustavnih in veljavnih zakonskih določb pojavljajo
številne težave. Tako, med drugim, ustavno sodišče še ne
more obravnavati in reševati ustavnih pritožb, ki so nova in
zelo pomembna ustavna institucija za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - čeprav jih prizadeti že vlagajo.
Prejšnja ureditev namreč niti smiselno ni uporabna, ker glede
tega ne vsebuje nobenih primerljivih meril oziroma pogojev
za sprejem v obravnavo, posebnosti obravnavanja in pravnih
posledic, ki se po naravi stvari ne morejo enačiti s pravnimi
posledicami pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti splošnih
aktov; ipd. Neurejena so tudi vprašanja postopkov in odločanja glede nekaterih drugih novih pristojnosti ustavnega
sodišča (obtožba predsednika republike in predsednika vlade
oziroma ministrov; odločanje o veljavnosti poslanskega mandata itd.). Zaradi očitnih pravnih praznin in številnih nejasnosti ob smiselni uporabi predpisov je delovanje ustavnega
sodišča na pomembnih novih področjih varstva ustavnosti in
zakonitosti, še posebej na občutljivem področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, bistveno okrnjeno.

- evropski sistem ustavnih sodišč, kjer so ustavna sodišča
samostojne in neodvisne ustanove in imajo monopol nad
odločanjem v ustavnih sporih; organ, ki opravlja kontrolo
ustavnosti in zakonitosti, je zunaj klasične trojne delitve
oblasti;
- ameriški sistem ustavnega sodstva. Zanj je značilno, da
ustavne zadeve razsojajo redna sodišča v povsem rednem
postopku. ZDA so prve na svetu formalno uvedle sodno kontrolo in varstvo ustavnosti in zakonitosti, vendar ne z neposredno ustavno določbo, temveč na podlagi razlage ustave
v zadevi Marbury iz leta 1803. Ta sistem so v Evropi prevzele
Švica, Grčija, Romunija (pred prvo svetovno vojno), Danska,
Švedska in Norveška.

Novi zakon o ustavnem sodišču je torej nujno potreben, da na
novih ustavnih temeljih vzpostavi celovito zakonsko podlago
za nemoteno delovanje in odločanje ustavnega sodišča na
vseh področjih prejšnjih in zlasti vseh novih pristojnosti po
ustavi Republike Slovenije. S tem bi se delovanje ustavnega
sodišča tudi odlepilo od sedanjega neustreznega začasnega
provizorija, ki je bil sicer nujen za krajše prehodno obdobje
po novi ustavi, ni pa sprejemljiv za daljše obdobje. Če bi se
začasno okrnjeno delovanje in odločanje ustavnega sodišča
nadaljevalo daljši čas, bi to lahko onemogočilo ali bistveno
ohromilo izvajanje temeljnih ustavnih funkcij ustavnega
sodišča, ki mora biti čimprej usposobljeno, da v celoti prevzame vse svoje naloge in jih učinkovito ter odgovorno opravlja v interesu ustavno deklarirane pravne države.

Razvoj ustavnega sodstva v Evropi kaže na vedno večjo primerljivost evropskih ustavnih sodišč z ameriškimi. Primerljivost narašča z novimi pristojnostmi, ki približujejo evropska
ustavna sodišča ameriškemu sistemu, v katerem pomeni
ustavno sodstvo tretjo, samostojno vejo oblasti, in tudi zaradi
podobnosti načinov odločanja. Tudi evropska sodišča se pri
odločanju sklicujejo na domnevo o ustavnosti zakona, kar
pomeni, da je za razveljavitev zakona potrebna očitna protiustavnost zakona. Vse bolj tudi uporabljajo diskrecijsko pravico pri izbiri zadev, ki jih sprejmejo v obravnavo. Pri odločanju se tudi pogosteje sklicujejo na splošna načela, ki niso
izrecno zapisana v ustavi.

II. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO USTAVNEGA SODSTVA
V DRUGIH DRŽAVAH

1. Primerjalna ureditev posameznih vprašanj
Praviloma je lahko za sodnika ustavnega sodišča imenovan
kandidat, ki izpolnjuje določene pogoje glede pravne izobrazbe: ni potrebno, da je izključno diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, temveč pride v poštev tudi kvalifikacija
profesorja prava ali odvetnika. Osebe, ki nimajo pravne izobrazbe, so lahko ustavni sodniki samo v nekaterih državah
(Grčija). Le francoska ustava ne predpisuje nobenih pogojev
za sodnike ustavnega sveta.

Uvedba ustavnosodne kontrole je odvisna v posameznih državah od političnih okoliščin in od narave političnega sistema.
Po dosegljivih podatkih obstaja kontrola ustavnosti v skoraj
sto državah.
Prva je uvedla sodno kontrolo ustavnosti Portugalska v Filipovem zakoniku iz začetka XVII. stoletja. Francija pozna ta
institut že od revolucije 1789, Švica pa prvič od leta 1848 in
ponovno od leta 1874. Mehika je uvedla sodno kontrolo ustavnosti z ustavama iz leta 1857 in 1917, Brazilija leta 1890 in
ponovno leta 1946. Na Norveškem izvira sodna kontrola
ustavnosti že iz sodne prakse v letu 1890. Ustavno sodstvo na
Bavarskem ima svoje poreklo v bavarskih ustavah iz 30/
3-1850 in iz leta 1919. Združena Nemčija je uvedla sodno
kontrolo ustavnosti z Weimarsko ustavo iz leta 1919. Avstrija
je ustanovila ustavno sodišče v času monarhije leta 1867 kot
Reichsgericht. Ponovno ga je uvedla z ustavo z dne 1/
10-1920, medtem ko je bila ta institucija obnovljena po vojni
leta 1945. Češkoslovaška je ustavno sodstvo uvedla z ustavo
z dne 29/2-1920, Grčija z ustavo iz leta 1927, Egipt pa
z ustavo iz leta 1941. Španija je ustanovila ustavno sodišče
z ustavo iz leta 1931, vendar je prehalo delovati s pričetkom
fašistične vladavine. Že pred prvo svetovno vojno je bilo
ustavno sodstvo uvedeno v Romuniji.
Veliko držav je uvedlo ustavnosodno kontrolo po drugi svetovni vojni, med njimi najprej: Brazilija (1946), Japonska
(1947), Burma (1947), Italija (1948, pričetek dela - 1953),
Tajska (1949 do 1951), Nemčija (1949), Indija (1949), Francija
poročevalec

Število sodnikov ustavnih sodišč je po posameznih državah
različno, od 9 (Francija, Južna Koreja, Slovenija) do 16
(Zvezna Republika Nemčija). Različno je urejen postopek
imenovanja sodnikov in predsednika ustavnega sodišča.
Ponekod je posebej predvidena funkcija podpredsednika
ustavnega sodišča (Zvezna Republika Nemčija, Avstrija, Španija, Portugalska in Švica).
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Mandat ustavnih sodnikov lahko traja od 6 (Portugalska) do
12 let (Zvezna Republika Nemčija), medtem ko v Avstriji lahko
sodniki opravljajo svojo funkcijo do 70. leta starosti.
Večina ureditev ne postavlja starostne meje za imenovanje
ustavnih sodnikov, razen v ZRN (minimum 40, s tem da lahko
traja funkcija najdlje do dopolnjenih 68 let), Belgiji (minimum
40, s tem, da lahko traja funkcija najdlje do dopolnjenih 70 let)
in Avstriji (zgornja starostna meja funkcije je 70 let). Povsod,
razen na Portugalskem, ustavni sodniki po poteku mandata
ne morejo biti ponovno izvoljeni.
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Italija ne pdzna kontrole zakonitosti podzakonskih predpisov,
temveč le kontrolo ustavnosti zakonov;

Razen na Portugalskem, v vseh sistemih ustavni sodniki ne
morejo hkrati opravljati funkcij v državnih ali samoupravnih
organih (ne morejo biti ministri, poslanci, vodje političnih
strank, sodniki drugih sodišč itd.), pač pa je funkcija ustavnega sodnika združljiva s pedagoško dejavnostjo (na primer,
profesor na pravni fakulteti - Zvezna Republika Nemčija).

- mednarodne pogodbe: gre za obliko preventivne kontrole,
to je, da je dolžno ustavno sodišče predhodno oceniti ustavnost vsake mednarodne pogodbe, ki naj se podpiše (Zvezna
Republika Nemčija). Podobne ureditve so v Španiji, Sloveniji,
Argentini, Italiji, ZDA, Kolumbiji, Avstriji, Litvi, Ruski federaciji;

Ustavna sodišča imajo v glavnem samostojen proračun kot
del celotnega državnega proračuna in so popolnoma samostojna pri svoji organizaciji. Dostopni pravni viri izkazujejo, da
postopek pred ustavnimi sodišči praviloma urejajo zakoni,
organizacijo pa poslovniki. Strokovne službe ustavnih sodišč
so organizirane na podoben način: sestavljajo jih strokovni
svetovalci in administracija, s tem da je predstojnik strokovne
službe bodisi (generalni) sekretar bodisi direktor (Zvezna
Republika Nemčija).

- postopek najvišjih državnih funkcionarjev, če gre za neposredno kršitev zakona, v nekaterih primerih tudi zdravstveno
stanje državnega poglavarja: na primer, Avstrija, Italija, Turčija, Zvezna Republika Nemčija, Portugalska, Sirija, Hrvaška,
Slovenija, Bolgarija, Litva, Ruska federacija, Makedonija,
Južna Koreja;
- kršitev z ustavo zagotovljenih pravic državljanov s posamičnimi akti (ustavna pritožba), na primer, Avstrija, Zvezna Republika Nemčija, Makedonija, Slovenija, Hrvaška, Češkoslovaška, Madžarska, Švica, Španija, Mehika in druge latinskoameriške države;

Organi, pristojni za ustavnosodno kontrolo, so lahko:
- ustavna sodišča kot samostojni organi za varstvo ustavnosti: Avstrija, Italija, Zvezna Republika Nemčija, Španija, Portugalska, Ciper, Sirija, Turčija, Egipt, Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Srbija, Črna Gora, BiH, Poljska, Madžarska, Ruska
federacija, Litva, Romunija, Bolgarija, Češkoslovaška, Južna
Koreja, Gvatemala, Čile, Ekvador, Peru;

- kontrola volitev oziroma ustavnosti in zakonitosti volilnega
postopka: na primer, Francija, Portugalska, Litva, Avstrija,
Ciper, Zvezna Republika Nemčija, Grčija, Sirija, Alžir, Hrvaška;

- sodišča splošne pristojnosti oziroma eno vrhovno sodišče
splošne pristojnosti kot izkliučno pristojni organ za kontrolo
ustavnosti: na primer, ZDA, Švica, Argentina, Mehika, Bolivija,
Brazilija, Kolumbija, Kostarika, Salvador, Honduras, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Venezuela, Danska, Island, Kanada,
Švedska, Norveška, Finska, Avstralija, Nova Zelandija, Južna
Afrika, Indija, Burma, Uruguaj, Estonija, Japonska;

- dejavnost, statuti, programi političnih strank, z možnostjo,
da sodišče razpusti politično stranko: Zvezna Republika Nemčija, Hrvaška, Makedonija, Turčija, Grčija, Portugalska, Hrvaška, Slovenija, Ruska federacija, Južna Koreja;
- spori o pristojnosti med politično teritorialnimi enotami in
spori o pristojnosti med posameznimi državnimi organi ter
spori o pristojnosti med sodišči: Avstrija, Italija, Zvezna Republika Nemčija, Ciper, Švica, Španija, Slovenija, Hrvaška,
Makedonija, Južna Koreja, Ruska federacija, Čile.

- drugi organi za kontrolo ustavnosti, ki niso niti zakonodajni
niti sodni organi (izvensodno varstvo), na primer takoimenovani ustavni sveti v Franciji, Alžiru, Tunisu, na Mauritiusu, ali
posebna sodišča v Kolumbiji, Grčiji in Belgiji.

Ustavna pritožba je kot posebno pravno sredstvo za varstvo
temeljnih ustavnih pravic in svoboščin znana tudi izven institucije ustavnega sodstva: Fakultativni protokol Generalne
skupščine OZN k mednarodnemu paktu o državljanskih in
političnih pravicah z dne 16/12-1966 (resolucija, št. 2000
A (XXI)) določa, da odbor za človekove pravice sprejema in
obravnava sporočila od posameznih oseb, ki trdijo, da so
žrtve kršitev katerekoli pravice, določene v tem paktu. Evropska konvencija o človekovih pravicah pa celo predvideva
takoimenovano individualno tožbo (25. člen konvencije)
posameznih civilnih oseb, namreč možnost, da lahko vsaka
oseba zaradi zatrjevane kršitve njenih v konvenciji zagotovljenih pravic vloži pritožbo na evropsko komisijo za človekove
pravice.
Najpogosteje se ustavna pritožba obravnava v sklopu ustavnosodnega varstva ustavnih pravic. To individualno pravno
sredstvo v bolj ali manj podobni obliki poznajo Španija,
MeMka in druge latinskoameriške države, bodisi v obliki
amparo postopka (Bolivija, Kostarika, Salvador, Gvatemala,
Honduras, Mehika, Argentina, Nikaragua, Panama, Paragvaj,
Peru, Dominikanska republika, Uruguaj, Venezuela), habeas
corpus postopka (Bolivija, Brazililja, Kostarika, Čile, Ekvador,
Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika) ali v obliki popularne tožbe (Kolumbija, Venezuela, Salvador, Panama, nekatere argentinske province), nadalje z omejitvami tudi Švica,
razen nje pa tudi Avstrija, Zvezna Republika Nemčija, Makedonija, Slovenija, Hrvaška, Češkoslovaška in Madžarska.

Ustavnosodna kontrola je lahko preventivna, represivna ali
kombinacija obeh oblik:
- pri preventivni ustavnosodni kontroli pristojni organ obravnava predpis in razsodi o njem pred njegovo uveljavitvijo.
Takšno pristojnost ima Ustavno sodišče Italije glede pokrajinskih zakonov, ustavna sodišča oziroma sodišča Avstrije,
Zvezne Republike Nemčije, Južne Afrike, Čila, Ruske federacije pa samo glede določenih zakonov. Preventivni kontroli
francoskega ustavnega sveta so podvrženi predvsem zakoni.
Z izjemo Francije, ki ne pozna represivne kontrole zakonov in
podzakonskih predpisov, temveč ima široko preventivno kontrolo zakonskih aktov, nobena država ni sprejela čistega
sistema preventivne kontrole;
- represivna je kontrola veljavnih predpisov; sprejela jo je
večina sistemov. Nekatere ureditve (Italija) poznajo celo takoimenovane kreativne sodbe, to je, da ustavno sodišče v svojih
odločbah spremeni ali doda besedilo predpisa;
- kombinacija preventivne in represivne kontrole je značilnost ciprske ureditve.
Predmet ustavnosodne kontrole so lahko:
- zakon: na primer, Avstrija, Italija, Zvezna Republika Nemčija, Španija, Slovenija, Hrvaška, Čiper, Turčija, Grčija, Južna
Koreja, Sirija, Makedonija, Ekvador, Peru, Ruska federacija,
Gvatemala, ZDA (predvsem zvezni zakoni), Švica (s posebnostjo, da je po ustavi prepovedana kontrola ustavnosti zveznih predpisov). Turška ureditev sicer izhaja iz načela ustavnosodne kontrole zakonov, vendar z določenimi izjemami: pod
ustavnosodno kontrolo ne spadajo zakoni o reformi in nekaj
izrecno naštetih zakonov, ki se nanašajo na Ataturkovo reformo;
- podzakonski predpisi: na primer, Avstrija, Zvezna republika
Nemčija, Španija, Ciper, Turčija, Grčija, Sirija, Švica, Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Ruska federacija, Gvatemala, Peru.
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Ustavna pritožba je v današnjih ustavnosodnih sistemih širše
urejena zlasti v avstrijskem, nemškem in španskem pravu.
Vendar je matična dežela ustavnosodnega varstva ustavnih
pravic državljanov Švica, kjer se je to varstvo razvilo po
originalni poti in se v praksi izvaja že več kot 80 let.

'

Obseg temeljnih ustavnih pravic in svoboščin, varovanih
z ustavno pritožbo, določa predvsem ustavna, včasih tudi
zakonska norma (v primeru nemške ustavne pritožbe).
Nekatere ustavne ureditve v načelu varujejo vse temeljne
poročevalec

človekove pravice in svoboščine (6. alinea 160. člena ustave
Republike Slovenije; 3. alinea 125. člena ustave Republike
Hrvatske).
Lahko pa je krog z ustavno pritožbo varovanih pravic ožje
opredeljen:
- po avstrijski ustavi so z ustavno pritožbo varovane »z
ustavo zagotovljene politične pravice«, pri čemer je pod tem
pojmom razumeti vse pravice, zajete s splošnimi pravicami
državljanov, torej ne samo političnih pravic v ožjem smislu (b.
točka 3. člena);
- po švicarski ustavi so sicer z ustavno pritožbo varovane
takoimenovane ustavne pravice (verfassungsmaessige
Rechte); pri tem je lahko v švicarskem pravu neposredni vir
teh pravic sodna praksa: to pomeni, da je takšna pravica tista,
ki jo kot takšno opredeli ustavni sodnik. Kot posredne vire teh
pravic pa navajajo zvezno in kantonalne ustave ter evropsko
konvencijo o človekovih pravicah (3. stavek 1. odstavka 113.
člena);
- v Makedoniji so z ustavno pritožbo varovane svoboščine in
pravice človeka in državljana, ki se nanašajo na svobodo
prepričanja, vesti, misli in javnega izražanja misli, političnega
združevanja in delovanja ter prepoved diskriminacije državljanov na podlagi spola, rase, verske, nacionalne, socialne in
politične pripadnosti (3. alinea 110. člena ustave);
- španska ustavna pritožba varuje enakost pred zakonom in
prepoved diskriminacije ter temeljne pravice in svoboščine iz
I. oddelka ustave (b točka 1. odstavka 161. člena španske
ustave);
- nemški sistem ustavne pritožbe varuje temeljne ustavne
pravice (1. do 19. člen ustave) in ustavne pravice iz 4.
odstavka 20. člena, 33., 38., 101., 103. in 104. člena ustave (1.
odstavek 90. člena zakona o zveznem ustavnem sodišču):
varstvo človekove nedotakljivosti, pravica do osebne svobode, enakost pred zakonom, pravica do vesti, veroizpovedi,
pravica do izražanja mnenj, svoboda tiska, svoboda znanstvene in umetniške dejavnosti, varstvo družine, pravica do
izobraževanja, svoboda zbiranja, svoboda združevanja in
delavskega združevanja, tajnost pisem, svoboda gibanja, pravica do izbire poklica, prepoved prisilnega dela, obrambna
dolžnost, nedotakljivost stanovanja, lastninska pravica, pravica do pritožbe, pravice azilantov, enakost v prayicah in
dolžnostih, volilna pravica, pravica do zakonitega sodnika,
pravica do sodnega zaslišanja.
Predmet ustavne pritožbe so:
- vsi akti sodne (sodne odločbe, sklepi), upravne oblasti ali
drugih organov z javnimi pooblastili, s katerimi se kršijo
ustavne pravice človeka in državljana (1. odstavek 28. člena
ustavnega zakona o Ustavnem sodišču Republike Hrvatske);

Subsidiarnost ustavne pritožbe:
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče
o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo (1.
stavek 3. odstavka 160. člena ustave Republike Slovenije).
Če je zaradi kršitve ustavnih pravic dopustna druga pravna
pot, je mogoče vložiti ustavno pritožbo šele potem, ko je ta
pravna pot izčrpana (2. odstavek 28. člena ustavnega zakona
o Ustavnem sodišču Republike Hrvatske). V zadevah, v katerih
je dopusten upravni spor, oziroma revizija v pravdnem ali
nepravdnem postopku, je pravna pot izčrpana potem, ko je
odločeno tudi o teh pravnih sredstvih (3. odstavek 28. člena
istega ustavnega zakona).
Pogoj predhodnega izčrpanja administrativne instančne poti,
kolikor le-ta obstaja, predvideva b. točka 3. člena avstrijske
ustave z dne 21/12-1867, oziroma zadnji stavek 1. odstavka
144. člena avstrijske ustave in 1. odstavek 82. člena avstrijskega zakona o ustavnem sodišču.
Ustavna pritožba je dopustna le tedaj, če zatrjevane kršitve
pravice ni mogoče izpodbijati z nobenim drugim pravnim
sredstvom pred zveznim sodiščem ali drugim zveznim organom (absolutna subsidiarnost - 2. odstavek 84. člena švicarskega zakona o organizaciji zveznega pravosodja). Pred
ustavno pritožbo je treba izčrpati pravne poti - relativna
subsidiarnost (86. člen švicarskega zakona o organizaciji
zveznega pravosodja). Izjeme od tega pravila so naslednje: pri
določenih oblikah ustavne pritožbe (na primer, takim, konkordatna tožba), pri kršitvi določenih pravic (svobodna izbira
kraja nastanitve oz. prebivališča; prepoved dvojnega obdavčenja; pravica do zakonitega sodnika; garancije pristojnega
sodišča po kraju prebivališča; pravica do enakega položaja
s prebivalci določenega kantona pred zakonom in v sodnem
postopku za prebivalce drugih kantonov; pravica do pravnega
sredstva), ali tedaj, kjer bi bilo izčrpanje pravne poti gola
formalnost. Vendar ima vlagatelj ustavne pritožbe v teh primerih pravico po svoji volji uporabiti kantonalno pravno sredstvo
(2. odstavek 86. člena švicarskega zakona o organizaciji zveznega pravosodja).
Tudi španski temeljni zakon o ustavnem sodišču določa med
pogoji za vložitev ustavne pritožbe, da mora biti predhodno
izčrpana dopustna pravna pot (1. odstavek 43. člena in a)
točka 1. odstavka 44. člena zakona).
Če je zoper kršitev dopustna pravna pot, je mogoče vložiti
ustavno pritožbo šele po izčrpanju pravne poti (2. odstavek
90. člena nemškega zakona o zveznem ustavnem sodišču).
Vendar lahko ustavno sodišče takoj odloči o ustavni pritožbi,
vloženi pred izčrpanjem pravne poti, če ima pritožba splošni
pomen ali če bi vlagatelju nastala težka in nepopravljiva
škoda v primeru napotitve, da v prvi vrsti uporabi redno
pravno pot.

- zatrjevana kršitev ustavno zagotovljene pravice z odločbo
upravnega organa (1. odstavek 144. člena avstrijske zvezne
ustave);

Po 26. členu (Evropske) konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin (Evropska) komisija lahko obravnava zadevo
šele potem, ko je bila izčrpana notranjedržavna pravna pot
v skladu s splošno priznanimi načeli mednarodnega prava.

- kantonalne javnopravne odredbe (1. odstavek 84. člena'
švicarskega zveznega zakona o organizaciji zveznega pravosodja);

Dopustnost ali nedopustnost ustavne pritožbe:

- kršitve ustavnih pravic in svoboščin v predpisih, pravnih
aktih ali realnih aktih javnih državnih organov, avtonomnih
skupnosti in ostalih javnih ustanov teritorialne, korporacijske
ali institucionalne narave ter njihovih uradnikov in nameščencev (2. odstavek 41. člena španskega temeljnega zakona
o ustavnem sodišču), v sklepih ali aktih brez zakonske moči
skupščine in njenih organov (42. člen zakona;
- dokončna notranjedržavna odločba (26.člen (Evropske)
konvencije o človekovih pravicah);
- vsak ukrep javne oblasti, ki krši temeljne pravice: zoper
zakon, odredbo upravnega organa ali zoper sodno odločbo
(Zvezna republika Nemčija - sodna praksa).
poročevalec

O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zakonom (2. stavek 3. odstavka 160. člena ustave Republike Slovenije).
Po 2. odstavku 144. člena avstrijske zvezne ustave lahko
ustavno sodišče zavrne obravnavanje ustavne pritožbe zaradi
pomanjkanja zadostnih izgledov za njen uspeh, oziroma, če
v zvezi s konkretno odločbo ni pričakovati pojasnitve nekega
ustavnopravnega vprašanja.
50. člen španskega temeljnega zakona o ustavnem sodišču
določa, da po predhodnem zaslišanju vlagatelja ustavne pritožbe in javnega tožilca lahko senat ustavnega sodišča ugotovi nedopustnost ustavne tožbe, če je bila vložena izven
S

predpisanega roka, če je vloga pomankljiva glede napak
z vidika zakonskih zahtev ali glede zahtevanih prilog (1. odstavek), če se pritožba nanaša na pravice in svoboščine, ki niso
varovane z ustavno pritožbo, če je vloga očitno pomanjkljiva
glede vsebine, ki bi opravičevala ustavnosodno odločitev, če
je ustavno sodišče že iz bistveno enakih razlogov kot neutemeljeno zavrnilo abstraktno ali konkretno kontrolo norm ali
ustavno pritožbo (2. odstavek). Zoper ugotovitev o nedopustnosti ustavne pritožbe ni pravnega sredstva (3. odstavek 50.
člena istega zakona).
Če manjka pravni interes, je po stališču nemške ustavnosodne prakse ustavna pritožba nedopustna.
Vlagatelji ustavne pritožbe:
Po ustavnem zakonu o Ustavnem sodišču republike Hrvaške
(1. odstavek 28. člena) ima pravico vložiti ustavno pritožbo
vsak državljan, torej, fizična oseba, s čimer je izključena
možnost, da je lahko subjekt vložitve ustavne pritožbe pravna
oseba, kajti ustavna pritožba zagotavlja ustavnosodno varstvo
ustavnih pravic človeka in državljana, ki so nedvomno osebne
pravice. Vlagatelj ustavne pritožbe mora izkazati svojo
aktivno legitimacijo, kar pomeni, da mora v pritožbi navesti
odločbo organa javne oblasti, s katero so mu bile kršene ena
ali več ustavno določenih svoboščin in pravic. Ustavna pritožba se vloži osebno ali prek zakonitega zastopnika oziroma
pooblaščenca. '
Praviloma lahko vsakdo vloži ustavno pritožbo na ustavno
sodišče, z utemeljitvijo, da naj bi javna oblast prizadela eno
od njegovih temeljnih pravic (1. odstavek 90. člena zakona
o nemškem zveznem ustavnem sodišču). Razen tega pa nemški sistem pozna takoimenovano komunalno pritožbo. Po 4b
točki 1. odstavka 93. člena zvezne ustave in 91. členu zakona
o zveznem ustavnem sodišču so namreč občine in zveze
občin kot javnopravne ustanove, ki sicer po 4. točki 1.
odstavka 93. člena zvezne ustave in 90. člena zakona o zveznem ustavnem sodišču v načelu niso legitimirane za ustavno
pritožbo, upravičene vložiti to pritožbo zaradi zatrjevane kršitve njihove pravice do samoupravljanja. Ustavno tožbo lahko
vložijo tudi pravne osebe (na primer, delniške družbe), če je
mogoče temeljne pravice kot take uporabiti nanje.
Po mnenju teorije in ustavnosodne prakse so ustavno pritožbo po 3. stavku 1. odstavka 139. člena avstrijske ustave
razen izrecno navedenega državljana kot upravičenega vlagatelja upravičene vložiti tudi pravne osebe, ne glede na to, ali
imajo svoj sedež v državi ali v tujini, kot nosilke ustavno
zagotovljenih pravic, če takšne pravice nimajo elementov, ki
bi se lahko po svoji naravi nanašali le na fizične osebe.
Švicarsko »državnopravno« pritožbo imajo po 88. členu zveznega zakona o organizaciji zveznega pravosodja pravico vložiti državljani (privatne osebe) in korporacije v zvezi s pravnimi kršitvami, ki so jih utrpeli na podlagi opustitev ali razpolaganj, ki so splošno zavezujoče ali jih osebno zadevajo; pri
tem je sposobnost pravne osebe, da lahko nastopa kot vlagatelj ustavne pritožbe, odvisna tako od vrste pravne osebe kot
od narave ustavnih pravic.
Po španski ustavi lahko ustavno pritožbo vložijo vse fizične in
pravne osebe, ki lahko utemeljijo svoj legitimni interes, razen
tega pa tudi ljudski pravobranilec (ombudsman - defensor
del pueblo) in javni tožilec (1b odstavek 162. člena), prvi na
podlagi 54. člena ustave kot branilec temeljnih pravic in
svoboščin državljanov, medtem ko drugi črpa podobno funkcijo iz 124. člena španske ustave. Po 6. členu španskega
temeljnega zakona št. 3/1984 o državljanski pobudi z dna 26/
3-1984, lahko zoper odločitev predsedstva poslanske zbornice, da zakonski predlog ni dopusten, komisija za predloge
vloži ustavno pritožbo pred ustavnim sodiščem.
Roki za vložitev ustavne pritožbe:
Po ustavnem zakonu o ustavnem sodišču republike Hrvaške
je mogoče ustavno pritožbo vložiti v enomesečnem roku,
računajoč od dneva prejema odločbe (29. člen).
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Po zakonu o nemškem zveznem ustavnem sodišču je ustavna
pritožba zoper odločbe sodišč in organov dopustna samo
v roku enega meseca (1. stavek 1. odstavka 93. člena). Ta rok
začne teči z dostavo ali neobličnim sporočilom odločitve, če
je le-ta možna po ustreznih predpisih; v drugih primerih
začne teči rok z objavo odločitve ali - če le-ta ni predvidena
- s siceršnjo seznanitvijo vložnika ustavne tožbe z zadevno
odločitvijo. Ustavna pritožba zoper pravne predpise pa mora
biti vložena v roku enega leta od začetka veljavnosti predpisa
(2. odstavek 93. člena). V primeru zamude roka ni vzpostavitve
v prejšnje stanje.
Zakon o avstrijskem ustavnem sodišču določa, da se lahko
pritožba po 1. odstavku 144. člena zvezne ustave (ustavna
pritožba) zoper odločbo ali upravni akt vloži...v roku 6 tednov
po dostavi odločbe na zadnji stopnji, oziroma, če gre za
upravni akt, po njegovem sprejetju (1. in 2. odstavek 82.
člena).
Po 42. členu temeljnega zakona o španskem ustavnem
sodišču se lahko ustavna pritožba zoper sklepe ali akte, ki
nimajo zakonske moči, vloži v roku treh mesecev od pričetka
njihove veljavnosti. Ustavna tožba zoper predpise, pravne
akte ali dejanja vlade, upravnih organov ali uradnikov
(vključno z organi avtonomnih skupnosti) pa se po 2.
odstavku 43. člena lahko vloži v roku 20 dni po dostavi
odločbe v zadevnem predhodnem postopku. Ustavna pritožba zoper kršitve zaradi dejanj ali opustitev pravosodnih
organov se po 2. odstavku 44. člena zakona lahko vloži v roku
20 dni od dostave odločbe, izdane v zadevnem postopku.
(Evropska) konvencija o varstvu človekovih pravic in svoboščin določa, da lahko (Evropska) komisija obravnava zadevo...v
roku šestih mesecev po izdaji končne odločbe po notranjem
pravu (26. člen).
Vsebina ustavne pritožbe:
Po 90. členu švicarskega zveznega zakona o organizaciji
zveznega pravosodja mora ustavna pritožba razen navedbe
izpodbijanega akta vsebovati zahtevek (zahtevke) vlagatelja
ustavne tožbe, bistvena dejstva in kratko razlago, katere
ustavne pravice so bile z izpodbijanim aktom kršene in
v kakšni meri so bile kršene; po možnosti se priloži tudi izvod
izpodbijane določbe. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki (1.
odstavek 89. člena istega zakona); mora biti podpisana (1.
odstavek 30. člena istega zakona); zastopnik vlagatelja je
dolžan, predložiti pooblastilo (1. odstavek 29. člena istega
zakona).
Po 3. odstavku 82. člena avstrijskega zakona o ustavnem
sodišču je treba v ustavni pritožbi točno razložiti dejansko
stanje, kot tudi vlagateljevo prizadetost s kršitvijo določene
ustavno zagotovljene pravice; navesti je treba zatrjevanj neustavni in nezakoniti predpis, oziroma, odvisno od primera,
organ, ki je izdal izpodbijani upravni akt. Hkrati je treba
priložiti original, dodatni izvod, prepis ali kopijo izpodbijane
odločbe in navesti datum njenega prejema (4. odstavek 82.
člena istega zakona).
49. člen španskega temeljnega zakona o ustavnem sodišču
določa, da mora ustavna pritožba v smislu vloge jasno in
kratko razložiti dejansko stanje, ustavno določbo, ki naj bi
bila kršena, opredeliti zahtevano varstvo, ki naj bi zagotovilo
uveljavitev ali vzpostavitev domnevno kršene pravice ali svoboščine. Vlogi je treba priložiti eventualno pooblastilo, overjen prepis izpodbijane odločbe kot tudi, če se to zahteva,
druge priloge.
Po 92. členu nemškega zakona o zveznem ustavnem sodišču
je treba v obrazložitvi ustavne pritožbe navesti pravico, ki naj
bi bila kršena, in dejanje ali opustitev organa ali oblasti, zaradi
katerega se vlagatelj čuti prizadet. Ustavna pritožba mora biti
vlolena v pisni obliki; telegrafska vloga zadostuje. Vložena
mora biti v nemškem jeziku.
Stroški postopka:
Po španskem temeljnem zakonu o ustavnem sodišču je
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postopek pred ustavnim sodišču v načelu brezplačen (1.
odstavek 95. člena zakona). Lahko pa ustavno sodiSče
tistemu, ki je sprožil postopek z ustavno pritožbo lahkomiselno ali z zlorabo prava, naloži kazen v razponu od 5000 do
100000 ESB.
Švicarski zvezni zakon o organizaciji zveznega pravosodja
predvideva izdajo odločbe o stroških (146. člen zakona).
Nemški zakon o zveznem ustavnem sodišču določa, da je
postopek pred ustavnim sodiščem praviloma brezplačen (1.
odstavek 34. člena zakona). Vendar sodišče naloži potrebne
stroške v celoti ali deloma vlagatelju ustavne pritožbe, če se
tožba izkaže za neutemeljeno (4. odstavek 34. člena istega
zakona). Če je bila ustavna pritožba zavrnjena po 3. odst. 93.a
člena zakona ali po 2. odstavku 41. člena nemške ustave (3.
odstavek 13. člena ustave) kot nedopustna ali neutemeljena,
lahko ustavno sodišče naloži vlagatelju plačilo zneska od 20
do 1000 DEM, če vložitev ustavne pritožbe pomeni zlorabo (5.
odstavek 34. člena istega zakona).
Po 88. členu avstrijskega zakona o ustavnem sodišču se lahko
stranki, ki je zgubila ali je vlagatelju ustavne pritožbe vzela
razlog za pritožbo, na zahtevo naloži plačilo stroškov
postopka. Smiselno velja tudi za primer, če vlagatelj ustavne
pritožbe umakne pritožbo pred ustno obravnavo, ne da bi bil
vzet razlog za pritožbo.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Sledeč ustavni koncepciji in upoštevaje tudi sodobno ureditev ustavnega sodstva v svetu, se bodoči zakon ne bo omejeval le na vprašanja postopka pred ustavnim sodiščem kot
dosedanji zakon, temveč naj bi celovito uredil vsa vprašanja,
pomembna za delo in odločanje ustavnega sodišča. Tak pristop in širino vprašanj, ki so predmet zakonskega urejanja naj
bi izražal že sam naslov, ki bi se glasil »Zakon o ustavnem
sodišču«.
Glede na tako celovito usmeritev in upoštevajoč ustavno
koncepcijo o delitvi oblasti (3. člen ustave) na zakonodajno,
izvršilno in sodno ter s tem v zvezi poseben samostojen
položaj ustavnega sodišča, naj bi zakon v temeljnih opredelitvah določil, da je ustavno sodišče najvišji organ sodne oblasti vastva ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče je v razmerju do drugih
državnih organov samostojen in neodvisen državni organ, ki
svojo organizacijo in delo ureja samostojno.
Materialni pogoj za dejansko samostojnost in neodvisnost
ustavnega sodišča je tudi samostojnost v razpolaganju s proračunskimi sredstvi. Zato naj bi zakon predvidel, da sredstva
za financiranje ustavnega sodišča določi državni zbor v proračunu Republike Slovenije na predlog ustavnega sodišča.
Tako pri predlaganju ustavno sodišče ni odvisno od vlade, ki
sicer predlaga republiški proračun.
Neodvisnost sodišča naj bi temeljila na neodvisnem položaju
sodnikov ustavnega sodišča, za katere velja poseben način
predlaganja in določanja kandidatov ter način izvolitve. Sodniki se izvolijo izmed pravnih strokovnjakov na predlog predsednika republike. Ob tem naj bi zakon določil najnižjo in
najvišjo starostno mejo za izvolitev ter določil, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen le državljan Republike
Slovenije. Zakon naj bi določil ravnanje predsednika republike pri zbiranju predlogov možnih kandidatov za sodnika
ustavnega sodišča in pri določanju kandidatov za prosta
sodniška mesta. Te določbe ne bodo omejevale predsednika
republike, temveč mu bodo v pomoč.
Ko je sodnik ustavnega sodišča izvoljen, deluje neodvisno in
je lahko razrešen le iz razlogov v ustavi. Bistveni element, ki
opredeljuje neodvisnost sodnika ustavnega sodišča, je zakonska določitev materialnih in drugih pogojev za delo sodnikov
ustavnega sodišča ter njihovih pravic po prenehanju mandata. Zakon naj bi ta vprašanja posebej uredil, pri čemer bi
smiselno povzel rešitve, ki veljajo za poslance državnega
zbora.
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Osrednji in temeljni postopek pred ustavnim sodiščem je
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Ta naj bi, glede na novo ustavo, vsebinsko obsegal tudi
ocenjevanje skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava.
Poglavitne rešitve naj bi bile naslednje:
Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, z zakonom
določeni predlagatelji pa z zahtevo začnejo postopek za
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Pobuda se
sprejme v obravnavo samo, če pobudnik izkaže svoj pravni
interes.
Pobudo obravnava ustavno sodišče najprej v postopku za
preizkus pobude.
Zahtevo za začetek postopka in pobudo, ki je bila sprejeta in
je ustavno sodišče na njeni podlagi začelo postopek, obravnava ustavno sodišče v pripravljalnem postopku.
Pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil,
ustavno sodišče ni vezano na predlog, marveč lahko oceni
tudi ustavnost in zakonitost drugih določb predpisa ali splošnega akta, in tudi drugega predpisa, katerih ustavnost ali
zakonitost predlagatelj oziroma pobudnik ne izpodbija, če
sodišče oceni, da je to nujno.
Ustavno sodišče odloča na nejavni seji. Za odločanje mora
biti navzoča večina vseh sodnikov, odločitev pa je sprejeta
z večino glasov vseh sodnikov. Predsednik in sodniki se ne
morejo vzdržati glasovanja. Sodnik lahko izrazi ločeno
mnenje.
Najpomembnejša pravna posledica odločitve ustavnega
sodišča v postopku ocene ustavnosti in zakonitosti je razveljavitev ali odprava predpisa oziroma drugega splošnega akta.
Skladno z ustavo naj bi zakon določil, da ustavno sodišče
protiustaven zakon v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev
učinkuje naslednji dan po objavi odločbe ali po poteku roka.
ki ga določi sodišče. Prizadeti naj bi imel pravico zahtevati
spremembo oziroma odpravo posamičnega akta. Protiustavne in nezakonite podzakonske predpise in splošne akte bi
lahko sodišče odpravilo ali razveljavilo. Odprava predpisa
učinkuje za nazaj, razveljavitev pa za naprej od dneva objave
odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi oziroma od poteka
roka, ki ga določi ustavno sodišče.
Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega predpisa nastale
škodljive posledice, lahko zahteva odpravo teh posledic. Če
so posledice nastale s posamičnim aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa, ima prizadeti pravico zahtevati
spremembo ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je
odločil na prvi stopnji.
Ustavna pritožba se lahko vloži zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti. Zakon naj bi
določil, da ustavno pritožbo lahko vloži vsakdo (pravna ali
fizična oseba), ki meni, da mu je s posamičnim aktom kršena
človekova pravica ali temeljna svoboščina. Pravico do vložitve
ustavne pritožbe naj bi imel tudi varuh človekovih pravic, če
napadeni posamični akt posega v pravice, ki jih varuje.
Zakon naj bi uveljavil pravilo, da se ustavna pritožba lahko
vloži šele potem, ko so izčrpana redna pravna sredstva in
končan upravni spor ter izčrpana izredna pravna sredstva, ki
bi jih vložitelj že lahko uporabil.
Vložitev ustavne pritožbe naj bi bila vezana na rok od dneva
prejema posamičnega akta (30 oziroma 60 dni).
O sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo naj bi odločal senat
treh sodnikov na nejavni seji. Ustavno sodišče bi lahko po
potrebi oblikovalo več senatov.
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Če je bila ustavna pritožba sprejeta v postopek, bi o njej
odločalo ustavno sodišče praviloma na nejavni seji, lahko pa
razpiše javno obravnavo. Ustavno sodišče lahko z odločbo
izpodbijani akt deloma ali v celoti odpravi in zadevo vrne
sodišču oziroma drugemu pristojnemu organu v ponovno
odločanje. Ustavno sodišče naj bi imelo možnost, da tudi
samo odloči o sporni pravici oziroma svoboščini, če bi bilo to
nujno zaradi odprave posledic, ki so že nastopile ali če to terja
narava ustavne pravice oziroma svoboščine. Lahko pa bi
odpravilo ali razveljavilo tudi protiustaven predpis ali splošni
akt če bi odpravljeni posamični akt temeljil na takem predpisu
ali splošnem aktu.
Posebno ureditev kroga legitimnih predlagateljev postopka
terjajo vsi raznovrstni spori glede pristojnosti, ki jih po ustavi
razrešuje ustavno sodišče (spori glede pristojnosti med
državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi
skupnostmi; spori glede pristojnosti med sodišči in drugimi
državnimi organi; spori o pristojnosti med državnim zborom,
predsednikom republike in vlado).
Predlagateji naj bi bili le prizadeti organi, med katerimi pride
do spora o pristojnosti. Pobudo za rešitev spora o pristojnosti
pa lahko poda vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes.
Za ugotavljanje odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov naj bi zakon določil, da mora
obtožba vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oziroma
hujše kršitve zakona. V postopku sodišče opravi obravnavo,
na kateri od državnega zbora pooblaščeni predstavnik
zastopa obtožbo. Z dvotretjinsko večino vseh sodnikov bi
ustavno sodišče lahko odločilo, da začasno, do odločitve
o obtožbi, funkcionar ne more opravljati svoje funkcije. Če bi
obtoženi funkcionar med postopkom odstopil, ali mu preneha
mandat, bi ustavno sodišče postopek ustavilo.
Ustavno sodišče naj bi po opravljenem postopku protiustavni
akt politične stranke z odločbo razveljavilo, protiustavno
delovanje politične stranke pa z odločbo prepovedalo, lahko
pa bi odredilo, da se politična stranka izbriše iz registra.
V postopku odločanja o potrditvi poslanskih mandatov bi
ustavno sodišče lahko razveljavilo odločitev državnega zbora.
Na predlog upravičencev določenih v ustavi, bi dajalo ustavno
sodišče tudi mnenje o skladnosti sklenjene mednarodne
pogodbe z ustavo.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sama uveljavitev zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih
sredstev - pač pa bo delovanje ustavnega sodišča v polnem
obsegu z vsemi širšimi in novimi pristojnostmi, ki jih nalaga
nova ustava, samo po sebi terjalo znatno povečan obseg

proračunskih sredstev za delo ustavnega sodišča. Pri tem ne
gre samo za razširitev pristojnosti in pričakovani večji dotok
spornih zadev, ki jih bo reševalo ustavno sodišče, temveč gre
hkrati za neprimerno večjo odgovornost, zahtevnost, zapletenost in težavnost postopka in odločanja, povezano z obširnejšim in poglobljenim analitskim strokovnim delom, z nujno
usposobitvijo in večjim angažiranjem vseh strokovnih služb.
Tudi obstoječi pravno-informacijski center se bo moral še
dodatno opremiti in usposobiti za nepogrešljivo in stalno
zvezo z evropskimi in drugimi tujimi bazami podatkov na
ustavno-pravnem področju. Pri delu in odločanju se bo treba
seznanjati z ustrezno tujo pravno literaturo in zlasti sodobno
ustavno-sodno prakso v svetu. Tako obravnavanje in primerjanje bo nujno zlasti zaradi zahteve nove ustave, da morajo
biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi
načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Slovenijo; ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe pa se uporabljajo neposredno. Ustavno sodišče je
v zvezi s tem pristojno za oceno skladnosti zakonov in drugih
predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in
s splošnimi načeli mednarodnega prava, pa tudi za dajanje
mnenja o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo.
Tudi sicer je z osamosvojitvijo Slovenije ustavno sodišče
vstopilo v procese samostojnega navezovanja mednarodnih
stikov in sodelovanja z ustavnimi sodišči v Evropi in svetu.
Vse navedeno bo nedvomno terjalo večja finančna sredstva
za delo ustavnega sodišča, vendar obsega tega povečanja ni
mogoče natančneje predvideti. To dejstvo bo treba upoštevati
ob pripravi in sprejemanju republiškega proračuna oziroma
njegovih sprememb v naslednjem obdobju.
V.
Poleg zakonodaje, ki ureja ustavno sodstvo, so predlagatelji
uporabili še naslednje vire:
- Bojan Bugarič, Sodna kontrola ustavnosti v evropskih državah, Pravnik, Ljubljana, let. 48 (1993), 1-3;
- dr. Tone Jerovšek, Postopek pred ustavnim sodiščem in
pravne posledice njegovih odločitev, Nova ustavna ureditev
Slovenije - zbornik razprav, Ljubljana, 1992;
- mag. Matevž Krivic, Pravne posledice ustavnosodne razveljavitve in odprave predpisov (primerjalno in pri nas), Pravnik,
Ljubljana, let. 47 (1992), 9-10;
- dr. Ivan Kristan, Ustavno sodstvo, Nova ustavna ureditev
Slovenije - zbornik razprav, Ljubljana, 1992;
- dr. Janez Šinkovec, Načelo delitve oblasti, Podjetje in delo,
Ljubljana, 2/1993/XIX.

OSNUTEK ZAKONA o ustavnem sodišču
4. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti (varianta:
črtata se besedi: sodne oblasti) za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov
samostojen in neodvisen državni organ.
2. člen
Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.
Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
3. člen
Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.
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Udeleženci v postopku imajo pravico vpogleda v spis ves čas,
ko teče postopek, druge osebe pa, če jim to dovoli predsednik
ustavnega sodišča.
Zoper odklonitev vpogleda v spis, je v roku 3 dni dovoljen
ugovor. O ugovoru odloči ustavno sodišče na seji.
5. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil morajo dajati ustavnemu sodišču na njegovo zahtevo pravno pomoč.
6. člen
V vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom,
ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno
uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.
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7. člen
Ustavno sodišče imenuje sekretarja ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče lahko imenuje direktorja služb ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče imenuje svetovalce ustavnega sodišča izmed
pravnih in drugih strokovnjakov.
Ustavno sodišče lahko sprejema pripravnike v skladu z zakonom.
8. člen
Sredstva za financiranje ustavnega sodišča določi državni
zbor na predlog ustavnega sodišča in so sestavni del proračuna Republike Slovenije. #■
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča ustavno
sodišče.
Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena
opravlja računsko sodišče.
II. PREDSEDNIK IN SODNIKI USTAVNEGA SODIŠČA
9. člen
Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan
Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj
40 let. Sodniku ustavnega sodišča preneha funkcija z iztekom
meseca, v katerem dopolni 70 let starosti.
10. člen
Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki ustavnega
sodišča izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let.
Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča.
V odsotnosti nadomešča predsednika ustavnega sodišča njegov namestnik, ki se izvoli na način, določen v prejšnjem
odstavku.
11. člen
Predsednik ustavnega sodišča obvesti predsednika republike
in državni zbor o izteku mandata sodnika ustavnega sodišča
najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata.
12. člen
Po prejemu obvestila iz prejšnjega člena objavi predsednik
republike v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega
sodišča. Ob pozivu predsednik republike posebej povabi
k predlaganju možnih kandidatov Vrhovno sodišče, sodni
svet, pravno fakulteto, odvetniško zbornico, notarsko zbornico in v državnem zboru zastopane politične stranke oziroma
skupine poslancev. (Varianta: Drugi stavek tega odstavka se
črta.)

Predsednik republike lahko predlaga tudi več kandidatov kot
je prostih sodniških mest ustavnega sodišča. Vsak predlog
kandidature mora biti obrazložen, priloženo mora biti tudi
soglasje kandidata.
14. člen
Sodnika ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim glasovanjem z dvotretjinsko večino (varianta: z navadno večino)
veljavnih glasov. Če sodnik ustavnega sodišča ni izvoljen, se
opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
Če je predsednik republike predlagal več kandidatov, kot se
voli sodnikov ustavnega sodišča, se vrstni red kandidatov na
glasovnici določi z žrebom. Če noben kandidat ni dobil predpisane večine ali če je bilo izvoljenih premalo sodnikov, se
volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov.
Glasuje se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča. Če tudi po ponovljenih volitvah ni
izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti sodnikov
ustavnega sodišča, se za prosta sodniška mesta ustavnega
sodišča postopek kandidiranja in volitev ponovi.
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e je predsednik republike predlagal več kandidatov, kot se
voli sodnikov ustavnega sodišča, se vrstni red kandidatov na
glasovnici določi z žrebom. Če noben kandidat ni dobil predpisane večine ali če je bilo izvoljenih premalo sodnikov, se
volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov.
Glasuje se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča. Če tudi po ponovljenih volitvah ni
izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti sodnikov
ustavnega sodišča, se za prosta sodniška mesta ustavnega
sodišča opravijo nove volitve (varianta: tretji krog volitev)
ponovno izmed vseh preostalih kandidatov in po potrebi
potem še z zmanjšanim številom kandidatov kot v drugem
krogu. Če tudi potem vsa sodniška mesta niso zasedena, se
volitve nadaljujejo po istih pravilih, dokler državni zbor ne
sklene, da ponovi kandidacijski postopek.)
Do začetka glasovanja lahko kandidat odstopi od kandidature.
15. člen
Takoj po izvolitvi poda sodnik ustavnega sodišča pred državnim zborom naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom sodil po ustavi in zakonu in po svoji vesti
in si z vsemi svojimi močmi prizadeval za ustavnost in zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.«
16. člen
Izvoljeni sodnik ustavnega sodišča začne izvrševati sodniško
funkcijo po dani prisegi. Če prejšnjemu sodniku mandatna
doba še ni potekla, začne izvrševati sodniško funkcijo z dnem
izteka mandatne dobe prejšnjega sodnika.
17. člen
Funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva:

Predloge je treba poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od
15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi,
posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

- s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih in v organih političnih strank ter sindikatov;

13. člen

- s sodelovanjem pri delu državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil;

- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, zavodov in zadrug;

Predsednik republike določi kandidate za prosta sodniška
mesta ustavnega sodišča praviloma izmed kandidatov, ki so
predlagani na način iz prvega odstavka prejšnjega člena,
lahko pa jih predlaga tudi sam.

- z opravljanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije,
razen dejavnosti univerzitetnega učitelja.

Če predsednik republike sam predlaga kandidate, mora to
posebej utemeljiti in pridobiti njihovo soglasje.

Z dnem pričetka izvrševanja sodniške funkcije preneha sodniku ustavnega sodišča funkcija, ki ni združljiva s funkcijo

poročevalec
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ustavnega sodnika, oziroma sodelovanje pri delu iz prve in
tretjp alinee prejšnjega odstavka.
Najkasneje v treh mesecih po dnevu pričetka izvrševanja
sodniške funkcije mora sodnik ustavnega sodišča prenehati
z opravljanjem dejavnosti iz prve in četrte alinee prvega
odstavka tega člena. Če tega ne stori, mu preneha mandat.
18. člen
Sodnik ustavnega sodišča ni kazensko odgovoren za rrinenje
ali glas, ki ga je izrekel na javni obravnavi oziroma na seji.
Sodnik ustavnega sodišča ne sme biti priprt, niti se zoper
njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski
postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad pet let.
O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz prejšnjega odstavka odloči državni zbor po predhodnem mnenju
ustavnega sodišča najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve
zahteve.

- do regresa za letni dopust
- do nadomestila za ločeno življenje
- do povračila stroškov prevoza ob dela prostih dnevih iz
kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj
- do povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj
- do povračila stroškov za izobraževanje
- do jubilejne nagrade
- do odpravnine ob odhodu v pokoj.
Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjega odstavka
določi ustavno sodišče.
d) Dopusti
24. člen

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi sodniku ustavnega
sodišča, ki se nanjo ni skliceval, ali ki je bil zaloten pri
kaznivem dejanju iz drugega odstavka tega člena.

Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do letnega dopusta
v trajanju 40 delovnih dni.

19. člen

Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem
letu zaradi osebnih razlogov.

Sodnik ustavnega sodišča je lahko predčasno razrešen samo,
če to sam zahteva, če je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo
odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti
za opravljanje svoje funkcije.
Sodnik ustavnega sodišča je predčasno razrešen, če tako
odloči državni zbor, ko ugotovi, da je nastal razlog iz prejšnjega odstavka. S tem dnem mu preneha mandat.
1. Materialni In drugi pogoji za delo sodnikov
a) Plača in nadomestila
20. člen
Predsednik ustavnega sodišča ima pravico do plače v višini, ki
se določi za predsednika državnega zbora. V sorazmerju
s plačo predsednika določi ustavno sodišče plače sodnikom
in sekretarju ustavnega sodišča.
21. člen
Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do nadomestila plače
v višini plače za čas letnega dopusta in za prvih 30 dni
zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
b) Delovna doba in socialno zavarovanje
22. člen
Sodniku ustavnega sodišča se šteje čas opravljanja funkcije
v delovno dobo. Sodnik ustavnega sodišča je v času opravljanja funkcije socialno zavarovan po predpisih o socialnem
zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju.
c) Drugi osebni prejemki in povračila
23. člen
Sodnik ustavnega sodišča ima pravico:
- do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela
- do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja)
- do regresa za prehrano med delom
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V izjemnih primerih se lahko sodniku ustavnega sodišča odobri izredni dopust do 30 dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi ustavno
sodišče.
e) Pravice sodnikov ustavnega sodišča po prenehanju mandata
25. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je do izvolitve opravljal funkcijo
sodnika sodišča ali drugo trajno funkcijo v državnem organu,
ima po prenehanju mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in
če v treh mesecih po prenehanju mandata sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo fukcijo.
26. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je bil do izvolitve v delovnem
razmerju v državnem organu oziroma v javnem podjetju in
javnem zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo,
ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.
27. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehal mandat in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali
dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila
plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo,
dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od
prenehanja mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.
Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje sodniku ustavnega
sodišča, ki mu je prenehal mandat, v delovno dobo. V tem
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno
zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če ima v tem času
pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni
dopust, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.
poročevalec

28. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehal mandat, razen
če je bil razrešen na lastno zahtevo ali zaradi obsodbe za
kaznivo dejanje, lahko uveljavi pravico do pokojnine ne glede
na pogoje, ki so določeni za pridobitev pravice do pokojnine
po splošnih predpisih, če je do prenehanja mandata ali v času
iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena dopolnil najmanj 30 let pokojninske dobe.
Pokojnina se odmeri za 30 let pokojninske dobe v višini 80%
osnove. Za vsako leto pokojninske dobe nad 30 let se pokojnina poveča za 2% pokojninske osnove, vendar največ do
85% pokojninske osnove.
Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu se
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
f) Plače, nadomestila ter drugi osebni prejemki in povračila
v službah ustavnega sodišča
29. člen
Za pravice sekretarja ustavnega sodišča do nadomestil ter
drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se
smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih.
Za pravice direktorja služb ustavnega sodišča in svetovalcev
ustavnega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih
prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih.
Za pravice drugih delavcev ustavnega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih
pravicah se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih
v državnih organih.

V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno
sodišče izreka mnenje o njeni skladnosti z ustavo na način, ki
ga določa ta zakon.
Pri odločanju o zadevah iz pristojnosti iz 1. do 5. alinee prvega
odstavka tega člena odloča ustavno sodišče tudi o ustavnosti
in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti.
IV. OCENA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI PREDPISOV IN
DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV, IZDANIH ZA IZVRŠEVANJE
JAVNIH POOBLASTIL
1. Zahteva in pobuda za začetek postopka
31. člen
Postopek za oceno ustavnosti In zakonitosti predpisov in
drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, se začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja oziroma
s sklepom ustavnega sodišča o sprejetju pobude.
Ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, obsega tudi
ocenjevanje skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava.
32. člen
Zahtevo lahko vložijo:
- državni zbor in državni svet;
- najmanj tretjina poslancev državnega zbora;
- vlada;
- sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije, računsko
sodišče, varuh človekovih pravic, če se pojavi vprašanje
ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopki, ki jih vodijo;

III. PRISTOJNOSTI USTAVNEGA SODIŠČA
30. člen

- predstavniški organi lokalnih skupnosti, če so prizadete
pravice lokalnih skupnosti.

Ustavno sodišče odloča:

Organ iz prejšnjega odstavka ne more vložiti zahteve za začetek postopka za oceno predpisov in drugih splošnih aktov, ki
jih je sam sprejel.

- o skladnosti zakonov z ustavo
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, državnim
svetom, predsednikom republike in vlado
- o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave
in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank
- o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov.
poročevalec

33. člen
Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj
pravni interes. (Variantni dodatek: doda se stavek: Pravni
interes za vložitev pobude je podan, če predpis ali splošni akt
za izvrševanje javnih pooblastil, ki ga pobudnik spodbija,
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj.)
34. člen
Ustavno sodišče zavrže pobudo oziroma zahtevo, če niso
izpolnjeni procesni pogoji.
2. Postopek preizkusa pobude
35. člen
Pobudo preizkusi najprej z razporedom dela določeni sodnik
ustavnega sodišča, ki zbere podatke in pojasnila, potrebna za
odločitev, ali naj ustavno sodišče začne postopek.
Ustavno sodišče pobude ne sprejme, če je očitno neutemeljena oziroma kadar zastavlja nepomembno pravno vprašanje,
ki je bilo v postopku preizkusa pobude dovolj razjasnjeno in je
bila pobudniku dana možnost odgovora na navedbe nasprotnih udeležencev.
O sprejetju oziroma zavnitvi pobude odloči ustavno sodišče
s sklepom. Sklep o zavrnitvi pobude mora biti obrazložen.
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Če ustavno sodišče pobudo sprejme, lahko takoj nadaljuje
z odločanjem o stvari sami, če je dejansko stanje pojasnjeno
in če je bila ob preizkusu pobude nasprotnemu udeležencu
dana možnost, da se izjavi. V primeru delne zavrnitve pobude
je treba v končni odločbi to zavrnitev obrazložiti.
3. Pripravljalni postopek

36. člen

Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, in
pobudo, na podlagi katere je ustavno sodišče začelo postopek, obravnava ustavno sodišče v pripravljalnem postopku.
37. člen
Ustavno sodišče pošlje organu, ki je izdal predpis oziroma
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil (nasprotni udeleženec), prepis zahteve oziroma pobude in določi primeren rok
za odgovor, če ni bil dan že ob preizkusu pobude, oziroma rok
za dopolnitev odgovora, če je bil že dan.
Ustavno sodišče lahko pridobi potrebna pojasnila tudi od
drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
lahko pridobi tudi mnenja strokovnjakov, strokovnih in drugih
organizacij, zasliši priče in izvedence ter izvede druge
dokaze, ali pa pridobi posamezne dokaze od drugih sodišč ali
drugih organov.

43. člen
Zahtevo za izločitev lahko vložijo udeleženci v postopku najkasneje do začetka javne obravnave, če je ta razpisana, drugače pa do začetka seje ustavnega sodišča, na kateri se
o zadevi odloča. Zahteva mora biti obrazložena.
Prizadeti sodnik ustavnega sodišča se ima pravico izreči
o navedbah v zahtevi, pri odločanju o svoji izločitvi pa ne
sodeluje. Pri enakem številu glasov odloči glas predsedujočega. O izločitvi sodnika ustavnega sodišča odloči ustavno
sodišče na seji.
44. člen
V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec
svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči drugače.
Če udeleženec zaradi neopravičene odsotnosti ali zaradi
nepripravljenosti ali iz drugih razlogov ne da za odločanje
sodišča potrebnih podatkov in je zato potrebno preložiti
obravnavo, lahko ustavno sodišče sklene, da se obravnava
preloži na stroške udeleženca.
Predlagatelji pobude plačajo takso v skladu s posebnim zakonom.
4. Obravnavanje In odločanje
45. člen

Če pobudnik ali predlagatelj zahteve v določenem roku ne da
podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka, lahko ustavno
sodišče s sklepom ustavi postopek.

Ustavno sodišče odloča na seji ali na seji na podlagi javne
obravnave. Na seji oziroma na javni obravnavi mora biti navzoča večina vseh sodnikov ustavnega sodišča.

38. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, ustavno sodišče odloči,
ali naj se zadeva obravnava na seji ali na javni obravnavi.

Predsednik ustavnega sodišča lahko razpiše javno obravnavo
na lastno pobudo ali na predlog udeležencev v postopku.
Predsednik ustavnega sodišča mora razpisati javno obravnavo na predlog treh sodnikov.

39. člen

46. člen

Pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa ali drugega
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
ustavno sodišče ni vezano na predlog. Ustavno sodišče lahko
oceni tudi ustavnost in zakonitosti drugih določb predpisa ali
drugega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnih pooblastil, katerega ustavnost ali zakonitost ni bila
izpodbijana, če je to nujno za rešitev zadeve.

Na javno obravnavo se vabijo predstavniki oziroma zastopniki
in pooblaščenci udeležencev v postopku in druge osebe,
katerih udeležbo na obravnavi šteje ustavno sodišče za potrebno.

40. člen

47. člen

Ustavno sodišče lahko v pripravljalnem postopku zbira
podatke in mnenja ter izvaja dokaze.

Ustavno sodišče lahko izključi javnost obravnave ali njenega
dela, če to zahtevajo razlogi varovanja morale, javnega reda,
varnosti države ali pravic zasebnosti in osebnostnih pravic.

Izostanek udeležencev in drugih vabljenih oseb ne preprečuje
ustavnemu sodišču, da izvede postopek in odloči v zadevi.

41. člen
Pri odločanju o posamezni zadevi lahko ustavno sodišče
sodnika ustavnega sodišča izloči ob smiselni uporabi izločitvenih razlogov v postopkih pred sodišči.
Ne šteje se za izločitveni razlog po prejšnjem odstavku:
- sodelovanje v zakonodajnem postopku oziroma pri sprejemanju drugih izpodbijanih predpisov pred izvolitvijo za ustavnega sodnika (varianta: ta alinea se črta);
- izražanje znanstvenega mnenja k pravnemu vprašanju, ki bi
lahko bilo pomembno za postopek.
42. člen
Takoj ko sodnik ustavnega sodišča izve za kakšen razlog
svoje izločitve iz prejšnjega člena, mora prenehati z delom
v tej zadevi in to sporočiti predsedniku ustavnega sodišča.
Če sodnik ustavnega sodišča meni, da so podane kakšne
druge okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev, sporoči to
predsedniku ustavnega sodišča.
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48. člen
O izključitvi javnosti odloči ustavno sodišče s sklepom, ki
mora biti obrazložen.
Zoper sklep o izključitvi javnosti ni pritožbe.
49. člen
Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno
zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega
akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega
izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
50. člen
Po končanem obravnavanju ustavno sodišče odloči na
nejavni seji.
O glavni stvari v zadevah iz 30. člena tega zakona odloči
ustavno sodišče z odločbo z večino glasov vseh sodnikov.
poročevalec

(Variantni dodatek:

O sprejemu pobude in drugih vprašanjih odloča ustavno
sodišče s sklepom z večino glasov, če je navzoča večina
sodnikov.

»Spremembo oziroma odpravo posamičnega akta lahko prizadeta oseba zahteva v treh mesecih od dneva objave
odločbe ustavnega sodišča, če od vročitve posamičnega akta
do vložitve pobude ali zahteve po predlogu ni preteklo več kot
eno leto.«)

Odločba in sklep o zavrnitvi pobude morata biti obrazložena.
Sodnik, ki ni soglašal z odločitvijo ali z obrazložitvijo odločitve lahko napove svoje ločeno mnenje, ki ga mora predložiti
v roku, določenem s poslovnikom ustavnega sodišča.

Če so posledice nastale neposredno na podlagi predpisa ali
drugega splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ki ga je ustavno sodišče odpravilo, se odprava posledic zahteva od organa, ki je predpis oziroma splošni akt, izdan
za izvrševanje javnih pooblastil, izdal. Zahtevo prizadeta
oseba poda v rokih iz prejšnjega odstavka tega člena.

51. člen
Predsednik in sodniki ustavnega sodišča se ne morejo vzdržati glasovanja.
Sodnik, ki ne soglaša z večinsko odločitvijo, lahko da ločeno
mnenje.

Če ni mogoče odpraviti posledic po prejšnjih odstavkih tega
člena, lahko prizadeta oseba zahteva odškodnino pred sodiščem.

52. člen

(Varianta: ta člen se črta.) '

Odločbe ustavnega sodišča se objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije, ter v uradnem glasilu, v katerem je bil
objavljen predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil. Po odločitvi ustavnega sodišča se objavljajo
tudi njegovi sklepi.

57. člen
Če je bil zakon, drug predpis ali splošni akt za izvrševanje
javnih pooblastil med postopkom usklajen z ustavo in zakonom, oziroma je prenehal veljati, niso pa bile odpravljene
posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti, lahko ustavno
sodišče ugotovi, da je bil akt v neskladju z ustavo in zakonom.
Pri podzakonskih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje
javnih pooblastil ustavno sodišče odloči, ali ima njegova
ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve.

5. Pravne posledice odločitve
53. člen
Ustavno sodišče lahko v celoti ali delno razveljavi zakon, ki je
v neskladju z ustavo. Razveljavitev zakona začne učinkovati
naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi, oziroma po
poteku roka, ki ga je določilo ustavno sodišče.
54. člen

6. Smiselna uporaba določb tega poglavja v drugih
postopkih
58. člen
Določbe IV. poglavja tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za postopek in odločanje o drugih zadevah iz pristojnosti
ustavnega sodišča, kolikor ni drugače določeno s tem zakonom.

Zakon, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, se ne uporablja
za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela
učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno.
55. člen

V. USTAVNA PRITOŽBA

Če ustavno sodišče oceni, da je zakon, drug predpis ali
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, protiustaven ali nezakonit zato, ker določenega vprašanja, ki bi ga
moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča
razveljavitve oziroma odprave, sprejme o tem ugotovitveno
odločbo.

59. člen

Vsakdo lahko ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri
ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom sodišča ali drugega državnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova
človekova pravica ali temeljna svoboščina.

Zakonodajalec oziroma organ, ki je izdal protiustavni oziroma
nezakoniti predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih
pooblastil, je dolžan ugotovljeno protiustavnost oziroma
nezakonitost odpraviti v roku, ki ga določi ustavno sodišče.

60. člen
Če je zoper akt, s katerim se krši človekova pravica ali
temeljna svoboščina, dovoljeno pravno sredstvo, se ustavna
pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva
in ko je končan upravni spor.

Varianta: Ta člen se črta.
56. člen

61. člen

Protiustavne in nezakonite podzakonske predpise in splošne
akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno sodišče
odpravi ali razveljavi.

Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko ustavno
sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana
kršitev verjetna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale
za pritožnika nepopravljive posledice.

Odprava predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnih pooblastil, učinkuje za nazaj, razveljavitev pa naslednji
dan po objavi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga določi ustavno sodišče.
V primeru razveljavitve se smiselno uporabijo določbe 53. in
54. člena tega zakona.
Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega podzakonskega
predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnih pooblastil, nastale škodljive posledice, lahko zahteva
njihovo odpravo. Če so posledice nastale s posamičnim
aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa oziroma
splošnega akta, ima prizadeti pravico zahtevati spremembo
ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je odločil na prvi
stopnji.
poročevalec

62. člen
v

Ustavna pritožba se vloži v 30 dneh od dneva prejema posamičnega akta, zoper katerega je dovoljena ustavna pritožba.
*V ustavni pritožbi je treba navesti posamični akt, ki se spodbija, dejstva, ki pritožbo utemeljujejo in domnevno kršene
človekove pravice in temeljne svoboščine.
Ustavna pritožba se vloži pisno. Pritožbi mora biti priložena
kopija posamičnega akta, ki se spodbija ter ustrezne listine,
na katere pritožnik opira svojo pritožbo.
Pritožbo s prilogami je treba vložiti v treh izvodih.
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63. člen
Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov na nejavni seji
o tem, ali bo sprejelo ustavno pritožbo in s tem začelo postopek.
64. člen
Ustavno sodišče odloči, da ne bo začelo postopka:
- če očitno ne gre za kršitev pravic ali svoboščin Iz 59. člena
tega zakona;
- če je ustavna pritožba prepozna;
- če niso izčrpana pravna sredstva, razen v primeru iz 61.
člena tega zakona;
- če je ustavno pritožbo vložila neupravičena oseba.
Ustavne pritožbe ne sprejme tudi v primeru, če ni izkazana
verjetnost kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali
če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega
vprašanja.
O sprejemu ustavne pritožbe odloči senat soglasno (Varianta:
z večino glasov). Zoper ta sklep ni dopustna pritožba.

in nadomestilo s svojo odločbo. Ce po veljavnih predpisih ni
pristojnega organa, ga določi ustavno sodišče.
VI. SPORI GLEDE PRISTOJNOSTI
70. člen
Zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodišči in
drugimi državnimi organi in o sporu glede pristojnosti med
državnim zborom, predsednikom republike in vlado lahko
prizadeti organ vloži v roku 90 dni od dneva, ko je zvedel, da je
drug organ posegel v njegovo pristojnost ali jo prevzel.
Če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov zavrača
pristojndst v posamezni zadevi, mora predlagati rešitev spora
o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, če
meni, da zanjo ni pristojen.
Vsakdo lahko da pobudo za rešitev spora o pristojnosti, če
izkaže svoj pravni interes.
Ustavno sodišče z odločbo ugotovi, kateri organ je pristojen.
(Variantni dodatek: ...lahko pa tudi razveljavi oziroma odpravi
predpis, katerega protiustavnost ali nezakonitost je pri tem
ugotovil.)
71. člen

Če senat ustavne pritožbe ni sprejel, je ustavna pritožba
sprejeta, če se za tako odločitev v 15 dneh od dneva sprejema
odločitve pisno izrečejo katerikoli trije sodniki ustavnega sodišča.

Za spore glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjega člena.

65. člen

(Variantni dodatek: Določbe prejšnjega člena veljajo tudi za
spore o pristojnosti med organi iste lokalne skupnosti.)

Po sprejemu se ustavna pritožba pošlje v odgovor strankam
v postopku, v katerem je bil akt izdan, in sodišču oziroma
drugemu državnemu organu, ki je izdal izpodbijani akt, da
lahko v določenem roku sporoči svoje mnenje.
66. člen
Če je ustavna pritožba sprejeta, jo obravnava ustavno sodišče
praviloma na seji, lahko pa razpiše javno obravnavo.
67. člen
Če je ustavna pritožba sprejeta, lahko senat ali ustavno
sodišče na seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki se
z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale
težko popravljive posledice. Ustavno sodišče na seji lahko
zadrži tudi izvajanje zakona ali drugega predpisa oziroma
splošnega akta, na podlagi katerega je bil posamični akt
sprejet.
68. člen
Ustavno sodišče z odločbo pritožbo kot neutemeljeno zavrne
ali pa ji ugodi in izpodbijani akt deloma ali v celoti odpravi
oziroma razveljavi in zadevo vrne organu, ki je odločal oziroma pristojnemu organu.
Če ugotovi, da odpravljeni posamični akt temelji na protiustavnem predpisu ali splošnem aktu, izdanim za izvrševanje
javnih pooblastil, tega lahko odpravi ali razveljavi ob uporabi
določb iz IV. poglavja tega zakona.
69. člen
Če ustavno sodišče odpravi posamični akt, lahko odloči tudi
o sporni pravici oziroma svoboščini, če je to nujno zaradi
odprave posledic, ki so na podlagi odpravljenega posamičnega akta že nastale ali če to terja narava ustavne pravice
oziroma svoboščine, In če je na podlagi podatkov v spisu
možno odločiti.
Odločbo iz prejšnjega odstavka izvrši organ, ki je pristojen za
izvršitev posamičnega akta, ki ga je ustavno sodišče odpravilo
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VII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE, PREDSEDNIKA VLADE ALI MINISTROV
72. člen
Državni zbor odloča o obtožbi predsednika republike z večino
glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik
državnega zbora nemudoma predsedniku ustavnega sodišča.
Sklep o obtožbi predsednika republike mora vsebovati opis
zatrjevane kršitve ustave oziroma hujše kršitve zakona. (Variantni dodatek: V času od razpisa volitev za predsednika
republike pa do razglasitve volilnih rezultatov za predsednika
republike ni dopustno vložiti zahteve.)
73. člen
Sklep o obtožbi pošlje ustavno sodišče predsedniku republike, ki lahko na obtožbo odgovori.
Ustavno sodišče opravi javno obravnavo, na kateri od državnega zbora pooblaščeni predstavnik zastopa obtožbo.
Z dvotretjinsko večino vseh sodnikov lahko ustavno sodišče
odloči, da predsednik republike do odločitve o obtožbi
začasno ne sme opravljati svoje funkcije.
Na javni obravnavi ima pravico (variantni dodatek: in dolžnost) biti navzoč obtoženi predsednik republike.
74. člen
Če ustavno sodišče ugotovi, da obtožba ni utemeljena,
z odločbo oprosti obtoženega.
Če ustavno sodišče ugotovi kršitev ustave ali hujšo kršitev
zakona, z odločbo ugotovi utemeljenost obtožbe, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov pa lahko odloči, da predsedniku republike preneha funkcija.
Če je zoper predsednika republike uveden kazenski postopek,
lahko ustavno sodišče počaka s svojo odločitvijo do odločitve
v kazenskem postopku.
poročevalec

Če predsednik republike med postopkom odstopi oziroma če
mu preneha mandat, ustavno sodišče ustavi postopek.
Ustavno sodišče postopek nadaljuje, če obtoženec ali državni
zbor to zahteva.
75. člen
V postopku zaradi ugotavljanja odgovornosti predsednika
republike, predsednika vlade in ministrov se ustavno sodišče
o vprašanjih, ki niso urejena v prejšnjih določbah zakona,
ravna po načelih kazenskega postopka, ki so določena
v ustavi in zakonu.
76. člen
Določbe prejšnjih členov se smiselno uporabljajo v postopku
ustavne obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra.
VIII. ODLOČANJE O PROTIUSTAVNOSTI AKTOV IN
DELOVANJA POLITIČNIH STRANK
77. člen

razveljavi odločitev državnega zbora in lahko samo odloči, ali
se poslanski mandat potrdi ali ne.
X. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE
2 USTAVO
79. člen
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev
Državnega zbora daje ustavno sodišče v postopku ratifikacije
mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.
Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
Določbi 12. in 13. člena tega zakona se smiselno uporabljata
tudi za predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. K predlaganju možnih kandidatov predsednik republike posebej
povabi tudi ustavno sodišče (varianta: drugi stavek tega
odstavka se črta v primeru sprejema variante k drugemu
stavku prvega odstavka 12. člena).

Vsakdo lahko da pobudo, predlagatelji iz 32. člena tega
zakona pa zahtevo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

Kandidate iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice določi državni zbor.

V pobudi ali zahtevi morajo biti navedeni sporni akti oziroma
dejanske okoliščine protiustavnega delovanja politične
stranke.

81. člen
Postopki, začeti do uveljavitve tega zakona, se nadaljujejo po
določbah tega zakona, s tem da predlagatelji po prejšnjih
predpisih obdržijo položaj predlagatelja.

Ustavno sodišče protiustavni akt politične stranke z odločbo
razveljavi, protiustavno delovanje politične stranke pa
z odločbo prepove.

82. člen

Z dvotretjinsko večino lahko ustavno sodišče odredi izbris
stranke iz registra.
IX. ODLOČANJE O POTRDITVI POSLANSKIH MANDATOV
78. člen
Proti odločitvi državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov lahko vloži pritožbo na ustavno sodišče vsak kandidat in
predstavnik liste kandidatov, ki je v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor vložil pritožbo na državni zbor zoper
odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov.
Rok za vložitev pritožbe iz prejšnjega odstavka je 8 dni od
dneva odločitve državnega zbora.
Če ustavno sodišče ugotovi, da je pritožba utemeljena in da je
odločitev državnega zbora v nasprotju z ustavo ali zakonom,

Ustavne pritožbe, vložene do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot pravočasne, dovoljene so zoper posamične akte,
izdane po uveljavitvi ustave Republike Slovenije.
83. člen
Določba 10. člena tega zakona se začne uporabljati po izteku
tekoče mandatne dobe predsednika ustavnega sodišča.
84. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o postopku pred ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št.
39/74 in 28/76) in zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 10/93).
85. člen
*
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
v
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Ustava iz leta 1974 je opredeljevala ustavno sodišče kot neodvisen organ, ki ni bil vključen v nobeno od treh vej oblasti.
Njegova poglavitna funkcija je bila zagotavljanje ustavnega
delovanja oblasti. Povsem drugačen položaj pa pridobiva
ustavno sodišče s pristojnostjo odločanja o ustavnih pritožbah zoper kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin
s posamičnimi akti. Z neposredno kontrolo nad sodišči
postaja ustavno sodišče najvišja sodna oblast na tem
področju in s tem tudi sestavni del sodne veje oblasti.
Ustava ni določneje uredila položaja in delovanja ustavnega
sodišča in je številna pomembna vprašanja v zvezi z njegovim
položajem, delovanjem in odločanjem izrecno prepustila
zakonski ureditvi (postopek pred ustavnim sodiščem, pravne
posledice odločitev, merila in pogoji za obravnavanje ustavnih pritožb, način izvolitve in razrešitve sodnikov ustavnega
sodišča, itd.). Predlagani zakon bo uredil ta odprta vprašanja,
poleg tega pa še druga vprašanja, pomembna za delovanje
ustavnega sodišča, ki je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Glede notranje
poročevalec

organizacije in načina dela bo zakon določil le temelje,
podrobnosti pa bo ustavno sodišče, tako kot drugi državni
organi, določilo samo s poslovnikom in drugimi splošnimi
akti.
Vsebinsko bo tako zakon predstavljal sistemsko zaokroženo
celoto. Zakon povzema samo tiste ustavne določbe, ki so
nujne za celovito ureditev nekaterih vprašanj in za zagotovitev
notranje enotnosti zakona. Predložene rešitve izhajajo iz nove
ustave in hkrati sledijo sodobni ureditvi ustavnega sodstva
v Evropi in v svetu, temeljijo pa na poglavitnih rešitvah, ki so
predstavljene v predlogu za izdajo tega zakona.
V splošnih določbah zakon ureja nekatera temeljna oziroma
splošna vprašanja, ki zadevajo položaj in delovanje ustavnega
sodišča. Temeljna je določba 1. člena, po kateri je ustavno
sodišče najvišji organ sodne oblasti varstva ustavnosti in
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po
varianti k temu členu bi ustavno sodišče ne bilo izrecno
opredeljeno kot organ sodne oblasti.
Zakon podrobno ne predpisuje postopka pred ustavnim
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sodiščem, pač pa določa, da ustavno sodišče o vprašanjih,
postopka, ki ne bodo urejena s tem zakonom, smiselno uporablja določbe zakonov, ki sicer urejajo postopke pred
sodišči, to so določbe zakona o kazenskem postopku, zakona
o pravdnem postopku, zakona o upravnem sporu, zakona
o nepravdnem postopku, zakonov, ki določajo posebne
nepravdne postopke, in zakonov, ki določajo posebne sodne
postopke. Določbe katerega zakona bo ustavno sodišče smiselno uporabilo v konkretnem primeru bo odvisno od pravne
narave posamezne zadeve.
Materialni pogoj za dejansko samostojnost in neodvisnost
ustavnega sodišča je tudi samostojnost v razpolaganju s proračunskimi sredstvi. Zato zakon predvideva, da sredstva za
financiranje ustavnega sodišča določi državni zbor v proračunu Republike Slovenije na predlog ustavnega sodišča.
Tako pri predlaganju ustavno sodišče ni odvisno od vlade, ki
sicer predlaga republiški proračun.
2.
Za neodvisnost ustavnega sodišča je temeljnega pomena tudi
neodvisen položaj njegovih sodnikov. Zakon ureja poseben
način predlaganja in določanja kandidatov ter način izvolitve
sodnikov ustavnega sodišča. Pri tem upošteva ustavno
določbo, po kateri se sodniki izvolijo izmed pravnih strokovnjakov, dodatno pa določa, da je za sodnika lahko izvoljen le
državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 40 let. Zakon
določa tudi starostno mejo, ko sodniku preneha funkcija.
Zakon dopušča, da predsednik republike predlaga za vsako
sodniško mesto po enega kandidata ali več. Od razmerja sil
v državnem zboru in trenutnih odnosov med strankami je
namreč odvisno, s kakšno kandidatno listo, odprto ali zaprto,
so izgledi za Izvolitev zadostnega števila sodnikov večji. Ker je
po ustavi Republike Slovenije predsedniK republike edini
pooblaščeni predlagatelj, naj bo njemu prepuščena tudi izbira
najustreznejšega načina predlaganja kandidatov. Zakon
določa v prvem odstavku 12. člena subjekte, katere bi predsednik republike posebej povabil k predlaganju možnih kandidatov. Ker bi lahko izrecno določanje subjektov pomenilo
oženje ustavnega pooblastila predsedniku republike, je v varianti predlagano njeno črtanje. Državni zbor bo glede na
pomembnost funkcije izvolil sodnika ustavnega sodišča
z dvotretjinsko večino veljavnih glasov. Da pa ne bi bila
izvolitev onemogočena zaradi trenutnih odnosov med strankami, je v varianti predlagana navadna večina. Iz istih razlogov je predlagana tudi varianta k drugemu odstavku 14. člena,
ki določa način izvolitve v primeru odprte liste, to je, če je
predlaganih več kandidatov kot se voli sodnikov ustavnega
sodišča.
Zakon določa način izvolitve predsednika ustavnega sodišča,
ki ga izvolijo sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za
dobo treh let. Ureja tudi nadomeščanje predsednika sodišča
ob njegovi odsotnosti.
V skladu s pooblastilom v 166. členu ustave Republike Slovenije zakon določa še dodatne funkcije in dejavnosti, ki niso
združljive s funkcijo ustavnega sodnika.
Zakon določa materialno ih druge pogoje za delo sodnikov in
drugih delavcev ustavnega sodišča. Plačo sodnika in sekretarja ustavnega sodišča bo določilo ustavno sodišče v sorazmerju s plačo predsednika ustavnega sodišča. Zakon določa
višino plače predsednika ustavnega sodišča, ki je enaka plači,
ki se določi za predsednika državnega zbora. Določbe o plačah in drugih pravicah sodnikov ustavnega sodišča so po
oceni predlagatelja v zakonu potrebne, ker gre za posebno
kategorijo voljenih sodnikov. Te določbe bodo nepotrebne
šele takrat, ko in če bo zakon o javnih uslužbencih uredil tudi
pravice sodnikov ustavnega sodišča. Po prenehanju mandata
imajo sodniki ustavnega sodišča, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne
zaposlitve, niti se ne morejo upokojiti po splošnih predpisih,
smiselno enake pravice kot poslanci državnega zbora.
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3.
Zakon natančneje ureja postopek za oceno ustavnosti in
zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil. Glede na novo ustavo ta postopek vsebinsko obsega tudi ocenjevanje skladnosti zakonov in
drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in
s splošnimi načeli mednarodnega prava.
Temeljna pravila, ki jih glede postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti določa zakon, so naslednja:
- vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, z zakonom
določeni predlagatelji pa z zahtevo začnejo postopek za
oceno ustavnosti in zakonitosti. Pobuda se sprejme v obravnavo samo, če pobudnik izkaže svoj pravni interes. Ali se
pobudnik izkazuje s pravnim interesom, bo v vsakem konkretnem primeru ugotovilo ustavno sodišče. Po variantnem
dodatku k 33. členu bi zakon kot napotilo ustavnemu sodišču
določil tudi, kdaj je pravni interes za vložitev pobude podan;
- krog upravičenih vlagateljev zahteve je v primerjavi z dosedanjo ureditvijo bistveno zožen; - pobudo preizkusi ustavno
sodišče najprej v posebnem postopku;
- zahtevo za začetek postopka in pobudo, ki je bila sprejeta
in je ustavno sodišče na njeni podlagi začelo postopek, obravnava ustavno sodišče v pripravljalnem postopku;
- pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti ustavno sodišče ni
vezano na predlog, marveč lahko oceni tudi ustavnost in
zakonitost drugih določb predpisa ali splošnega akta, in tudi
drugega predpisa, katerih ustavnost ali zakonitost predlagatelj oziroma pobudnik ne izpodbija, če sodišče oceni, da je to
nujno.
- ustavno sodišče odloči na nejavni seji. Za odločanje mora
biti navzoča večina vseh sodnikov, odločitve pa se sprejemajo
z večino glasov vseh sodnikov. Predsednik in sodniki se ne
morejo vzdržati glasovanja. Sodnik lahko izrazi ločeno
mnenje.
V skladu z zahtevami ustave Republike Slovenije zakon
določa pravne posledice odločitev ustavnega sodišča.
V postopku ocene ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil
ustavno sodišče protiustaven zakon v celoti ali delno razveljavi, druge predpise oziroma splošne akte pa lahko razveljavi
ali odpravi, če ugotovi, da so protiustavni ali protizakoniti.
Odprava predpisa učinkuje za nazaj, razveljavitev pa za
naprej, učinkuje torej naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga
določi ustavno sodišče.
V 55. členu je ustavnemu sodišču dana možnost ocenitve, da
je zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, protiustaven ali nezakonit, ker določenega
vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja, aH ga ureja na
način, ki ne omogoča njegove razveljavitve oziroma odprave.
Gre za primere, ko je zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan
za izvrševanje javnih pooblastil, brez takšnih določb neizvedljiv ali metodološko neenoten. Pri tem ne gre za pravne
praznine, ki bi jih bilo mogoče sanirati s smiselno uporabo
drugih predpisov, pač pa za ocenjevanje nepreciznih,
pomanjkljivih in neuresničljivih določb, ki zaradi slabe zakonodajne tehnike učinkujejo na vsebino urejanja. Z varianto
k temu členu je predvideno črtanje celotnega člena.
Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega predpisa nastale
škodljive posledice, lahko zahteva odpravo teh posledic. Če
so posledice nastale s posamičnim aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa, ima prizadeti pravico zahtevati
spremembo ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je
odločil na prvi stopnji.
4.
Ustavna pritožba je pomembna nova ustavna institucija za
ustavno varstvo zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih
svoboščin s posamičnimi akti.
poročevalec

Zakon določa, da ustavno pritožbo lahko vloži vsakdo, ki
meni, da mu je s posamičnim aktom kršena človekova pravica
ali temeljna svoboščina.
Zakon določa, da se ustavna pritožba lahko vloži šele potem,
ko so izčrpana redna pravna sredstva in končan upravni spor
ter izčrpana izredna pravna sredstva, ki bi jih vložitelj že lahko
uporabil. Kot izjema pa je v 61. členu zakona glede na tretji
odstavek 160. člena ustave dopuščena ustavna pritožba pred
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, če je zatrjevana kršitev
verjetna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za
pritožnika nepopravljive posledice. Ker bo pri odločanju
o ustavni pritožbi zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ustavno sodišče predvsem varovalo človekove pravice in temeljne svoboščine iz II. poglavja ustave, ki se neposredno uresničujejo na njeni podlagi, predlagatelj meni, da je
zakonska določitev takšne izjeme potrebna.
Vložitev ustavne pritožbe bo vezana na rok od dneva prejema
posamičnega akta, rok znaša 30 dni oziroma po varianti 60
dni.
O sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo bo odločal senat
treh sodnikov na nejavni seji. Ustavno sodišče bo lahko po
potrebi oblikovalo več senatov.
Če je bila ustavna pritožba sprejeta v postopek, bo o njej
odločalo ustavno sodišče praviloma na nejavni seji, lahko pa
razpiše javno obravnavo. Ustavno sodišče lahko z odločbo
izpodbijani akt deloma ali v celoti odpravi in zadevo vrne
sodišču oziroma drugemu pristojnemu organu v ponovno
odločanje. Sodišče pa bo imelo možnost, da tudi samo odloči
o sporni pravici oziroma svoboščini, če bi bilo to nujno zaradi
odprave posledic, ki so že nastopile ali če to terja narava
ustavne pravice oziroma svoboščine, lahko pa bo odpravilo
oziroma razveljavilo tudi protiustavni predpis ali splošni akt,
če bi odpravljeni posamični akt temeljil na takem predpisu ali
splošnem aktu.
5.
V pristojnost ustavnega sodišča spada tudi odločanje o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in
med samimi lokalnimi skupnostmi, o sporih glede pristojnosti
med sodišči in drugimi državnimi organi, o sporih o pristojnostih med državnim zborom, državnim svetom, predsednikom
republike in vlado. Zakon ureja vprašanje legitimnih predlagateljev za odločanje o sporih in določa pravne posledice odločitve o sporu.
Predlagatelji v sporih o pristojnostih so prizadeti organi, med
katerimi pride do spora. Pobudo za rešitev spora lahko poda
vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes.
6.
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti predsednika republike,
predsednika vlade ali ministrov zakon določa, da mora
obtožba vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oziroma
hujše kršitve zakona. Značilnost tega postopka je, da se lahko
prične samo na podlagi obtožbe državnega zbora. Predložen
je tudi variantni dodatek, da obtožbe ni mogoče vložiti v času
od razpisa volitev za predsednika republike pa do razglasitve
volilnih rezultatov za predsednika republike.
V tem postopku sodišče opravi obravnavo, na kateri od državnega zbora pooblaščeni predstavnik zastopa obtožbo. Z dvotretjinsko večino vseh sodnikov bi ustavno sodišče lahko
odločilo, da začasno, do odločitve o obtožbi, funkcionar ne
more opravljati svoje funkcije.
Če bi obtoženi funkcionar med postopkom odstopil ali bi mu
prenehal mandat, bo ustavno sodišče postopek ustavilo.
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7.
Ustavna presoja protiustavnosti aktov in delovanja političnih
strank je novost v našem ustavnopravnem sistemu. Gre za
pristojnost ustavnega sodišča, da ocenjuje, ali se ustavno
zagotovljena pravica do svobodnega združevanja zlorablja
prek namenov in ciljev združevanja v politične stranke in
z aktivnostmi strank.
Glede tega postopka zakon določa, da lahko da pobudo za
postopek pred ustavnim sodiščem vsakdo. Seveda mora izkazati svoj pravni interes.
Po predlagani zakonski določbi ustavno sodišče po opravljenem postopku protiustavni akt politične stranke z odločbo
razveljavi, protiustavno delovanje politične stranke pa
z odločbo prepove ter obenem lahko odredi, da se politična
stranka izbriše iz registra.
8.
Po tretjem odstavku 82. člena ustave je zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov mogoča pritožba
na ustavno sodišče. Pritožbo kandidata, ki mu državni zbor ni
potrdil poslanskega mandata, je sicer že uredil zakon
o poslancih, predložen zakon pa v okviru ustave in v skladu
z zakonom o volitvah v državni zbor omogoča takšno pritožbo
vsakemu kandidatu in predstavniku liste kandidatov, ki je že
izrabil pravno sredstvo po zakonu o volitvah v državni zbor.
Po zakonu o državnem svetu (tretji odstavek 50. člena) odloča
ustavno sodišče tudi o pritožbah zoper odločitev državnega
sveta, da se mandat ne potrdi. Takšno pritožbo lahko vloži le
kandidat, ki mu mandat ni bil potrjen, rok je petnajst dni od
dneva odločitve državnega sveta. Ker se člani državnega sveta
kot predstavniki nosilcev določenih interesov ne volijo na
podlagi splošne volilne pravice kot poslanci državnega zbora,
amapak na podlagi posebne volilne pravice, ki pripada nosilcem teh interesov, ni smiselno razširjati obsega upravičencev
takšne pritožbe. Da ne bi po nepotrebnem povzemali določb
zakona o državnem svetu, ki je v skladu z ustavo določil
takšno pristojnost ustavnega sodišča, predložen zakon pritožbe zoper odločitev državnega sveta ne ureja.
9.
Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se po 8.
členu ustave neposredno uporabljajo in so torej del notranjega prava. Da ne bi prihajalo do nasprotja med njimi in
ustavo, je dana ustavna možnost, da se o tem izreče ustavno
sodišče s svojim mnenjem.
Glede na to bo zakon določil, na kakšen način ustavno
sodišče sprejme mnenje o skladnosti sklenjene mednarodne
pogodbe z ustavo, še pred njeno ratifikacijo v državnem
zboru.
10.
V prehodnih določbah zakon določa, po katerih procesnih
predpisih bo ustavno sodišče dokončalo že začete postopke.
Predlagano je, da bi se postopek v takih zadevah dokončal po
postopku, določenem s tem zakonom. Hkrati je določeno tudi
ravnanje ustavnega sodišča z ustavnimi pritožbami, ki so bile
vložene v času po uveljavitvi nove ustave do sprejema tega
zakona in jih ustavno sodišče doslej ni moglo reševati, ker
v teh postopkih ni moglo smiselno uporabiti dosedanjih
ustavnih in zakonskih določb, ker le-teh ni.
V prehodne določbe je vključena tudi določba (80. člen)
o načinu predlaganja in določanja kandidatov iz Republike
Slovenije za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Sodelovanje sodnika iz Republike Slovenije v Evropskem sodišču za človekove pravice je pogojeno s članstvom
Republike Slovenije v Evropskem svetu.
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Predlog za izdajo zakona o SODIŠČIH z osnutkom zakona - EPA 269
Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 10. seji dne 10.
junija 1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SODIŠČIH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je potrebno
do konca leta zakonodajo na navedenem področju uskladiti z novo ustavno ureditvijo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sodiščih
ZAKON O SODIŠČIH
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Ustava Republike Slovenije ureja sodstvo v skladu s temeljnim načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. Ustavna ureditev predstavlja sistemsko drugačno podlago za zakonsko ureditev sodstva in položaj sodnika, kot
smo jo imeli doslej.
Veljavna zakonska ureditev sodstva, ki jo je do konca leta
treba uskladiti z novo ustavo, zajema zakon o rednih sodiščih
(Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in
Uradni list RS, št. 8/90), zakon o sodiščih združenega dela
(Uradni list SFRJ, št. 38/84 v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti), zakon o sodiščih združenega dela (Uradni list
SRS, št. 38/74, 7/86, in 41/87) in zakon o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/82). Njene bistvene
značilnosti so v tem, da v skladu s prejšnjo ustavno ureditvijo
pozna delitev na redna sodišča kot organe državne oblasti in
t.im. samoupravna sodišča, čemur je prilagojena tudi organizacija sodstva. Vse do sprejema zakona o sodniških plačah in
drugih sodniških prejemkih v letošnjem letu pa je bil odraz te
dvojnosti tudi nekoliko drugačen položaj sodnikov sodišč
združenega dela. Sedanja ureditev pozna omejen sodniški
mandat za dobo osmih let, ki je bil le za sodnike rednih sodišč
z zakonsko spremembo v letu 1990 nekoliko modeliran
z uvedbo avtomatizma pri reelekciji sodnikov, ki jim je potekel
mandat. S to zakonsko novelo je bil v slovensko pravno
ureditev prvič vpeljan sodni svet s funkcijo izbire med kandidati za sodniško funkcijo. Vendar le-ta glede na to, da siceršnja ureditev na področju sodstva ni bila prilagojena drugačnim sistemskim pravilom, doslej ni mogel funkcionirati v polnem pomenu, kakor deluje ta institucija v državnih ureditvah,
iz katerih je bila prevzeta.
Na podlagi veljavne zakonske ureditve imamo v Sloveniji
osem prvostopnih temeljnih sodišč, vendar se sojenje dejansko izvršuje na 44 enotah, ki so določene kot notranje organizacijske enote, za katere ni opredeljena krajevna pristojnost.
O pritožbah zoper njihove odločitve odločajo štiri višja
sodišča, o izrednih pravnih sredstvih pa v skladu z zakonom
Vrhovno sodišče Republike Slovenije kot najvišje sodišče.
Poleg tega imamo enajst prvostopnih sodišč združenega
dela, od tega deset t.im. splošnih sodišč, ki odločajo predvsem o delovnih sporih, in eno posebno, ki je pristojno za
spore iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in deluje
za območje vse Slovenije. Pritožbe zoper njihove odločitve
rešuje Sodišče združenega dela Republike Slovenije, ki je
pritožbeno sodišče in po veljavni zakonski ureditvi najvišje
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sodišče za zadeve, o katerih odločajo na prvi stopnji sodišča
združenega dela.
Za stanje v slovenskem sodstvu je značilna velika obremenjenost sodišč prve stopnje z zadevami in dokajšnji zaostanki, ki
v rednem sodstvu dosegajo enoletni pripad t.im. važnejših
zadev (to je zadev, v katerih se zahteva popolno ali večje
angažiranje sodnika; v letu 1992 je pripad teh zadev na prvostopnih rednih sodiščih znašal 100.049 zadev), na sodiščih
združenega dela pa že bistveno presegajo enoletni pripad
zadev zaradi enormnega povečanja delovnih sporov v zadnjih
dveh letih. Pri tem velja poudariti, da v obremenitvi rednih
prvostopnih sodišč predstavljajo kar eno tretjino, med zaostanki pa 40% nerešenih zadev, gospodarski spori (šele po
osamosvojitvi Slovenije je začel pripad teh sporov upadati,
med tem ko je pred tem nekaj let enormno naraščal), od
katerih jih je velika večina takšnih, da sodišče opravlja drago
izterjevalsko službo, ne pa sojenja v pravem pomenu besede.
Zaostanki v delu sodišč in s tem čas reševanja zadev imajo
takšne razsežnosti, da jih je mogoče označiti za zaskrbljujoče.
Zato se utemeljeno odpira vprašanje učinkovitosti delovanja
sodstva, kar je eden od pogojev delovanja pravne države.
Vendar je dejstvo, da so zaostanki ne posledica notranje
sodne neorganiziranosti ali neučinkovitosti ali premajhnega
števila sodnikov, ampak posledica danih razmer v gospodarstvu in družbenem življenju, vključno z obstoječim pravnim
sistemom. Zato imajo t.im. pravosodno - organizacijski
ukrepi za zagotovitev večje učinkovitosti dela sodišč svoje
meje učinkovitosti.
Koncentracija prvostopnega sojenja na eni vrsti prvostopnih
rednih sodišč, ki je bila izvedena z reorganizacijo sodstva
v letu 1979 z odpravo dotedanjih občinskih in okrožnih sodišč
in uvedbo temeljnih sodišč, se je iz večih razlogov pokazala
kot neustrezna. Čeprav je tudi res, da je bila ta poenotenost
izvedena delno, ker so se določene vrste zadev pridržale
v sojenje le za sedežene enote temeljnih sodišč, vendar ta
organizacijska rešitev ni omogočila ustrezne nadomestitve
prejšnje razdelitve pristojnosti med dve vrsti prvostopnih
sodišč. Na eni strani je tako nastalo nekaj zelo velikih sodišč,
kot npr. v Ljubljani, ki so organizacijsko težko obvladljiva.
Krajevna pristojnost je bila določena kot pristojnost temeljnega sodišča, ne pa kot pristojnost enot, kar povzroča
posebne probleme pri reševanju posameznih zadev, ki bi
morale biti vezane na območje enote, kot to velja npr. za
vodenje zemljiške knjige. Na drugi strani pa se je zlasti na
manjših enotah pokazalo, da mladi neizkušeni sodniki niso
mogli biti kos reševanju težjih sodnih sporov, posebej ne
težjih kazenskih zadev, fluktuacija kadrov, ki je bila v zadnjih
letih na prvopstopnih sodiščih dokajšnja, pa je imela za posleporočevalec

dico vedno večje pomlajevanje sodnikov. Poleg tega je na
zunajlh enotah zaradi manjšega števila sodnikov onemogočena specializacija sodniškega kadra glede posameznih vrst
pravdnih zadev, kar ima tudi negativne učinke.
Sedanja ureditev položaja sodnikov je tako pri prvostopnih
sodiščih kot v sodstvu nasploh povzročala preveliko izenačenost sodnikov v njihovem položaju. Odraz tega je tudi razmerje plačilnih koeficientov med najnižjo in najvišjo sodniško
funkcijo (sodnik temeljnega sodišča, predsednik vrhovnega
sodišča), ki znaša 1:1,2. Nekoliko je bilo to razmerje modificirano s sprejemom zakona o sodniških plačah, vendar je še
vedno bistveno neprimerno glede na sodnika, ki začenja, in
sodnika, ki v bistvu na najvišji možni stopnji končuje svojo
kariero. Takšna notranja razmerja pa so v bistvu izničevala
učinke tudi sicer zelo omejenih možnosti napredovanja znotraj sodstva. Ocenjujemo, da je tudi to eden od razlogov,
zaradi katerih je bila kadrovska fluktuacija vedno največja
prav med prvostopnimi sodniki.
V določeni meri Specifično in zelo perečo problematiko, ki je
prisotna pri sodiščih združenega dela, je predlagatelj predstavil v predlogu za izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel.
Razlogov, ki narekujejo novo sistemsko zakonodajo o položaju sodnika, pa tudi o položaju sodstva zaradi novih sistemskih rešitev v ustavi, ni treba posebej utemeljevati. To velja
tako za položaj sodnika kot tudi za organizacijo sodstva
v delu, ko gre za organizacijo sodišč kot državnih organov,
v katerih se izvaja sodna oblast in katerih vrh predstavlja ne
glede na vrste in število specializiranih sodišč v vsakem primeru Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Ti razlogi na eni
strani in ocena stanja sedanje organiziranosti sodstva na
drugi strani pa terjajo tudi določene spremembe, ki sicer niso
ustavno neposredno pogojene, so pa po oceni predlagatelja
vsebinsko nujno potrebne za učinkovito delovanje sodstva.
2. TEMELJNA NAČELA ZAKONA IN GLAVNE REŠITVE TER
KI NAJ SE DOSEŽEJO S PREDLAGANIM ZAKONOM
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V mednarodni skupnosti so temeljna načela delovanja sodne
veje oblasti in položaja sodnikov določena v Temeljnih načelih o neodvisnosti sodstva (Basic Principles on the Independence of the Judiciary), ki so bila sprejeta na 7. kongresu
Združenih narodov o preprečevanju kriminalitete in ravnanju
z obsojenci leta 1985 in z resolucijo Generalne skupščine
OZN št. 40/146 pozvane vse vlade držav članic k njenemu
izvrševanju v notranji zakonodaji in praksi. Temeljna načela
delovanja sodne veje oblasti so v Republiki Sloveniji ustavno
večinoma definirana. Glavna naloga zakonske ureditve je
zato, da zagotovi njihovo polno uresničevanje.
Prvo temeljno načelo je načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, katerega odraz je predvsem ločenost organov in nosilcev posameznih vej oblasti in njihova
medsebojna nezdružljivost. Vendar je bistven vsebinski del
tega načela dejstvo, da ne more funkcionirati v svojem absolutnem pomenu, saj je še pomembneje od samega načela
ločenosti posameznih vej oblasti nujen obstoj t.im. zavor in
ravnovesij, ki omogočajo eni veji oblasti do določene mere
vpliv in nadzor nad delovanjem druge veje oblasti. Odraz tega
so že ustavne določbe. Drugo pomembno načelo je načelo
neodvisnosti sodnika pri izvrševanju sodniške funkcije in
temu temeljnemu načelu so prirejena nekatera druga načela
prav zato, da to neodvisnost tudi dejansko zagotavljajo. To so
predvsem načelo trajnosti sodniške funkcije, načelo vnaprejšnje določitve sodnika, načelo zakonskega določanja pogojev,
pod katerimi se sodniška funkcija opravlja, in pravic, ki gredo
sodniku.
Z zakonsko izvedbo navedenih temeljnih načel je treba postaviti sistem delovanja sodne veje oblasti, zato je po mnenju
predlagatelja treba sprejeti sistemski zakon, ki bo opredeljeval vse temeljne institute sodstva in hkrati tudi vsa razmerja
sodstva do ostalih vej oblasti. Hkrati je treba v celoti zakonsko
definirati položaj sodnika z vsemi njegovimi pravicami in
dolžnostmi ter pogoje, pod katerimi posameznikjahko začne
opravljati sodniško funkcijo. Definirati pa je treba tudi sodno
poročevalec

organizacijo, saj sodišča predstavljajo organe, v katerih sodniki izvršujejo sodno funkcijo. Zato se predlaga sprejem
zakona o sodiščih, ki naj v svojem prvem - sistemskem delu
opredeli sodstvo in njegovo funkcijo in položaj v družbi ter
hkrati ustanovi in uredi organizacijo sodišč. Za uzakonitev
pogojev za opravljanje sodniške funkcije, njeno prenehanje in
ureditev vseh pravic in obveznosti sodnika je po oceni predlagatelja predvsem zaradi obsežnosti vprašanj, ki terjajo zakonsko ureditev, treba sprejeti poseben zakon, zato je predlagan
zakon o sodniški službi. Enega od pogojev za opravljanje
sodniške funkcije, to je strokovno usposobljenost, pa je po
oceni predlagatelja treba urediti posebej. Zato se za ureditev
pripravništva in strokovnega izpita predlaga sprejem zakona
o pravniškem državnem izpitu. Posebna ureditev je potrebna
tako zaradi obsežnosti te zakonske materije kot tudi zaradi
tega, ker je usposabljanje v skladu s tem zakonom namenjeno
ne samo bodočim sodnikom, ampak predvsem tudi državnim
tožilcem, odvetnikom in notarjem.
Glede na navedeno predlagatelj v nadaljevanju predstavlja
tista načela in glavne rešitve, ki naj bi bile predmet zakonodajnega urejanja v zakonu o sodiščih. Zakon naj bi v svojem
prvem delu, ki predstavlja sistemski del, temeljil na že predstavljenih načelih in načelu, da je nosilec sodne oblasti sodnik. Zakon naj bi posebej določal pravila, ki bi omogočala
realizacijo ustavno zagotovljene pravice, po kateri ima vsakdo
pravico, da mu sodi sodnik, ki je izbran po vnaprej določenih
pravilih (drugi odstavek 23. člena ustave). Zakon naj bi določal način volitev članov sodnega sveta, katerega sestava je
ustavno definirana. Poleg tega pa naj bi zakon ustanavljal
posebne personalne svete, ki bi se oblikovali pri sodiščih in
omogočali delovanje sodnega sveta. Izkušnje v drugih državah, ki poznajo institucijo posebej sestavljenih organov na
nacionalni ravni za izbiro sodnikov, namreč kažejo, da so
takšni organi potrebni, saj bi sicer odločanje o vseh kadrovskih zadevah, ki se tičejo položaja sodnika, ostalo predsedniku sodišča. Zato naj bi bili ti organi sestavljeni iz predsednikov sodišč in neposredno izvoljenih sodnikov. Zakon naj bi
uredil tudi neposredno sodelovanje državljanov pri sojenju,
pri čemer naj bi se sodelovanje sodnikov porotnikov predvidelo na prvostopnih sodiščih, ki bi sodila v težjih zadevah.
Zakon bi določal način imenovanja sodnikov porotnikov in
predvidel tudi možnost uvedbe porotnega sojenja, vendar je
ne bi definiral, ker je to predmet eventuelnega urejanja
v kazenskem postopku.
Zakon naj bi definiral opravila sojenja, ki bi jih lahko izvrševali
t. im. sodniki z omejenim mandatom in sodniki, dodeljeni na
delo na vrhovno sodišče, katerih položaj predlagatelj podrobneje predstavlja in utemeljuje v zakonu o sodniški službi.
Z zakonom naj bi bilo definirano tudi vse drugo osebje na
sodiščih, prav tako pa tudi sodna in pravosodna uprava. Pri
tem naj bi bil za zadeve sodne uprave, ki predstavlajo izvajanje tiste dejavnosti na sodišču, s katero se zagotavljajo pogoji
za izvrševanje sodne funkcije, pristojen predsednik sodišča,
razen v primerih, ko gre za sodnoupravne zadeve, ki so
izrazito vezane s kadrovskimi vprašanji sodnikov, kjer bi bil za
te zadeve pristojen personalni svet. Predsednika sodišča naj
bi postavljal in razreševal izmed sodnikov na predlog sodnega
sveta minister za pravosodje. To je eden od elementov, ki
zagotavlja izvršilni oblasti v določeni meri vpliv na organizacijo sodnega poslovanja. Iz primerjalnega pregleda tujih ureditev je mogoče razbrati, da je v drugih evropskih kontinentalnih državah ta vpliv mnogo večji, saj je navadno ministru za
pravosodje dana pomembna vloga v postopku postavljanja
sodnikov in predsednikov sodišč.
Zakon naj bi določal tudi zadeve pravosodne uprave, za
katere je v vsem kontinentalnem delu Evrope pristojno ministrstvo za pravosodje. S predlaganimi rešitvami bi med drugim odprli možnost, da se posamezni sodniki za določen čas
dodelijo na delo ministrstvu za pravosodje, kar je pravzaprav
namenjeno temu, da ima ministrstvo za opravljanje zahtevnih
strokovnih nalog na razpolago ljudi, ki dobro poznajo sodstvo. Zakon naj bi določal vsebino sodnega reda, to je izvršilnega predpisa, ki je za sodišča notranjeorganizacijske in
poslovniške narave. Poleg tega pa naj bi z zakonom zaradi
racionalnejšega poslovanja sodišč v času letnih dopustov
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uvedli sodne počitnice, v času katerih naj bi se sodno opravljale samo najnujnejše zadeve.
Zakon naj bi opredelil tudi položaj strokovnjakov, katerih
sodelovanje je v sodnih postopkih nujno potrebno, to so
sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači. Njihova glavna
vloga je, da nudijo sodišču svoje strokovno znanje na tistih
področjih, kjer ga sodnik nima.
Z drugim delom zakona naj bi se uzakonila organizacija
sodišč v Republiki Sloveniji. Zakon naj bi ustanovil sodišča
splošne pristojnosti in sicer kot prvostopna okrajna in
okrožna sodišča, kot pritožbena sodišča zoper odločitve obeh
prvostopnih sodišč višja sodišča, vrh sodstva pa je tako ali
tako že ustavno opredeljen. Specializirana sodišča na posameznih področjih naj bi se ustanavljala s posebnimi zakoni,
če bi bilo to ocenjeno kot utemeljeno, s tem da bi bil njihov
položaj v sistemu organizacije sodstva opredeljen že v zakonu
o sodiščih. Zakon naj bi uredil tudi vsa tista vprašanja, katerih
ureditev je potrebna zaradi prehoda na drugačen način organizacije, zlasti glede prevzema prostorov, kadrov, opreme in
zadev ter prehodno ureditev in rok za konstituiranje in delovanje organov po določbah zakona, katerega sprejem se predlaga.
Cilj predlagane ureditve je doseči položaj in organiziranost
sodstva na načelih, ki jih je uveljavila nova ustavna ureditev,
in hkrati postaviti izhodišča, ki bi omogočila izboljšanje delovanja sodstva v smeri njegove večje učinkovitosti.
3. FINANČNE POSLEDICE, POTREBA PO DODATNIH IZVRŠILNIH PREDPISIH IN STROKOVNO-ADMINISTRATIVNIH
OPRAVILIH
Izvedba zakona o sodiščih sama po sebi ne bo pomenila
bistvenega povečevanja proračunskih sredstev glede na to,
da bi po predlaganih zakonskih rešitvah večinom obdržali
dejansko mrežo sodnega poslovanja. Vsakršni bistvenejši
posegi v mrežo sodišč pa bi bili povezani tudi z dodatnimi
sredstvi zaradi zagotavljanja prostorskih in drugih pogojev za
delo sodišč, za kar pa po oceni predlagatelja v sedanjem
trenutku ni materialnih možnosti. Pač pa bo izvršitev zakonskih določb v začetku uveljavitve zakona povzročila določene
kadrovske premike in temu ustrezne premike sredstev iz
dosedanjih na nove organe.

Izrednih ali specialnih sodnikov ni dovoljeno postavljati,
lahko pa se pri sodnih organih ustanovijo specializirani
oddelki za določene zadeve. Sodstvo je samostojen in od
vsake druge oblasti neodvisen red. Višji sodni svet (Consiglio
superiore detla magistratura), ki ima ustavno določeno
sestavo, je pristojen, da odloča skladno z določbami sodnega
reda o imenovanjih, namestitvah in premestitvah ter o napredovanjih in disciplinskih ukrepih, ki se tičejo sodnikov. Sodniki so nepremakljivi, brez svoje privolitve ne smejo biti
odpuščeni ali odstavljeni iz službe, niti premeščeni na druga
mesta, razen po odločitvi Višjega sodnega sveta. Minister za
pravosodje ima možnost sprožiti disciplinski postopek zoper
sodnika. Višjemu sodnemu svetu predseduje predsednik
republike, po položaju sta člana prvi predsednik in državni
pravdnik Kasacijskega sodišča, sicer pa je dve tretjini članov
izvoljenih iz sodniških vrst in sicer iz različnih kategorij sodnikov, eno tretjino pa izvoli parlament iz vrst rednih profesorjev
pravnih fakultet in odvetnikov, ki odvetniški poklic opravljajo
več kot 15 let. Svet izvoli podpredsednika izmed članov, ki jih
je določil parlament. Upoštevaje pristojnosti Višjega sodnega
sveta je organizacija in delovanje služb, ki Nadevajo sodstvo
v pristojnosti ministra za pravosodje. Že ustava določa, da so
sodniki imenovani po natečaju.
2. Zakonska ureditev
Upoštevaje navedene ustavne okvire vsa vprašanja podrobneje ureja sodni red (Ordinamento giudiziario), to je zakon iz
leta 1941 s kasnejšimi številnimi spremembami in dopolnitvami. Z zakonom je urejena organizacija sodstva, način
vstopa v sodstvo, nezdružljivost sodniške službe z drugimi
službami in deli in nepremakljivost sodnikov, položaj sodnikov, ki so na delu v ministrstvu za pravosodje, disciplina
sodnikov, disciplinski postopek in nadzor nad delom sodnikov, organizacija, pristojnosti, način konstituiranja in druga
vprašanja v zvezi s sodnimi sveti in Višjim sodnim svetom,
napredovanje in način določanja sodniških plač in pristojnosti ministra za pravosodje.

PRIMERJALNI PREGLED POLOŽAJA SODNIKA
IN ORGANIZACIJE SODSTVA V REPUBLIKI
ITALIJI, ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI,
REPUBLIKI AVSTRIJI IN REPUBLIKI FRANCIJI

Vstop v sodstvo se začne že s sodnim slušateljstvom. Vsako
leto se razpiše natečaj za sodne slušatelje. Kandidati, ki se
prijavijo, opravljajo izpit, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega
dela in zajema vsa temeljna pravna področja, izpit pa se
opravlja pred komisijo, ki jo imenuje Višji sodni svet. Izbranih
je toliko kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, s tem, da
so izbrani tisti, ki so na izpitu dosegli najboljši uspeh. Po
podatkih iz leta 1989 ima Italija sistemiziranih 350 slušateljskih mest. Kandidirajo lahko diplomanti prava, ki so fizično
zdravi in imajo neoporečno prejšnje življenje, v starosti od 21
do 40 let. Izbrane kandidate Višji sodni svet na predlog ministra za pravosodje imenuje za sodne slušatelje in to predstavlja dejansko že vstop v sodstvo. Po dveletnem slušateljstvu so
namreč na podlagi izdelanega poročila o njihovem delu
(izdela ga sodni svet pritožbenega sodišča, na čigar območju
je slušatelj delal), če je delo pozitivno ocenjeno, imenovani za
sodnika najnižje stopnje (magistrato di tribunale). V določenih primerih je sodnim slušateljem že po enem letu, če so
uspešni, dovoljeno opravljati nekatere zahtevnejše naloge,
kar pomeni tudi boljši položaj. Če ocena dela po dveh letih ni
pozitivna, se slušateljstvo podaljša še za dve leti. Če je tudi
drugič negativno ocenjeno delo, se slušatelj odpusti iz službe.
Izjema za vstop v sodstvo na drug način je predvidena le za
zaslužne in ugledne profesorje prava ali odvetnike, ki Imajo
pravico pristopa do najvišjega sodišča in imajo najmanj petnajstletno odvetniško prakso. Ti so lahko imenovani brez
razpisa.

I. UREDITEV V REPUBLIKI ITALIJI

Če sodnik prekine na lastno željo sodniško službo ali če je
disciplinsko odpuščen, ne more biti več imenovan za sodnika.

Dodatni izvršilni predpisi bodo potrebni zaradi izvedbe
zakona, da se zagotovi nemoten prehod na novo poslovanje
sodišč. Sicer pa bo tudi v prihodnje predviden poseben izvršilni predpis, ki bo urejal sodno notranjo organizacijo, poslovanje ter nekatera druga vprašanja, to je sodni red, ki bo
enoten in ki bo zamenjal doslej dva poslovnika, enega za delo
rednih sodišč in drugega za delo sodišč združenega dela.
4. PRIMERJAVA Z DRUGIMI UREDITVAMI
Primerjalni pregled ureditve položaja sodnikov in organizacije sodstva zajema informativno predstavitev ureditve sodstva v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Franciji. Primerjalni pregled je
sestavni del tega predloga za izdajo.

A. Položaj sodnika
1. Ustavni položa|
Temeljna načela, ki definirajo položaj sodnika v Republiki
Italiji, so določena z ustavnimi normami (101. do 110. člen
ustave Republike Italije). Te določajo, da so sodniki podvrženi
samo zakonu. Sodno funkcijo izvršujejo redni sodniki, ki so
postavljeni in določeni v skladu z določbami sodnega reda.
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Sodnik napreduje po začetnem napredovanju še dvakrat in
sicer sodnik začetnik po 11 letih službovanja na tem mestu,
ko dobi naziv apelacijskoga sodnika, če je bila ocena njegovega dela zadovoljiva. V nasprotnem primeru je podvržen
ponovnemu ocenjevanju že po dveh letih. Naziv ni izenačen
z rangom sodišča, v katerem sodnik sodi, pač pa zakon
izrecno določa, na katerih položajih se zahteva naziv apelacijskoga sodnika oziroma, kaj lahko opravlja apelacijski sodnik
poročevalec

(poleg sodnikov - svetnikov višjih sodišč so to predvsem
določena vodstvena predsedniška in druga mesta na (nekaterih) prvostopnih sodiščih. Na funkcijski položaj sodnika imenuje Višji sodni svet na sodnikovo prošnjo s tem, da so
praviloma le sodniki z nazivom apelacijskoga sodnika imenovani za svetnike apelacijskih sodišč.
Drugič napreduje sodnik po sedmih letih službovanja kot
apelacijski sodnik v naziv kasacijskega sodnika. Tudi pri tem
velja enako glede položaja kot pri apelacijskem sodniku.
Višji sodni svet, ki ga poleg funkcionarjev po položaju sestavlja 20 sodnikov, ki jih volijo sodniki, in 10 članov, ki jih voli
parlament, opravlja svoje funkcije preko zakonsko ustanovljenih komisij in disciplinskega oddelka, ki ima zakonsko določeno sestavo in lahko izreka disciplinske ukrepe od opomina
do izgube napredovanja, premestitve in odpusta. Delo Višjega
sodnega sveta vodi predsedniški komite, ki ga sestavljajo
podpredsednik sveta kot vodja ter prvi predsednik in državni
pravdnik Kasacijskega sodišča.
Na vseh apelacijskih sodiščih se oblikujejo za obdobje dveh
let sodni sveti (consigli giudiziari), ki jim predseduje prvi
predsednik apelacijskoga sodišča in imajo poleg državnega
pravdnika tega sodišča še osem članov iz sodniških vrst. Ti
pripravljajo oceno sodniškega dela, ki mora biti predložena
Višjemu sodnemu svetu, pa tudi ministru in sodniku. Sodnik
ima pravico, da v tridesetih dneh predstavi svoje poglede na
oceno. Za sodnike, ki so na delu v ministrstvu za pravsodje,
pripravlja takšno oceno poseben administrativni svet. Dokler
so sodniki na delu v ministrstvu, jim gre namreč z vidika
hierarhičnega reda in napredovanj enak položaj, kot velja za
civilne uslužbence države.
Minister za pravosodje nastopa pred Višjim sodnim svetom na
zahtevo njegovega predsednika ali, kadar sam oceni, da je to
potrebno zaradi komuniciranja ali dajanja pojasnil. Minister
za pravosodje sproži disciplinski postopek (kot disciplinski
tožilec pa nastopa državni tožilec - pravdnik apelacijskoga
oz. kasacijskega sodišča), ima pravico zahtevati od vodstva
sodišča informacije o delovanju sodstva in lahko v tej funkciji
opravlja komunikacije, ki jih šteje za potrebne. Ima nasploh
pristojnosti glede organizacije in upravnih služb sodstva,
sicer pa mu v nekaterih primerih zakon še izrecno daje pristojnosti. Npr., kadar se izdela ocena sodniškega dela zaradi
napredovanja, ima k njej pravico izraziti svojapoglede. Ima pa
tudi pravico izvajanja nadzora nad vsemi sodnimi uslužbenci
in sodniki, predsedniki sodišč pa nad uslužbenci in sodniki
sodišča.
Sodniške plače so določene glede na to, kakšen naziv imajo
sodniki in na kakšnem funkcijskem položaju so, od slednjega
so odvisni tudi nekateri dodatki. Povišujejo pa se stalno
v dvoletnih obdobjih za enak odstotek ne glede na položajni
razred. Parlament v proračunu določi letne zneske sredstev,
ki so namenjeni za sodniške plače. Minister za finance je
pooblaščen z ustreznimi dekreti opraviti potrebne spremembe proračuna. Fiksne zneske plač za posamezne kategorije sodnikov pa na podlagi zakonskih določb določa Višji
sodni svet.
B. Organizacija In pristojnosti sodišč
Prvostopna sodna pristojnost je razdeljena med mirovnega
sodnika, pretorja, redna sodišča in sodišča za mladoletnike
ter porotno sodišče. Pretor oziroma redna sodišča opravljajo
hkrati drugostopno sodno funkcijo v civilnih zadevah, o katerih na prvi stopnji odloča mirovni sodnik oziroma pretor.
Izključno funkcijo pritožbenega sodišča opravljajo v vseh
kazenskih zadevah pritožbena sodišča, ki so tudi pritožbena
sodišča za civilne odločbe rednih sodišč in odločbe, ki jih izda
sodišče za mladoletnike. Kasacijsko sodišče v Rimu je najvišje sodišče v Republiki Italiji.
1. Mirovni sodnik (gludlce conclllatore)
V vsaki občini ima sedež mirovni sodnik, če je večja občina
razdeljena na četrti, ima lahko tudi več oddelkov. V vsaki
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pisarni mirovnega sodnika je eden ali več pomožnih mirovnih
sodnikov (vice-conciliatore).
Mirovni sodnik opravlja pomiritveno funkcijo in funkcijo razsojanja v civilnih zadevah, ki jih določa civilni postopnik
(spori glede premičnin do pet. 1 mio LIT, v sporih glede
upravljanja s skupnimi prostori pri zgradbah v solastnini).
Funkcija mirovnega sodnika je častna in neprofesionalna. Ni
treba, da je sodnik diplomant prava, imenovan je z dekretom
predsednika pritožbenega sodišča za tri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja.
2. Pretura
V vsakem (praviloma) glavnem kraju dežele ima sedež pretura. Preture so sestavljene iz enega (do štirih sodnikov,
vključno s sodnimi slušatelji in podpretorji) ali več oddelkov
(če jih je več, gre delitev po pravnih področjih) in imajo lahko
zunanje izpostave. Pretura ima poseben oddelek kazenske
preiskave, ki jo opravljajo preiskovalni sodniki.
V preturi se izvršuje sodna funkcija v civilnih zadevah na prvi
stopnji (do pet. 5 mio LIT, pravdah zaradi motenja posesti in
nepravdnih zadevah) in odloča o pritožbah zoper odločbe
mirovnega sodnika. Pretor je prvostopni sodnik v delovnih
sporih (z odločbo daje izvršljivost zapisniku, ki je sestavljen
pred posebno konciliacijsko komisijo, ki jo poleg predstavnika deželnega urada za delo sestavljajo še predstavniki
delavcev in delodajalcev) in prvostopni sodnik v kazenskih
zadevah (in prekrških) za kazniva dejanja, za katera je zagrožena denarna kazen ali zapor do 4 let. Pretor opravlja tudi
nadzor nad skrbništvom in odloča v kazenskih in civilnih
izvršilnih zadevah v okviru svoje pristojnosti.
Pretura ima vodjo predsednika (pretore titolare), ki mora
imeti v vseh večjih preturah naziv pritožbenega sodnika.
V njegovi izključni pristojnosti je ukrepanje upravnega značaja in nadzor nad delovanjem splošnih služb preture. V preturah sodijo sodniki začetniki (magistrato del tribuna^).
V preturah, kjer primanjkuje sodnikov (in sodnih slušateljev),
pa imajo lahko tudi največ dva častna podpretorja (vice pretore onorario), ki morata biti diplomanta prava in opravljata
sodniški poklic neprofesionalno.
3. Redno sodišče (II tribunale ordlnarlo) in sodišče za mladoletnike (II tribunale per i mlnoreni)
V rednem sodišču se sodi v civilnih zadevah na drugi stopnji
o pritožbah zoper odločbe preture, v ostalih civilnih zadevah
se odloča na prvi stopnji. Na prvi stopnji se sodi v t.im.
korporacijskih zadevah (statusni spori pravnih oseb, registracija). V rednem sodišču se odloča v kazenskih zadevah na prvi
stopnji, ki niso v pristojnosti preture in porotnega sodišča.
Opravlja se tudi nadzor nad izvrševanjem prostostnih kazni in
civilna izvršba v civilnih zadevah. Redno sodišče ima lahko
več oddelkov, sodniki, ki odločajo o pritožbah, so v posebnem
oddelku. Redno sodišče ima preiskovalni oddelek s posameznimi preiskovalnimi sodniki, ki ga vodi predsednik oddelka,
sicer pa to sodišče večinoma odloča v senatu treh sodnikov.
V najtežjih kazenskih zadevah sodi na prvi stopnji porotno
sodišče (corte di assize), ki ga sestavljata dva sodnika in šest
sodnikov porotnikov. Porotno sodišče ni organizacijsko
samostojno sodišče, deluje za območje pritožbenega sodišča.
V isti hierarhični stopnji kot redno sodišče je sodišče za
mladoletnike, ki je organizirano na vsakem sedežu pritožbenega sodišča ali sedežu izpostave pritožbenega sodišča.
Predseduje mu sodnik predsednik z nazivom pritožbenega
sodnika, ima enega ali več sodnikov (magistrato di tribunale)
in častne sodnike eksperte, ki so strokovnjaki na določenih
področjih in so pri sojenju obvezno eden moškega in eden
ženskega spola. Častni sodniki so imenovani z dekretom šefa
države na predlog pravosodnega ministra za tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Sodišče za mladoletnike ima
svoje preiskovalne sodnike.
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4. Pritožbeno sodišče (corte di appello)
Pritožbeno sodišče odloča o pritožbah zoper civilne in kazenske odločbe rednega sodišča in sodišča za mladoletnike ter
o pritožbah zoper kazenske odločbe preture. Pritožbeno
sodišče je organizirano po oddelkih. Poseben oddelek opravlja funkcijo pritožbenega porotnega sodišča.
Sodniki pritožbenega sodišča imajo naziv svetnik.
5. Kasacijsko sodišče (corte suprema dl cassazione)
Kasacijsko sodišče je najvišji organ sodstva, ki zagotavlja
enotno uporabo zakonov, odloča o kompetenčnih sporih in
opravlja druge z zakonom določene naloge. Kasacijsko
sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe Državnega sveta, ki
opravlja tudi funkcijo upravnega sodišča, vendar je pritožba
mogoča samo iz razlogov, ki pritičejo sodni pristojnosti.
Sodišče ima predsednika (prvi predsednik) in je razdeljeno na
oddelke, ki jih vodijo predsedniki. Tudi sodniki tega sodišča
imajo naziv svtnik.
II. UREDITEV V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
A. Položaj sodnika
1. Ustavni poloia|
Z določbami temeljnega zveznega zakona, ki mu je mogoče
pripisati ustavni položaj, je določen položaj sodnika in posebej položaj sodnikov zveznih sodišč. V poglavju o sodstvu
v členih 92 do 104 je med drugim določeno, da je sodna oblast
, zaupana sodnikom in izvrševana po Zveznem ustavnem
sodišču, Vrhovnem zveznem sodišču in zveznih sodiščih, ki
jih določa temeljni zakon, in sodišči dežel. Sodniki so neodvisni in podvrženi samo zakonu. Sodniki s stalnim mandatom
ne morejo biti proti njihovi volji odpuščeni ali stalno ali
začasno suspendirani iz službe ali premeščeni na drugo
mesto ali upokojeni pred iztekom službe, razen na podlagi
sodne odločitve v skladu z zakonom. Zakonodaja lahko
določa starostno mejo za njihovo upokojitev. V primeru sprememb v organizaciji sodišč ali na področju njihove pristojnosti so sodniki lahko premeščeni na drugo sodišče s tem, da
zadržijo polno plačo.
Nekatere določbe zvezne ustave se nanašajo le na zvezne
sodnike, za deželne ustavne ureditve pa so postavljeni okviri.
Posebej pa ustava ureja obtožbo zoper sodnike zaradi kršitve
najvišjih pravnih norm. Zvezno ustavno sodišče lahko na
zahtevo splošnega predstavniškega doma (Bundestaga) sodnika z dvotretjinsko večinsko odločitvijo premesti v drugo
službo ali upokoji, če v službi ali zunaj nje prekrši načela
temeljnega zakona ali ustavni red dežele. Če je prekršitev
namenska, pa lahko odredi njegovo odpustitev. Ustava
izrecno poudarja, da v primeru obtožbe sodnika pred ustavnim sodiščem tudi za deželne sodnike velja pristojnost zveznega ustavnega sodišča.
Ustava določa, da sodnike Vrhovnega zveznega sodišča izbira
skupno žvezni minister za pravosodje in komite za izbiro
sodnikov, ki ga sestavljajo deželni ministri za pravosodje in
enako število članov, ki jih izvoli splošni predstavniški dom.
(Sodniki zveznega ustavnega sodišča pa so voljeni v parlamentu in sicer tako, da jih vsak dom parlamenta izvoli polovico). Pri specializiranih sodiščih ustava omogoča, da lahko
resorni ministri nadomestijo ministra za pravosodje. Federaciji je dana pristojnost vzpostavitve zveznih disciplinskih
sodišč za zvezne civilne uslužbence in zvezne sodnike.
Podobne in v nekaterih primerih podrobnejše določbe o sodstvu vsebujejo tudi ustavne ureditve posameznih dežel.
2. Zakonska ureditev položaja sodnika
Razdelitvi pristojnosti med federacijo in deželami sledi tudi
zakonska ureditev.
Sodniški položaj ureja nemški zakon o sodnikih, ki ureja vsa
vprašanja glede zveznih sodnikov in določena vprašanja za
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vse sodnike, poleg tega zakona pa imajo dežele še svoje
zakone o sodnikih. Za določena pravna razmerja sodnikov pa
veljajo določbe zveznega zakona o državnih uradnikih, s katerim so med drugim določene sodniške plače. Zakonodaja
ureja usposabljanje za opravljanje sodniške funkcije, vrste
sodniškega razmerja, odpoved In odpust iz sodniške službe,
službeni nadzor, premestitev in razrešitev sodnika, posebne
dolžnosti, ki vežejo sodnika, organe, ki sodelujejo pri odločanju o kadrovskih zadevah v zvezi s sodniki, disciplinska
sodišča in ukrepe, ki jih lahko izrekajo. Deželni zakoni vsebujejo vsebinsko enake določbe, s tem da so posamezne rešitve
podrobneje razdelane. Za grob prikaz sodniškega položaja
zadostuje že vpogled v zvezni zakon.
Sodniki so v službi zvezne republike ali eihe od dežel. Za
sodnika lahko kandidira diplomant prava, ki je opravil drugi
državni izpit po opravljenem pripravništvu. Pripravništvo plačuje država, s tem da ga lahko opravljajo vsi, ki končajo študij
prava z opravljenim prvim državnim izpitom (ki predstavlja
dejansko selekcijo) na eni od pravnih fakultet. Z opravljenim
drugim državnim izpitom se šteje, da je oseba sposobna za
opravljanje sodniške službe. Tega izpita so »oproščeni« redni
profesorji prava.
Nemčija pozna več vrst sodniškega razmerja. Sodnik je lahko
imenovan za določen čas, za poskusno dobo, z mandatom ali
doživljenjsko. Doživljenjsko je lahko imenovan po treh letih
sodniške službe po drugem državnem izpitu. S to dobo je
izenačeno delo v državni oziroma javni službi ali naddržavni
ali medržavni službi določene vrste, delo habilitiranoga predavatelja prava, delo odvetnika in notarja ali asesorja pri
slednjih, pa tudi delo v drugih službah, če si je kandidat lahko
pridobil ustrezna znanja za opravljanje sodniške službe. Za
poskusno dobo so lahko imenovani kandidati za sodnike za
doživljenjsko dobo, vendar največ za čas petih let. Državni
uradnik s stalnim mandatom ali mandatom za določen čas je
lahko imenovan za sodnika z mandatom, če je predvideno
kasnejše imenovanje v stalni mandat, vendar le za čas dveh
let. Z zakonom je podrobneje določeno, v katerih primerih se
sodnika odpusti iz sodniške službe, s tem da velja načelo, da
je sodnika s trajnim mandatom mogoče odpustiti le z njegovim pismenim soglasjem ali na podlagi pravnomočne sodne
odločitve. Zgornja starostna meja za upokojitev je določena
na 65 let.
Sodnik je podrejen službenemu nadzoru, vendar le do te
mere, da ni ogrožena njegova neodvisnost. Službeni nadzor
je namenjen temu, da se pokaže na nepravilnosti izvajanja
uradnih poslov, ali opominjanju, da se posli morajo urediti po
pravilih in brez zavlačevanja. Predsednik sodišča je lahko
samo sodnik.
Sodnika je mogoče poleg drugih zakonsko določenih razlogov premestiti tudi v interesu sodstva na drugo funkcijo z isto
osnovno plačo, začasno upokojiti ali upokojiti, da se prepreči
oviranje sodstva, če so dejstva, ki so razlog za to, izven
delokroga sodnika. Zaradi spremembe organizacije sodišč je
izjemoma mogoča tudi dodelitev druge sodniške funkcije
z nižjo osnovno plačo.
Pri zveznih sodiščih se oblikujejo posebni sodniški kolegiji, ki
so pristojni za splošne in socialne zadeve, ki se nanašajo na
sodnike, poleg tega pa tudi predsedniški sveti, ki imajo določene pristojnosti v postopkih imenovanja. Predsedniški svet
zveznega upravnega sodišča pa opravlja tudi vlogo zveznega
disciplinskega sodišča. Sestava je zakonsko določena iz članov po položaju (predsedniki in njihovi namestniki) ter neposredno voljenih sodnikov. Pri imenovanju sodnika daje predsedniški svet na zahtevo ministrstva pismeno stališče
o osebni in strokovni primernosti kandidata. Za sodnika
v zvezni službi opravlja funkcijo disciplinskega sodišča
izredni senat zveznega ustavnega sodišča, ki ga za obdobje
petih let določi predsedstvo ustavnega sodišča. Disciplinsko
sodišče pa je v vsakem primeru pristojno, da odloča, razen
o disciplinskih ukrepih, odvzemu in odpovedi sodniške
službe, tudi o premestitvah in ukrepih zaradi spremenjene
organizacije sodstva, prav tako pa tudi o opravljanju dodatne
dejavnosti za sodnika ter o reviziji sodb deželnih disciplinskih
poročevalec

sodišč (ki so ustanovljena tako, da je zagotovljena dvoinstančnost postopka). Kot disciplinski tožilec nastopa državni
tožilec. Sodniku Vrhovnega zveznega sodišča je mogoče
izreči samo disciplinske kazni opomin, denarno kazen in
razrešitev. Če je sodnik zveznega sodišča izvoljen za sodnika
ustavnega sodišča, mu v času tega mandata sodniška funkcija miruje.
Vse sodniške plače so skladno z zveznim zakonom o državnih
uradnikih določene z zvezno plačilno uredbo. Z njo so določene plače tudi za vse državne uradnike, civilne in vojaške, ter
za službe v izobraževanju, znanosti in umetnosti. Plače
poslancev in ministrov so določene v posebnih zakonih. Plača
ministra je primerljiva z najvišjo možno poslansko plačo.
Plača ministra in zveznega kanclerja je določena po osnovni
plači za državnega uradnika v najvišjem plačilnem razredu, to
je državni sekretar zveznega ministrstva oziroma predsednik
računskega sodišča, in znaša 1 1/3 in 1 2/3 te plače. Osnovna
plača predsednika zveznega sodišča je določena nekoliko
nižje kot plača državnega sekretarja. Za vse velja enak režim,
to je plače za nižje plačilne razrede se spreminjajo v osnovi,
za določene plačilne razrede pa veljajo fiksni zneski. Vsem
pripadajo po enakem režimu tudi posebni dodatki.
Po zveznem plačilnem redu so sodniki razvrščeni v 10 plačilnih grup. V prvo in drugo so razvrščeni prvostopni sodniki ter
vodje oddelkov in podpredsedniki okrajnih in deželnih sodišč,
v tretjo so razvrščeni predsedniki senatov pri deželnih specializiranih sodiščih ter podpredsedniki in predsedniki manjših
okrajnih in deželnih sodišč, v četrto in peto so razvrščeni
predsedniki in podpredsedniki sodišč glede na velikost
sodišč po številu sodnikov, v šesti so sodniki zveznih sodišč in
predsedniki največjih deželnih sodišč, v osmi so predsedniki
senatov zveznih sodišč ter predsedniki in podpredsedniki
višjih deželnih sodišč, v deseti pa predsedniki zveznih sodišč,
sedma in deveta grupa sta v celoti rezervirani za zvezne
državne tožilce. Osnovna plača sodnikov, ki so razvrščeni
v prvo in drugo plačilno skupino se povečuje vsaki dve leti za
enak znesek, osnove od tretje plačilne grupe naprej pa so
stalne. Osnova sodnika začetnika je približno tri in polkrat
manjša od osnove predsednika zveznega sodišča.
B. Organizacija In pristojnost sodišč
V Zvezni republiki Nemčiji je sodstvo kot tretja veja oblasti
organizirano po dveh temeljnih kriterijih: po kriteriju delitve
pristojnosti med zvezo in zveznimi deželami kot zvezno sodstvo in kot deželno sodstvo, po kriteriju delitve na različna
pravna področja pa kot ustavno sodstvo in pet samostojnih
sodnih vej (redno, delovno, upravno, socialno in finančno
sodstvo). Poleg njih obstaja posebno sodstvo za pripadnike
določenih poklicev (vojake, sodnike, tožilce, notarje, odvetnike, računske nadzornike, davčne svetovalce, duhovnike
ipd.).
1. Ustavno sodstvo
Ustavno sodstvo izvršujejo Zvezno ustavno sodišče in devet
ustavnih sodišč zveznih dežel.
Zvezno ustavno sodišče je pristojno za presojo ustavnosti
predpisov, za reševanje sporov med ustavnimi inštitucijami,
med zvezo in zvezno deželo oziroma sporov med zveznimi
deželami, za odločanje o ustavni pritožbi ter za odločanje
v nekaterih drugih zadevah (obtožba zveznega predsednika,
obtožba sodnika zveznega ali deželnega sodišča, prepoved
protiustavnega delovanja političnih strank itd.).
2. Redno sodstvo
Z izrazom »redno sodstvo« so v Nemčiji zajeta sodišča
splošne pristojnosti. V njihovo pristojnost sodijo kazenske in
civilnopravne zadeve vključno z gospodarskopravnim področjem.
Sodna pristojnost je razdeljena med štiri kategorije rednih
sodišč: nižja (Amtsgericht), deželna (Landgerlcht), višja
deželna (Oberlandgericht; le na Bavarskem ima iz historičnih
poročevalec

razlogov takšno sodišče naslov Bavarsko vrhovno deželno
sodišče), in Zvezno sodišče.
Nižja sodišča odločajo o premoženjskih sporih do pet. 6.000
DEM; v določenih najemninskih sporih; v rodbinskih in preživninskih zadevah; v nepravdnih zadevah ter vodijo zemljiško
knjigo, sodni register. Pristojna so tudi za skrbniške zadeve,
stečajni postopek in postopek prisilne poravnave ter za izvršilni postopek. V kazenskih zadevah odločajo nižja sodišča
o ugovorih zoper sklepe o upravnih denarnih kaznih za prekrške, o mladinskih kazenskih zadevah in o kazenskih zadevah
glede prestopkov oziroma kaznivih dejanj, razen tistih, ki
sodijo v kategorijo težkega kriminala.
V civilnih zadevah odločajo nižja sodišča po sodniku posamezniku, v kazenskih pa deloma (če je zagrožena kazen
zapora preko enega leta) v senatu.
Deželna sodišča odločajo o premoženjskih sporih, v katerih
punetum presega 6.000 DEM, o zahtevkih zaradi kršitev službene dolžnosti ter o zahtevkih zoper fiskus, na kazenskem
področju pa predvsem o težjih in najtežjih kaznivih dejanjih.
Na drugi stopnji odločajo o prizivih ali pritožbah zoper
odločbe nižjih sodišč.
Vlija deželna sodišča odločajo o pritožbah zoper prvostopne
odločbe deželnih sodišč ter o revizijah zoper drugostopne
odločbe teh sodišč. Na kazenskem področju sodijo na prvi in
zadnji stopnji o političnih zločinstvih.
Zvezno sodišče odloča o revizijah zoper odločbe višjih deželnih sodišč ter o nekaterih drugih pravnih sredstvih. Deželna,
višja deželna ter zvezno sodišče sodijo vedno v senatih.
3. Delovnopravno sodstvo
je v ZRN samostojna sodna veja, ustanovljena zato, da o sodnih sporih z delovnopravnega področja odločajo sodišča
v posebni sestavi. Poleg poklicnih sodnikov sodelujejo pri
sodnem odločanju v paritetnem številu še sodniki porotniki,
izvoljeni kot predstavniki delodajalcev ter sodniki porotniki,
izvoljeni kot predstavniki delojemalcev. Takšna sestava senatov je predpisana za vse tri kategorije delovnih sodišč
(delovna sodišča, deželna delovna sodišča, zvezno delovno
sodišče). Prvostopna pristojnost za odločanje v delovnih sporih pripada delovnim sodiščem (Arbeitsgericht), ki v nekaterih
zveznih deželah poslujejo tudi v zunanjih podružnicah ali
oddelkih, inštančna pa deželnim delovnim sodiščem ter Zveznemu delovnemu sodišču.
Postopek pred delovnimi sodišči temelji na načelih pravdnega postopka, predpisana pa so posebna določila, ki zagotavljajo hitro končno odločitev.
Za reševanje posamičnih delovnih in tarifnih sporov je predpisan t.i. sodbeni postopek, za reševanje sporov v zvezi s pravicami do soodločanja delavcev pa t.i. sklepni postopek.
4. Upravno sodstvo
je tretja samostojna veja sodstva, ki zagotavlja pravno varstvo
posameznikov v zvezi z upravnimi odločbami ali ukrepi.
Odloča o sporih s področja javnega prava, če ni z zakonom
določena pristojnost drugih sodišč. Tudi upravno sodstvo je
organizirano v treh ravneh (upravna sodišča, višja upravna
sodišča, zvezno upravno sodišče). Na vseh treh stopnjah
odločajo v petčlanskih senatih (na prvi in drugi stopnji jih
sestavljajo po trije poklicni sodniki in dva sodnika porotnika,
v zveznem upravnem sodišču pa pet poklicnih sodnikov).
5. Socialno sodstvo
je posebna veja upravnega sodstva, ki odloča o javnopravnih
zadevah s področja socialnega varstva (bolniško in nezgodno
zavarovanje delavcev in nameščencev), varstva brezposelnih,
varstva žrtev vojne, s področja prava bolniških blagajn (razmerja med zdravniki in bolniškimi blagajnami) ter o drugih,
s posebnimi zakoni določenih zadevah. Socialno sodstvo je
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organizirano v treh ravneh (socialna sodišča, deželna socialna sodišča, zvezno socialno sodišče). Na vseh treh ravneh
odločajo v senatih s soudeležbo sodnikov porotnikov.
6. Finančno sodstvo
je prav tako posebna veja upravnega sodstva, ki odloča o javnopravnih sporih s področja finančnih oblasti (državni
finančni uradi, carinski uradi), ne pa tudi s področja davkov in
prispevkov, ki jih določajo lokalne skupnosti (za to področje
so pristojna upravna sodišča). Organizirano je v dveh ravneh
(finančna sodišča, zvezno finančno sodišče). Zvezno
finančno sodišče je revizijsko sodišče za odločbe finančnih
sodišč, v nekaterih primerih pa odloča na prvi in zadnji
stopnji: ~
III. UREDITEV V REPUBLIKI AVSTRIJI
A. Položaj sodnika
1. Ustavni položaj
Z določbami ustave Republike Avstrije je vsa pristojnost na
področju sodstva dana zvezi. V določbah 82. do 94. člena
avstrijske ustave je načelno opredeljen sodniški položaj. Sodnike imenuje na predlog zvezne vlade zvezni predsednik ali
po njegovem pooblastilu pristojni zvezni minister. V ta namen
zvezna vlada ali zvezni minister pridobi predloge za namestitev od odborov, predvidenih z zakonom o organizaciji sodišč.
Predlog za imenovanje mora vsebovati, če je zadostno število
prosilcev, najmanj tri imena in če je treba zapolniti več kot
eno sodniško mesto, vsaj dvakrat toliko imen, kot naj bo
imenovanih sodnikov. Za sodnike Upravnega sodišča na
Dunaju ustava določa, da predsednika, podpredsednika in
'ostale člane imenuje zvezni predsednik na predlog zvezne
vlade. Zvezna vlada pa oblikuje predloge, razen za predsednika in podpredsednika tega sodišča, na podlagi predlogov
z imeni treh kandidatov, ki jih da plenarno zasedanje Upravnega sodišča.
Sodnik je v izvrševanju svojih sodniških funkcij neodvisen.
Zgornja starostna meja za upokojitev se določi z zakonom.
Sodnik je lahko odstranjen iz sodniške službe ali premeščen
proti njegovi volji samo v primerih, ki jih določa zakon.
Začasna odstranitev je mogoča samo z dekretom predsednika
sodišča ali višje sodne oblasti, če je istočasno zadeva predložena pristojnemu sodišču. Delo se porazdeli med sodnike na
način, ki ga določa zakon o organizaciji sodišč. Vsaka zadeva,
ki je dodeljena sodniku, se mu lahko odvzame z administrativnim dekretom samo v primeru, da je nesposoben opravljati
svoje funkcije.
2. Zakonska ureditev
Z zakonom o organizaciji sodišč, ki določa organizacijo in
pristojnosti, so med drugim določene tudi pristojnosti predsednikov sodišč, pravosodna uprava in nadzor nad sodniškim
delom. Sicer pa je sodniški položaj urejen z zakonom o sodniški službi, ki ureja sodniško pripravništvo, vzpostavitev službenega razmerja, personalne senate, sodniške pravice in
dolžnosti, premestitve in prenehanja sodniške službe ter disciplinski režim.
Kot sodniški pripravnik je lahko sprejet, kdor je zaključil
pravni študij s pridobljenim magistrskim nazivom ali opravljenim državnim izpitom, če ima opravljeno devetmesečno
sodno ali drugo ustrezno prakso kot pravni praktikant. Pogoje
preizkusi predsednik višjega sodišča (z obveznim razgovorom
s kandidatom) in predlaga zveznemu ministru za pravosodje
imenovanje na določeno plansko mesto. Pripravništvo traja
štiri leta in se zaključi s sodniškim izpitom pred komisijo pri
višjem sodišču. V tem času opravlja prakso tudi pri odvetniku
in notarju, pri določenih zveznih uradih in državnem tožilstvu.
Po opravljenem sodniškem izpitu predsednik višjega deželnega sodišča razporedi pripravnika tako, da se ta uporabi za
kar se da samostojno delo. Za sodnika je imenovan z dekretom, ki vsebuje navedbo planskega mesta in plačilno skupino,
s tem da mora zaprositi za imenovanje. Z vročitvijo dekreta
o imenovanju se začne službeno razmerje do Republike Avstrije.
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Za zasedbo vsakega planskega sodniškega mesta se izdela
zasedbeni predlog, ki ga izdela personalni senat sodišča in ga
posreduje neposredno višjemu sodišču, ki izdela nadaljnji
zasedbeni predlog, oba pa se pošljeta zveznemu ministru za
pravosodje. Personalni senati so sestavljeni iz članov po položaju (predsednik in podpredsednik) in izvoljenih članov sodnikov in so ustanovljeni pri vsakem sodišču. Za vsakega
sodnika personalni svet izdela opis službovanja, tudi za sodniškega pripravnika, opis je podlaga za skupno oceno o delu,
ki je lahko določena od neustrezne do odlične. Zakon izrecno
določa, da je na delo v ministrstvo za pravosodje lahko dodeljen samo sodnik, katerega delo je bilo v zadnjih petih letih
ocenjeno najmanj z oceno »prav dobro«.
Zakon izrecno in podrobno ureja sodniške dolžnosti, med
pravicami pa predvsem plače in dopuste. Plače so določene
tako, da so sodniki razvrščeni v tri plačilne skupine, v prvo
prvostopni sodniki, v drugo sodniki višjih deželnih sodišč in
v tretjo sodniki vrhovnega sodišča. Predsedniku višjega
deželnega sodišča ter podpredsedniku in predsedniku vrhovnega sodišča pripada nespremenljiva plača. Znotraj plačilnih
skupin so določeni plačilni razredi, v katerih je osnova plače
določena v ATS. V prvi plačilni skupini je šestnajst plačilnih
razredov (sodnik okrajnega sodišča je največ v trinajstem),
v drugi devet in v tretji osem. Razmerje med najnižjo osnovo
za sodnika začetnika in najvišjo je 1:4. K osnovi pripada še
službeni dodatek, ki znaša od 31% (za sodnike) do 91,3 % (za
predsednika vrhovnega sodišča) najnižje določene plače.
Z upoštevanjem tega dodatka gre za razmerje 1:4,5.
Pravico do trajne upokojitve pridobi sodnik s 65 leti. Če je
njegova skupna ocena v treh zaporednih letih neustrezna,
mora biti trajno upokojen. Sodnik napreduje v plačilnih razredih. Disciplinske kazni napredovanje lahko začasno ustavijo,
z odločitvijo disciplinskega sodišča je mogoče znižati
mesečni prejemek sodnika.
Disciplinski režim predvideva disciplinske kazni zaradi kršitev
stanovske ali uradne dolžnosti (ukor, izključitev napredovanja, zmanjšanje prejemkov, premestitev, upokojitev z zmanjšano pokojnino in odpust iz sodniške službe). Za kršitve
dolžnosti, ki predstavljajo nerodnost, pa so predvidene kazni
za nerodnost (graja, opomin). Funkcijo disciplinskega
sodišča opravlja disciplinski senat višjega sodišča za vse
sodnike z njegovega območja, razen za predsednika in podpredsednika tega sodišča, za njih in za vrhovne sodnike
opravlja to funkcijo disciplinski senat vrhovnega sodišča.
Disciplinski senat sestavi vsakoletno personalni senat sodišča
za vse leto in ga vmes po potrebi dopolni. Zakon vsebuje
podrobnejše določbe o disciplinskem postopku. Suspenz
sodnika lahko odredi disciplinsko sodišče, v nujnih primerih
predsednik sodišča, vendar mora zadevo takoj odstopiti disciplinskemu sodišču. Disciplinski režim je določen tudi za upokojene sodnike.
Zakon o organizaciji sodišč izrecno določa, da so sodišča
glede poslov pravosodne uprave podrejena zveznemu ministru za pravosodje. Pri tem je določeno, da o zadevah pravosodne uprave odločajo sodišča v senatih, ki jih sestavljajo
poleg predsednika in njegovega namestnika še dva sodnika.
Zveznemu ministru za pravosodje pripada neposredni službeni nadzor nad višjimi deželnimi sodišči in splošno vrhovno
nadzorstvo glede izvajanja sodstva pri vseh sodiščih na
območju države. Zvezni minister za pravosodje lahko vedno
podrobno pregleda sodišča, lahko pa odredi, da jih pregledajo osebe, ki jih za to pooblasti. Sicer pa neposredni službeni nadzor nad okrajnimi in prvostopnimi sodišči opravljajo
sodišča, ki so jim po rangu neposredno nadrejena. Pri tem
zakon zavezuje predsednike teh sodišč, da opravljajo nadzor
po navodilih, ki jih predpiše zvezni minister. Nadzor obsega
pooblastilo za nadziranje pravilnega opravljanja poslov in
zahtevo za odstranitev kršitev. Za pritožbe strank zaradi zavlačevanja sojenja zakon izrecno določa, da se vložijo pri predsedniku neposredno višjega sodišča ali če so naperjene zoper
člana sodišča, pri predsedniku tega sodišča. Če pritožbe niso
očitno neutemeljene, se sporočijo sodniku z zahtevo, da
o tem poroča ali sporoči ovire, pri čemer je s tem lahko
povezana grožnja z disciplinskimi ukrepi. Pritožbe zoper delo
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predsednikov višjih in vrhovnega sodišča obravnava zvezni
minister za pravosodje.
B. Organizacija sodstva
Funkcijo sojenja na prvi stopnji izvajajo v Avstriji sodniki
okrajnih, deželnih oziroma okrožnih sodišč (v primerih, ko je
dežela razdeljena na okrožja, tako da so okrožna sodišča
enakovrstna kot deželna). Deželna oziroma okrožna sodišča
opravljajo hkrati funkcijo drugostopnega sodišča zoper
odločbe okrajnih sodišč. Sicer pa odločajo na drugi stopnji
sodišča druge stopnje (višja deželna sodišča). Funkcijo zadnjeinstančnega sodišča izvršuje Vrhovno sodišče. Opisana
organizacija velja za splošno civilnopravno in za kazensko
področje. Na gospodarskopravnem (trgovinskem), delovno in
socialnopravdnem ter na mladinskem kazenskem področju
pa organizacija sodišč v Avstriji ni enotna. Za območje zvezne
dežele Dunaj so namreč za ta področja ustanovljena posebna
prvostopna sodišča. Iz rednega sodstva je izločeno upravno
sodstvo, ki ga sestavljajo upravni senati v zveznih deželah in
upravno sodišče na Dunaju. Poseben položaj ima tudi
ustavno sodišče.
Okrajna sodišča (Bezlrksgericht) sodijo v civilnih zadevah do
pet. 30.000 ATS in v drugih z zakonom določenih civilnih
zadevah (npr. osebni statusni spori, mejni spori, spori zaradi
motenja posesti), praviloma v nepravdnih zadevah in praviloma opravljajo funkcijo izvršilnega sodišča v civilnih zadevah. V kazenskih zadevah sodijo za kazniva dejanja, za katera
je zagrožena kazen do šestih mesecev zapora. Okrajna
sodišča imajo predstojnika in enega ali več sodnikov okrajnih
sodišč, če je potrebno, pa tudi pravne pomočnike
(Rechtspfleger). Sodi sodnik posameznik. Sodišča imajo
lahko redne ali izredne dneve zunaj sedeža sodišča.
Funkcijo izvršilnega sodišča v kazenskih zadevah opravlja
tisto sodišče (predsednik senata ali sodnik posameznik), ki je
odločalo o zadevi na prvi stopnji.
Deželna sodišča (oziroma okrožna, Landesgericht, Kreisgericht) sodijo na prvi stopnji v tistih civilnih zadevah, ki niso
v pristojnosti okrajnih sodišč. V kazenskih zadevah opravljajo
preiskavo in sodijo v zadevah, ki niso v pristojnosti okrajnih in
porotnih sodišč.
Sodišče ima predsednika in podpredsednika. Sodi sodnik
posameznik ali senat, ki je sestavljen, kadar odloča na prvi
stopnji, iz dveh sodnikov, od katerih eden predseduje, in dveh
prisednikov; kadar odloča o pritožbah, pa iz treh sodnikov.
Sestava senatov se določa letno vnaprej, tako da se določi
predsednik senata ter stalni člani in njihovi namestniki.
Porotno sodišče (Schwurgericht) sodi v najtežjih kazenskih
zadevah, pri katerih je spodnji minimum zagrožene kazni praviloma večji kot pet let in zgornji maksimum praviloma večji
kot deset let.
Deželna oziroma okrožna sodišča odločajo na prvi stopnji tudi
kot delovna in socialna sodišča (torej v sporih Iz delovnih
razmerij, tarifnih sporih ter sporih iz zdravstvenega in pokoj-,
ninskega zavarovanja). Kot delovna sodišča sodijo praviloma
v senatih, ki jih poleg poklicnega oziroma poklicnih sodnikov
sestavljajo tudi sodniki porotniki, paritetno določeni kot predstavniki delojemalcev oziroma delodajalcev. Za območje Civilnega sodišča na Dunaju je ustanovljeno organizacijsko ločeno
Delovno in socialno sodišče Dunaj.
Za področje trgovinskega ter mladinskega kazenskega sodstva
sta prav tako ustanovljeni za dunajsko okrožje dve organizacijsko ločeni sodišči: Trgovinsko sodišče na Dunaju (Handelsgericht Wien) odloča na prvi stopnji o sporih med trgovci, med
družbeniki trgovinske družbe, o sporih iz meničnih poslov in
čekovnopravnih regresnih zahtevkih, če vrednost spora presega 30.000 ATS, ne glede na vrednost spora odloča v z zakonom določenih sporih, kot so spori iz industrijske lastnine,
nelojalne konkurence in pomorskih sporih. Na območju, kjer
deluje samostojno trgovinsko sodišče, delujejo tudi okrajna
trgovinska sodišča, ki odločajo o prvonavedenih sporih do pet.
30.000 ATS. Na območjih, kjer ni samostojnega sodišča, pa
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sodijo v vseh navedenih sporih s trgovinskega (gospodarskega) področja trgovinski senati okrožnih oziroma deželnih
sodišč. Trgovinski senati so vselej sestavljeni tako, da je en
član senata strokovno usposobljen laični sodnik iz trgovskega
stanu.
Mladinsko sodišče na Dunaju (Jugendgericht Wien) je samostojno sodišče, ki sodi v zadevah mladoletnikov iz pristojnosti
prvostopnih sodišč (vključno s porotnim sojenjem). Deluje za
območje deželnega sodišča in okrajnih sodišč na Dunaju. Za
območje okrajnega sodišča v Gradcu je tudi ustanovljeno
samostojno mladinsko sodišče, vendar samo za pristojnosti
okrajnega sodišča in je podrejeno deželnemu sodišču
v Gradcu.
Sodišča druge stopnje (Oberlandesgericht) opravljajo praviloma funkcijo pritožbenih sodišč zoper sodbe prvostopnih
sodišč (v kazenskih zadevah odločajo tudi o ugovoru zoper
obtožni akt). Sodijo v senatu tren sodnikov. Sodišče ima predsednika, podpredsednika in potrebno število sodnikov višjega
deželnega sodišča.
Vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof) je določeno kot
sodišče zadnje instance v civilnih in kazenskih zadevah.
Upravno sodstvo izvajajo po spremembi zvezne ustave, uveljavljeni s 1.1.1991, neodvisni upravni senati v zveznih deželah
in Upravno sodišče na Dunaju. Upravni senati so pristojni za
odločanje v postopkih zaradi kršitve upravnih predpisov
(upravnih prekrškov), o pritožbah oseb, ki menijo, da so z izvajanjem neposredne upravne ukazovalne in prisilne oblasti prikrajšane v svojih pravicah, dalje v drugih primerih z upravnega
področja, določenih z zvezno ali deželno zakonodajo ter o pritožbah zaradi kršitve odločevalne dolžnosti v določenih zadevah. Upravno sodišče na Dunanju odloča o pritožbah zaradi
protipravnosti odločb upravnih organov, zaradi protipravnosti
izvajanja neposredne oblastvene ukazovalne ali prisilne oblasti
proti določeni osebi in zaradi kršitve odločevalne dolžnosti
upravnih ob|astev. Njegove pristojnosti, sestava in položaj
sodnikov so določeni že z ustavo, ki zakonski regulativi na tem
področju prepušča podrobnejšo ureditev organizacije, pristojnosti in postopka.
Sodišče ima predsednika, podpredsednika in potrebno število
drugih članov (predsednikov zbornic upravnega sodišča in
svetnikov). Z imenovanjem dobijo vsi člani Upravnega sodišča
položaj poklicnega sodnika. Vsi člani morajo biti diplomanti
prava z vsaj desetletno pravniško službo, pri čemer jih mora
imeti vsaj ena tretjina kvalifikacije za sodnika, vsaj ena četrtina
pa jih mora priti po možnosti iz upravnih služb dežel. Upravno
sodišče sprejema razsodbe v zbornicah, ki se formirajo na
plenarnem zasedanju članov sodišča.
IV. UREDITEV V REPUBLIKI FRANCIJI
A. Položaj sodnika
1. Ustavni položaj
Določbe francoske ustave o sodstvu so skope. Ustava določa,
da je predsednik države garant neodvisnosti sodne oblasti.
Njemu pomaga Visoki sodni svet (Conseil suprieur de la magistrature). Položaj sodnikov določa organski zakon. Stalni sodniki so nepremakljivi. Ustava določa še v grobem sestavo
Visokega sodnega sveta, ki mu predseduje predsednik republike. Minister za pravosodje je po položaju podpredsednik in
lahko zamenjuje predsednika. Visoki sodni svet ima še devet
članov, ki jih postavlja predsednik republike. Pod predsedstvom prvega predsednika Kasacijskega sodišča zaseda Visoki
sodni svet tudi kot disciplinsko sodišče za stalne sodnike.
Pristojen je dajati predloge za imenovanje stalnih sodnikov
Kasacijskega sodišča in imenovanje prvih predsednikov apelacijskih sodišč. O zasedbi drugih sodniških mest daje mnenje
k ministrovim predlogom.
2. Zakonski položaj
Sestavo, delovanje in pristojnosti Visokega sodnega sveta ter
položaj sodnikov urejata organska zakona (iz leta 1958 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami). Visoki sodni svet, ki ga
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imenuje predsednik države, sestavljajo še: 3 člani Kasacijskega sodišča, med njimi eden generalni odvetnik (avocat *
gnral) in 3 sodniki, oboji izbrani z liste kandidatov, ki jo sestavi
urad Kasacijskega sodišča tako, da je za vsako kategorijo
predlaganih trojno število imen, 1 državni svetnik, izbran
z liste, ki jo določi generalno zasedanje Državnega sveta, ter
dve osebi, ki ne pripadata sodstvu, sta pa izbrani na podlagi
svojih sposobnosti. Mandat Visokega sodnega sveta traja štiri
leta in v tem času njegovi člani ne morejo izvrševati poslanskega mandata, ne odvetniškega poklica ali opravljati delo
državnega ali javnega uslužbenca. Sodniki, ki so člani, pa
v tem času ne morejo napredovati v stopnji, niti biti premeščeni. Člani sveta prejemajo nadomestilo, ki je določeno
v odstotku od plače kasacijskega svetnika za vsak dan zasedanja. Zavezani so k profesionalni tajnosti. Način delovanja in
organizacijo sekretariata Visokega sodnega sveta določa
dekret ministrskega sveta. Potrebna sredstva za njegovo delovanje se zagotovijo v okviru proračuna ministrstva za pravosodje. Visoki sodni svet veljavno odloča, če je prisotnih poleg
predsednika ali podpredsednika še 5 članov.

dovanje, ki je imenovana z dekretom za tri leta na predlog
ministra za pravosodje in je skupna sodnikom in državnim
tožilcem. Sestavljajo jo razen prvega predsednika Kasacijskega sodišča ter predsednika in generalnega tožilca pri tem
sodišču še generalni inšpektor sodnih služb ali njegov namestnik, direktor sodnih služb, direktor civilnih zadev in direktor
kazenskih zadev in pomilostitev, ki imajo lastnost sodnika;
sodnik Kasacijskega sodišča in državni tožilec Kasacijskega
sodišča, izbrana z liste, ki jo določi generalno zasedanje Kasacijskega sodišča; dva prva predsednika apelacijskega sodišča
in dva državna tožilca apelacicijskih sodišč, izbrana z list, ki jih
vsak zase naredijo oboji, ter 10 sodnikov iz različnih grup
sodnikov, ki jih določijo kolegiji (zbori) sodnikov. Določbe
o napredovanju ne veljajo za določeno kategorijo sodnikov, za
katere velja, da so zunaj hierarhije oziroma zunaj razvrstitve po
službenih stopnjah. To so sodniki Kasacijskega sodišča in prvi
predsedniki apelacijskih sodišč. Praviloma lahko postane sodnik Kasacijskega sodišča samo sodnik, ki je bil pred tem
predsednik zbornice apelacijskega sodišča ali generalni odvetnik, sicer pa je določenih le nekaj izjem predvsem glede
državnih svetnikov, sod ni kov-šefov služb v ministrstvu za
pravosodje, dolgoletnih profesorjev prava in odvetnikov s pravico izvrševanja advokature pri obeh najvišjih sodiščih
v državi, za vsako leto se izdela posebna tabela o napredovanjih in sposobnostih, ki je dana Visokemu sodnemu svetu
v mnenje glede stalnih sodnikov preden gre v podpis predsedniku republike.

Visoki sodni svet opravlja tudi funkcijo disciplinskega sodišča,
vendar v tem primeru zaseda pod predsedstvom prvega predsednika Kasacijskega sodišča in ob odsotnosti predsednika
republike in ministra. Ima tudi določene pristojnosti pri odločanju o prošnjah za pomilostitev. V disciplinskem postopku
prijavi minister za pravosodje svetu kršitev in sodnika in hkrati
pošlje prvemu predsedniku Kasacijskega sodišča osebni spis
sodnika in vse zadevne dokumente za pregon. Strokovne in
administrativne posle za disciplinski svet zagotovi Kasacijsko
sodišče.

Plače sodnikov so določene z dekretom ministrskega sveta. Ta
sodnike razvršča v sodnike dveh stopenj. Pri tem določa,
katere funkcije lahko opravlja sodnik posamezne stopnje.
Določa pa tudi natančnejše pogoje, pod katerimi je sodnik
lahko imenovan na določen položaj. Predsedniki sodišč za
sodnike, za šefe sodišč pa minister za pravosodje, vsako leto
sestavijo poseben obeležni list, ki določa za vsakega sodnika
natančno obvestilo in detajle o naslovih in položaju sodnika,
kakor tudi o njegovih funkcijah, ki se ujemajo z njegovimi
sposobnostmi. Med sodnike druge stopnje so lahko uvrščeni
sodniki prvostopnih sodišč in sodniki, locirani pri prvem predsedniku apelacijskega sodišča ter predsedniki in podpredsedniki ter prvi sodniki prvostopnih sodišč. V prvi stopnji pa so
v prvi grupi predsedniki in podpredsedniki prvostopnih sodišč
zunaj razvrstitve, svetniki višjih sodišč, v drugi grupi pa predsedniki večjih prvostopnih sodišč, predsedniki zbornic apelacijskegha sodišča in določeni svetniki kasacijskega sodišča, ki
so razvrščeni po službenem položaju. Znotraj obeh stopenj so
določene plačilne stopnje, uvrstitve pa so v določeni meri
odvisne od službenih sodniških let. Svetniki kasacijskih sodišč
in prvi predsedniki apelacijskih sodišč, ki so zunaj hierarhije,
v te stopnje niso uvrščeni, zanje velja, da je plača svetnika
Kasacijskega sodišča enaka plači državnega svetnika. Znotraj
navedene hierarhije pa velja razmerje med plačo sodnega
slušatelja in najvišjo plačo 1:2,6.

Pri imenovanju sodnikov Kasacijskega sodišča ali prvih predsednikov apelacijskih sodišč pošlje minister za pravosodje
svetu listo sodnikov, ki so primerni za imenovanje, skupaj
z njihovimi dosjeji in svet sam oblikuje predloge. Predsednik
republike lahko imenuje samo enega od kandidatov, ki jih je
predlagal svet. Za druge sodnike pa minister na svet naslovi
svoje predloge. O teh pa Visoki sodni svet daje samo mnenje,
ki za predsednika republike ni obvezujoče. Predsednik republike imenuje enega sodnika iz sodnega reda, da zagotovi
delovanje upravnega sekretariata sveta.
Drugi organski zakon ureja sodniški položaj. Ta zakon izrecno
določa, kaj sodi pod sodstvo (corps judiciaire). In sicer vsi
stalni sodniki in državni tožilci prvostopnih, pritožbenih in
Kasacijskega sodišča ter sodniki, ki so na delu v ministrstvu za
pravosodje, stalni sodniki in državni tožilci, ki so locirani vsak
s svoje strani pri prvem predsedniku apelacijskega sodišča
oziroma državnem tožilcu in lahko izvršujejo svojo funkcijo
v stopnji, ki ji pripadajo, pri vseh sodiščih prve stopnje sodnega okraja apelacijskega sodišča, kateremu pripadajo, ter
sodni slušatelji.
Stalni sodniki so nepremakljivi, zato brez njihovega soglasja
ne morejo dobiti nove dodelitve mesta, niti ne, ko gre za
napredovanja. Državni tožilci so pod kontrolo in navodili njihovega hierarhičnega šefa in pod pristojnostjo ministra za pravosodje. Sodniška funkcija je nezdružljiva z opravljanjem vseh
drugih državnih in javnih funkcij in z opravljanjem poklicnih ali
plačanih dejavnosti. Izjema je znanstveno, publicistično in
umetniško delo. Vsakršna politična posvetovanja ali sklepi so
v sodstvu prepovedani.
Vstop v sodstvo je praviloma zagotovljen skozi sodno slušateljstvo, ki ga izvršuje posebna nacionalna šola za sodnike, ki ima
poleg tega tudi vlogo izobraževanja sodnikov (tudi iz tujih
držav, s katerimi ima Francija sklenjeno sodelovanje na pravosodnem področju). V šolo pridejo kandidati na podlagi opravljenega izpita po razpisu (letno 150 do 200 kandidatov). Minister za pravosodje jih imenuje za sodne slušatelje, zakon pa
izrecno določa, katera opravila lahko opravljajo, s tem da v tem
času lahko delajo tudi kot sodelavci odvetnika. Slušateljstvo
traja dve leti in pol. Določeni visoki sodni in državni uradniki,
odvetniki in notarji ter profesorji lahko pridejo do sodnega
slušateljstva brez izpita, vendar takšnih v letni kvoti vpisa ne
sme biti več kot ena tretjina.
O napredovanju v sodstvu odloča posebna komisija za napre26

,

Sodnikova prekršitev dolžnosti do države, časti, obzirnosti ali
dostojanstva predstavlja disciplinski prekršek. Razen disciplinskih zadev gre inšpektorjem sodnih služb, prvemu predsedniku, generalnemu tožilcu, direktorju centralne administracije
posebna pravica sodnika opozarjati. Kot disciplinske kazni so
predvidene graja z vpisom v osebni spis, premestitev, upokojitev z določenih funkcij, znižanje plačilne stopnje, nazadovanje,
upokojitev ali prenehanje funkcij, kadar sodnik nima pravice
do pokojnine zaradi upokojitve, ter odpoklic z ali brez
suspenza pravic do pokojnine.
Minister za pravosodje lahko ob tožbi v disciplinskem
postopku sodniku začasno prepove izvrševanje funkcij do
dokončne disciplinske odločitve, s tem da mora, če gre za
sodnike s stalnim mandatom, zahtevati poprejšnje nmnenje
Visokega sodnega sveta. Sodniška funkcija preneha z odstopom iz sodniške službe, z upokojitvijo, z odpoklicem ali
z direktnim imenovanjem v centralno upravo države.
B. Organizacija sodstva
V Republiki Franciji sta v celoti ločeni sodna in upravna veja
sodstva. Pri sodni je prvostopna pristojnost razdeljena med
sodišča splošne pristojnosti in specializirna sodišča. O pritožbah zoper njihove odločbe odločajo pritožbena sodišča.
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Kasacijsko sodišče, ki je eno za območje Francije, skrbi za
enotno uporabo prava. Sodno varstvo zoper upravne odločitve ali dejanja zagotavljajo prvostopna upravna sodišča, o pritožbah zoper njihove odločitve odločajo višja pritožbena
sodišča, kasacijsko funkcijo pa opravlja Državni svet.
1. Prvostopna sodišča splošne pristojnosti
Instančna sodišča (les tribunaux d'instance) so sodišča
splošne pristojnosti, ki sodijo v osebnih in premoženjskih
sporih do peto 30.000 frankov (sodijo tudi v volilnih sporih).
V teh sodiščih sodi sodnik posameznik.
Vellkoinstančna sodišča (les trlbunaux de grande instance)
sodijo v kazenskih zadevah za kazniva dejanja, za katera je
predpisana kazen do petih let zapora. V civilnih zadevah
v premoženjskih sporih nad 30.000 frankov in v določenih
zadevah, za katere tako zakon izrecno določa (npr. v osebnih
statusnih sporih, v sporih, ki zadevajo posvojitve, sporih, ki
zadevajo nepremičnine).
Ta sodišča so sestavljena iz različnih zbornic (chambres), ki
so specializirane (npr. v civilnih zadevah zbornica za družinsko pravo, zbornica za civilno odgovornost, zbornica za lastnino na nepremičninah). Vsaka zbornica ima kolegijsko
- senatno obliko -sestavlja jo predsednik in dva prisednika.
2. Specializirana sodišča
Trgovinska sodišča (les tribunaux de commerce) so pristojna za reševanje sporov, ki nastanejo med trgovci (tisti, ki
se pridobitno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo) ali posameznikom in trgovcem. Za spore med trgovci so izključno
pristojna; če je tožen posameznik pred trgovinskim sodiščem,
pa ima pravico zahtevati, da bo v zadevi sojeno pred civilno
iurisdikcijo, ob vložitvi tožbe pa ima posameznik prav tako
izbirno pristojnost med sodiščem splošne pristojnosti in trgovinskim sodiščem.
Trgovinska sodišča so organizirana za enako območje kot
velikoinstančna sodišča in so prav tako notranje sestavljena iz
zbornic, v katerih sodijo trije sodniki. Lahko pa stranke na
začetku postopka pred enim od članov zbornice, ki je določen
za preiskavo spora, podajajo svoje navedbe in razlage, ta član
pa zatem svetuje (poroča) zbornici, ki sprejme odločitev.
Razsodišča (les consells de prud'hommes) so izključno pristojna za odločanje v vseh sporih s področja delovnega prava.
Na območju, ki ga pokriva visokoinstančno sodišče, je vsaj
eno razsodišče. Razsodniki so izvoljeni po proporcionalnem
zastopstvu delojemalcev in delodajalcev. Razsodišča so razdeljena v različne oddelke (sections) po posameznih področjih (npr. za področje industrije, za področje trgovine, za
področje poljedelstva). Vsak oddelek sestavljajo najmanj
štirje razsodniki iz vrst delojemalcev in štirje razsodniki iz vrst
delodajalcev. Vsak od oddelkov je lahko razdeljen na zbornice, ki morajo biti sestavljene po načelu štirje razsodniki
delodajalci, štirje delojemalci. Vsakemu oddelku ali zbornici
predseduje izmenično razsodnik delodajalec in razsodnik delojemalec.
Stranke so vabljene na poseben konciliacijski narok, v okviru
katerega biro za konciliacijo skuša rešiti spor. Če ne uspe, je
zadeva vrnjena sodnemu biroju, kjer vsaka od strank lahko
predlaga svoje zahteve in izraža svoje poglede. Če pred razsodiščem ni mogoče doseči večinske odločitve, je zadeva predložena sodniku (le juge dpartiteur), ki je poklicni sodnik
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instančnega sodišča, kjer je sedež razsodišča, in njegov glas
je odločilen za odločitev o sporu.
Razsodišče odloča o dejanskih vprašanjih na zadnji stopnji,
saj je mogoč samo kasacijski priziv pri sporih s peto. nad
14.200 frankov.
Sodišča za spore Iz socialne varnosti (les tribunaux des
affalrs de la Scurlt soclale) odločajo v sporih s področja
socialne varnosti in imajo predsednika, ki ga določi predsednik visokoinstančnega sodišča in dva prisednika, ki nista
sodnika, sta predstavnika delavcev s tem, da je eden iz vrst
delavcev delojemalcev, drugi pa iz vrst delavcev, ki nimajo
statusa delojemalcev.
Sodišča za spore Iz kmečkih zakupov (les tribunaux paritaIres des baux ruraux) so pristojna za reševanje sporov, ki
nastanejo med zakupodajalci kmečkih posestev in njihovimi
zakupojemalci. Naroki tega sodišča se odvijajo v okviru krajevno pristojnih instančnih sodišč. Predseduje instančni sodnik (juge d'instance), ki mu pomagajo štirje prisedniki (dva iz
vrst zakupodajalcev in dva iz vrst zakupojemalcev), ki so
izvoljeni po določbah, ki se uporabljajo za občinske volitve.
3. Pritožbena sodišča (les cours d'appel)
Odločajo o pritožbah zoper odločbe prvostopnih sodišč.
Sestavljena so iz večih oddelkov. Trgovinski oddelek, socialni
oddelek, kazenski in civilni oddelek. Oddelki so lahko razdeljeni na zbornice, vsaka zbornica ima predsednika in dva
prisednika, ki sta svtnika pritožbenega sodišča. Pritožbena
sodišča so organizirana za območje večih departmajev.
4. Porotna sodišča (les cours d'asslses) so pristojna za
sojenje v kazenskih zadevah za kazniva dejanja, za katera je
predpisana kazen nad pet let zapora in za sojenje v t.im.
krvnih deliktih. V vsakem departmaju je eno porotno sodišče.
Ima predsednika in dva prisednika sodnika ter devet porotnikov, francoskih državljanov.
5. Kasacijsko sodišče ( La Cour de cassatlon) ima šest
zbornic, pet civilnih in eno kazensko. Predseduje mu prvi
predsednik. Funkcija sodišča je v zagotavljanju enotne uporabe prava, ne pa v presojanju dejanskih vprašanj.
6. Upravna sodišča
Prvostopna pristojnost je dana upravnim sodiščem (les tribunaux administratifs), ki so pristojna odločati o vseh sporih
med državljanom in upravo. Sodišče je sestavljeno iz senatov
sodnikov v neparnem številu. Če odloča v senatni obliki,
senatu predseduje predsednik sodišča. Za določene kategorije sporov pa predsednik določi enega ali več svtnikov za
odločanje. Med temi svetniki je eden določen za opravljanje
funkcije vladnega komisarja (le commissaire du governement), ki je določen, da predstavlja interese države v sporih
proti posameznikom.
Funkcijo pritožbenega sodišča je še do pred nekaj leti opravljal Državni svet (Conseil d'Etat). Sedaj pa imajo pritožbena
upravna sodišča in dobiva Državni svet v celoti vlogo kasacijskega sodišča.
Poleg sodne funkcije opravlja Državni svet še svetovalno
funkcijo pri sprejemanju zakonov in dekretov, funkcijo presoje skladnosti splošnih izvršilnih aktov z zakonom, včasih pa
mu zakonodaja daje celo pristojnosti izdajanja izvršilnih predpisov, če jih šteje za potrebne.
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OSNUTEK ZAKONA o sodiščih
PRVI DEL

7. člen

1. poglavje : TEMELJNE DOLOČBE

Poslovanje sodišča vodi predsednik sodišča.

1.člen

Za predsednika sodišča je lahko imenovan samo sodnik, ki
trajno opravlja sodniško funkcijo.

Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.

8. člen

Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča
v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.
2. člen
Pravnomočno sodno odločbo mora spoštovati vsaka fizična
in pravna oseba v Republiki Sloveniji.
Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge državne
organe Republike Slovenije.
Imuniteto pred akti sodne oblasti določajo ustava in pravila
mednarodnega prava.
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega
državnega organa.
3. člen
Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in
zakon. V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela
mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
Če se civilnopravna zadeva ne da rešiti na temelju veljavnih
predpisov, upošteva sodnik predpise, ki urejajo podobne primere. Če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva,
odloči v skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi. Pri
tem ravna v skladu s pravnim izročilom in z utrjenimi spoznanji pravne vede.

Državljani, ki so udeleženi pri izvajanju sodne oblasti, so
v okvirih, ki jih določa zakon, v svojih pravicah in dolžnostih
izenačeni s sodniki.
Udeležba pri izvajanju sodne oblasti je častna.
9. člen
Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki poklicno sodeluje
pri izvrševanju sodne oblasti, določa zakon.
Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni red.
10. člen
Za zadeve pravosodne uprave je pristojno ministrstvo za pravosodje.
11. člen
Sodišče višje stopnje lahko pri odločanju na podlagi vloženega pravnega sredstva usmerja pravno mnenje sodišča nižje
stopnje v okvirih, ki jih določa procesni zakon.
Sodnik je pri uporabi prava neodvisen tudi v razmerju do
sodišča višje stopnje, ki je v konkretni zadevi že izrazilo svoje
pravno mnenje.
12. člen

4. člen
Sredstva za plače sodnikov in za delo sodišč se zagotovljajo
v proračunu Republike Slovenije.
Plače sodnikov določa zakon.

V zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča medsebojno
pravno pomoč. Drugim državnim organom oziroma nosilcem
javnih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem podatkov,
spisov in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.
Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
sodiščem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij.

5. člen
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju,
uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi
v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi
v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.
Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku
opravi obravnavo, uporablja določbe drugega odstavka tega
člena.
Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italjanske in
madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.
6. člen
Poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red.
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2. poglavje: VNAPREJŠNJA DOLOČITEV SODNIKA (VARIANTA: ZAKONITI SODNIK)
13. člen
Sodnik izvaja sodno oblast na enem ali več pravnih področjih,
na katero oziroma katera je pred začetkom koledarskega leta
razporejen z letnim razporedom dela.
14. člen
Na posameznem pravnem področju, na katero sta razporejena dva ali več sodnikov, se zadeve dodeljujejo posameznim
sodnikom po dnevnem zaporedju vložitve začetnega procesnega akta, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.
Če je na isti dan vloženih več začetnih procesnih aktov na
istem pravnem področju ali pri vnaprej določenih vrstah
zadev v okviru istega pravnega področja, se zadeve najprej
razvrstijo po abecednem redu začetnic priimkov oziroma
poročevalec

imen strank oziroma udeležencev, zoper katere je vložen
procesni akt.
Zadeve, v katerih višja sodišča in Vrhovno sodišče Republike
Slovenije odločajo o rednem ali izrednem pravnem sredstvu,
se sodnikom dodeljujejo po dnevnem zaporedju prispelih
spisov, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.
15. člen
Po ključu, določenem v prejšnjem členu, se dodeljujejo tudi
zadeve, v katerih je sodnik po prevzemu zadeve izločen ali
katerih ne more pravočasno obravnavati zaradi daljše odsotnosti.
16. člen
Sodni red določa podrobnejša pravila za dodeljevanje zadev.
S sodnim redom se podrobneje predpišejo zlasti pravila
o dodeljevanju zadev v primerih, ko je več začetnih procesnih
aktov vloženih zoper isto stranko, v primerih ko je na isti dan
ali v krajšem časovnem obdobju vloženih večje število začetnih procesnih aktov z bistveno enakim dejanskim in pravnim
stanjem, v primerih, ko je zaradi obremenjenosti treba sodniku začasno ustaviti dodelitev novih zadev, in v drugih
podobnih primerih ter pravila o načinu in vrstnem redu vabljenja sodnikov porotnikov zaradi udeležbe pri sojenju.
Razporeditev sodnikov po določbi 13. člena ter pravila razdeljevanja po določbah tega poglavja in sodnega reda se objavijo na oglasni deski sodišča.
3. poglavje: SODNI SVET
17. člen
Člani sodnega sveta se izvolijo za dobo petih let in po poteku
te dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.
Članu sodnega sveta, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah zaradi predčasnega prenehanja mandata prejšnjega
člana, poteče mandat z iztekom mandata sodnega sveta.
18. člen
Predsednika sodnega sveta izvolijo člani z dvotretjinsko
večino glasov s tajnim glasovanjem.
19. člen
Volitve članov sodnega sveta razpiše predsednik državnega
zbora najmanj tri mesece pred iztekom mandata članfov sodnega sveta.

21. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so neposredne
in tajne.
Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev trajno opravljajo sodniško funkcijo in so vpisani v stalni sodniški volilni
imenik.
Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, na sodiščih položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja okrožnega sodišča in na okrajnih sodiščih. Dva člana
sodnega sveta volijo vsi sodniki iz prejšnjega odstavka.
Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik, ki trajno
opravlja sodniško funkcijo, razen sodnika, ki je imenovan za
predsednika okrožnega ali višjega sodišča ter njim po položaju enakih sodišč, ter predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati
enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč
v Republiki Sloveniji.
22. člen
Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz
drugega odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo za pravosodje.
Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo za pravosodje pošlje imenik sodiščem.
Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno zahtevati popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik, oziroma
je vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice voliti,
ali če so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko
zahteva najmanj deset dni pred volitvami.
Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo
imenik popravi, če meni da ni utemeljena, pa mora v dveh
dneh od prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno
odločbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi
odločbe. Sodišče mora odločiti v nadaljnih oseminštiridesetih
urah.
23. člen
Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega
odstavka 21. člena tega zakona mora biti večje število kandidatov, kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ
dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli.

Če je treba zaradi predčasnega prenehanja mandata (2. do 4.
točka prvega odstavka 26. člena) razpisati nadomestne volitve, jih predsednik državnega zbora razpiše najkasneje
v enem mesecu po prenehanju mandata člana sodnega sveta.

Kandidate za člane sodnega sveta predlagajo sodniki pisno
ali na sodniških zborih. Na kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije sodniki. Če je število
kandidatov večje, kot določa prejšnji odstavek, se uvrstijo na
kandidatno listo tisti kandidati, ki jih je predlagalo največ
sodnikov.

Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj
50 dni.

Kandidatne liste potrdi in objavi volilna komisija najmanj
petnajst dni pred dnevom glasovanja.

Kandidatna lista za člane sodnega sveta, ki jih predlaga predsednik republike, mora biti državnemu zboru predložena najkasneje dvajset dni pred dnevom glasovanja.

24. člen

20. člen

Volitve se opravijo na vseh sodiščih, katerih sodniki volijo
člana sodnega sveta, na isti dan.

Predsednik republike predlaga državnemu zboru v izvolitev
enako število kandidatov, kot je število članov sodnega sveta,
ki jih voli državni zbor.

Za glasovanje na voliščih se smiselno uporabljajo določbe IX.
poglavja zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92), če ni s tem zakonom drugače določeno.

Volitve so tajne.

Glasuje se osebno z glasovnico, na kateri se obkroži ime
sodnika, katerega se voli.

poročevalec
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Izvoljen je sodnik, ki je prejel največ glasov. Če sta dva
kandidata ali več kandidatov prejela enako največje Število
glasov, se volitve glede njih ponovijo.
25. člen

Strokovna in administrativna dela za sodni svet opravlja strokovna služba sodnega sveta.
Sredstva za delo sodnega sveta in njegove strokovne službe
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Odredbodajalec za sredstva je predsednik sodnega sveta.

Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov vodi volilna
komisija, ki jo imenuje sodni svet.

4. poglavje: PERSONALNI SVETI

Volilna komisija ima predsednika in Štiri člane ter njihove
namestnike. Za predsednika in namestnika predsednika
volilne komisije se imenuje sodnik vrhovnega sodišča.

29. člen

Volitve se opravljajo na voliščih. Volišča so na sedežih okrožnih sodišč in na sedežu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na sedežih okrožnih sodišč volijo vsi sodniki, razen
sodnikov Vrhovnega sodišča.
Delo na voliščih opravljajo tričlanski volilni odbori, ki jih
imenuje volilna komisija. Predsednik volilnega odbora je sodnik višjega sodišča. Predsednik volilhega odbora pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je sodnik tega sodišča.

Pri okrožnih, višjih in vrhovnem sodišču se oblikujejo personalni sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih,
ocene sodniške službe in za druga opravila, ki se nanašajo na
kadrovske zadeve sodnikov sodišča, če zakon tako določa.
Personalni svet okrožnega sodišča opravlja svoje naloge tudi
za sodnike na okrajnih sodiščih z območja okrožnega sodišča.
30. člen

Volilna komisija določi obrazce za izvedbo volitev po določbah tega člena ter enotne standarde za volilni material in
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.

Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik sodišča in
določeno število članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.

26. člen

Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča
namestnik predsednika.

Članu sodnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške
funkcije;
4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben za
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s katerim
je bil izvoljen.
Član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki
prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana sodnega sveta do izvolitve novega člana.
Članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki prvega
odstavka tega člena z dnem, ko sodni svet prejme njegovo
pismeno izjavo o odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zbor
razreši.
V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma obvesti predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma je bil
razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa tudi
predsednika republike.
27. člen
Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev
"v sodniško funkcijo; predlaga državnemu zboru razrešitev
sodnika; odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; daje
mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
sodnikov ter osebja sodišč, ter opravlja druge zadeve, če
zakon tako določa.

31. člen
Predsednika personalnega sveta in njegovega namestnika
izvolijo izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov
s tajnim glasovanjem.
Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
32. člen
V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
in okrožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset sodnikov,
izmed sebe šest sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih kandidirajo in volijo sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, ki jih
kandidirajo in volijo sodniki na okrožnem sodišču.
V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
in okrožnih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov,
izmed sebe štiri sodnike, od tega dva okrajna in dva okrožna
sodnika.
Pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih sodišč,
so personalni sveti sestavljeni samo iz sodnikov specializiranega sodišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika
sodišča in dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.
V personalne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo sodniki
teh sodišč izmed sebe štiri sodnike.

Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih io napredovanjih sodnikov in uvrstitvah v plačilni
razred ter o predlogih za razrešitev sodnikov z večino glasov
vseh članov, če zakon ne določa drugače.

Sodniki, ki so na delu v Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, imajo pravico voliti člane personalnega sveta vrhovnega
sodišča, ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet tega
sodišča.
33. člen

S poslovnikom, ki ga sodni svet sprejme z dvotretjinsko
večino glasov, se uredi način odločanja v zadevah, ki niso
zajete v prejšnjem odstavku, ter druga vprašanja v zvezi
z delom sodnega sveta.

Volitve članov personalnega sveta razpiše sodni svet najmanj
tri mesece pred iztekom mandata članov personalnega sveta,
ki so voljeni.
34. člen

28. člen

Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na način in
po postopku, ki ga ta zakon določa za volitve članov sodnega
sveta izmed sodnikov.

Članom sodnega sveta pripada za udeležbo na sejah sodnega
sveta sejnina.
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Varianta: 33 in 34. člen se glasita:
poročevalec

33. člen
Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let.
Člane personalnih svetov volijo sodniki sodišča na podlagi
kandidatur, ki jih predlaga najmanj ena petina sodnikov
sodišča. Na sodiščih, ki imajo manj kot deset sodnikov, lahko
predlaga kandidate vsak sodnik.
Predlagatelji kandidatur lahko predlagajo samo toliko kandidatov, kolikor se voli članov personalnega sveta.
34. člen

6. poglavje: SODNIKI POROTNIKI, POROTNIKI
39. člen
Državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki
porotniki pri okrožnih sodiščih.
40. člen
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike
Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil sodno kaznovan in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo
pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagani kandidati se uvrstijo na kandidatno listo.
O kandidatih se glasuje tako, da se na glasovnici označi
prednostni vrstni red kandidatov s številkami od ena naprej.
Prednostni vrstni red se točkuje. Za vsako prvo mesto se
dodeli kandidatu toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici, za vsako naslednje mesto pa točka manj. Točke, ki jih
dobi posamezni kandidat, se seštejejo.

41. člen
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno
imenovani.
42. člen

Za člane personalnega sveta so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število točk.

Predsednik višjega sodišča imenuje in razrešuje sodnike
porotnike pri okrožnih sodiščih s sodnega območja višjega
sodišča.

5. poglavje: SODNA OBLAST, SODIŠČE, SODNIKI

Pred ponovnim imenovanjem kandidatov za sodnike porotnike predsednik višjega sodišča pridobi mnenje predsednika
pristojnega okrožnega sodišča o njihovem dotedanjem opravljanju funkcije sodnika porotnika.

35. člen
Sodišče je državni organ, ki skrbi za izvajanje sodne oblasti in
za izvrševanje sodnih odločb.
Sodišče izvršuje sodne odločbe neposredno v zadevah in
v primerih, ki jih določa zakon.
Sodišče izvršuje odločbe drugih državnih organov ali nosilcev
javnih pooblastil, če zakon tako določa.
36. člen
Nosilec sodne oblasti je sodnik.

43. člen
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na
tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne
morejo predlagati kandidatov.
Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega
sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo
interesne organizacije.

Sodnik opravlja sodniško funkcijo na sodišču, za katerega je
kandidiral, in na sodniškem mestu, za katerega je bil izvoljen
oziroma imenovan, če zakon ne določa drugače.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča
potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo
italijanski oziroma madžarski jezik.

Pri opravljanju sodniške funkcije v zbornem sojenju imajo vsi
v takšnem sojenju udeleženi sodniki enake pravice in enake
dolžnosti. Zakon določa pravice procesnega vodstva sodnika,
ki predseduje zbornemu sodišču (predsednik senata).

44. člen

Pri opravljanju sodniške funkcije uporablja oseba ženskega
spola naziv »sodnica«, oseba moškega spola naziv »sodnik«,
oseba, ki trajno opravlja sodniško funkcijo, pa skupaj s tem
nazivom tudi ustrezen dodatek, ki kaže na njeno - njegovo
sodniško mesto ali položaj.
37. član
Število sodniških mest na posameznem sodišču določi sodni
svet na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju predsednika sodišča.
38. člen
Pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoje za imenovanje
sodnika na višje sodniško mesto, razloge prenehanja sodniške funkcije, razloge za razrešitev sodnika, pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz sodniške službe, ter postopke za njihovo
uveljavljanje določa zakon.
«
poročevalec

Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom časa,
za katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega
mandata.
Predsednik sodišča mora najkasneje pet mesecev pred potekom mandata pozvati predstavniške organe občin in druge
pristojne predlagatelje, da predlagajo kandidate za imenovanje, in določiti rok, do katerega je dovoljeno vložiti predloge.
Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik višjega sodišča upošteva tiste predloge, ki so
prispeli k sodišču do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Kolikor do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni
vloženih najmanj takšno število predlogov, kot je število mest
sodnikov porotnikov, predsednik sodišča presodi, ali bo
dodatno pozval pristojne predlagatelje k vložitvi predlogov,
ali bo imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed
oseb, ki so že doslej opravljale to funkcijo.
V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodišča
ni dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega
člena.
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Če imenovanje sodnikov porotnikov ni opravljeno do izteka
mandata, ostanejo prejSnji sodniki porotniki na dolžnosti do
izvolitve oziroma imenovanja sodnikov porotnikov novega
mandata.

sodišča ter z izdelavo sodnih odločb, pripravljajo na zahtevo
predsednikov senatov vrhovnega sodišča zahtevnejša strokovna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih, opravljajo po
odredbi predsednika vrhovnega sodišča druga strokovno
zahtevnejša dela, lahko pa tudi delo sekretarja Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.

46. člen

Sodniki iz prejšnjega odstavka ne morejo sodelovati pri odločanju o zadevah iz pristojnosti vrhovnega sodišča.

45. člen

Pred nastopom dolžnosti sodnik porotnik pred predsednikom
višjega sodišča, ki ga je imenoval, izreče naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom pri sojenju spoštoval-a pravni red in da
bom odločala po svoji vesti.«

8. poglavje: SODNI REFERENTI, SODNIŠKI PRIPRAVNIKI,
UPRAVNOTEHNIČNO IN DRUGO SODNO OSEBJE

47. člen

Za vodenje postopkov in prvo odločanje v zadevah zemljiške
knjige, sodnega registra in denarnih izvršb imajo sodišča prve
stopnje potrebno število sodnih referentov.

Število sodnikov porotnikov pri posameznih sodiščih določi
sodni svet na predlog ministra za pravosodje.
48. člen
Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada
in povračilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra
za pravosodje sprejme državni zbor.

53. člen

Sodni referenti opravljajo tudi druge zadeve v skladu z zakonom in sodnim redom.
Zoper odločitev, ki jo izda sodni referent, je vselej dovoljena
pritožba.
O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloča sodnik istega sodišča.

49. člen

54. člen

Sodnik porotnik se razreši, če sam tako želi, ali če nevestno in
neredno opravlja dolžnost sodnika porotnika.

Pripravniki, ki se po pridobljenem strokovnem naslovu diplomirani pravnik na sodišču usposabljajo za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: sodniški pripravnik) lahko spremljajo naroke, glavne obravnave ter seje
senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb in drugih sodnih
pisanj, sprejemajo na zapisnik vloge strank ter pišejo zapisnike, kadar je sodišče na zunanjem poslovanju.

Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno povzroči z nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti.
Varianta: Drugi odstavek se črta.
50. člen

55.člen

Kadar zakon določa, da sodelujejo državljani pri izvajanju
sodne oblasti kot porotniki, se glede njih uporabljajo določbe
40., 42., 43. in 46. in 48. člena tega zakona.

Pri vsakem sodišču je potrebno število upravnotehničnih in
drugih delavcev. Njihove naloge, način njihovega poslovanja
in njihove posebne odgovornosti so določene z zakonom in
sodnim redom.

7. poglavje: SODNIKI Z OMEJENIM MANDATOM IN SODNIKI NA DELU V VRHOVNEM SODIŠČU

56.člen

51. člen

Sodni referent, sodniški pripravnik, upravnotehnični ali drug
delavec pri sodišču sme sprejemati funkcije ali opravljati
druge dejavnosti samo, če so združljive z neodvisnostjo in
ugledom sodišča. O združljivosti odloča predsednik sodišča.

Sodniki, ki so izvoljeni na okrajna, okrožna in višja sodišča
zaradi izpolnitve pogojev za izvolitev za sodnike, ki trajno
opravljajo sodniško funkcijo, sodelujejo pri izvajanju sodne
oblasti z vodenjem in odločanjem v skrajšanih kazenskih
postopkih, v postopkih o prekrških (in gospodarskih prestopkih), v postopkih o sporih majhne vrednosti, v zapuščinskih
postopkih, če gre za dedovanje premičnine po zakonu, v ostalih sodnih postopkih z zasliševanjem prič, izvedencev in
strank, s poročanjem na sejah senatov ter z izdelavo sodnih
odločb.
Druga pooblastila sodnikov iz prejšnjega odstavka določajo
procesni zakoni.
Če ne gre za primere iz prejšnjih odstavkov, sodnik iz prvega
odstavka tega člena ne more nadomeščati sodnika, ki trajno
opravlja sodniško funkcijo.
Varianta: Ta člen se črta.

Zoper odločitev predsednika sodišča iz prejšnjega odstavka
je dovoljena pritožba v roku osmih dni od dneva vročitve
odločbe. O pritožbi odloči minister za pravosodje.
Osebje iz prvega odstavka tega člena je glede dolžnosti varovanja tajnosti izenačeno s sodniki.
57.člen
Pravica do stavke osebja iz prejšnjega člena je omejena.
V času stavke je osebje iz prejšnjega člena dolžno opravljati
delo v razpisanih narokih, glavnih obravnavah oziroma javnih
sejah ter poskrbeti za izdajo in odpravo vseh odločb v zakonitem roku. V postopkih, za katere je z zakonom določeno, da
so hitri oziroma zadevah, ki so po zakonu oziroma naravi
stvari nujne, je osebje dolžno poslovati tudi v času stavke.

52. člen

58.člen

Sodniki, ki so v skladu z zakonom dodeljeni na delo na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sodelujejo pri izvajanju
sodne oblasti s poročanjem na sejah senatov vrhovnega

Število sodnih referentov, upravnotehničnih in drugih delavcev sodišča določi za posamezno sodišče minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta.
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Akt o določitvi števila delavcev iz prejšnjega odstavka začne
veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
9. poglavje: SODNA UPRAVA
59.člen
V zadeve sodne uprave sodi odločanje in druga opravila,
s katerimi se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih
predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne
oblasti.
V okviru sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvrševanjem ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri
odločanju o zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

5. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
6. če sam zahteva razrešitev.
Razrešitev po določbi 4. in 5. točke prejšnjega odstavka je
dovoljena samo na predlog sodnega sveta.
Pooblastila predsednika sodišča prenehajo z dnem razrešitve.
Razrešitev predsednika sodišča ne vpliva na položaj, pravice,
dolžnosti in odgovornosti, ki jih ima razrešeni kot sodnik.
63.člen
Določbe tega zakona o predsedniku sodišča se smiselno
uporabljajo za predstojnika okrajnega sodišča.

Kadar je treba v zadevi sodne uprave odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno uporabljajo določbe splošnega upravnega postopka, če
ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja sodniško službo,
drugače določeno.

Imenovanje in razrešitev predstojnika okrajnega sodišča
predlaga predsednik okrožnega sodišča, na katerega
območju je okrajno sodišče. Imenuje ga minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta.

60.člen

64.člen

Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča,
če ni s tem zakonom drugače določeno.

Opravljanje zadev sodne uprave nadzoruje predsednik
sodišča, ki ima neposredno višji položaj, in ministrstvo za
pravosodje, ki izvaja službeni nadzor nad delom sodišča
preko predsednikov višjih sodišč.

Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča sodnik, določen po pravilih sodnega reda (namestnik predsednika).
Če predpis ne določa drugače, je sodnik namestnik predsednika pooblaščen za odločanje v tekočih zadevah sodne
uprave.
Za izvrševanje zadev sodne uprave ima sodišče lahko sekretarja sodišča.
61 .člen

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na nadzor nad
izvrševanjem zadev sodne uprave pri Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.
65.£len
Sodni red določa pooblastila v zadevah sodne uprave, ki se
nanašajo na vodenje notranjih organizacijskih enot sodišča
z razčlenjeno organizacijo.

Predsednika sodišča imenuje minister za pravosodje izmed
kandidatov, ki jih predlaga sodni svet.

66.6len

Sodni svet mora za vsako mesto predsednika sodišča predlagati tri kandidate izmed sodnikov, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo na sodišču, za katerega se imenuje predsednik.

Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko
enoto sodnik, postavi in odstavi vodjo enote personalni svet
na predlog predsednika oziroma predstojnika sodišča.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov imenuje in razrešuje
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije državni
zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Varianta prvega in drugega odstavka:
Predsednika sodišča imenuje minister za pravosodje izmed
sodnikov, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo na sodišču,
za katerega se imenuje predsednik. Pred imenovanjem mora
minister pridobiti mnenje sodnega sveta.
Minister odloči o imenovanju, ko prejme mnenje sodnega
sveta, oziroma po preteku tridesetih dni od vložene zahteve za
mnenje.
62.člen
Predsednik sodišča se imenuje za dobo šestih let. Po preteku
te dobe je lahko ponovno imenovan.
Predsednika sodišča razreši minister za pravosodje pred
potekom mandatne dobe:
1. če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
2. če je imenovan za sodnika drugega sodišča;
3. če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali ne
opravlja pravočasno;
4. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem
zadev (2. poglavje tega zakona);
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67.člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vrhovno
sodišče pa center za informatiko kot posebno organizacijsko
enoto.
Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik
sodišča ali po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo sodniki, ki jih določi predsednik sodišča, ter potrebno
število strokovnih delavcev.
Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma
oproščeni opravljanja drugega sodniškega dela.
Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološke
podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem
sodišč.
Center za informatiko vodi sodnik, ki je določen, da vodi
notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja
sodne prakse.
68.člen
Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča.
Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do
15. decembra za naslednje koledarsko leto.
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Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se
pri sodišču izprazni eno ali več sodniških mest, če jih narekujejo občutne spremembe v pripadu zadev na določenem pravnem področju ali v primeru daljše sodnikove odsotnosti.
Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati
prej kot v petih dneh po njihovi objavi.
69.člen
Stranka lahko, kadar meni, da sodišče neutemeljeno dolgo
rešuje zadevo, naslovi na predsednika sodišča pritožbo zaradi
zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena
pritožba), lahko pa vloži takšno pritožbo tudi na ministrstvo za
pravosodje.
Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predsednik
od sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo glede
na navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.
Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu za pravo-'
sodje, ministrstvo od predsednika sodišča lahko iahteva, da
ravna po določbi prejšnjega odstavka in o ugotovitvah obvesti
ministrstvo.
70.člen
Ministrstvo za pravosodje lahko v primeru iz zadnjega
odstavka prejšnjega člena pošlje nadzorstveno pritožbo predsedniku višjega sodišča, če se stranka pritožuje zoper delo
višjega sodišča, pa predsedniku vrhovnega sodišča, s predlogom, da odredi pregled poslovanja sodišča V zadevi, v kateri
se stranka pritožuje, in mu o ugotovitvah pregleda poroča.
10. poglavje: PRAVOSODNA UPRAVA
71. člen
V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih
pogojev, za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti priprava
zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih
in prostorskih pogojev, izvajanje mednarodne pravne pomoči,
izvrševanje kazenskih sankcij, statistična in druga raziskovanja o poslovanju sodišč ter druge upravne naloge, ki jih
določa zakon.

Dodeljeni sodnik odgovarja za opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka ministru za pravosodje.
75. člen
Ministrstvo za pravosodje vodi centralno kadrovsko evidenco
za sodnike, sodne referente, upravnotehnično in drugo
osebje sodišč.
Centralna kadrovske evidenca zajema osebne podatke
o imenu, datumu rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju, znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki jih
določa zakon.
Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu
sodišča na način, ki ga predpiše minister za pravosodje.
76. člen
Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski evidenci, ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se
nanašajo nanjo in zahtevati popravek, če so podatki napačni.
Sodni svet lahko od ministrstva za pravosodje zahteva vse
podatke iz centralne kadrovske evidence, ki se nanašajo na
sodnike.
Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko uporabijo le
za izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj sodnikov
oziroma drugega sodnega osebja.
11. poglavje: SODNI RED
77. člen
S sodnim redom se določajo: notranja organizacija sodišč,
način poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom,
način poslovanja v primerih, ko stranka, priča ali oškodovanec uporablja pred sodiščem svoj jezik in pisavo, organizacija
in poslovanje dežurne preiskovalne službe, poslovanje
v zadevah sodne uprave in pisarniškotehnično poslovanje
sodišč ter pravila o urejanju drugih vprašanj, kadar tako
določa zakon.
78. člen
Sodni red predpiše minister za pravosodje.

72. člen

79. člen

Letni obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in drugega
osebja sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njihovo
opremo in za zagotavljanje prostorskih pogojev se določi
v proračunu.

Obliko in vsebino sodnih vpisnikov in tipiziranih obrazcev za
poslovanje sodišč ter za statistično poročanje predpisuje
v skladu z zakonom in sodnim redom minister za pravosodje.

Finančna sredstva za delo okrajnih sodišč se zagotavljajo
v okviru predračuna okrožnega sodišča, na katerega območju
delujejo. Skupni obseg sredstev za delo okrajnih sodišč se
izkazuje ločeno od obsega sredstev za delo okrožnega sodišča.

80. člen

73. člen
V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo za pravosodje s sodišči preko predsednikov oziroma predstojnikov
sodišč. Neposredno s sodnikom lahko občuje samo v zadevah
mednarodne pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kadar je
tako določeno v zakonu ali sodnem redu.
74. člen
Za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog se lahko ministrstvu za pravosodje dodeli eden ali več sodnikov.
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Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. julija do
15. avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.
Kot nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka je šteti:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
odrejen pripor ali razpisana tiralica ter v kazenskih zadevah
tujcev, ki ne prebivajo v Republjiki Sloveniji,
2. odločanje v zadevah o prekrških, v katerih je odrejeno
pridržanje,
3. izdaja začasne odredbe,
4. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom
otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
5. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
6. menične in čekovne proteste ter menične tožbe,
7. spori za objavo popravka objavljene informacije,
8. popis zapustnikovega premoženja,
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9. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
10. druge zadeve, za katere tako določa zakon.
Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, se šteje čas iz prvega
odstavka tega člena kot čas, ko sodišče ne dela in se sodna
pisanja ne vročajo.
12. poglav|e: SODNI IZVEDENCI, SODNI CENILCI, SODNI
TOLMAČI
81. člen
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo
izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako
določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri
njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid
o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni
vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene
škode.
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih
oziroma prevajajo listine.
82. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca,
se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajajo
izvide in mnenja, na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke
zaradi uveljavljanja njenih pravic, v drugih primerih pa le, če
tako določa zakon ali z dovoljenjem predsednika okrožnega
sodišča.
83. člen
Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje
minister za pravosodje.
84. člen
Za sodnega izvedenca je lajiko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada sloven
ski jezik,
2. je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.
Zaradi ugotavljanja pogoja iz 4. točke prejšnjega odstavka
lahko minister za pravosodje odredi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov
s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo.
Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sobnega izvedenca.
85. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom za
pravosodje izrečejo naslednjo prisego:
»Prisegam pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a
po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in
strokovnega znanja in da bom podajal-a svoje izvide in
mnenja natančno in popolno.«.
Imenik sodnih izvedencev vodi ministrstvo za pravosodje.

3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno.
87. člen
Sodni izvedenec ima pravico do nagrade za svoje izvedensko
delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v zvezi
z izvedenskim delom.
88. člen
Minister za pravosodje predpiše podrobneje način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev ter tarifo za plačevanje
storitev po prejšnjem členu.
89. člen
Določbe 84. do 88*. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za sodne cenilce, določbe drugega odstavka 85. ter 86. do 88.
člena pa za sodne tolmače.
90. člen
Za stalnega sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor poleg
pogojev iz 1. do 3. točke prvega odstavka 84. člena tega
zakona, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima visoko strokovno izobrazbo,
2. uspešno opravi preizkus znanja za stalnega sodnega tolmača.
Izjemoma je lahko imenovana za stalnega sodnega tolmača
oseba, ki ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo, če
obvlada tuj jezik, za katerega primanjkuje sodnih tolmačev.
Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz 1. točke
prvega odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega
tolmača, kadar posluje po določbi tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, predpiše minister za pravosodje.
91. člen
Sodni tolmač izreče pred ministrom za pravosodje naslednjo
prisego:*Prisegam, da bom svoje delo kot sodni tolmač
opravljala vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju.«
92. člen
Če je zoper sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma
sodnega tolmača uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je
mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, (variantni dodatek; lahko) minister za pravosodje sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu oziroma sodnemu tolmaču začsno prepove
opravljati delo iz 81. člena tega zakona.
Začasna prepoved traja do pravnomočnosti odločbe, s katero
se konča kazenski postopek.
Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela je dovoljeno sprožiti upravni spor v osmih dneh od njene vročitve.
93. člen

86. člen

Sredstva za plačilo stroškov in povračilo stroškov sodnih
izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev zagotavlja država v predračunu sodišča, ča tako določa zakon.

Minister za pravosodje razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 84. člena
tega zakona;

Zakon določa, v katerih primerih in katera stranka ali drug
udeleženec v postopku je dolžan povrniti sredstva, izplačana
na podlagi prejšnega odstavka.
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Specializirana sodišča, ustanovljena s posebnim zakonom,
imajo ne glede na ime sodišča:
1. položaj okrožnega sodišča tista sodišča prve stopnje, katerih pritožbena instanca je specializirano sodišče druge
stopnje;
2. položaj višjega sodišča tista sodišča druge stoppnje, ki
odločajo o pritožbah zoper odločbe specializiranih sodišč
prve stopnje;
3. položaj višjega sodišča tista sodišča prve stopnje, katerih
pritožbena instanca je Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je
zagrožena kazen zapora nad tri leta;
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi
stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe
tujega sodišča;
5. za sojenje na prvi stopnji o gospodarskih prestopkih;
6. za izvrševanje kazenskih sodb iz točke 1.,3.,4. in 5. ter za
izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
7. za sojenje oziroma o dovolitvi posegov v človekove pravice
in temeljne svoboščine;
8. za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
9. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
10. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega
ravnanja z obsojenci ter nadzorstvo nad priporniki;
11. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji:
1. v premoženjsko-pravnih, odškodninskih in drugih civilnopravnih sporih, za katere niso pristojna okrajna sodišča;
2. v sporih iz družinskih razmerij, razen v sporih o preživljanju;
3. v gospodarskih sporih;
4. o priznanju tujih sodnih odločb;
5. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
je v pristojnosti sodišča, ter v-sporih v zvezi z njimi;
6. v sporih iz avtorskih pravic in sporih, ki se nanašajo na
varstvo pravic industrijske lastnine.
III. za vodenje sodnega registra;
IV. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči.

96. člen

99. člen

Okrajna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah;
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja;
2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz
prejšnje točke;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji:
1. v odškodninskih in premoženjskopravnih sporih, če vrednost spornega zahtevka ne presega 3 mio SIT;
2. v civilnih sporih ne glede na vrednost spornega predmeta,
če gre za spore zaradi motenja posesti, spore glede služnosti
ali realnih bremen, spore iz najemnih, zakupnih ali stanovanjskih razmerij ter spore o zakonitem preživljanju, če se ne
rešujejo skupaj s spori o obstoju ali o neobstoju, o veljavnosti
ali neveljavnosti ali o razvezi zakonske zveze ali skupaj s spori
o ugotavljanju ali izpodbijanju očetovstva;
3. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;
4. v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe;
III. v zadevah prekrškov:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji o prekrških , ki
so po zakonu v sodni pristojnosti;
2. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako
določa zakon;
V. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu
pristojno drugo sodišče.

V zadevah iz prejšnjega člena vodi postopek in sodi oziroma
odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da sodi
senat.

DRUGI DEL
1. poglavje: VRSTE IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ
94. član
Sodno oblast izvajajo v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, navedenih v prvem odstavku 95. člena tega zakona
(sodišča s splošno pristojnostjo).
Na sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih pravnih
področij, se izvaja sodna oblast v okviru pristojnosti, ki je
z zakonom izrecno določena (specializirana sodišča).
95. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. okrajna sodišča,
2. okrožna sodišča,
3. višja sodišča,
4. vrhovno sodišče.

97. član
Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odloča
sodnik posameznik.
98. člen
Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
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Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
senat, le-tega sestavljajo sodnik kot predsednik senata in
dva sodnika porotnika kot člana senata.
Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
petčlanski senat, le-tega sestavljajo en sodnik kot predsednik senata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani
senata, če zakon ne določa drugače.
Zadeve iz točke 1.10. prejšnjega člena opravlja z letnim razporedom dela določeni sodnik.
100. člen
Okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije, je poleg zadev iz 98. člena
tega zakona pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po
morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo,
v sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za
vodenje registra ladij.
101. člen
Višja sodišča so pristojna:
1. za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah
zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja;
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma
okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče
s svojega območja;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
102. člen
Višjtf sodišče sodi oziroma odloča v zadevah iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena v senatu, ki ga sestavlja en sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.
poročevalec

V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, velja
prejšnji odstavek.

Občno sejo skliče predsednik Vrhovnega sodišča. Vodenje in
način dela občne seje uredi poslovnik, ki je veljavno sprejet,
če zanj glasujeta najmanj dve tretjini sodnikov Vrhovnega
sodišča.

103. člen

Obravnavanje in sprejem načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek vrhovnega
sodišča, v katerega pravno področje sodi vprašanje, na katero
naj se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno
mnenje.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pristojno:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in
računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon
določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje;
2. za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe
sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa
zakon;
3. za sojenje oziroma odločanje na tretji stopnji o redn ih in
izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje v primerih, ki jih določa zakon;
4. za sojenje oziroma odločanje o drugih izrednih pravnih
sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko zakon
določa, da je za odločanje o izrednem pravnem sredstvu
pristojno drugo sodišče;
5. za odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči,
razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o takšnem sporu pristojno drugo sodišče;
6. za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa
zakon;
7. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
104. člen
Vrhovno sodišče odloča v senatu petih sodnikov, v senatu
treh sodnikov pa, kadar zakon tako določa.
O pravnem sredstvu zoper odločbo iz prejšnjega odstavka,
izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče
v senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov.
Za sestavo senata vrhovnega sodišča se smiselno uporablja
določba prvega odstavka 102. člena tega zakona.
105. člen
Vrhovno sodišče Republike Slovenije vodi evidenco sodne
prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso
meddržavnih sodišč.
106. člen
Vrhovno sodišče Republike Slovenije skrbi za enotno sodno
prakso.
107. člen
Občna seja Vrhovnega sodišča:
1. sprejema načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so po^
membna za enotno uporabo zakonov,
2. sprejema pravna mnenja o vprašanjih sodne prakse,
3. odloča o pobudah za izdajo ali spremembo zakona,
4. opravlja druge zadeve iz pristojnosti Vrhovnega sodišča, če
zakon tako določa.
Pravna mnenja iz prejšnjega odstavka so obvezna za senate
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in se lahko spremenijo samo na novi občni seji.
108. člen
Občno sejo sestavljajo vsi sodniki Vrhovnega sodišča. Občna
seja veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj dve tretjini sodnikov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodnikov
Vrhovnega sodišča in večina sodnikov oddelka, v katerega
delovno področje sodi obravnavano vprašanje.
poročevalec

Predlog iz prejšnjega odstavka sprejme oddelek z večino
glasov sodnikov tega oddelka.
2. poglavje: IZVRŠEVANJE ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA
IN TUJIH SODIŠČ
109. člen
Če je pravnomočna sodba ali druga sodna odločba spremenjena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
izdano na podlagi ustavne pritožbe, jo sodišče izvrši v skladu
z odločbo ustavnega sodišča.
110. člen
Odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice izvrši pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če
tako določa ratificirana mednarodna pogodba.
TRETJI DEL
1. poglavje: ORGANIZACIJA OKRAJNIH IN OKROŽNIH SO111. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrajno sodišče v Ajdovščini s sedežem v Ajdovščini - za
območje sodnega okraja Ajdovščina,
2. Okrajno sodišče v Brežicah s sedežem v Brežicah - za
območje sodnega okraja Brežice,
3. Okrajno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnih okrajev Celje in Laško,
4. Okrajno sodišče v Črnomlju s sedežem v Črnomlju - za
območje sodnih okrajev Črnomelj in Metlika,
5. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah - za
območje sodnega okraja Domžale,
6. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni s sedežem v Gornji
Radgoni - za območje sodnega okraja Gornja Radgona,
7. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem
- za območje sodnega okraja Grosuplje,
8. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici s sedežem v Ilirski Bistrici
- za območje sodnega okraja Ilirska Bistrica,
9. Okrajno sodišče v Idriji s sedežem v Idriji - za območje
sodnega okraja Idrija,
10. Okrajno sodišče na Jesenicah s sedežem na Jesenicah
- za območje sodnega okraja Jesenice,
'11. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku - za
območje sodnega okraja Kamnik,
12. Okrajno sodišče v Kočevju s sedežem v Kočevju - za
območje sodnih okrajev Kočevje in Ribnica,
13. Okrajno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okraja Koper,
14. Okrajno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za
območje sodnih okrajev Kranj in Tržič,
15. Okrajno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem - za
območje sodnega okraja Krško,
16. Okrajno sodišče v Lenartu s sedežem v Lenartu - za
območje sodnega okraja Lenart,
17. Okrajno sodišče v Lendavi s sedežem v Lendavi - za
območje sodnega okraja Lendava,
18. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji - za območje
sodnega okraja Litija,
19. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
območje sodnih okrajev Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center,
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Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana
Vič-Rudnik,
20. Okrajno sodišče v Ljutomeru - za območje sodnega
okraja Ljutomer,
21. Okrajno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnih okrajev Maribor, Pesnica in Ruše,
22. Okrajno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okraja Murska Sobota,
23. Okrajno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici
- za območje sodnega okraja Nova Gorica,
24. Okrajno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem
mestu - za območje sodnega okraja Novo mesto,
25. Okrajno sodišče v Ormožu s sedežem v Ormožu - za
območje sodnega okraja Ormož,
26. Okrajno sodišče v Piranu s sedežem v Piranu - za
območje sodnih okrajev Izola in Piran,
27. Okrajno sodišče v Postojni s sedežem v Postojni - za
območje sodnega okraja Postojna,
28. Okrajno sodišče na Ptuju s sedežem na Ptuju - za
območje sodnega okraja Ptuj,
29. Okrajno sodišče v Radovljici s sedežem v Radovljici - za
območje sodnega okraja Radovljica,
30. Okrajno sodišče na Rakeku s sedežem na Rakeku - za
območje sodnega okraja Cerknica,
31. Okrajno sodišče v Sevnici s sedežem v Sevnici - za
območje sodnega okraja Sevnica,
32. Okrajno sodišče v Sežani s sedežem v Sežani - za
območje sodnega okraja Sežana,
33. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici s sedežem v Slovenski Bistrici - za območje sodnega okraja Slovenska Bistrica,
34. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Gradcu - za območje sodnih okrajev Dravograd, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec,
35. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah s sedežem v Slovenskih Konjicah - za območje sodnega okraja Slovenske
Konjice,
36. Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju s sedežem v Šentjurju pri Celju - za območje sodnega okraja Šentjur pri Celju,
37. Okrajno sodišče v Škofii Loki s sedežem v Škofji Loki - za
območje sodnega okraja Škofja Loka,
38. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sedežem v Šmarju
pri Jelšah - za območje sodnega okraja Šmarje pri Jelšah,
39. Okrajno sodišče v Tolminu s sedežem v Tolminu - za
območje sodnega okraja Tolmin,
40. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah - za
območje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje,
41. Okrajno sodišče v Trebnjem s sedežem v Trebnjem - za
območje sodnega okraja Trebnje,
42. Okrajno sodišče v Velenju s sedežem v Velenju - za
območje sodnih okrajev Mozirje in Velenje,
43. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki - za
območje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,
44. Okrajno sodišče v Žalcu s sedežem v Žalcu - za območje
sodnega okraja Žalec.
Za območje sodnega okraja šteje po tem zakonu območje
občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih
občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni
list RS, št. 30/90).
Za območje sodnega okraja Koper šteje po tem zakonu tudi
teritorialno morje Republike Slovenije in vsa plovila, registrirana v Republiki Sloveniji, ko se nahajajo v mednarodnih
vodah.
112. član
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrožno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnega okrožja Celje,
2. Okrožno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okrožja Koper,
3. Okrožno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za območje
sodnega okrožja Kranj,
4. Okrožno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
območje sodnega okrožja Ljubljana,
5. Okrožno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnega okrožja Maribor,
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6. Okrožno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
7. Okrožno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici - za
območje sodnega okrožja Nova Gorica,
8. Okrožno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem mestu
- za območje sodnega okrožja Novo mesto.
Za območje sodnega okrožja po tem zakonu šteje območje,
določeno kot območje temeljnega sodišča po 26. členu
zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/
82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90).
Tretji odstavek prejšnjega člena se enako uporablja glede
sodnega okrožja Koper.
2. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
113. člen
Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju nadaljuje s 1.1.1994
z delom za območje sodnega okrožja Celje.
Višje sodišče v Kopru s sedežem v Kopru nadaljuje s 1.1.1994
z delom .za območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica.
Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani nadaljuje
s 1.1.1994 z delom za območje sodnih okrožij Kranj, Ljubljana, Novo mesto.
Višje sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru nadaljuje
s 1.1.1994 z delom za območje sodnih okrožij Maribor in
Murska Sobota.
114. člen
Okrožna in okrajna sodišča, ustanovljena s tem zakonom,
začnejo z delom 1.1. 1994.
Višja sodišča nadaljujejo z delom po 1. 1. 1994 s pristojnostmi, ki jih imajo po tem zakonu.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije nadaljuje z delom po 1.
1.1994 s pristojnostmi, ki jih ima po ustavi in zakonu.
115. člen
S 1.1.1994 prevzamejo okrožna sodišča vse zadeve temeljnih
in višjih sodišč, za katere so stvarno pristojna po tem ali
drugem zakonu.
S 1.1.1994 prevzamejo okrajna sodišča vse zadeve temeljnih
sodišč, za katere so stvarno pristojna po tem zakonu.
Arhive nekdanjih okrožnih sodišč prevzamejo okrožna
sodišča iz tega zakona, arhive nekdanjih občinskih sodišč pa
okrajna sodišča.
Podrobnejša navodila o načinu in evidentiranje prevzema
zadev in arhivov izda minister za pravosodje.
116. člen
Sodniki temeljnih sodišč nadaljujejo z delom do izvolitve
v trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata na
okrajnih oziroma okrožnih sodiščih.
Sodnike iz prejšnjega odstavka razporedi na delo na okrožna
oziroma okrajna sodišča sodni svet. Pri razporejanju upošteva praviloma naslednje:
1. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali v zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost okrajnih sodišč, razporedi na okrajna sodišča,
2. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost
okrožnih sodišč, razporedi na okrožna sodišča,
poročevalec

3. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo deloma v pristojnost okrajnih, deloma v pristojnost okrožnih sodišč, razporedi
na okrajna ali na okrožna sodišča v sorazmerju s številom
določenih sodniških mest v teh sodiščih ter v sorazmerju
z njihovo starostjo in dolžino dosedanjega opravljanja sodniške funkcije.

Dokler ministrstvo za pravosodje opravlja dela iz prejšnjega
odstavka, se sredstva za delo sodnega sveta zagotavljajo
v proračunu v okviru predračuna sredstev ministrstva za pravosodje.

Razporeditev iz prejšnjega odstavka se opravi v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 15.12.1993.

Predsedniki sodišč po določbah tega zakona morajo biti
imenovani najkasneje do 31. 3. 1994.

117. člen

Do imenovanja predsednikov sodišč po prejšnjem odstavku
opravljajo funkcijo predsednikov predsedniki rednih sodišč,
izvoljeni po dosedanjih predpisih.

Do imenovanja sodnikov porotnikov po določbah tega
zakona, opravljajo dolžnost sodnikov porotnikov pri okrožnih
sodiščih sodniki porotniki, ki so ob uveljavitvi tega zakona
opravljali dolžnost sodnikov porotnikov pri temeljnih sodiščih.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha dolžnost sodnikom
porotnikom pri višjih in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
118. člen
Strokovne in administrativnotehnične delavce temeljnih
sodišč prevzamejo v delovno razmerje okrožna oziroma
okrajna sodišča v sorazmerju z obsegom nanje prenešenih
pristojnosti.
Prevzem delavcev iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilih, ki jih izda minister za pravosodje.
119. člen
Poslovni prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona
v uporabi temeljnih sodišč, postanejo last Republike Slovenije.
Poslovne prostore iz prejšnjega odstavka prevzamejo v uporabo okrožna oziroma okrajna sodišča, ustanovljena s tem
zakonom, v skladu z navodili, ki jih izda minister za pravosodje.
120. člen
Navodila iz četrtega odstavka 115., drugega odstavka 118. in
drugega odstavka 119. člena tega zakona izda minister za
pravosodje, ko dobi mnenje predsednikov rednih sodišč in
sodnega sveta.
121. člen
Sodni svet in personalni sveti se izvolijo po določbah tega
zakona najkasneje do 31. 3. 1994.
Sodni red predpiše minister za pravosodje najkasneje šest
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje sodnega reda se za poslovanje sodišč uporabljajo
določbe poslovnika za redna sodišča (Uradni list SRS, št. 26/
78, 20/88 in 2/89), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
122. člen
Dokler ni oblikovana strokovna služba sodnega sveta po
določbah tega zakona, opravlja strokovno in administrativno
delo za sodni svet ministrstvo za pravosodje.
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123. člen

Če predsedniki okrajnih in okrožnih sodišč niso imenovani do
31.12.1993, opravljajo funkcijo predsednikov okrožnih sodišč
predsedniki temeljnih sodišč, funkcijo predstojnikov okrajnih
sodišč pa vodje enot, ki so to funkcijo opravljali ob uveljavitvi
tega zakona.
124. člen
Stalni sodni izvedenci in stalni sodni cenilci, imenovani po
dosedanjih predpisih nadaljujejo z delom po določbah tega
zakona kot sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani za
območje Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona vzpostavi imenik sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev.
Stalni sodni tolmači, imenovani po dosedanjih predpisih,
nadaljujejo z delom kot sodni tolmči po določbah tega zakona.
125. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o rednih
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/
88 in Uradni list RS, št. 6/90), razen določb o organizaciji in
pristojnosti temeljnih in višjih sodišč, ki prenehajo veljati
z 31.12.1993, in drugi odstavek 31. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS,
št. 12/92) v delu, ki se nanaša na pristojnosti predsednika
sodišča.
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
določba 66. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva
(uradni list SFRJ, št. 70/(3,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88,10/
89, 57/89, 79/90, 84/90 in 29/91 v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list Rs, št. 1/91 -I) v delu,
ki določa sestavo sodišča.
Z 31. 12. 1993 se prenehajo uporabljati določbe zakona
o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 29/90 in 27/90 v zvezi s 4. členom ustavnega zakona iz prejšnjega odstavka) in zakona o kazenskem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77,14/85, 74/87, 57/89 in 3/90
v zvezi s 4. členom citiranega ustavnega zakona) v delu,
v katerem urejajo sestavo sodišča v nasprotju z določbami
tega zakona ter določba prvega odstavka 207. člena zakona
o kazenskem postopku v delu, ki se nanaša na pristojnosti
predsednika sodišča.
126. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlagane zakonske rešitve imajo podlago v temeljnih načelih, ki so predstavljena v predlogu za izdajo zakona. Skladno
z njimi se v temeljnih določbah zakona opredeljuje sodnik kot
nosilec sodne oblasti (1. člen). Njegov temeljni položaj je
določen predvsem še s predlaganimi določbami 11., 36. in 38.
člena. S predlagano določbo 11. člena se še posebej poudarja
sodnikov neodvisen položaj in to tudi v odnosu do hierarhično višjih sodišč, zato po mnenju predlagatelja ni mogoče
obdržati rešitev, ki jih pozna sedanja zakonodaja, ki predvideva inštruktažne preglede višjih sodišč na sodiščih nižje
stopnje, s katerimi je v bistvu mogoče posegati tudi v samo
sojenje.

mnenju predlagatelja treba priznati močnejši položaj v sodni
oblasti, kot je razviden iz ustavne ureditve na prvi pogled.
V skladu s tem se predlaga, da sodni svet odloča o vsem, kar
je vezano za sodnika, razen o tistih zadevah, ki so glede na
ustavne določbe v izključni pristojnosti državnega zbora.

Razmerja med sodnikom in sodiščem naj bi bila podrobneje
urejena s predlagano ureditvijo v 5. poglavju prvega dela
zakona, s tem da je treba upoštevati, da predstavlja podrobnejšo ureditev predlaganega 38. člena dejansko celotno predlagano besedilo zakona o sodniški službi.

Z določbami 29. do 34. člena se predlaga način oblikovanja
personalnih svetov, katerih pristojnost je načelno določena
v določbi 29. člena, čeprav je njihova dejanska vloga prav tako
kot pri sodnem svetu bolj razvidna iz zakona o sodniški službi.
Njihova vloga je predvsem v tem, da opravljajo posebno vlogo
v postopku izbire kandidatov za opravljanje sodniške funkcije, pa tudi posebno vlogo v postopku ocenjevanja sodnika,
ki predstavlja podlago za njegovo napredovanje. Predlaganje
uzakonitve personalnih svetov dejansko predstavlja uvedbo
zbornega odločanja v personalnih zadevah, ki se tičejo sodnikov, in hkrati omogočanje sodnikom, da po svojih izvoljenih
predstavnikih sami odločajo o teh zadevah. Zato po mnenju
predlagatelja prispevajo h krepitvi neodvisnega položaja sodnika.

Predlagana določba 2. člena je odraz tega, da sodstvo deluje
z močjo oblasti, zato imajo tudi odločbe, ki jih izdaja, obvezujočo moč za tistega, na katerega se nanašajo, ne glede na to,
ali je to posameznik, pravna oseba ali pa država in njeni
organi. Od ostalih pa je treba zahtevati, da jih spoštujejo, kar
v bistvu predstavlja spoštovanje delovanja pravne države.
Vezanost sodnika na ustavo in zakon ter na ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe je določena že z ustavnimi
normami. Dodatno k temu pa se predlaga še uzakonitev
določbe, ki jo poznajo zahodnoevropski sicer civilni zakoniki
in ki predstavlja za sodnika zakonodajalčevo napotilo za ravnanje v pravnih prazninah (drugi odstavek 3. člena).
S predlagano določbo S. člena osnutka zakona se glede
pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti ohranja enak
položaj, kot velja v sedanji ureditvi.
S predlaganimi določbami 4., 6., 7., 8., 9. in 10.' člena se
postavljajo temeljna pravila, katerih konkretizacija je predlagana v posameznih določbah zakona, ki podrobneje urejajo
ta vprašanja. S predlagano določbo 12. člena pa se predlaga
načelna ureditev medsebojnih razmerij med sodišči ter med
sodišči in drugimi državnimi organi oziroma nosilci javnih
pooblastil.
Predlagane določbe 13. do 16. člena predstavljajo izvedbo
drugega odstavka 23. člena ustave. Določbe so predlagane po
principu, da se z zakonom določi vnaprej znana kar najbolj
objektivna merila, ki naj zagotovijo naključno dodeljevanje
zadev med posamezne sodnike, kar je tudi element neodvisnosti.
Ustava opredeljuje le eno funkcijo sodnega sveta, čeprav
najpomebnejšo. Sodni svet opravlja izbiro kandidatov za
opravljanje sodniške funkcije in nastopa v vlogi predlagatelja.
Ustava tudi določa sestavo sodnega sveta. Zato s predlaganimi določbami zakon ureja način volitev članov sodnega
sveta in to tako tistih, ki jih predlaga predsednik republike, kot
tistih, ki jih volijo sodniki izmed sebe, ter prenehanje funkcije
člana sodnega sveta (17. do 26. člen). Pri tem je upoštevana
posebna omejitev, določena v 131. členu ustave, ki daje
aktivno in pasivno volilno pravico za volitve članov sodnega
sveta iz vrst sodnikov samo sodnikom, ki trajno opravljajo
sodniško funkcijo.
Pristojnosti sodnega sveta so določene v predlagani določbi
27. člena, s tem da kompletno sliko pristojnosti sodnega sveta
dajejo šele predlagane določbe zakona o sodniški službi,
zlasti kar zadeva pristojnosti glede sodnikov. Sodni svet je
eden od najpomembnejših institutov, ki predstavlja garancijo
sodnikove neodvisnosti in neodvisnosti sodstva nasploh. Njegova ustavno določena sestava zagotavlja ustrezen vpliv vseh
treh vej oblasti pri postavljanju sodnikov.' Določeno število
članov volijo sodniki sami, določeno število pa državni zbor
na predlog predsednika republike. Zaradi tega mu je po
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Zaradi takšnega položaja sodnega sveta je potrebno, da ima
sodni svet svojo strokovno službo, kot je predlagana v 28.
členu. Do njenega konstituiranja pa je predvideno (122. člen),
da strokovna in administrativna dela za sodni svet naprej
opravlja ministrstvo za pravosodje, ki ta dela opravlja tudi
sedaj, čeprav za to nima izrecne zakonske podlage.

Z določbami 39. do 51. člena osnutka zakona se predlaga
ureditev udeležbe državljanov pri izvajanju sodne oblasti.
Predlagano je, da bi državljani neposredno sodelovali kot
sodniki porotniki pri sojenju v zadevah, ki bi bile v pristojnosti
okrožnih sodišč. Razmejitev pristojnosti med okrajnim in
okrožnim sodiščem je namreč predlagana tako, da bi bila za
praviloma manj zahtevne zadeve oziroma zadeve z manjšo
sporno vrednostjo pristojna okrajna sodišča in s tem utemeljena pristojnost odločanja sodnika posameznika v teh zadevah. V 42. do 45. členu je predlagan način postavljanja sodnikov porotnikov. V določbi drugega odstavka 49. člena se
posebej predlaga uzakonitev odškodninske odgovornosti za
sodnika porotnika. Glede na to, da gre za častno državljansko
dolžnost (8. člen osnutka), so jo porotniki kot tako tudi dolžni
opravljati. Ker dosedanje izkušnje pri sodelovanju sodnikov
porotnikov kažejo, da se velikokrat zaradi neodgovornega
odnosa sodnikov porotnikov prelagajo obravnave, kar povzroča dodatne stroške tako strankam kot sodišču, predlagatelj meni, da je utemeljeno uzakoniti določeno odškodninsko
odgovornost sodnikov porotnikov, kadar takšne situacije
nastopijo. Zavedajoč se, da predstavlja ta rešitev dokaj hudo
sankcijo, je predlagano v varianti črtanje določbe.
Določba 50. člena predvideva možnost uvedbe porotnega
sojenja v slovensko sodstvo, vendar se predlagana ureditev
v tem zakonu omejuje na organizacijska vprašanja, med tem
ko je ostalo predmet ustrezne kazenske procesne zakonodaje.
Z določbama 51. in 52. člena se predlaga ureditev opravil
sojenja, ki naj bi jih opravljali sodniki, ki bi bili dodeljeni na
delo na vrhovno sodišče in sodniki, ki bi bili imenovani do
izpolnitve (predvsem starostnih) pogojev, ki naj bi se z zakonom v skladu z ustavo zahtevali za trajno opravljanje sodniške
funkcije. Njihov položaj predlagatelj podrobneje obraziaga
v obrazložitvi zakona o sodniški službi. Na tem mestu pa je
treba reči, da gre za opravila, za katera je v sodstvu ocenjeno,
da jih lahko in da je smotrno, da jih obravnavajo takšne
kategorije sodnikov.
V 8. poglavju prvega dela zakona se predlaga ureditev tistih
vprašanj, ki zadevajo strokovno in upravnotehnično osebje
sodišč in ki zaradi posebnosti sodstva zahtevajo dodatno ali
pa drugačno ureditev od ureditve, ki sicer velja za delavce
v državnih organih. To velja tudi za sodne referente (53. člen),
ki vodijo določene postopke, ki so v sodni pristojnosti, pa
glede na njihovo naravo ni treba, da o njih odločajo sodniki.
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Sodni referenti naj bi bile osebe z ustrezno izobrazbo (višje ali
srednješolsko), ki bi opravljale te naloge. Takšno osebje poznajo tudi v drugih državah, služi pa predvsem temu, da opravlja določene rutinske posle, za katere bi bilo neracionalno, da
bi jih opravljal sodnik. Zato pa se predvideva obvezna pritožba zoper vsako odločitev sodnega referenta, o kateri
odloči sodnik istega sodišča, zoper odločitev sodnika pa je
v skladu s procesno zakonodajo dovoljena pritožba zoper
odločitev sodišča.
Poseben položaj velja tudi za sodniške pripravnike (54. člen).
Ker sodno osebje prisostvuje izvrševanju sodne funkcije oziroma izvršuje opravila, za katera je pristojno sodišče, ga je
treba zavezati z določenimi pravili obnašanja, ki so sorodna
sodniškim. Zato je predlagana določba 56. člena. V 57. členu
se predlaga v skladu z drugim odstavkom 77. člena ustave
omejitev pravice do stavke. Po mnenju predlagatelja je treba
zagotoviti nemoteno delovanje sodstva zaradi ciljev in
namena, zaradi katerega sodstvo sploh obstoji, to je zaradi
varovanja pravic, kar je v interesu države in vsakogar v njej, ki
mu je z ustavo garantirano, da sodišče odloča brez nepotrebnega odlašanja v njegovi zadevi. To so razlogi, ki po oceni
predlagatelja upravičujejo zakonsko omejitev pravice do
stavke za strokovno in upravnotehnično sodno osebje.
Z določbami 59. do 70. člena se predlaga ureditev opravljanja
sodnoupravnih zadev. To so zadeve, ki ne sodijo v sodno
pristojnost z vidika njihove vsebine, ampak gre za zadeve, ki
sodijo med pogoje, ki omogočajo izvrševanje sodniške funkcije. Te zadeve naj bi bile v pristojnosti predsednika sodišča,
razen kadar gre za kadrovske zadeve, ki so povezane s sodniki, tedaj naj bi bile sodnoupravne zadeve v pristojnosti ali
dokončni pristojnosti personalnega ali sodnega sveta.
Predsednik sodišča v odnosu do sodnikov ni v nadrejeni
vlogi, zato so predlagane določbe drugega odstavka 59. člena
in 4. in 5. točke drugega odstavka 62. člena, ki so izrecno
namenjene preprečevanju vpliva predsednika sodišča na
sojenje. Pač pa je predsednik sodišča hierarhično nadrejen
vsemu ostalemu sodnemu osebju in njegova skrb je zagotoviti
strokovno in administrativno podporo delu sodnika. V tem
obsegu in v obsegu, ko gre za porabo proračunskega denarja,
predsednik sodišča odgovarja za poslovanje sodišča. Zato se
predlaga, da predsednike sodišč, razen predsednika vrhovnega sodišča, ki je najvišje sodišče, imenuje minister za
pravosodje. Iz primerjalnega pregleda, ki je priložen predlogu
za izdajo zakona, je razvidno, da ima navadno izvršilna oblast
večji vpliv ravno v postopku postavljanja sodnikov oziroma
predsednikov sodišč. V naši predlagani ureditvi izvršilna
oblast nima nobenega vpliva na postavljanje sodnikov. Predlaga pa se vpliv pri postavljanju predsednikov sodišč, vendar
z določenimi omejitvami. Največja omejitev je predlagana
s tem, da lahko minister imenuje predsednika samo izmed
kandidatov, ki jih predlaga sodni svet. To pa pomeni, da
dejansko izbiro predsednika opravi sodni svet, ki naj bi bil pri
oblikovanju svojih predlogov tudi do določene mere omejen,
zato se predlaga določba drugega odstavka 61. člena. Tako bi
bil zagotovljen večji vpliv sodstva na postavljanje predsednikov sodišč. Omejitev je podana tudi z zakonsko določenimi
razlogi, zaradi katerih je dovoljeno predsednika sodišča
razrešiti pred potekom mandata, pri čemer se izrecno predlaga, da nastopa kot predlagatelj za razrešitev v primerih, ko
gre za predsednikovo poseganje v neodvisen sodniški položaj, samo sodni svet. Po variantni rešitvi k 61. členu pa se
dejanska izbira prenese na ministra za pravosodje s tem, da je
prav tako omejen pri kandidatih na sodnike sodišča, za katerega se imenuje predsednik, medtem ko sodni svet k izbiri
daje samo mnenje.
V vsakem primeru pa je predviden drugačen način postavljanja predsednika vrhovnega sodišča kot najvišjega sodišča
v državi (tretji odstavek 61. člena).
Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti po predlagani rešitvi drugega odstavka 60. člena nadomešča vnaprej določeni
namestnik, ki se prav tako določi izmed sodnikov sodišča. Za
izvrševanje zadev sodne uprave pa ima sodišče lahko tudi
sekretarja, s tem da se po predlagani rešitvi četrtega odstavka
60. člena ne predvideva, da se nanj prenašajo pristojnosti, ki
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so z zakonom določene predsedniku oziroma drugim organom, ampak nastopa sekretar sodišča v funkciji izvrševanja,
ne pa odločanja o zadevah sodne uprave.
Predsednike sodišč naj bi imela okrožna, višja in njim po
položaju enaka sodišča ter vrhovno sodišče. Med tem ko se za
okrajna prvostopna sodišča predlaga, naj bi jih vodili predstojniki, ker naj bi se opravljanje sodnoupravnih zadev praviloma koncentriralo na okrožnih sodiščih. Temu ustrezno se
predlaga tudi način imenovanja predstojnikov teh sodišč (63.
člen).
Predlagano ureditev v določbi 67. člena zakona narekuje
dosedanji razvoj računalniško podprtega poslovanja sodišč.
Z uzakonitvijo teh določb bi se dosedanja delovna skupina pri
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije spremenila v center
za informatiko z nalogo skrbeti za razvoj tehnološke podpore
poslovanju sodišč in za razvoj ustreznega dela pravnega
informacijskega sistema, medtem ko bi samo zagotavljanje
materialnih pogojev tudi za ta del poslovanja zagotavljalo
ministrstvo za pravosodje. Vpeljava računalniško podprtega
poslovanja na vseh sodiščih v državi pa že danes zahteva, da
obstojijo posebne službe za te namene tudi pri okrožnih in
višjih sodiščih. Enotnost sodnega poslovanja, upoštevaje
računalniško podporo dela, bo lahko v določeni meri predpisal sodni red, v določeni meri pa bo to nujno že zaradi
nenehnega razvoja in novosti na tem področju treba prepustiti delu centra pri vrhovnem sodišču.
Letni razpored dela, kot je predlagan v določbi 68. člena,
predstavlja enega od elementov za določanje pravil za uresničitev načela zakonitega sodnika, predstavlja pa tudi mehanizem zagotovitve trajnejšega načina razporeditve sodnikov na
posamezna pravna področja dela. Zato mora biti določen in
objavljen vnaprej. Iz že povedanih razlogov glede na to, da gre
za personalne zadeve, ki se tičejo sodnikov, naj bi razpored
določal personalni svet.
Z določbama 69. in 70. člena se predlaga uzakonitev t.im.
nadzorstvene pritožbe, katere smisel je v tem, da se zagotovi
uresničitev pravice, določene kot temeljne pravice v določbi
prvega odstavka 23. člena ustave, ki zahteva, da sodišče vodi
postopek in odloči brez nepotrebnega odlašanja. Ker ne gre
za pritožbo zoper vsebino odločanja, ampak le za pritožbo
zaradi neutemeljenega zavlačevanja postopka, je po mnenju
predlagatelja treba omogočiti, da se stranke, tako kot doslej,
s takšno pritožbo lahko obrnejo bodisi na predsednika
sodišča ali pa na ministrstvo za pravosodje. Pri tem pa je
izrecno treba predpisati, kaj lahko ukrene predsednik sodišča
oziroma ministrstvo v takšnem primeru.
V določbah 71. do 76. člena se predlaga ureditev pravosodne
uprave s tem, da se v predlagani določbi 71. člena opredeljuje, katere zadeve sodijo med zadeve pravosodne uprave.
Z izrecno določbo 73. člena se predlaga uzakonitev rešitve, ki
bi ministrstvu onemogočala direktno občevanje s sodniki,
ampak vedno le preko predsednikov, kar je v interesu eliminiranja vseh možnih vplivov na delo sodnika v posamezni
zadevi. Izjema je predvidena le v zadevah mednarodne pravne
pomoči, kjer je takšno komuniciranje potrebno glede na mednarodnopravna pravila, ki se uporabljajo v tem delu poslovanja. Z določbo 74. člena se predlaga uzakonitev možnosti, ki
je pri nas nismo poznali, poznajo pa jo prav vse zahodnoevropske države in je namenjena predvsem temu, da ima ministrstvo za opravljanje zahtevnih strokovnih nalog na razpolago sodnike (običajno tudi državne tožilce).
Po mnenju predlagatelja sodi med zadeve pravosodne uprave
tudi vzpostavitev centralne kadrovske evidence, ki je
potrebna iz večih razlogov. Predvsem zaradi kadrovskih razlogov, ki zadevajo predvsem napredovanje ter zaradi izobraževanja sodnikov in sodnega osebja, potrebna pa je tudi glede
na veljavni način zagotavljanja sredstev za delo državnim
organom. Tudi v primeru, da bi kadrovsko evidenco vodila
sodišča sama, bi morali na ministrstvu za pravosodje zaradi
opravljanja nalog, kot so predlagane v 71. členu, vzpostaviti
določeno kadrovsko evidenco, kar bi pomenilo nepotrebno
podvajanje. Zato se predlaga določba 75. člena. Hkrati pa se
predlagajo tudi potrebne omejitve, ki morajo skladno z že
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uveljavljenim varstvom osebnih podatkov zagotoviti, da se ti
podatki uporabljajo le za namen, ki ga zakon določa, in po
pravilih veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov (76.
člen).
Predlagane določbe 77. do 79. člena predstavljajo zakonsko
podlago za izdajo izvršilnega predpisa, ki ga v bistvu predvideva že ustavna norma in je namenjen določitvi pravil poslovanja. Z določbo 80. člena pa se predlaga uvedba sodnih
počitnic, katerih smisel je predvsem v zagotovitvi racionalnosti poslovanja sodišča. V poletnih mesecih se namreč zelo
pogosto prelagajo naroki, ker so stranke zaradi letnih dopustov odsotne, kar povzroča stroške, hkrati pa je treba tudi
sodnikom in sodnemu osebju zagotoviti možnost, da lahko
izrabijo svoj letni dopust. Kategorijo t.im. sodnih počitnic
poznajo tudi druge države s tem, da se mora zagotoviti tudi
v tem času opravljanje določenih nujnih zadev, kot se predlaga v drugem odstavku 80. člena.
V predlaganih določbah 81. do 93. člena se ureja položaj in
pravice ter dolžnosti tistih oseb, ki morajo biti s svojim strokovnim znanjem na razpolago sodišču, to so sodni izvedenci,
sodni cenilci in sodni tolmači. Vsebinsko se predlaga opredelitev njihovih funkcij v 81. členu, glede na to, da gre za izbor
posebnih strokovnjakov, ki morajo biti na razpolago predvsem sodišču oziroma strankam, kadar uveljavljajo sodno
varstvo pravic, se predlaga določba 82. člena. Doslej je minister za pravosodje imenoval le sodne tolmače, medtem ko so
bili sodni izvedenci in sodni cenilci imenovani le za območje
temeljnih sodišč z možnostjo, da podajajo svoje strokovno
mnenje oziroma izvid v določenih primerih tudi pred drugim
sodiščem. Vendar pa gre za zagotavljanje splošnih pogojev za
delo sodišč, ki po predlagani ureditvi sodijo v pristojnost
ministrstva, poleg tega pa se vedno bolj pojavljajo potrebe po
določenih zelo specifičnih znanjih, za katera na območjih
vseh sodišč ni zadostnega števila ali pa sploh ni strokovnjakov s tega področja. Pa tudi racionalizacija in enotna evidenca zahtevata, da se oblikuje imenik teh strokovnjakov za
območje cele države.
Zakon naj bi določal pogoje, pod katerimi je posameznik
lahko postavljen za izvedenca, cenilca ali tolmača in pogoje,
pod katerimi je lahko razrešen. Ti pogoji pa zavezujejo predvsem ministra za pravosodje, da lahko imenuje samo osebo,
ki te pogoje izpolnjuje.
V drugem delu zakona, ki je v celoti organizacijske narave, se
predlaga določitev vrst sodišč, predlaga pa se tudi ureditev
stvarne pristojnosti sodišč, kljub temu, da bi takšne določbe
lahko sodile tudi v procesno zakonodajo, vendar bi morali
v tem primeru hkrati obravnavati in sprejeti še vse procesne
zakonike, kar v tem trenutku ni mogoče. Zato se v tem delu
tudi ni mogoče izogniti še nekaterim določbam, ki so sicer po
svoji naravi bolj procesnopravne določbe, vendar so glede na
predlagane organizacijsko pravne določbe potrebne v tem
zakonu (97., 99., 102. in 104. člen), ker so z njimi vsebinsko
povezane.
Po predlagani določbi 94. člena naj bi zakon ustanavljal
sodišča s splošno pristojnostjo in določal njihovo organizacijo. Specializirana sodišča naj bi ustanavljali posebni zakoni.
Eden od takšnih je zakon o delovnih in socialnih sodiščih,
glede katerega je Državni zbor že sprejel predlog za izdajo
zakona. V tem zakonu pa se predlaga njihov položaj v sodnem
sistemu in sicer v drugem odstavku 95. člena, kar je potrebno
predvsem tudi zaradi zagotovitve ustreznega položaja, ki ga
zakon daje sodnikom posameznih vrst sodišč. Glede na to, da
se pojavljajo na eni strani mnenja, da specializirana sodišča
sploh niso potrebna, na drugi strani pa številne zahteve po
vseh možnih vrstah specializiranih sodišč, predlagatelj posebej poudarja kriterije, na podlagi katerih ocenjuje, da v sedanjem trenutku poleg delovnih in socialnih sodišč in evontuelno prvostopnega upravnega sodišča ni smotrno niti utemeljeno predlagati večje specializacije v smislu organizacijske
samostojnosti in izvzetosti iz splošnega sodstva. Za specializirana sodišča govorijo razlogi o posebej urejenem zaključenem pravnem področju s posebnim postopkom, s posebno
organizacijsko sestavo sodišča, kar vse zahteva tudi posebej
42

specializirane sodnike. Po mnenju predlagatelja ti vsebinski
razlogi sicer v določeni meri veljajo prav za vsa pravna
področja, ki jih dandanes označuje že dokaj visoka nujna
specializacija. Vendar to po našem mnenju še niso razlogi,
zaradi katerih bi bilo treba takšno sodišče tudi v organizacijskem smislu izločiti iz sodišča splošne pristojnosti. K vsebinskim lahko pridružimo tudi organizacijske vidike, ki so v tem,
da morajo biti sodišča primerno velika, kar omogoča večjo
organizacijsko obvladljivost sodnega osebja. Sodišča morajo
biti zato ustanovljena za primerno velik obseg dela glede na
določeno število zadev, ki jih sodišča prejmejo v sojenje. Biti
pa morajo tudi ustrezno funkcionalno dostopna, kar predstavlja ustrezno teritorialno mrežo, pri kateri ni mogoče popolnoma izničiti tudi tradicionalnega vidika.
Navedeni kriteriji so po mnenju predlagatelja odločilni tako
glede vprašanja, ali ustanavljati specializirana sodišča v smislu organizacijsko popolnoma samostojnih enot, kakor tudi
v smislu določanja teritorialne mreže sodišč. Zato predlagatelj ocenjuje, da v tem trenutku ni pogojev za izločitev drugih
vrst specializiranih sodišč iz sodišč s splošno pristojnostjo,
kar velja tudi za gospodarskopravno področje, ki je bilo sicer
pred reorganizacijo sodstva v letu 1979 izločeno. Z izločitvijo
tega dela na osmih okrožnih sodiščih, kot jih predlagamo, ne
bi mogli oblikovati samostojnih okrožnih sodišč, saj bi na
nekaterih območjih lahko imela samo enega sodnika. Pripad
gospodarskopravnih zadev na sodiščih je v Sloveniji namreč
tako porazdeljen, da pripade sodišču v Ljubljani v delo letno
toliko zadev kot vsem ostalim sedmim sodiščem skupaj, kar
pomeni da bi se to vprašanje lahko odprlo eventualno samo
za ljubljansko območje. To bi pomenilo nesimetrično organiziranost sodstva, ki sicer sama po sebi ni nemogoča, vendar
se zastavlja vprašanje njene smotrnosti. Izločitev posebnega
sodišča bi v končni fazi gotovo pomenila dodatne stroške,
upoštevati pa je tudi treba, da za določen del gospodarskopravno ureditve (vsaj kar zadeva spore) velja v temelju enaka
zakonodaja kot za civilno področje in da je že sedaj običajen
prehod civilnih sodnikov na gospodarskopravno področje,
kar je v okviru istega sodišča mogoče zagotavljati z letnim
razporedom dela s sodnikovo vnaprejšnjo privolitvijo.
Po predlaganih določbah 1. poglavja tega dela zakona naj bi
imeli dve vrsti sodišč prve stopnje: okrajna in okrožna, pri
čemer se z razmejitvijo predlagane stvarne pristojnosti med
obema pokaže, da je razmejitev narejena glede na težo sodnih
zadev, glede na specializacijo (gospodarskopravno področje)
in upoštevaje določeno racionalno poslovanje (npr. dežurna
preiskovalna služba, zunajobravnavni senat) v posameznih
vrstah zadev (96., 98. člen). Predlagatelj v oceni stanja v predlogu za izdajo posebej opozarja na slabe strani, ki so se
pokazale pri reorganizaciji sodstva v letu 1979 z združitvijo
dvojih vrst prvostopnih sodišč v eno prvostopno sodišče.
Potreba po opredelitvi nesporno določeno krajevno pristojnosti sodišč za posamezne vrste zadev in že povedani kadrovski
razlogi, ki imajo vsebinske posledice, po mnenju predlagatelja zahtevajo v določenem smislu vrnitev na prejšnjo organizacijo, ki se ji (kot je lahko razvidno tudi iz primerjalno pravne
ureditve) tudi zahodnoevropske države ne odrekajo kljub
temu, da so v času po drugi svetovni vojni že velikokrat
spreminjale sodniško zakonodajo. Po mnenju predlagatelja
so zato takšne spremembe potrebne, ker ocenjujemo, da
zagotavljajo izboljšanje kvaliteto in učinkovitosti sodstva v bodoče.
Pri predlagani organizaciji naj bi ostala višja sodišča kot
izključno pritožbena sodišča (101. člen), ustavna določba
prvega odstavka 127. člena pa je jasno opredelila Vrhovno
sodišče Republike Slovenije kot vrh sodstva v interesu enotno
uporabe prava, izvedbo načela enakosti z enakim varstvom
pravic na vseh pravnih področjih, kolikor glede posameznih
vprašanj že sama ustava ne določa drugače. Zato je posebej
opredeljena vloga vrhovnega sodišča gledo skrbi za enotno
sodno prakso, kar izvaja po predlaganih določbah na občni
soji (106., 107. in 108. člen).
Predlagana določba 109. člena je posledica uvedbe ustavne
pritožbe za varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
Ker le-ta zakonodajno še ni urejena, ni mogoče precizno
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opredeliti te določbe. Določba 110. člena pa je odraz tega, da
je Slovenija postala članica Sveta Evrope.
Z določbama 111. in 112. člena se predlaga ustanovitev posameznih okrajnih in okrožnih sodišč, pri čemer se izhaja iz
obstoječe organiziranosti temeljnih sodišč in enot temeljnih
sodišč. Pri tem se predlaga zakonska opredelitev sodnih
območij in sodnih okrožij po sedaj veljavni upravno - teritorialni razdelitvi Slovenije. Kolikor bo z novo zakonodajo glede
tega vprašanja prišlo do kakšnih vsebinskih sprememb, ki bi
zahtevala tudi spremembo sodnih okrožij, bo to lahko spremenjeno, vendar predlagatelj opozarja, da določitev sodnega
območja ni niti pogojena, niti nujno identična z upravno
- teritorialnim območjem. Po predlagateljevih izračunih je
mogoče predlagati samo takšno organiziranost, ki se v največji možni meri pokriva z obstoječo kadrovsko strukturo in
z obstoječimi prostorskimi možnostmi. Vsakršna širitev bi
pomenila bistvena dodatna finančna sredstva za reševanje
prostorske problematike in zagotovitev drugih materialnih
pogojev za delo. Pri tem predlagatelj posebej opozarja, da
v nobenem primeru ni mogoče širiti mreže okrožnih sodišč, ki
je postavljena na podlagi izračunov dosedanjega letnega pri-

pada posameznih vrst zadev na posameznih sodiščih in na
območjih, kjer na tak način ne bi bilo mogoče zagotoviti
normalnega poslovanja sodišča v določenih vrstah zadev
(npr. kazenskih), kar bi bilo skrajno neracionalno. Že sedanji
izračuni kažejo, da predlagani dve okrožni sodišči, to je
v Murski Soboti in Novi Gorici komaj ustrezata velikosti, ki naj
bi jo imelo okrožno sodišče v minimalni kadrovski sestavi
glede na zakonsko določene pristojnosti.
S prehodnimi določbami se predlaga ureditev, ki naj zagotovi
prehod na nov sistem sodstva, s tem da je prehodne določbe
tega zakona dejansko treba gledati kot celoto s prehodnimi
določbami, ki jih predlagamo v zakonu o sodniški službi.
Namenjene so prehodu na novo organizacijo (113. do 115.
člen), prehodu iz obstoječe kadrovske strukture sodnikov in
sodnega osebja v novo razporeditev glede na razdelitev prvostopne pristojnosti med dve vrsti sodišč (116., 117. in 118.
člen), pri čemer je po mnenju predlagatelja glede na obstoječo kadrovsko strukturo na temeljnih sodiščih treba upoštevati, da je za celoten prehod na nov sistem potreben določen
čas, v sedanjem trenutku pa je treba dopustiti tudi določene
odstope od postavljenih sistemskih pravil, ki naj bi veljal
v bodoče, da se zagotovi kontinuirano delo.

Predlog za izdajo zakona o SODNIŠKI SLUŽBI z osnutkom zakona
- EPA 270
Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je potrebno

do konca leta zakonodajo na navedenem področju uskladiti z novo ustavno ureditvijo.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republika Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sodniški službi
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V predlogu za izdajo zakona je predlagatelj podal oceno
stanja v sodstvu in razloge za sprejem sistemske ureditve
o sodstvu, katere bistven sestavni del je tudi opredelitev
položaja sodnika. Predlagatelj je tudi posebej predstavil
razloge, zaradi katerih poleg zakona o sodiščih predlaga
v sprejem tudi zakon o sodniški službi. Glede na to se v tem
predlogu za izdajo omejujemo na oceno stanja v kadrovskem
delu, sistemu plač in drugih vprašanjih, ki so neposredno
povezana s položajem sodnika. Razlogov, ki so ustavnopravne narave, za sprejem takšnega zakona po mnenju predlagatelja ni treba posebej utemeljevati.
Po veljavni ureditvi imamo v Republiki Sloveniji sistemiziranih
612 sodniških mest, od tega 561 na sedanjih rednih sodiščih
in 51 na sodiščih združenega dela. Po stanju na dan
31.12.1992 je sodno funkcijo opravljalo 560 sodnikov in sicer
na temeljnih sodiščih 426 sodnikov in na prvostopnih sodiščih združenega dela 34 sodnikov, na višjih sodiščih 71 sodnikov, na Sodišču združenega dela Republike Slovenije 8 sodnikov in na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 21 sodnikov.
Med sodniki je glede na strukturo po spolu več kot 50% žensk,
od tega največ na prvostopnih sodiščih, kjer jih je na temeljnih sodiščih 60% in na prvostopnih sodiščih združenega dela
poročevalec ^

56%, med tem ko jih je na višjih sodiščih 31% in na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije 28%. Na temeljnih sodiščih
znaša povprečna starost sodnikov 41 let, pri čemer je 8%
sodnikov mlajših od 30 let, največ (41%) jih je starih od 30 do
39 let, medtem ko znaša povprečna starost sodnikov na višjih
sodiščih 53 let, na vrhovnem sodišču pa 56 let.
Zlasti za obdobje zadnjih dveh let je mogoče ugotoviti, da je
obstajala dokajšnja fluktuacija sodniškega kadra, kar velja
predvsem za prvostopna sodišča, pri čemer ocenjujemo pojav
z vidika dejanskega zapuščanja sodniških vrst zaradi druge
zaposlitve, ne pa v okviru napredovanja znotraj sodstva ali
upokojitev. Tako je v letu 1991 zapustilo sodniške vrste 23
sodnikov, v letu 1992 22 sodnikov. V letošnjem letu pa se je
odhod iz sodniških vrst dokaj zmanjšal. Vendar je treba ugotoviti, da so v zadnjih dveh letih odhajali predvsem sodniki, ki
so imeli za seboj že določen sodniški staž, na njihova mesta
pa so prihajali kandidati iz vrst strokovnih sodelavcev na
sodiščih in dotlej še brez pravih sodniških izkušenj. Od skupaj
104 razpisanih prostih mest na temeljnih sodiščih v obdobju
od začetka delovanja sodnega sveta je bilo 66% vseh izvoljenih sodnikov iz vrst strokovnih sodelavcev. Stanje je po različnih enotah temeljnih sodišč sicer različno, vendar imamo na
nekaterih sodiščih na posameznih pravnih področjih izključno mlajši sodniški kader (tudi pod 30 let).
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Sodni svet je bil vpeljan v sistem postavljanja sodnikov kot
organ, ki ima pristojnosti na kadrovskem področju, ki zadeva
sodnike, z njegovo najpomembnejšo funkcijo, da opravlja
izbiro med kandidati za sodnike in jih predlaga v izvolitev
državnemu zboru. Dosedanja praksa delovanja je pokazala,
da je parlament večinoma sledil predlogom sodnega sveta in
le v zelo majhnem številu primerov (3) predvsem v začetni fazi
delbvanja sodnega sveta predlagani kandidati niso bili izvoljeni. Po mnenju-predlagatelja bi bilp sicer ustrezrto, da bi se
uveljavil običaj, po katerem bi parlament upošteval izbiro
sodnega sveta, ki odloča na podlagi strokovnih kriterijev in
v katerem si parlament tako ali tako zagotavlja določen vpliv
preko članov, ki jih sam voli! Vendar ostaja dejstvo, da je
način odločanja v parlamentu političen in z ničemer te pravice
poslancev ni mogoče omejevati. To pa hkrati pomeni, da se
strokovni kriteriji, ki so upoštevani v fazi izbire, lahko izhičijo
s političnimi kriteriji v fazi volitev. Tem pa bi se v sodstvu
praviloma zaradi zagotovitve neodvisnega položaja sodnika
morali izogibati in to velja posebej med časom opravljanja
sodniške funkcije. Glede na to, da tudi nove ustavne določbe
predvidevajo enak položaj, se utegnejo do- določene mere
posamezna vprašanja, ki so se nekajkrat ob dosedanjem delu
sodnega sveta že odprla, ponavljati tudi v bodoče. Vendar gre
za vprašanje ustreznosti ustavne ureditve, ki je na nivoju
zakona ni mogoče spreminjati.
Sodniške plače so urejene z zakonom o sodniških plačah in
drugih prejemkih, ki je v bistvu zakon prehodnega in začasnega značaja, ker predstavlja neko kompromisno rešitev med
sedanjim položajem sodnika in nekaterimi elementi, ki so
značilni za urejanje položaja sodnika, ki ima trajni mandat.
Tako je ta zakon le v določeni manjši meri korigiral notranja
razmerja med posameznimi vrstami sodnikov, ki pa, takšna
kot so, ne omogočajo v bistvu nobenega napredovanja. Poleg
tega prilagajanje sodniških plač vežejo na t.im. eskalacijsko
lestvico, ki za poslance in člane vlade ni predvidena, zato se
lahko zastavi vprašanje obstoja ustreznih medsebojnih razmerij posameznih funkcij v državi, ki seveda vse ne morejo biti
izenačene, vendar pa je treba, da med njimi obstajajo neka
trajna relativna medsebojna razmerja.
Stalno izobraževanje sodnikov in še pred nastopom funkcije
izobraževanje za sodniško službo štejejo mednarodni dokumenti za enega od pomembnih elementov zagotavljanja
neodvisnega položaja sodnika. Sedanje izobraževanje sodnikov je bolj kot ne prepuščeno posamičnim oblikam, ki niso
sistematično načrtovane, sodniških štipendij ne poznamo.
V zadnjem času pa je treba upoštevati tudi to, da se Slovenija
vedno močneje odpira v evropski prbstor, zaradi česar se
pojavlja vedno večje število sodnih sporov z elementi tujega
prava, in da je zaradi članstva v evropskih integracijah treba
predvidevati tudi usposobljenost naših strokovnjakov za delo
na pravnem področju v okviru teh institucij, kar velja tudi za
sodnike.
2. TEMELJNA NAČELA ZAKONA IN GLAVNE REŠITVE TER
CILJI, KI NAJ SE DOSEŽEJO S PREDLAGANIM ZAKONOM
Temeljna načela, na katerih temeljijo predlagane določbe
zakona, so v določeni meri že ustavno opredeljena ih sicer gre
za načelo neodvisnosti sodnika, trajnosti sodniške funkcije,
nezdružljivosti z drugimi funkcijami in posli, načelo nepremakljivosti sodnika in načelo, da se sme v položaj sodnika
posegati samo v izjemnih primerih, kadar je to z zakonom
izrecno določeno.
Glede na ta temeljna načela se predlaga, naj zakon uredi
,pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pri čemer naj1 bodo
posebej opredeljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati sodnik, da
je lahko izvoljen v trajno sodniško funkcijo. Določitev spodnje
"starostne meje .zahteva že določba prvega odstavka 129.
člena ustave. Zakon naj določa tudi pogoje, pod katerimi se
oseba usposablja za izpolnitev pogojev za izvolitev y trajno
sodniško funkcijo, pri čemer gre predvsem tudi za usposabljanje v sami sodniški službi, kjer naj se vpelje podobno kot
v nemški pravni ureditvi sodnik z omejenim mandatom, ki je
v bistvu na preizkusu predno mu je zaupan trajni mandat in ki
nima vseh pravic, ki jih ima sodnik s trajnim mandatom (tako
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npr. nima pravice, ki je z določbo 131. člena ustave izrecno
dana samo sodnikom, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo).
Z zakonom naj se podrobno uredi postopek izbire in izvolitve
sodnika.
Iz ustavnih določb, ki predvidevajo za sodnika trajni mandat,
je po mnenju predlagatelja mogoče zaključiti, da se ta mandat
podeljuje enkrat, podeljuje pa ga državni zbor. S trajnim
mandatom je nujno povezan izdelan sistem napredovanja,
o čemer naj na podlagi zakonskih kriterijev odloča sodni svet,
pri čemer se predlaga dve vrsti napredovanja: napredovanje
po plačilnih razredih in napredovanje na višja sodniška
mesta. Le za napredovanje na mesto vrhovnega sodnika, ki
opravlja funkcijo najvišjega sodišča v državi, naj se zaradi
takšnega položaja sodišča določi, da o napredovanju odloča
državni zbor.
Z zakonom naj se izrecno opredelijo sodniške dolžnosti, katerih kršitve naj predstavljajo disciplinski prestopek, ki naj ga
obravnavajo disciplinska sodišča znotraj sodstva, med tem ko
naj se glede na ustavne določbe o razrešitvi sodnika predlaga
postopek za razrešitev sodnika, kadar je dokazana njegova
kršitev ustave ali hujša kršitev zakona ali celo zloraba sodniške funkcije. Zakon naj določi tudi razloge, zaradi katerih
preneha sodniška funkcija po samem zakonu.
Poleg sodniških dolžnosti naj zakon opredeljuje tudi vse
sodnikove pravice od pravice do plače, do napredovanja, do
izobraževanja in druge pravice, ki so z njimi povezane. Pri tem
naj se kot pravilo določi, da je plača sodnika določena z zakonom, v kar zunaj zakonodajnega postopka ne more nihče
posegati na tak način, da bi se plača zniževala. Za sodnike naj
se določi enak način ugotavljanja pokojninske osnove, kot je
že uzakonjena za policiste in za paznike.
Glede na bistveno nov sistemski položaj sodnika in glede na
določbe ustavnega zakona za izvedbo ustave je treba predvideti ustrezno prehodno ureditev, ki mora glede določenih
vprašanj v interesu kontinuitete dela In opravljanja funkcije
sodstva v bistveni meri upoštevati obstoječe kadrovsko
stanje.
Cilj predlagane ureditve je zagotoviti tak sistem dolžnosti in
pravic sodnika, ki bo sodnikom omogočal neodvisnost pri
sojenju in zagotavljal možnosti za njihovo nepristransko odločanje.
3. FINANČNE POSLEDICE, POTREBA PO DODATNIH IZVRŠILNIH PREDPISIH IN STROKOVNO-ADMINISTRATIVNIH
OPRAVILIH
Sam način določanja sodniških plač po oceni predlagatelja
ne bi pomenil povečanja skupnega obsega sredstev, potrebnih za sodniške plače, ker predlagatelj ob sicer višji predlagani osnovi predlaga povprečno bistveno nižji koeficient, kar
bo za sodnike začetnike dejansko pomenilo manjše plače od
sedaj veljavnih, za izkušene sodnike z daljšim sodniškim
stažem in na višjih sodniških mestih pa dejansko nekoliko
večje plače od sedanjih. Pač pa predlagatelj posebej opozarja, da bo v bodoče treba zagotoviti določen dodaten obseg
sredstev za sodniško izobraževanje, ob upoštevanju tudi tega,
da posamezne zahodnoevropske države in integracije že
sedaj omogočajo stažiranje naših sodnikov na njihovih sodiščih in jim tudi krijejo stroške in da se sedaj le zelo majhnemu
številu sodnikov krijejo stroški podiplomskega izobraževanja
na posameznih pravnih področjih. Prav tako pa bi v bodoče
morali zagotavljati določena dodatna sredstva zaradi predlaganja drugačne pokojninske ureditve, kot velja po splošnih
predpisih. Vendar po mnenju predlagatelja ne gre za večji
obseg sredstev glede na število sodnikov, za katerega se tudi
v bodoče ne predvideva bistveno povečevanje.
, 4. PRIMERJAVA Z DRUGIMI UREDITVAMI
Primerjalni pregled položaja sodnika v nekaterih evropskih
državah je razviden iz primerjalnega pregleda, ki je priložen
predlogu za izdajo zakona o sodiščih.
poročevalec

OSNUTEK ZAKONA o sodniški službi
I. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Sodnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga
zagotavlja ustava, zakon o sodiščih in ta zakon.
Sodnik iz prejšnjega odstavka je v službenem razmerju
z Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: sodniška
služba).

Sodnika ni mogoče obtožiti pred disciplinskim sodiščem za
dejanska in pravna mnenja, ki jih je dal pri sojenju v zadevi,
o kateri je odločal.
II. poglavje: IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO IN IMENOVANJA V SODNIŠKI SLUŽBI
1. oddelek: Pogoji za Izvolitev sodnika • trajnim mandatom
In Imenovanje na sodniško mesto
8. člen

2. člen
Za sodnika, ki trajno opravlja sodniško funkcijo (v nadaljnjem
besedilu: sodnik s trajnim mandatom), je lahko izvoljen kdor
izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom.
Oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih ta zakon določa za
sodnika s trajnim mandatom, je lahko izvoljena za sodnika, ki
opravlja sodniško funkcijo s časovno določenim mandatom (v
nadaljnjem besedilu: sodnik z omejenim mandatom) pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.
Določbe tega zakona, ki veljajo za sodnike s trajnim mandatom, veljajo tudi za sodnike z omejenim mandatom, če iz
posameznih določb ne izhaja, da veljajo samo za sodnike
s trajnim mandatom.
Varianta: Drugi in tretji odstavek se črtata.
Opomba: Varianta v nadaljnjem besedilu ni upoštevana.
3. člen
Sodnik mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin
vselej ravnati tako, da varuje ugled sodniške službe in nepristranskost ter neodvisnost sojenja.
4. člen
Sodnik ne sme opravljati funkcij ali dejavnosti, ki so po
določbi ustave ali po določbah tega zakona nezdružljive
s sodniško funkcijo.
5. člen
Sodniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do izobraževanja. Dlača in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške
službe, in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v
primerih in po postopkih, ki so določeni s tem zakonom.
Sodnik je lahko začasno ali trajno premeščen na drugo
sodišče ali na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo,
brez njegove privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih
določa ta zakon.

Za sodnika s trajnim mandatom je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev in posebne pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na sodniško mesto, katere določa ta
zakon.
9. člen
Za sodnika s trajnim mandatom je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da je dopolnil 30 let starosti,
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
5. da je opravil pravniški državni izpit,
6. da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je
neprimeren za opravljanje sodniške funkcije,
7. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije.
10. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni
sodnik), če je uspešno opravljala sodniško službo v trajanju
najmanj štirih let.
Za okrajnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če je najmanj pet let opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
opravljala pravna dela najmanj pet let v državnem organu, pri
pravni ali fizični osebi.
11. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni
sodnik), če je uspešno opravljala sodniško službo v trajanju
najmanj šest let.

6. člen

Za okrožnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, če je najmanj sedem let
opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
najmanj sedem let opravljala pravna dela v državnem organu,
pri pravni ali fizični osebi.

Sodniku preneha funkcija v primerih in pod pogoji, ki jih
določa ustava in ta zakon.

12. člen

7. člen
V disciplinskih zadevah zoper sodnike odločajo disciplinska
sodišča.
poročevalec

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču (višji sodnik),
če je uspešno opravljala sodniško službo v trajanju najmanj
dvanajst let.
Za višjega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje
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pogoje iz 9. člena tega zakona, če je najmanj štirinajst let
opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
najmanj štirinajst let opravljala pravna dela v državnem
organu, pri pravni ali fizični osebi.
Za višjega sodnika je lahko izvoljen univerzitetni učitelj prava,
ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, če je izvoljen
najmanj v naziv docenta.
13. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni
sodnik), če je uspešno opravljala sodniško službo najmanj
osemnajst let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki ima
opravljeno prakso iz drugega odstavka prejšnjega člena v trajanju najmanj dvajset let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, če je
izvoljen v naziv izrednega ali rednega profesorja.

19. člen
Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo za pravosodje
v enem mesecu po prejemu predloga predsednika sodišča.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi in dokazila
o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 1. do 5. točke 9. člena tega
zakona ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev oziroma imenovanje na posamezno sodniško mesto.
Ministrstvo za pravosodje posreduje kandidature vseh kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki izpolnjujejo
pogoje iz 1. do 5. točke 9. člena tega zakona, v roku 15 dni po
prejemu popolnih kandidatur personalnemu svetu sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto.
Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, ter
kandidature, ki glede pogojev iz prejšnjega odstavka niso
popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z zakonom ministrstvo za pravosodje zavrže.

Za izvolitev na sodniško mesto v specializiranem sodišču
veljajo posebni pogoji iz 11. oziroma 12. člena tega zakona
glede na položaj sodišča, določen v zakonu o sodiščih.

Zoper sklep ministrstva za pravosodje iz prejšnjega odstavka
je dovoljeno sprožiti upravni spor (variantni dodatek: v roku
petnajst dni od dneva vročitve sklepa).
Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen upravni
spor, se nadaljnji postopek glede razpisanega prostega
mesta, glede katerega je sprožen spor, prekine do pravnomočne odločbe pristojnega sodišča.

S sodniško službo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca.

20. člen

14. člen

15. člen
Sodnik s trajnim mandatom izpolnjuje pogoje za imenovanje
na višje sodniško mesto, če izpolnjuje pogoje, ki so s tem
zakonom določeni za izvolitev na takšno sodniško mesto (11.
do 13. člen), ter pogoje, ki so s tem zakonom določeni za
napredovanje sodnika.
2. oddelek: Pogoji za Izvolitev sodnika z omejenim mandatom
16. člen
Za spdnika z omejenim mandatom je lahko izvoljen, kdor
izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 4. do 7. točke 9. člena tega
zakona.
Sodnik iz prejšnjega odstavka, ki do izteka mandata ni bil
predlagan v izvolitev za sodnika s trajnim mandatom, je lahko
ponovno izvoljen, če se prijavi na razpisano prosto mesto in
če je bilo z oceno sodniške službe v prejšnjem mandatu
ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
17.-člen
Sodnik z omejenim mandatom je lahko izvoljen na sodniško
mesto na okrajnem, okrožnem ali višjem sodišču.
Sodnik z omejenim mandatom je lahko dodeljen na delo na
vrhovno sodišče.
Varianta: Drugi odstavek se črta.
18. člen
Mandat sodnikov iz prejšnjega člena traja šest let.
3. oddelek: Postopek za izvolitev oziroma imenovan|e sodnika
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Personalni svet po obravnavi vseh kandidatur oblikuje mnenje o vseh prijavljenih kandidatih. Personalni svet posebej
navede kandidate, ki jih šteje za najbolj ustrezne za zasedbo
prostega mesta, in to obrazloži.
Personalni svet pošlje mnenje iz prejšnjega odstavka skupaj
z vsemi razpisnimi spisi ministrstvu za pravosodje, ki o kandidatih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z vsemi spisi predloži
sodnemu svetu.
21. člen
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zajemati
kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o strokovnem znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za opravljanje sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna
usposobljenost).
Za sodnika, ki kandidira zaradi napredovanja, morajo podatki
o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o dotedanjem napredovanju ter glavne ugotovitve ocene sodniškega
dela za čas od nastopa sodniške službe oziroma od zadnjega
napredovanja.
Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo,
morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi
podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava ter
podatke in oceno kandidatovega usposabljanju v času pripravništva. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v osebni
spis sodniškega pripravnika.
Za osebo, ki kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo po
določbi drugega odstavka 10., 11., 12. oziroma 13. člena tega
zakona, morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati
tudi oceno kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja
svojega dotedanjega poklica ali dela nastopal pred sodišči, za
katera je pristojen personalni svet.
22. člen
Sodni svet lahko v postopku izbire zahteva od personalnega
sveta, da dopolni obrazložitev ocene ustreznosti, lahko pa
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zahteva na vpogled tudi oceno sodniškega dela za sodnika, ki
mu personalni svet daje prednost zaradi napredovanja, in
podatke o disciplinskih sodbah, ki so bile pravnomočno izrečene zoper sodnika v zadnjih petih letih.

O napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku
ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti sodniškega dela.

Sodni svet pri izbiri kandidata, ki ga bo predlagal v izvolitev
oziroma imenoval na sodniški položaj, ni vezan na oceno
ustreznosti personalnega sveta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o napredovanju sodnika s trajnim mandatom na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na predlog sodnega sveta; o njegovem
napredovanju na mestu vrhovnega sodnika in napredovanju
v položaj svetnika vrhovnega sodišča pa odloča sodni svet.

23. člen

Imenovanje na podlagi napredovanja se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodniško
funkcijo, ga je dolžan v skladu z določbami tega zakona
predlagati državnemu zboru v izvolitev.
Sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev za vsako
razpisano prosto sodniško mesto, za katerega je po opravljenem postopku izbire treba izvoliti sodnika, enega kandidata.
Če državni zbor ne izvoli kandidata, ki ga je predlagal sodni
svet, se razpis prostega sodniškega mesta ponovi.

30. člen
Zoper odločbo sodnega sveta o imenovanju na sodniško
mesto oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede
uvrstitve v plačilni razred se sodnik lahko pritoži v roku osmih
dni od njenega prejema.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča sodni
svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
31. člen

24. člen
Šteje se, da je z izvolitvijo v sodniško funkcijo sodnik imenovan na razpisano sodniško mesto.
Ko sodni svet prejme akt o izvolitvi sodnika, odloči o uvrstitvi
sodnika v plačilni razred, ki ustreza razpisanemu sodniškemu
mestu.
25. člen

Sodnik napreduje v višji plačilni razred vsaka tri leta, razen
v primeru, ko je za ta čas z oceno sodniškega dela ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, oziroma, če
tako določa pravnomočna odločba disciplinskega sodišča.
32. člen
Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško
mesto. Praviloma lahko sodnik napreduje na višje sodniško
mesto po drugem napredovanju v višji plačilni razred na istem
sodniškem mestu.

Če je v izvolitev za sodnika s trajnim mandatom predlagan
sodnik z omejenim mandatom, pa ga državni zbor ne izvoli,
mu sodniška funkcija preneha z dnem izteka sodniškega
mandata.

Položaj svetnika pridobi višji oziroma vrhovni sodnik pri tretjem uspešnem napredovanju na tem mestu, če ta zakon ne
določa drugače.

Sodnik iz prejšnjega odstavka lahko ponovno kandidira za
izvolitev v sodniško funkcijo.

Položaj svetnika pridobi okrajni ali okrožni sodnik pri prvem
napredovanju po dopolnjenem 45. letu starosti, če je z oceno
sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje.

26. člen
Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je kot
sodnik s trajnim mandatom že pridobil pravico do napredovanja po določbah tega zakona, ga imenuje na razpisano sodniško mesto, če ni s tem zakonom drugače določeno (četrti
odstavek 29. člena).
27. člen
Če je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, je ministrstvo za pravosodje dolžno ponoviti razpis v roku enega
meseca.
28. člen

5. oddelek: Kriteriji za Izbiro In napredovanje sodnika In
postopek ocenjevanja sodniškega dela
33. člen
Sodni svet se mora pri izbiri kandidatov za sodniško službo in
odločanju o napredovanju ravnati po kriterijih, ki jih določa ta
zakon za ugotovitev, ali kandidat ima strokovno znanje in
sposobnosti za opravljanje sodniške službe oziroma izpolnjuje pogoje za napredovanje.
Kriteriji iz prejšnjega odstavka obvezujejo tudi personalne
svete.
34. člen

Sodnik nastopi sodniško službo z dnem, ko pred predsednikom državnega zbora izreče naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom sodniško funkcijo opravljala v skladu
z ustavo in zakonom ter sodila po svoji vesti in nepristransko.«

Če se na razpisana prosta sodniška mesta prijavijo sodniki, ki
izpolnjujejo po določbah tega zakona pogoje za napredovanje na višje sodniško mesto, imajo ob enakih sposobnostih,
znanju in strokovnem ugledu prednost pred kandidati, ki še
niso izvoljeni za sodnike s trajnim mandatom.

4. oddelek: Sodniško napredovanje

Če se na razpisana prosta sodniška mesta prijavijo sodniki
z omejenim mandatom, imajo ob enakih sposobnostih, znanju in strokovnem ugledu prednost pred kandidati, ki še niso
bili izvoljeni v sodniško funkcijo.

29. člen
Z nastopom sodniške službe pridobi sodnik pravico do napredovanja.

35. člen

Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih,
napredovanje na višje sodniško mesto in napredovanje
v položaj svetnika.

Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
1. strokovno znanje in strokovna dejavnost,
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2. delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja pravnih vprašanj,
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, zanesljivost, odločnost in marljivost pri izvrševanju delovnih obveznosti,
4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja,
5. sposobnost komuniciranja in dela s strankami,
6. odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe,
7. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je
sodnik imenovan na takšno mesto.

mandatom, ki opravljajo sodniško službo v teh sodiščih, razen
za predsednika okrožnega sodišča in njegovega namestnika.
Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe
za predsednike okrožnih sodišč in njihove namestnike ter za
sodnike z omejenim mandatom, ki opravljajo sodniško službo
v višjih sodiščih, razen za predsednika tega sodišča in njegovega namestnika.
Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške
službe za predsednike višjih sodišč in njihove namestnike ter
za sodnike, ki opravljajo sodniško službo v tem sodišču.

36. člen
Za kandidate, ki se prvič potegujejo za sodniško službo, se
smiselno uporabljajo kriteriji iz prejšnjega člena.
37. člen
Sodnik praviloma ne more biti imenovan na sodniško mesto
na sodišču, kjer opravlja sodniško službo sodnik, ki je z njim
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do tretjega
kolena, je njegov zakonec ali je z njim v svaštvu do drugega
kolena oziroma z njim živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, ki ima po zakonu enake pravne posledice kot
zakonska zveza.
38. člen
Za sodnike personalni svet izdela oceno sodniške službe
vsakih šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne preje kot v dveh
letih po izdelani prejšnji oceni.
Z oceno sodniške službe personalni svet ugotovi, da sodnik:
1. ne ustreza sodniški službi;
2. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. izpolnjuje pogoje za napredovanje;
4. izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje.
Sodniki, ki so imenovani v položaj svetnika, se ne ocenjujejo,
razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali v zvezi
z napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni svet.
39. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, ga
zadenejo posledice iz drugega odstavka tega člena. Če tudi iz
naslednje ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi,
mu sodniška funkcija preneha.
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, ne more biti predlagan za izvolitev za sodnika s stalnim mandatom, ne more biti imenovan na višje sodniško
mesto ali na položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji
plačilni razred, dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje
pogoje za napredovanje.
Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje oziroma
če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti v višji
plačilni razred oziroma imenuje na položaj svetnika.

41. člen
Oceno sodniškega dela pošlje personalni svet sodniku in
predsedniku sodišča pisno in zaupno.
Sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno ne strinja,
lahko ugovarja v roku osmih dni pri personalnem svetu neposredno višjega sodišča, ki lahko zahteva od pristojnega personalnega sveta ponovno izdelavo ocene z upoštevanjem mnenja personalnega sveta višjega sodišča.
Personalni svet vrhovnega sodišča mora po ugovoru sodnika
oziroma predsednika tega sodišča ponovno obravnavati izdelano oceno in jo, če večina članov meni, da je ugovor utemeljen, spremeniti.
III. poglavje: SODNIŠKE DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST
SODNIŠKE FUNKCIJE
42. člen
Sodnik se mora vselej vesti tako, da varuje nepristranskost in
neodvisnost sojenja, sodniški ugled in samostojnost sodne
oblasti.
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi
z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali
drugih koristi v zvezi s sodnikovo službo njegov zakonec in
drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo s sodnikom v skupnem gospodinjstvu.
43. člen
Sodnik je dolžan ohraniti zase vse, kar je zvedel o strankah in
njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru opravljanja
službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javnost
nima dostopa.
Sodnik se ne sme vnaprej v javnosti izražati o pravnih in
dejanskih vprašanjih, ki so predmet zadeve, o katerih še ni
pravnomočno odločeno oziroma zadeve, v kateri je vloženo
kakšno izredno pravno sredstvo.
44. člen
Sodnik ne sme krniti delovanja sodišča zaradi uveljavljanja
svojih pravic.

Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje, lahko napreduje na višje sodniško mesto že po
prvem napredovanju v višji plačilni razred ne glede na
določbe 11. do 13. člena tega zakona, oziroma na položaj
svetnika višjega ali vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni razred, oziroma na položaj svetnika
okrajnega ali okrožnega sodišča v skladu z določbo tretjega
odstavka 32. člena tega zakona.

Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca,
sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade, oziroma
imenovan za podpredsednika vlade ali ministra, mu sodniška
funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe mirujejo.

40. člen

46. člen

Oceno sodniške službe izdela personalni svet okrožnega
sodišča za okrajne in okrožne sodnike ter sodnike z omejenim

Sodnik ne sme opravljati odvetniških ali notarskih poslov
oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti.
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45. člen
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Sodnik ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne sme biti
član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe
ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Sodniški dodatek znaša za sodnike z omejenim mandatom
20%, za druge sodnike iz prve plačilne skupine 35%, za
sodnike iz druge plačilne skupine 45% in za sodnike iz tretje
plačilne skupine 50%.

47. člen

Sodniška plača se poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za
sodnice, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto nad 25 let.

Sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga
oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje
službe ni nepristranski.
Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicistična,
raziskovalna ali druga podobna dela v pravni stroki, če s tem
ni ovirano opravljanje sodniške službe.
Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka ali drugih del, ki jih
sodnik lahko opravlja poleg sodniške službe, sodnik ne sme
skleniti delovnega razmerja.
48. člen
O sprejemu dela, ki ga sodnik lahko opravlja poleg sodniške
službe, mora sodnik predhodno pisno obvestiti predsednika
sodišča, predsednik sodišča pa predsednika neposredno višjega sodišča.
Če predsednik sodišča meni, da gre za delo, ki ga sodnik po
določbah tega zakona ne sme opravljati, predlaga sodnemu
svetu, da odloči o nezdružljivosti dela s sodniško funkcijo, in
o tem obvesti sodnika.
Če sodni svet odloči, da je delo nezdružljivo s sodniško
funkcijo, ga sodniku prepove sprejeti.

Sodnikom, ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, pripada poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih
šteje kot poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na
način, ki je določen za zagotavljanje sredstev za dodatke
v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, organom, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
52. člen
Znotraj posameznih plačilnih skupin se določijo naslednji
plačilni razredi:
I. skupina
II. skupina
III. skupina
3,9
4,09
4,34
4,56
4,83
5,08
5,39
5,33
5,73
6,12
5,67
6,06
6,61
6
6,49
7,1

49. člen

Predsednikom oziroma predstojnikom sodišč se plača, določena po 51. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša:
- za predstojnika okrajnega sodišča 4,5%, razen za predstojnika okrajnega sodišča v Ljublajni in Mariboru, ki znaša 4,8%:
- za predsednika okrožnega sodišča 5%;
- za predsednika višjega sodišča 6%;
- za predsednika vrhovnega sodišča 8,5%.

Sodnik ima pravico do plače, ki ustreza sodniškemu mestu
oziroma položaju, na katerega je imenovan.

53. člen

Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, znotraj katerih so
določeni plačilni razredi, ki so izraženi v koeficientih. Za
predsednike sodišč so določeni posebni plačilni razredi.

Sodnik z omejenim mandatom se ob prvi izvolitvi uvrsti v plačilni razred 3,9 in se z napredovanjem lahko uvrsti največ do
plačilnega razreda 4,56.

V prvi plačilni skupini so sodniki z omejenim mandatom,
okrajni in okrožni sodniki in svetniki okrajnih sodišč.

Sodnik, ki je dodeljen na delo na vrhovno sodišče, se uvrsti
v prvi naslednji plačilni razred od dotedanjega, vendar najmanj v plačilni razred 5,08.

V drugi plačilni skupini so svetniki okrožnih sodišč, višji
sodniki in svetniki višjih sodišč.

54. člen

IV. poglavje: SODNIŠKE PRAVICE
1. oddelek: Sodniška plača In nadomestila

V tretji plačilni skupini so vrhovni sodniki in svetniki vrhovnega sodišča.
50. člen

Okrajni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 4,34, če je
bil kot sodnik z omejenim mandatom že uvrščen v višji plačilni
razred, pa v naslednji višji plačilni razred, kot ga je nazadnje
imel, in je lahko uvrščen največ v plačilni razred 5,67.

Osnova za obračun sodniške plače znaša 26.000 SIT.

Okrožni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 4,83.

Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje na enak način kot
osnova za obračun plače poslanca ali člana vlade.

Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni
razred druge oziroma prvi plačilni razred tretje plačilne skupine, razen če sodni svet iz posebej utemeljenih razlogov
odloči, da se uvrsti v višji plačilni razred.

Osnovo iz prejšnjega odstavka ugotovi na predlog ministra za
pravosodje sodni svet.
Sklep sodnega sveta iz prejšnjega člena se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
51. člen
Sodniška plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega
člena pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča
za sodniški dodatek, skupni znesek pa poveča za odstotek za
delovno dobo.
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55. člen
Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto, se uvrsti v plačilno skupino v skladu z 49. členom tega zakona in v plačilni
razred, ki je po vrsti naslednji večji od plačilnega razreda, ki
ga je imel sodnik na prejšnjem mestu.
Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v najvišji
plačilni razred v svoji plačilni skupini, razen svetnika okrožnega sodišča, ki se uvrsti v plačilni razred 6,06.
49

56. člen
Sodnika uvrsti v plačilni razred sodni svet. Če je uvrstitev
v plačilni razred povezana z imenovanjem na višje sodniško
mesto oziroma na položaj svetnika, je uvrstitev v plačilni
razred sestavni del odločbe o imenovanju. Uvrstitev v plačilni
razred se ne objavlja V Uradnem listu Republike Slovenije.
57. člen
Sodniška plača, določena po določbah tega poglavja, se
lahko zmanjša le na podlagi pravnomočne sodbe disciplinskega sodišča ali odločbe pristojnega organa za čas, ko je
sodnik začasno odstranjen iz sodniške službe ali je zoper
njega odrejen pripor.

30 delovnih dni, sodniki z omejenim mandatom pa ne manj
kot 25 delovnih dni.
Sodnik ima pravico do izrednega plačanega dopusta do
7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov.
Če sodnik kandidira za poslanca ali predsednika republike,
ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega
neplačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset
delovnih dni.
V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni
neplačani dopust do 30 dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi sodni svet.

58. člen

64. člen

Sodnik ima pravico do nadomestila plače v višini plače za čas
letnega dopusta in izrednega plačanega dopusta in za prvih
trideset dni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.

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 razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah v času sodnih počitnic.

59. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, se uporabljajo za sodnike, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Sodniška služba se šteje v delovno dobo.

Izraba letnega dopusta se določi z letnim razporedom dela.
Sodnik lahko spremeni čas izrabe ob upoštevanju določbe
prvega odstavka tega člena in po vnaprejšnjem obvestilu
predsednika sodišča.
Varianta: Drugi odstavek se črta.
65. člen
Izredni dopust odobri predsednik sodišča, za predsednika
sodišča predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika vrhovnega sodišča predsednik sodnega sveta.

Sredstva za kritje razlik, ki nastanejo med pokojninami po
določbah tega zakona in pokojninami po predpisih iz prvega
odstavka tega člena, zagotavlja Republika Slovenija.

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev izrednega
dopusta, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v roku
petih dni pritoži.O pritožbi odloči personalni svet.

Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil:
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,
3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja,
kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča
in nazaj,
6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
7. povračila stroškov za izobraževanje,
8. jubilejne nagrade,
9. odpravnine ob odhodu v pokoj.
61. člen
Sodnik ima pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi
potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja).
62. člen
Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjih dveh členov določi sodni svet na predlog ministra za pravosodje.
2. oddelek: Dopusti

3. oddelek: Službeno oblačilo
66. člen
Sodniku pripada službeno oblačilo, to je sodniška toga.
Vrste službenih oblačil za sodnike na posameznih sodniških
mestih oziroma položajih in način nošenja predpiše minister
za pravosodje.
4. oddelek: Sodniško lzobraževan|e
67. člen
Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljujejo
sodnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični
študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim delom.
Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če
mora sodnik v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.
Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije v okviru sredstev ministrstva za pravosodje.
68. člen

63. člen
Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do 40
delovnih dni, vendar sodniki s trajnim mandatom ne manj kot
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štipendije se podeljujejo na podlagi (variantni dodatek: vsakoletnega) razpisa ministrstva za pravosodje, ki zbere prijave
in jih s svojim mnenjem posreduje sodnemu svetu.
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Če je bila sodniška plača, ki predstavlja pokojninsko osnovo
za odmero pokojnine, s sodbo disciplinskega sodišča zmanjšana, se to zmanjšanje pri določitvi pokojninske osnove ne
upošteva.

60. člen

s
l

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede na
letna razpoložljiva sredstva za Stipendije dodelijo štipendije.
Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister za
pravosodje.
Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodnik, ki
mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s pravico do
nadomestila plače v višini plače.
69. člen
Sodnik ima pravico do udeležbe v izobraževalnih oblikah, na
posvetovanjih ali na drugih srečanjih pravnih strokovnjakov.

potrebno zaradi izjemno povečanega obsega dela tega
sodišča ali zaradi drugih razlogov, ki so povzročili izreden
zaostanek v delu tega sodišča.
V primerih iz prejšnjega odstavka je višji sodnik lahko dodeljen opravljati službo na okrožno sodišče in okrožni sodnik na
okrajno sodišče.
Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško
plačo.
O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.
75. član

V primerih iz prejšnjega odstavka ima sodnik pravico biti
odsoten v času, ki je potreben za udeležbo, s pravico do
nadomestila v višini plače in povračila stroškov po določbah
tega zakona.

Sodnik s trajnim mandatom je lahko dodeljen za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let.

0 udeležbi sodnika odloči na podlagi prijav sodnikov predsednik sodišča, ki mora skrbeti, da se sodniki z določenega
pravnega področja enakomerno izmenjavajo v udeležbi izobraževalnih ali posvetovalnih oblik iz prvega odstavka tega
člena.

Sodnik iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati
naziv sodnik, vendar hkrati ne more opravljati sodniške
službe in mu vse druge pravice in obveznosti iz sodniške
službe mirujejo.

70. član
Pravico do odsotnosti po določbi četrtega odstavka 68. člena
tega zakona s pravico do nadomestila v višini plače ima tudi
sodnik, ki se na svoje stroške izobražuje na podiplomskem
študiju prava ali v drugih oblikah usposabljanja po določbi
prvega odstavka 67. člena tega zakona.
5. oddelek: Premestitev sodnika In dodelitev sodnika drugemu sodišču
71. član
Sodnika s trajnim mandatom ni dovoljeno premestiti na drugo
sodišče ali na delo v drug organ brez njegove vnaprejšnje
pismene privolitve, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.
Izjemoma je lahko sodnik iz prejšnjega odstavka premeščenv
drugo sodišče brez njegove privolitve:
1. če se odpravi sodišče, v katerem sodnik opravlja sodniško
službo
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela sodišča,
v katerem sodnik opravlja sodniško službo
3. če se spremeni organizacija sodišč
4. v drugih primerih, ko zakon tako določa.
V primerih iz prejšnjega odstavka je treba sodniku zagotoviti
enako sodniško mesto in enak plačilni razred, ki ga je imel
pred premestitvijo. Če to ni mogoče, se sodnika razporedi na
drugo sodniško mesto, ima pa pravico zadržati svoj prejšnji
sodniški položaj kot naziv in svoj prejšnji plačilni razred, če
sta bila višja, in pravico do napredovanja, kot ga je imel pred
premestitvijo.
72. član
O premestitvi oziroma dodelitvi sodnika odloča sodni svet,
razen v primeru disciplinske sodbe, ko sodni svet izvede
premestitev sodnika.
73. član
Okrajni ali okrožni sodnik je lahko dodeljen na delo na
vrhovno sodišče.

Sodniku iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj
takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško
službo, varovane pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja v višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji
plačilni razred po izteku dela v ministrstvu.
O dodelitvi odloči sodni svet na predlog ministra za pravosodje po sodnikovi pisni privolitvi.
76. član
Sodnik s trajnim mandatom je lahko dodeljen v strokovno
službo sodnega sveta največ za pet let.
Sodnik i? prejšnjega odstavka je lahko v času dela v strokovni
službi v celoti ali deloma oproščen opravljanja sodniške
službe.
O dodelitvi odloči sodni svet po sodnikovi pisni privolitvi.
V. poglavje: OSEBNA EVIDENCA SODNIKOV
77. član
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo za pravosodje
vodiosebno evidenco sodnikov, ki zajema naslednje podatke:
1. osebne podatke,
2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika,
3. podatke o uspešnosti v času študija,
4. podatke o sodniškem pripravništvu,
5. ocene sodniškega dela,
6. evidenco napredovanj,
7. disciplinske sodbe.
Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu
rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju in znanju
tujih jezikov ter podatke o družinskem stanju.
Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6.
točke prvega odstavka tega člena.

O dodelitvi odloča sodni svet na predlog predsednika vrhovnega sodišča po pisni privolitvi sodnika.

Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po
določbi prvega odstavka tega člena vodi osebna evidenca, so
dolžni posredovati podatke ministrstvu za pravosodje, če
podatki niso javno dostopni.

74. član

78. član

Sodnik je lahko največ za dobo šestih mesecev dodeljen
opravljati sodniško službo na drugo sodišče, če je to

Podatki iz 1,5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
pošiljajo v zapečateni pisemski ovojnici z oznako Zaupno',' ki
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jo lahko odpre le pristojni delavec, ki je v ministrstvu za
pravosodje pooblaščen za vodenje kadrovske evidence.
Podatki iz prejšnjega odstavka se pošljejo sodnemu svetu na
njegovo zahtevo na način, ki je določen v prejšnjem odstavku,
s tem da se ovojnica odpre med zasedanjem sodnega sveta,
po končani obravnavi pa zapečati in vrne ministrstvu za pravosodje.
VI. poglavje: PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE IN
RAZREŠITEV SODNIKA
1. oddelek: Prenehanje sodniške funkcije
79. člen
Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu:
1. z upokojitvijo, ko dopolni 67 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;
4. če se odpove sodniški službi;
5. če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da
nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem sodišču;
6. če sodnik sprejeme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali
sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (46. člen, tretji
odstavek 47. člena in tretji odstavek 48. člena);
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da
ne ustreza sodniški službi ( prvi odstavek 39. člena).
šteje se. da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil
z iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5.
točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela sodišča,
razlog iz 7. točke pa z dnem dokončnosti druge ocene.
Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka tega
člena preneha z dnem, ko prispe sodnikova odpoved
v državni zbor, iz razloga po 6. točki pa z dnem nastopa
funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s sodniško funkcijo.
Sodnik, ki mu preneha sodniška funkcija iz razloga po 1. točki
prvega odstavka tega člena, se upokoji s pravico do polne
starostne pokojnine, če ima najmanj dvajset let pokojninske
dobe.
80. člen
S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki
prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do
predčasne upokojitve, če ima najmanj petnajst let pokojninske dobe, s pravico do polne starostne pokojnine in drugimi
pravicami, ki gredo sodniku ob upokojitvi.
81. člen
O nastopu razlogov iz prvega odstavka 79. člena tega zakona
obvesti predsednik sodišča sodni svet, ki izda ugotovitveno
odločbo o prenehanju sodniške funkcije.
2. oddelek: Razrešitev sodnika
82. člen
Če sodnik naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo sodniške
funkcije, mora sodišče pravnomočno obsodilno sodbo poslati
sodnemu svetu.
Sodni svet je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan brez
odlašanja obvestiti državni zbor, ki sodnika razreši.
83. člen
Če je sodnik obsojen zaradi storjenega kaznivega dejanja na
zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, mora sodišče pravnomočno sodbo poslati sodnemu svetu.
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Sodni svet v primeru iz prejšnjega odstavka predlaga držav- U
nemu zboru, da sodnika razreši.
2
Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno '<
kazen, ki je krajša od šestih mesecev ali na neprostostno
kazen, predlaga sodni svet državnemu zboru, da sodnika :
razreši, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje sodniške funkcije.
^

c
c
5

84. člen

Sodnik, ki je razrešen po določbi prejšnjega člena, se lahko
predčasno upokoji, če ima najmanj dvajset let delovne dobe. (
(
(
85. člen
!

Določbe tega poglavja o prenehanju sodniške funkcije in 1
o razrešitvi sodnika se smiselno uporabljajo za prenehanje I
sodniške službe sodnika z omejenim mandatom, razen i
določb 80. in prejšnjega člena.
Sodniku z omejenim mandatom preneha sodniška funkcija po
zakonu tudi s pretekom mandata, če pred tem ni izvoljen za
sodnika s trajnim mandatom oziroma ponovno izvoljen za
sodnika z omejenim mandatom.
Sodnik iz prejšnjega odstavka, ki po prenehanju sodniške
funkcije ne more dobiti druge ustrezne zaposlitve, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če
bi opravljal sodniško službo, dokler se ne zaposli, vendar
najdlje eno leto od prenehanja mandata.
Čas prejemanja nadomestila po prejšnjem odstvaku se šteje
v delovno dobo. V tem času je sodnik, ki mu je prenehal
mandat, socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno
zavarovanje oseb v delovnem razmerju.
86. člen
Oseba, ki ji je prenehala sodniška funkcija iz razloga 7. točke
prvega odstavka 79. člena tega zakona, oziroma oseba, ki je
bila razrešena po določbah tega zakona, ne more kandidirati
za izvolitev v sodniško funkcijo.
VII. poglavje: DISCIPLINSKI POSTOPKI IN ZAČASNA
ODSTRANITEV IZ SODNIŠKE SLUŽBE
1. oddelek: Disciplinska odgovornost In disciplinske kazni
87. člen
Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika ima pravico
zahtevati predsednik sodišča.
Minister za pravosodje ima pravico predlagati (varianta: zahtevati) uvedbo disciplinskega postopka, če pri izvrševanju
pristojnosti službenega nadzora nad delom sodnikov odkrije
kršitve, zaradi katerih je mogoče začeti disciplinski postopek
zoper sodnika.
88. člen
Disciplinski postopek se uvede zoper sodnika, ki je obtožen,
da krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško
službo.
89. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. premestitev na drugo sqdišče;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Premestitev na drugo sodišče se lahko izreče za čas od šestih
mesecev do treh let.
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- Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega
) leta.

je pristojen nastopati pred vrhovnim sodiščem (varianta:
vrhovni sodnik).
3. oddelek: Disciplinski postopek

90. člen

97. člen

je sodnik kršil ustavo ali huje kršil zakon (83. člen), pa
državni zbor sodnika na predlog sodnega sveta ne razreši,
disciplinsko sodišče sodniku izreče eno od disciplinskih
sankcij iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Kolikor nima ta zakon posebnih določb, se v disciplinskem
postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem
postopku.

če disciplinsko sodišče ugotovi, da je sodnik kršil sodniške
dolžnosti ali neredno opravljal sodniško službo, mu izreče,
odvisno od teže disciplinske kršitve, eno od disciplinskih
sankcij iz prvega odstavka prejšnjega člena.

98. člen

če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za lažjo disciplinsko
kršitev in če sodnik pred tem ni bil disciplinsko kaznovan, mu
sodišče lahko namesto disciplinske sankcije izreče ukor.
91. člen

Disciplinski postopek do pravnomočnosti sodne odločbe ni
javen, razen če obtoženi sodnik izključitvi javnosti izrecno
nasprotuje.
99. člen
O uvedbi preiskave zoper sodnika odloča senat disciplinskega sodišča prve stopnje.

Disciplinska sankcija premestitve se lahko nanaša na sodišče
za eno stopnjo nižjega položaja ali na sodišče enakega položaja v drugem kraju.

Preiskavo opravlja sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi
s sklepom senat sodišča iz prejšnjega odstavka.

V primeru iz prejšnjega odstavka sodnik nima pravice do
povrnitve stroškov, ki so s tem povezani s premestitvijo v drug
kraj.

100. člen

Te sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku.

Ko disciplinsko sodišče prejme obtožbo zoper sodnika, jo
pošlje sodniku, ki ima pravico ugovarjati zoper obtožbo
pismeno ali ustno na zapisnik v roku osem dni po njenem
prejemu.

92. člen
Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko
pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.
2. oddelek: Disciplinski organi
93. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko
sodišče, ki ga sestavlja vrhovni sodnik kot predsednik
sodišča, dva višja sodnika ter okrajni in okrožni sodnik.
Sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi
v senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z enakim
položajem sodnika, kot ga ima sodnik s trajnim mandatom, ki
je v disciplinskem postopku.
94. člen
O pritožbah zoper sodbe disciplinskega sodišča prve stopnje
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sestavlja
sedem sodnikov vrhovnega sodišča.
Disciplinsko sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi v senatu petih sodnikov.

101. člen
Zapisnikar v disciplinskem postopku je sodnik.
Zapisnikarja določi predsednik disciplinskega sodišča.
4. oddelek: Začasna odstranitev iz sodniške službe
•

102. člen

Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja z zlorabo sodniške
funkcije, mora predsednik vrhovnega sodišča sodniku izreči
začasno odstranitev iz sodniške službe (v nadaljnjem besedilu: suspenz).
Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je
mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, zaradi katere je
sodnik lahko razrešen, predsednik vrhovnega sodišča lahko
izreče suspenz.
O suspenzu predsednika vrhovnega sodišča iz sodniške
službe v primerih iz prejšnjih odstavkov odloči sodni svet.

95. člen
103. člen

Sestavo disciplinskega sodišča prve stopnje določi občna
seja vrhovnega sodišča na predlog sodnega sveta, sestavo
disciplinskega sodišča druge stopnje pa občna seja na predlog predsednika vrhovnega sodišča.

Zoper odločitev o suspenzu, ki mora biti obrazložena, se
sodnik lahko pritoži v petnajstih dneh od prejema odločbe na
sodni svet, predsednik vrhovnega sodišča pa na državni zbor.

Sestava disciplinskega sodišča se določi za čas dveh let.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

96. člen

104. člen

Funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči
opravlja z letnim razporedom dela določeni državni tožilec, ki

Suspenz traja do dokončne odločitve pristojnega organa
o razrešitvi sodnika.
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Če se postopek pred kazenskim sodiščem konča tako, da ni
podlage za razrešitev sodnika po tem zakonu, suspenz
z dnem izdaje odločbe, s katero se konča postopek na prvi
stopnji, preneha, z dnem pravnomočnosti take odločbe pa se
odpravi skupaj z vsemi njegovimi posledicami.
105. člen
V času suspenza prejema sodnik nadomestilo plače, ki je
enako polovici plače, ki bi jo prejemal sodnik, če bi delal.
106. člen
Kadar je za začetek kazenskega postopka zoper sodnika
potrebno dovoljenje državnega zbora, mora organ, ki je pristojen zahtevati dovoljenje, o vložitvi zahteve za dovoljenje
obvestiti sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.

Dc
la\
Sodni svet predlaga sodnike v izvolitev za sodnike s trajnim so
mandatom, če je njihovo dosedanje delo pozitivno ocenjeno.
St
Ocena po prejšnjem odstavku se sestavi kot strokovna ocena ra
sodniškega dela, ki jo za sodnike temeljnih sodišč izdelajo dc
pristojna višja sodišča in za sodnike višjih sodišč vrhovno d«
sodišče.
St
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da je dc
pozitivno ocenjeno delo sodnikov, ki so sodniško funkcijo do di
uveljavitve tega zakona opravljali več kot eno mandatno
dobo, in sodnikov vrhovnega sodišča.
110. člen

St
111. člen

Državni zbor odloči po predhodnem mnenju sodnega sveta.

Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je
izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih, opravljanje javnotožilske funkcije in opravljanje nalog
strokovnih sodelavcev na sodiščih po dosedanjih predpisih.

Kadar je za odreditev pripora zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega zbora, mora preiskovalni sodnik pred odreditvijo pripora zaprositi državni zbor za dovoljenje. Državni zbor
odloči o dovoljenju po predhodnem mnenju sodnega sveta.

Pogoj iz 4. točke 9. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor je
pred 25.6.1991 pridobil strokovni naslov diplomirani pravnik
v kateri od republik bivše SFRJ.

107. člen

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, se
šteje, da izpolnjuje pogoje iz 5. točke 9. člena tega zakona,
kdor ima opravljen pravosodni izpit ali kak drug izpit, ki je po
zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.

Sodišče, ki odredi pripor zoper sodnika, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika sodišča, v katerem opravlja sodnik sodniško službo, sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.
Sodnik, ki je v priporu, ima pravico do nadomestila plače
v enaki višini kot sodnik, ki je v suspenzu, če preživlja družino,
sicer pa le v višini ene tretjine plače.
VIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
108. člen
Sodniki, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo sodniško
funkcijo na rednih sodiščih in sodiščih združenega dela,
imajo pravico v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona
prijaviti sodnemu svetu kandidaturo za izvolitev za sodnika
s trajnim mandatom po določbah tega zakona.
#
Sodni svet predlaga v izvolitev sodnike iz prejšnjega odstavka
najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona. Pri predlogih je vezan na pogoje, ki jih ta zakon določa za izvolitev na
posamezne vrste sodniških mest in na pogoj iz 110. člena tega
zakona.
Državni zbor mora o predlogih iz prejšnjega odstavka odločiti
najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
V nasprotnem primeru se mandat sodnikov iz tretjega
odstavka 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št 33/91) podaljša do odločitve
državnega zbora.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za sodnike, ki ob
času vložitve kandidature še niso dopolnili 30 let starosti.
Sodnik, ki ne prijavi kandidature po določbi prvega odstavka
tega člena, ne izgubi pravice do kandidiranja na razpisana
prosta mesta za izvolitev sodnika s trajnim mandatom.
109. člen
Sodniki, ki so ob uveljavitvi tega zakona dopolnili 35 let
(moški) oziroma 30 let (ženske) pokojninske dobe, se lahko
upokojijo po dosedanjih predpisih, če v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona o tem pismeno obvestijo sodni svet.
šteje se, da so sodniki iz prejšnjega odstavka izpolnili pogoje
za pridobitev starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo
z 31. 12. 1993.
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112. člen
Plače in druge pravice po tem zakonu se zagotavljajo sodnikom, ki so sodniško funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega
zakona, in ki so izvoljeni oziroma imenovani za sodnike po
določbah tega zakona z dnem nastopa sodniške službe, vendar najpreje s 1. 1. 1994.
Do izvolitve oziroma do nastopa datuma po prejšnjem
odstavku prejemajo sodniki iz prejšnjega odstavka plačo in
imajo druge pravice po dosedanjih predpisih.
Okrajni sodniki, ki so pred izvolitvijo za sodnika s trajnim
mandatom najmanj dvanajst (varianta: petnajst) let opravljali
sodniško funkcijo, pridobijo hkrati z izvolitvijo naziv svetnika
okrajnega sodišča in uvrstitev v ustrezni plačilni razred.
113. člen
Sodniki, ki nadaljujejo funkcijo v smislu B. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, imajo pravico
do plače in druge pravice po dosedanjih predpisih do
31.12.1993, potem pa po določbah tega zakona. Po izteku
mandata imajo pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za
sodnike, ki niso bili ponovno izvoljeni.
Sodnike iz prejšnjega odstavka uvrsti sodni svet v plačini
razred, ki ustreza dosedanji dolžini opravljanja sodniške funkcije na sodišču, na katerem nadaljuje delo, ob smiselni uporabi določb tega zakona o napredovanju sodnika in ob upoštevanju razvrstitve po določbi 116. člena zakona o sodiščih.
Pri sodnikih temeljnih sodišč iz prvega odstavka tega člena, ki
se razporedijo na okrajna in okrožna sodišča, se praviloma
šteje za uvrstitev v plačilni razred po določbi prejšnjega
odstavka čas prvih štirih let opravljanja sodniške funkcije
sodnika temeljnega sodišča za čas opravljanja službe okrajnega sodnika, čas, ki presega štiri leta, pa za čas opravljanja
sodniške službe okrožnega sodnika.
114. člen

Višji strokovni sodelavci Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lahko nadaljujejo z delom na vrhovnem sodišču po 31.12.
1994 (varianta: po 31. 12. 1995), če so izvoljeni v sodniško *
funkcijo.
'
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Do izvolitve po prejšnjem odstavku lahko višji strokovni sodelavci sodelujejo v delu vrhovnega sodišča samo z opravili, ki
im so jih lahko izvajali po dosedanjih predpisih.

(varianta: do 31. 12. 1995) niso izvoljeni v sodniško funkcijo,
po preteku tega datuma nadaljujejo z delom kot sodni referenti po določbah tega zakona.

Strokovni sodelavci drugih sodišč, ki imajo sklenjeno delovno
na razmerje za določen čas, nadaljujejo z delom in opravili po
ijo dosedanjih predpisih do izteka časa, za katerega so sklenili
no delovno razmerje.

115. člen

Strokovni sodelavci iz prejšnjega odstavka, ki imajo sklenjeno
je delovno razmerje za nedoločen čas, imajo prednost pri kandidiranju na razpisana prosta mesta sodnikov z omejenim mandatom, do izvolitve pa nadaljujejo z delom in opravili po
dosedanjih predpisih.
Strokovni sodelavci iz prejšnjega odstavka, ki do 31.12.1994
i«
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Z dnem uveljavitve tega zakona se za sodnike preneha uporabljati določba 36. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92).
116. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlagane določbe v osnutku zakona o sodniški službi temeIjijo na načelih, predstavljenih v predlogu za izdajo tega
zakona. V skladu z njimi se predlaga, da sodnik z nastopom
dolžnosti stopi v službeno razmerje z Republiko Slovenijo, ki
le javnopravno razmerje in ki ima tudi nekatere elemente
delovnega razmerja, vendar po mnenju predlagatelja sodnik
ni delojemalec države, ampak nosilec ene od vej oblasti (1.
člen).

0

Ustava opredeljuje funkcijo sodnika kot trajno in hkrati zahteva, da zakon poleg drugih pogojev določi tudi starostno
mejo za izvolitev (prvi odstavek 129. člena), iz česar je po
mnenju predlagatelja možno sklepati na namen ustavoda,j. ialca, daje treba predvideti takšno starostno mejo, ki zagotava Ija poleg strokovne izkušenosti tudi določeno življenjsko zre;0 lost, ki jo je treba zahtevati za sodnika, ki bi mu državni zbor
podelil trajni mandat za izvajanje sodne oblasti. Takšna
ustavna ureditev na drugi strani vsebinsko zahteva, da se
predvidi sodnika s posebnim položajem, ki je v bistvu za
_ določen čas dan na preizkušnjo, ki omogoča ugotovitev tako
njegove strokovne usposobljenosti, kot tudi vseh drugih
pogojev, ki se morajo zahtevati za polno opravljanje sodniške
funkcije. Da je bil takšen tudi namen ustavodajalca po mnenju
^ predlagatelja jasno izhaja iz določbe 131. člena ustave, ki
11 Izrecno določa, da imajo aktivno in pasivno volilno pravico za
volitve članov sodnega sveta samo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, iz česar je mogoče z argumentom
nasprotnega sklepanja nedvoumno utemeljevati nakazani
ustavodajalčev namen. Po mnenju predlagatelja je takšna
kategorija sodnikov za učinkovito delovanje sodstva tudi
nujno potrebna. Poleg razloga, da je le tako možno pridobiti
izkušnje, ki so med pravniškimi poklici lastne samo sodniškemu, je treba posebej poudariti, da sodišča odločajo tudi
v številnih t.im. rutinskih zadevah, ki predstavljajo nesmotrno
obremenjevanje izkušenih sodnikov, ki pa na drugi strani
omogočajo usposabljanje za odgovornejše delo. To velja
poudariti tudi z vidika tega, da je določene prekrške, o katerih
sedaj odločajo sodniki za prekrške, treba zaradi uskladitve
z mednarodnimi dokumenti, ki nas zavezujejo, prenesti
v sodno pristojnost, kajti samo sodna oblast je lahko pristojna
za izrekanje zaporne kazenske sankcije. Za sodnike za prekrške pa že sedanja zakonodaja zahteva manj stroge pogoje kot
za sodnike. Glede na navedeno je po mnenju predlagatelja
utemeljeno predlagati uzakonitev sodnika z omejenim mandatom, kot se predvideva v določbi drugega odstavka 2. člena
osnutka zakona, njegov položaj pa razčlenjuje v zakonskih
določbah 16. do 18. člena, med tem ko je obseg opravil, za
katera naj bi bil pristojen, predlagan v zakonu o sodiščih. Ker
obstojijo o mmožnosti uvedbe sodnika z omejenim mandatom nasprotujoče si razlage, je v varianti k določbi 2. člena
predlagano črtanje te rešitve. Ob jezikovni razlagi prvega
odstavka 129. člena ustave Republike Slovenije bi lahko
obstajal samo sodnik, ki mu je dodeljen trajni mandat. V primeru sprejema variantne rešitve bi to pomenilo določene
korekcije v zakonu tudi na drugih področjih. Predvsem se
v tem primeru odpre vprašanje starostne meje, ki bi jo morali
znižati. Strokovni sodelavci ne morejo opravljati zadev, ki
vsebinsko predstavljajo sojenje, pa naj gre za še tako baga-.
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telne zadeve. Tako se v bistvu znižuje učinkovitost sodstva kot
celote.
Predlagane določbe 3. do 7. člena predstavljajo temeljna
pravila, ki so podrobneje urejena v posameznih določbah
zakona, pri čemer gre zlasti za dolžnost sodnika, da mora tudi
pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin, ki so mu tako kot
vsem drugim zagotovljene z ustavo, vselej ravnati tako, da
varuje sodniški ugled, in za temeljne sodnikove pravice, ki so
mu zagotovljene z zakonom. Predlagana določba drugega
odstavka 7. člena je odraz določbe prvega odstavka 134.
člena ustave, po kateri sodnika ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal v sojenju, kar mora kot načelo
veljati tudi za disciplinske postopke.
Z določbami 8. do 13. člena se predlaga ureditev pogojev, ki
jih mora izpolnjevati oseba, da je lahko izvoljena v trajno
sodniško funkcijo (9. člen - splošni pogoji). Pri tem se predlaga, da bi kot spodnjo starostno mejo, pri kateri bi lahko
oseba bila izvoljena za sodnika s trajnim mandatom, postavili
30. leto starosti. Po mnenju predlagatelja je v času od diplome
do te starosti mogoče zagotoviti določeno predhodno izobraževanje in usposabljanje, ki oblikuje ustrezno izkušenega
sodnika. Pogoja, ki sta predlagana v 6. in 7. točki 9. člena, sta
pogoja osebnostne primernosti, ki jo sicer zahodnoevropske
zakonodaje že zelo zaostrijo pri sprejemu v sodniško pripravništvo, zahtevajo pa jo tudi za sodnika. Glede na vse sodnikove dolžnosti, glede na njegovo moč, da lahko z akti oblasti
odloča o pravicah, je po mnenju predlagatelja utemeljeno
zahtevati, da mora biti to oseba z visokimi moralnimi kvalitetami, značajsko trdnostjo, sposobnostjo odločanja ipd..
V določbah 10. do 13. člena so opredeljeni posebni pogoji, ki
naj se zahtevajo za posamezna sodniška mesta v hierarhiji
sodne organizacije. Pogoji so po mnenju predlagatelja
postavljeni tako, da naj zagotovijo možnost sodniškega
napredovanja, na drugi strani pa tako, da ostaja sodstvo
kadrovsko na vseh nivojih v celoti odprto tudi do drugih
pravnih poklicev, kar sicer v kontinentalnih evropskih državah, s katerimi se navadno primerjamo, ni v navadi, ker je
zunanji vstop v sodstvo, razen na samem začetku, praviloma
izjemen. Vendar pa je prav zaradi tega po našem mnenju
utemeljeno zahtevati daljši čas opravljanja drugega pravnega
poklica, kot pa za sodniško napredovanje. Edina izjema, ki se
predvideva, naj bi bila izenačenost državnotožilske službe
s sodniško (drugi odstavek 14. člena).
Za sodnika z omejenim mandatom predlagamo izpolnitev
v temelju enakih pogojev, kot za sodnika s trajnim mandatom,
razen dolžine sodniškega staža in zahtevane spodnje starostne meje.
Z določbami 9. do 27. člena se predlaga uzakonitev razpisnega postopka in postopka izbire za zasedbo prostega sodniškega mesta.Personalni sveti imajo v tem postopku predvsem
vlogo dajanja mnenja, kajti vloga izbire med kandidati je
ustavno dana sodnemu svetu in je po mnenju predlagatelja ni
mogoče z ničemer zakonsko omejevati. Pač pa je treba zago55

toviti, da ima sodni svet na razpolago vso relevantne podatke
o kandidatih, ki mu bodo omogočali izbiro najboljših kandidatov. V skladu s predlagano temeljno rešitvijo, da državni zbor
sodniku enkrat podeli trajni mandat in da sodnik s trajnim
mandatom pridobi pravico do napredovanja, je treba predlagati v postopku izbire najboljšega kandidata dve možnosti,
odvisno od tega, ali sodni svet izbere kandidata, ki še nima
trajnega mandata, ali pa kandidata, ki je že pridobil pravico do
napredovanja na višje sodniško mesto. V prvem primeru je
glede na ustavne določbe sodni svet dolžan predlagati kandidata v izvolitev (23. člen) in z izvolitvijo v državnem zboru bi se
hkrati štelo, da je sodnik imenovan na sodniško mesto, za
katerega je kandidiral (24. člen). Medtem ko v drugem primeru sodni svet imenuje sodnika na višje sodniško mesto (26.
člen).
V izogib dosedanjim različnim pojmovanjem o času nastopa
sodniške funkcije se v določbi 28. člena izrecno predlaga, da
sodnik nastopi sodniško službo, ko zapriseže, kar pomeni, da
s tem trenutkom nastopijo vse sodniške dolžnosti in pravice,
kar je sicer normalna situacija za nastop javne - oblastne
funkcije.
Z določbami 29. do 32. člena se predlaga ureditev napredovanja, ki naj bi bilo dvojno. In sicer napredovanje v plačilnih
razredih, glede katerega predlagamo, da se izvršuje avtomatično v krajših časovnih obdobjih, v daljših časovnih obdobjih
pa na podlagi ocenjevanja, ter napredovanje na višje sodniško mesto oziroma položaj. Napredovanje po plačilnih razredih v bistvu pripada po predlagani ureditvi tudi sodnikom
z omejenim mandatom, med tem ko velja za napredovanje na
višje mesto oziroma v položaj svetnika samo za sodnike
s trajnim mandatom. Izjema se predlaga pri napredovanju na
višja sodniška mesta samo za napredovanje v vrhovnega
sodnika (tretji odstavek 29. člena), kar je po menju predlagatelja glede na ustavno določen položaj vrhovnega sodišča
ustrezno. Z določbami 33. do 37. člena se predlaga uzakonitev kriterijev, na podlagi katerih naj se opravlja tako izbira
kandidatov, kot tudi napredovanje sodnikov. Pri tem je treba
upoštevati, da lahko predlagatelj le relativno določno opredeli
te kriterije, kot je to predlagano predvsem v določbi 35. člena,
pri čemer jim bo polno vsebino seveda lahko dala šele daljša
praksa v delovanju sodnega sveta.
Trajni sodniški mandat zahteva tudi določeno notranje preverjanje sodniškega dela v sodstvu, ki je namenjeno predvsem zagotovitvi napredovanja. Zato se v določbah 38. do 41.
člena predlaga način ocenjevanja sodniškega dela, postopek
ocenjevanja in organe, ki so pristojni za ocenjevanje, kar vse
je pridržano sodstvu samemu. V ta postopek se vključi kot
zadnji sodni svet, vendar ne s pristojnostjo neposrednega
vsebinskega ocenjevanja sodnikovega dela, ampak z odločitvijo o sodnikovem napredovanju, ki mu je podlaga ocena
sodniškega dela. Sankcija za izrecno negativno oceno sodniškega dela je predvidena v določbi 7. točke 79. člena osnutka
zakona.
Ker je sodnik nosilec oblasti, je po mnenju predlagatelja
posebej in primarno treba postaviti sodniške dolžnosti, ki jim
seveda sledijo tudi sodniške pravice in to predvsem tiste, ki
izhajajo iz službe in ki se drugim na podoben način zagotavljajo iz naslova delovnega razmerja. Zato se v določbah 42. do
47. člena izrecno opredeljujejo sodniške dolžnosti, katerih del
se nanaša tudi na prepoved opravljanja funkcij ali poslov, ki
so že po določbah ustave ali naj bi bile po določbah tega
zakona nezdružljive s sodniško funkcijo. Sankcije za prekršitev sodniških dolžnosti so predlagane v določbah o prenehanju sodniške funkcije (6. točka 79. člena) in o disciplinski
odgovornosti sodnika oziroma, če gre za zelo hude kršitve, ki
so tudi kazenskopravno sankcionirane in se ugotavljajo
v kazenskem postopku, je to razlog za razrešitev sodnika (82.
in 83. člen).
Z določbami 49. do 56. člena osnutka zakona se predlaga
uzakonitev sistema sodniških plač, ki po mnenju predlagatelja ustreza sistemu trajnega sodniškega mandata, katerega
korelat je izdelan sistem napredovanja. Zato se predlaga
zakonska razvrstitev različnih vrst sodnikov v plačilne skupine, znotraj plačilnih skupin pa uvrstitev v plačilne razrede,
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ker je le tako mogoče zagotoviti ustrezna notranja razmerji
Pri tem se predlaga zakonska določitev osnove za izračif
sodniške plače v fiksnem znesku (prvi odstavek 50. člena),'
je prilagojen temu, da se za predsednika vrhovnega sodišči
ki predstavlja najvišjo sodniško funkcijo, določi plača, ki)
enaka plači, določeni med predsednikom ustavnega sodišb
in sodnikom ustavnega sodišča. Takšno razmerje je po mnl
nju predlagatelja ustrezno glede na položaj med posamel
nimi najvišjimi državnimi funkcijami, pri čemer se s prediI
gano določbo drugega odstavka zagotavlja trajna ohranite
tega relativnega razmerja. Ob tako temeljno postavljenet
sistemu se predlaga še režim sodniškega dodatka, ki d
poznajo tudi druge države, v našo ureditev pa je bil prvi
pripeljan s poslanskim zakonom, uzakonjen pa je tui
v veljavnem zakonu o sodniških plačah. Za predsednik
sodišč, ki poleg tega, da opravljajo sodno funkcijo, vodi}
poslovanje sodišča in odgovarjajo za poslovanje (s čimer rt
mislimo na sojenje), so, kot je običajno tudi v drugih ured
tvah, predlagajo še posebni funkcijski dodatki za vodstveni
funkcijo.
Določbe 58., 59. in 60. do 62. člena predstavljajo rešitve, ki S>
identične rešitvam, ki veljajo za poslance.
Z določbami 63. do 65. člena se predlaga ureditev sodnikod
pravice do dopusta, pri čemer se s predlagano določbo 6*
člena sodnika posebej zavezuje, da to svojo pravico uvelja<
tako, da ni ovirano opravljanje sodniške službe.
Predlagana določba 66. člena je sicer na videz formalni
vendar ima svoje vsebinsko ozadje. Državni zbor je že uzakc
nii podobno določilo za odvetnike, ki se bo pričelo uporabljal
z uveljavitvijo te določbe. Enako določbo bo predlagate
predlagal v zakonu o državnem tožilstvu. Stranke v postopk
pred sodiščem uveljavljajo svoje pravice, zanje gre za včasil
tudi življenjsko najpomembnejša vprašanja, zato je primeri
in ustrezno, da je takšen tudi odnos sodišča do njihoviI
vprašanj, ki se v enem (manjšem sicer) delu kaže tudi v zunt
njem poudarku dostojanstva sodišča. In odraz tega je slui
beno oblačilo.
S predlaganimi določbami 67. do 70. člena se ureja sistefl
sodniškega izobraževanja, ki naj zagotovi sistematično stre
kovno usposabljanje sodnikov. To je po mnenju predlagatelj'
mogoče zagotoviti s posebnimi štipendijami za izobraževanj'
doma in v tujini (67. in 68. člen), kakor tudi s posameznih
priložnostnimi izobraževanji.
Načelo nepremakljivosti sodnika je eno od načel, ki /
navadno za sodnike s trajnim mandatom zapisano že v ustS
vah, ki pa ima vselej svoje določene odstope, vendar sarrt
v primerih, ki jih zakon izrecno določa. Temu so namenjen1
predlagane določbe 71. do 76. člena. Bistvo predlagani!
določb je prav v tem, da je za premestitve ali dodelitve na del<
v drug organ v zakonško določenih primerih potrebno vnt
prejšnje pisno soglasje sodnika, edina izjema predstavlja pfl
mere, ki so predlagani v določbi 71. člena.
V določbah 77. in 78. člena se v skladu s temeljnimi dolot
bami, ki so za sodnike in drugo sodniško osebje predlagani
že v zakonu o sodiščih, samo za sodnike predlagane posebni
določbe, ki naj uredijo, kateri osebni podatki sodnikov si
zbirajo, in ki ob veljavnih določbah zakona o varstvu osebni
podatkov še dodatno zaostrujejo režim uporabe teh podatko'
in ravnanja z njimi.
V določbi 79. člena se predlaga uzakonitev razlogov, kateriI
nastop pomeni prenehanje sodniške funkcije po sameri
zakonu, v nadaljnjih določbah pa posledice prenehanja funK
cije.
V določbah 82. do 86. člena se glede na določbo 132. členi
ustave predlaga način razrešitve sodnika, katerega podlaga j<
v vsakem primeru pravnomočna sodba kazenskega sodišči
v čemer se odraža tudi eno temeljnih načel, ki izhaja t
mednarodnih dokumentov, da o sodnikovih kršitvah ustave H
zakona odločajo organi, ki imajo sami prav tako neodvisel
položažj, kar zagotavlja nepristranskost, ki krepi sodnikovi
neodvisnost.
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V določbah 87. do 101. člena se predlaga ureditev disciplinske odgovornosti z disciplinskimi sankcijami in določitvijo
disciplinskih organov, ki so v bistvu disciplinska sodišča,
zaradi česar se tudi predlaga smiselna uporaba določb kazenskega postopnika. Glede na zgoraj citirano ustavno določbo,
ki v temelju ureja možne načine prenehanja sodniške funkcije, v naši pravni ureditvi z disciplinskim režimom po mnenju
predlagatelja ni mogoče uzakoniti odvzema sodniške funkcije, kar sicer druge ureditve poznajo. Zato se kot disciplinski
predlagajo samo ukrepi, predvideni v 89. členu.
Predlagane določbe 102. do 107. člena predstavljajo ureditev
suspenza sodnika v zakonsko določenih primerih, predvsem
ko gre za kazenski postopek proti sodniku. Pri tem se predlaga obligatorni suspenz za primere, ko gre za sum storitve
kaznivega dejanja z zlorabo sodniške funkcije, v drugih primerih pa fakultativni suspenz. V določbi 106. člena se predlaga ureditev postopka, kadar se zahteva dovoljenje državnega zbora za uvedbo kazenskega postopka proti sodniku.
Pri tem predlagatelj posebej opozarja, da je predlagana ureditev v določeni meri drugačna, kot velja po sedanjem poslovniškem sklepu, po katerem nastopa kot vmesni člen sodni svet
kot predlagatelj. Po mnenju predlagatelja namreč takšna ureditev ni procesno mogoča, saj se vsak postopek začne z neko
iniciativo, v zadevnem primeru je to zahteva upravičenega
organa, ki ga določa zakon o kazenskem postopku. In državni
zbor mora o tej zahtevi odločiti. Zato sodni svet lahko daje
samo mnenje v postopku, ne pa predloga, ki po svoji vsebini
označuje prav tako začetno iniciativno fazo.
V prehodnih določbah se predlaga ureditev, ki bi po mnenju
predlagatelja glede na sistemsko spremembo v položaju sodnika in glede na organizacijske spremebe zagotovila ustrezen
prehod na novo ureditev. Glede na določbo 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, ki je
namenjena varovanju sodniških mandatov in ki hkrati
pomeni, da ob sprejemu novega zakona ni prosto nobeno
sodniško mesto, predlagatelj meni, da prehoda sedanjih sodniških mandatov v trajni mandat ni mogoče opraviti z razpisom prostih sodniških mest. Zato predlaga poseben postopek
s pogoji (110. člen), ki bi sodnikom, ki opravljajo sodniško

funkcijo ob uveljavitvi tega zakona, omogočil, da pridejo do
trajnega mandata, če bodo tako želeli, sicer pa imajo možnost
dokončati svoj sedanji mandat in seveda kadarkoli konkurirati
na razpisana prosta mesta sodnikov s trajnim mandatom po
določbah predlaganega zakona. Predlagana določba 109.
člena je po mnenju predlagatelja ustrezna glede na predlagane spremebe v sistemski ureditvi.
Z določbo 112. člena se predlaga, da se hkrati s polnim
vsebinskim pričetkom uporabe nove sistemske zakonodaje
pričnejo uporabljati v polni meri tudi vse določbe zakona, ki
zadevajo položaj sodnika, vključno z določbami, ki naj bi
urejale sodniške plače. Zaradi predlagane spremebe organizacije, ki zadeva prvostopna sodišča, bo glede na obstoječo
kadrovsko situacijo na temeljnih sodiščih treba predvideti
določene odmike, ki bodo veljali samo za prehodno ureditev.
Eden od takšnih je tudi predlagana določba tretjega odstavka
112. člena, ki naj omogoči začasno ugodnejši položaj izkušenim sodnikom, ki bodo glede na naravo dela ostali na okrajnih
sodiščih in bi bili sicer v bistveno neugodnejšem položaju
v primerjavi z zelo mladimi sodniki, ki bodo na položaju
sodnikov okrožnega sodišča glede na vrsto zadev, v katerih
sodijo sedaj.
Z določbo 113. člena predlagamo vključitev sodnikov, ki bodo
nadaljevali z delom v okviru sedanjega mandata, v novo
predlagani sistem, vključno s pravico do uvrstitve v posamezni plačilni razred, vendar do pridobitve trajnega mandata
ne bodo mogli imeti vseh tistih pravic, za katere je z zakonom
določeno ali iz zakona jasno izhaja, da gredo samo sodnikom
s trajnim mandatom.
Ker se s predlaganimi rešitvami zakona v bistvu odpravlja
sedanja kategorija strokovnih sodelavcev na sodiščih, ki
imajo zelo omejen delokrog, je treba predlagati ustrezno
prehodno obdobje, ki naj omogoči, da se le-ti na eni strani
transformirajo v sodnike z omejenim mandatom, oziroma, če
gre za strokovne sodelavce na vrhovnem sodišču, v sodnike
s trajnim mandatom, ki so v skladu z zakonom lahko dodeljeni
na delo na vrhovno sodišče. Zato se predlaga določba 114.
člena.
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Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 10. junija 1993
določila besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.

člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstavu za
pravosodje.

OSNUTEK ZAKONA o pravniškem državnem izpitu
katere se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni izpit.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta zakon določa tudi način in pogoje, pod katerimi Republika
Slovenija podeljuje štipendije za potrebe sodišč in drugih
pravosodnih organov.

Ta zakon ureja pripravništvo po pridobljenem strokovnem
naslovu diplomirani pravnik zaradi usposabljanja za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica
odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za

2. člen

poročevalec

Pripravništvo po tem zakonu traja dve leti. Izvaja se na sodiš57

čih (v nadaljnjem besedilu: sodniško pripravništvo) in kot
izbirno usposabljanje ter se zaključi s pravniškim državnim
izpitom.
3. člen

8. člen

p

Če je prijavljenih za opravljanje pripravništva več kandidatovi J3
kot je prostih mest sodniških pripravnikov, določi predsednik '
višjega sodišča prednostni vrstni red za zasedbo prostih mest ^

Sodniški pripravnik opravlja pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, lahko pa tudi kot oseba v delovnem
razmerju pri drugem delodajalcu v okviru izobraževanja, ki ga
zagotavlja delodajalec, oziroma volontersko.

Prednost med prijavljenimi kandidati imajo kandidati, ki so
v času študija dosegli višjo povprečno oceno. Med kandidat
z enako povprečno oceno imajo prednost kandidati, ki imajo
višjo povprečno oceno iz učnih predmetov, ki sodij«
v področje civilnega in kazenskega prava.

Pripravnik, ki opravlja sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, oziroma kot volonter, je,
razen glede delovnega razmerja, v pravicah, obveznostih in
odgovornostih v enakem položaju kot pripravnik, ki je sklenil
delovno razmerje na sodišču.

Med kandidati, ki imajo kljub kriterijem iz prejšnjega odstavki
enak položaj, imajo prednost kandidati, ki so se ali z izredne
dobro oceno diplomske naloge ali kako drugače na posameznem pravnem področju v času študija posebej odlikovali.

Sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, lahko traja največ eno leto, razen v primerih,
ko je v skladu z določbami tega zakona podaljšano.

Diplomiranemu pravniku, ki je opravil pripravništvo oziroma
strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se prizna čas že
opravljenega pripravništva, če je bilo le-to opravljeno v eni
od možnih izbirnih oblik razporeda pripravništva po določbah
tega zakona, ter ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki
je vsebinsko enak opravljenemu strokovnemu izpitu.

Prednostni vrstni red se izdela po kriterijih iz prejšnjega člen!
posebej za kandidate, ki se prijavijo za opravljanje sodniškega
pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja na sodišču \<
posebej za kandidate, ki bodo opravljali sodniško pripravni
štvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec
oziroma volontersko.
10. člen

5. člen
Skupno število pripravniških mest na posameznih sodiščih
določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje.

Prednostna vrstna reda po določbi prejšnjega člena določ
predsednik višjega sodišča trideset dni pred izpraznitvijc
enega ali več sodniških pripravniških mest in o njih obvest
vse kandidate, ki so do tega dne vložili zahtevo za opravljanj«
pripravništva.

K predlogu iz prejšnjega odstavka dajo mnenje sodni svet ter
Odvetniška in Notarska zbornica Slovenije.
Skupno število pripravniških mest se določi tako, da je dve
tretjini mest določenih za pripravnike, ki sklenejo delovno
razmerje na sodišču, in ena tretjina za pripravnike, ki jim
izobraževanje v državnem organu zagotavlja delodajalec oziroma za volonterske pripravnike.
II. PRIPRAVNIŠTVO
1. Pogoji za spre|em za sodniškega pripravnika in način
izbire kandidatov
6. člen
Sodniški pripravnik je lahko, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali
nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete.
Sodniški pripravnik je lahko tudi tuj državljan, če aktivno
obvlada slovenski jezik in izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega odstavka in če obstaja pravna in dejanska vzajemnost
z državo, katere državljan je.
7. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, vloži prijavo
za opravljanje pripravništva pri predsedniku tistega višjega
sodišča, na območju katerega želi opravljati pripravništvo.
Prijavi za opravljanje sodniškega pripravništva je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena in
dokazila, ki so potrebna zaradi določitve prednostnega vrstnega reda opravljanja pripravništva po določbah tega zakona.
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Kolikor na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka ni mogoč«
določiti prednostnega vrstnega reda, se upošteva kot dodatn
kriterij čas vložitve prijave za opravljanje pripravništva.
,
9. člen

4. člen

n
p

11. člen
Kandidate, ki so po določbah prejšnjih členov pridobili pravico do opravljanja sodniškega pripravništva, imenuje za sod'
niške pripravnike predsednik višjega sodišča.
Sodniški pripravniki, ki so kandidirali za prosta pripravniške
mesta zaradi sklenitve delovnega razmerja, sklenejo delovno
razmerje na višjem sodišču, na območju katerega bodo
opravljali sodniško pripravništvo.
Z aktom o imenovanju iz prvega odstavka tega člena s«
pripravniki razporedijo na posamezno sodišče v skladu
z določbami tega zakona.
2. Potek pripravništva
12. člen
Če je sodniški pripravnik v času pripravništva opravičeno
odsoten za več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas
odsotnosti ustrezno podaljša.
Odsotnost iz prejšnjega odstavka je opravičena v primerih, ko
gre sodniškemu pripravniku po predpisih, ki veljajo za strokovno in upravnotehnično osebje na sodiščih, nadomestilo
plače.
O podaljšanju pripravništva odloči predsednik višjega
sodišča. Zoper odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo
za pravosodje.
13. člen
Sodniško pripravništvo poteka po časovno določenem razporedu.
poročevalec

Pripravništvo ali delo v izbirnih oblikah usposabljanja po
določbah tega zakona se priznava kot pripravništvo za opravjH Ijanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj eno leto.
it
V okviru določenega razporeda usposabljanja ima lahko sodSniški pripravnik po svoji izbiri en mesec prostega časa za
pripravo na pravniški državni izpit.
v

14. člen
j Sodniški pripravnik se usposablja na sodiščih in sicer:
I - štiri mesece v kazenskem sodstvu,
j, - štiri mesece v civilnem sodstvu,
- dva meseca v gospodarskem sodstvu,
- dva meseca v delovnem sodstvu.
J Usposabljanje iz prejšnjega odstavka je obvezno.
Podrobnejši program sodniškega pripravništva predpiše
minister za pravosodje, posamičen razpored odredi predsednik višjega sodišča.
*
i
15. člen
iT Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje diplomira; nega pravnika:
1. v eni od oblik iz prvega odstavka prejšnjega člena;
2. na ustavnem sodišču;
3. pri državnem tožilstvu;
4. pri zakonodajnem organu;
5. v državni upravi;
: 6. pri notarju;
: 7. pri odvetniku;
: 8. pri javnem pravobranilstvu;
i 9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli;
10. v pravni službi pravne osebe.
Izbirno usposabljanje se upošteva pri izbirnem pravnem
področju pravniškega državnega izpita.
16. člen
Čas pripravništva po tem zakonu se všteva v čas z zakonom
zahtevanih praktičnih izkušenj za opravljanje posameznih
z zakonom določenih funkcij oziroma poklicev, če zakon tako
določa.
17. člen
Sodniškemu pripravniku je treba zagotoviti, da se z opravljanjem posameznih pravnih opravil v skladu z zakonom in
izobraževanjem vsestransko usposablja za samostojno pravniško delo.

Pripravniku ne pripada sodniški dodatek.
III. PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT
19. člen
Sodniški pripravnik ob zaključku pripravništva vloži zahtevo
za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem
besedilu: izpit).
Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži dva meseca
pred zaključkom pripravništva.
Zahtevi za opravljanje izpita je treba priložiti dokazila o opravljenem pripravništvu z vsemi mnenji iz tretjega odstavka 17.
člena tega zakona in dokazila o opravljenem izbirnem usposabljanju s podatki o njegovi vsebini in trajanju.
Z odločbo, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi tudi
čas in kraj opravljanja izpita ter izpitno komisijo. Od dneva
vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena do dneva
opravljanja izpita ne sme preteči več kot dva meseca.
20. člen
Pristop k izpitu dovoli minister za pravosodje. Pristop k izpitu
se sme zavrniti samo, če kandidat ni opravil pripravništva
v skladu z določbami tega zakona.
Pripravniku, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi
uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop.
21. člen
Izpit se opravlja pred petčlansko izpitno komisijo.
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje na predlog
ministra za pravosodje za posamezna področja izpita Vlada
Republike Slovenije izmed izkušenih sodnikov, državnih tožilcev, odvetnikov, notarjev ter drugih uglednih pravnih strokovnjakov.
Varianta drugega odstavka:
Predsednika in člane izpitne komisije imenuje minister za
pravosodje za posamezna področja na predlog predsednikov
sodišč, sodnega sveta, državnih tožilstev, odvetniške in notarske zbornice izmed izkušenih sodnikov, državnih tožilcev,
odvetnikov, notarjev ter drugih uglednih pravnih strokovnjakov.
22. člen

Nadzor nad usposabljanjem izvaja predsednik višjega
sodišča, na območju katerega se sodniški pripravnik usposablja.

Z izpitom se preverja, ali je sodniški pripravnik pridobil
potrebna znanja in se praktično usposobil za samostojno
opravljanje pravniških del za opravljanje funkcij oziroma
poklica iz 1. člena tega zakona.

Sodniki ali druge osebe, ki so določene za spremljanje dela
sodniškega pripravnika, po končanem usposabljanju na
posameznem področju pripravijo pismeno mnenje.

Izpit je sestavljen iz pismenega in ustnega dela. Ustni del se
opravlja za pismenim delom.
23. člen

Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika
predpiše minister za pravosodje.

Pismeni del izpita zajema izdelavo pismenih nalog s kazenskega in civilnega področja. Eno od obeh področij je na
kandidatovo prošnjo mogoče zamenjati s kandidatovim izbirnim področjem.

18. člen
Sodniški pripravnik, ki je sklenil delovno razmerje na sodišču,
prejema v času pripravništva plačo ter ima druge pravice in
obveznosti, ki so z zakonom določene za strokovno in upravnotehnično osebje na sodiščih.
Plača sodniškega pripravnika se določi po kriterijih, ki veljajo
za določitev plač sodnikov, s tem da se za pripravnika določi
plačilni razred 2,9.
poročevalec

Kandidat si kot izbirno področje lahko izbere gospodarskopravno, delovnopravno ali upravno-pravno področje.
24. člen
Pismeni del izpita traja za vsako pismeno nalogo po osem ur.
Kandidat ima lahko pri pismenem delu izpita pri sebi zakone
in druge predpise ter strokovno pravno literaturo.
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V času opravljanja pismenega dela izpita se kandidat ne more
z nikomer posvetovati.
Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka ima enake
posledice kot negativno ocenjena pismena naloga.
25. člen

29. člen
Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izda izpitna komisij
potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednil
izpitne komisije.
Doseženo število točk na izpitu se ne vpisuje v potrdilo.

Pismeni del izpita za posamezno področje praviloma zajema
izdelavo sodne odločbe, lahko pa, ob upoštevanju kandidatovega izbirnega usposabljanja, tudi sestavo rednega ali izrednega pravnega sredstva, sestavo upravne odločbe na prvi ali
drugi stopnji odločanja, kakor tudi sestavo tožbe za sprožitev
upravnega spora, sestavo pogodbe ali drugo podobno pravniško opravilo.

Podatki o doseženem številu točk za posameznega kandidati
se evidentirajo kot podatki o sodniškem pripravništvu.

26. člen

31. člen

Pozitivno ocenjen pismeni del izpita je pogoj za opravljanje
ustnega dela izpita.

Štipendije za potrebe pravosodnih organov v Republiki Slove
niji (v nadaljnjem besedilu: pravosodne štipendije) podeljuj*
ministrstvo za pravosodje.

Če je negativno ocenjeno le eno področje pismenega dela
izpita in je drugo ocenjeno z najmanj osmimi točkami, predsednik komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca
ponavlja pismeni del izpita s področja, ki je bil negativno
ocenjen.
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30. člen

IV. ŠTIPENDIRANJE ZA POTREBE PRAVOSODNIH OP
GANOV

Sredstva za štipendije po prejšnjem odstavku se zagotavljajo
s proračunom Republike Slovenije.
32. člen

Delna ponovitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben
pristop k izpitu.

Pravosodne štipendije se podeljujejo študentom prava.

Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje, da
celotnega izpita ni opravil.

Pri podelitvi štipendij študentom se upošteva njihova sposobnost, ki zagotavlja uspešno šolanje.

Varianta: Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
27. člen
Ustni del izpita zajema preverjanje usposobljenosti kandidata
na naslednjih pravnih področjih:
- civilno materialno in procesno pravo,
- kazensko materialno in procesno pravo,
- upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor,
- gospodarsko in delovno pravo,
- ustavna ureditev ter organizacija pravosodja in organizacija
državne uprave.
Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar skupno največ dve uri.

33. člen
Minister za pravosodje predpiše merila za podeljevanje pravosodnih štipendij, postopek določanja višine štipendij ter
postopek dodeljevanja štipendij.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z izpitom po določbah tega zakona je izenačen pravosodni
izpit in z njim izenačeni izpiti po doslej veljavnih predpisih.

Podrobnejšo vsebino in potek ustnega dela izpita predpiše
minister za pravosodje.

Diplomiranemu pravniku, ki je opravil upravni ali drug strokovni izpit kot diplomirani pravnik, se prizna del pravniškega
državnega izpita, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.

28. člen

O priznanju dela izpita po prejšnjem odstavku odloči minister
za pravosodje v odločbi o pristopu k izpitu.

Pismeni in ustni del izpita se ocenita tako, da se vsaka
pismena naloga oceni s točkami od 0 do 10 in vsako področje
ustnega dela izpita s točkami od 0 do 10.

35. člen

Posamezno področje izpita je uspešno opravljeno, če je ocenjeno najmanj s 6 točkami.
Zagovor pismenega dela izpita se ocenjuje v okviru ustnega
dela izpita na področju, s katerega je izdelana pismena naloga.
Za skupno pozitivno oceno izpita mora kandidat zbrati najmanj 42 točk, pri čemer nobeno od posameznih področij ne
sme biti ocenjeno z manj kot 6 točkami.
Če kandidat skupno zbere 42 točk, pa le eno od področij
ustnega dela izpita ni ocenjeno kot uspešno, predsednik
izpitne komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca
ponavlja izpit iz tega področja.
Ponovitev izpita iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben
pristop k izpitu.
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Diplomiranemu pravniku, ki ima, predno se pričnejo uporabljati določbe tega zakona, opravljeno prakso v eni od oblik
izbirnega usposabljanja po določbah tega zakona, se opravljena praksa všteje v čas pripravništva, ki ga določa ta zakon.
O vštevanju opravljene prakse v pripravništvo po prejšnjem
odstavku odloči minister za pravosodje.
36. člen
Če je z zakonom določeno, da opravlja tuj državljan preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije,
Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše vsebino in
način opravljanja preizkusnega izpita v skladu z določbami III.
poglavja tega zakona, do pričetka uporabe tega zakona pa
v skladu s predpisi, ki urejajo pravosodni izpit.
Preizkusni izpit iz prejšnjega odstavka se opravlja ustno.
poročevalec
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37. člen
Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona
izpolnjujejo pogoje za opravljanje pravosodnega izpita oziroma opravljajo pripravništvo v pravosodnih organih ali pri
odvetnikih zaradi pridobitve pravice pristopa k pravosodnemu izpitu, nadaljujejo usposabljanje in opravljajo pravosodni izpit po doslej veljavnih predpisih.
Diplomirani pravniki, ki ob pričetku uporabe tega zakona
opravljajo pripravništvo v drugih državnih organih, pridobijo
po enoletni pripravniški dobi v skladu s tem zakonom pravico
do enoletnega sodniškega pripravništva; lahko pa pripravništvo zaključijo z upravnim izpitom po doslej veljavnih predpisih.

in strokovne izpite na sodiščih, prenehajo uporabljati določbe
II. in III. poglavja zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni
upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80 in 27/85).
39. člen
Določbe tega zakona se pričnejo uporabljati s 1. 1. 1994.
Če do datuma iz prejšnjega odstavka niso uveljavljeni izvršilni
predpisi po določbah tega zakona, se do njihove uveljavitve
smiselno uporabljajo izvršilni predpisi, izdani na podlagi
zakona iz prejšnjega člena, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona.
40. člen

38. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se za pripravništvo

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

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Republike Slovenije je v maju 1992 sprejela predlog za izdajo zakona o pravniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu in predlagatelju naročila, da ob proučitvi in ustreznem upoštevanju pripomb, predlogov in mnenj
delovnih teles Skupščine, pisnih pripomb in razprave poslancev na sejah zborov pripravi osnutek zakona. V glavnem so
bile dane pripombe na izbirni izpit kot način selekcije, na
zapiranje možnosti, da gospodarstvo samo financira pripravništvo svojemu kadru, na pristojnosti ministra za pravosodje,
le manjši del pripomb pa se je nanašal na samo vsebino
pripravništva ter vsebino in način opravljanja državnega izpita.
Predlagatelj je dane pripombe večinoma upošteval, tako da
v osnutku zakona, razen pri določbah, ki zadevajo vsebino
pripravništva in sam državni izpit, predlaga drugačne rešitve
kot v prejšnji zakonski fazi.
S predlaganimi zakonskimi določbami naj bi se uredilo pripravništvo za diplomirane pravnike in strokovni izpit, ki je
tako kot veljavni pravosodni izpit namenjen predvsem za
opravljanje tistih funkcij oziroma poklicev, ki sodijo na
področje pravosodja (prvi odstavek 1. člena), glede na predlagano vsebino pripravništva pa je v bistvu namenjen vsem
diplomiranim pravnikom.
Predlagano je, da bi ta zakon urejal tudi štipendiranje za
potrebe pravosodnih organov, ki se v Republiki Sloveniji
izvaja, vendar je zaradi prenehanja veljavnosti družbenih
dogovorov, ki so urejali ta vprašanja, področje normativno
neurejeno. Zato so predlagane rešitve v drugem odstavku 1.
člena in členih 3o do 33. Predmet te zakonske ureditve naj bi
bilo štipendiranje pred pridobitvijo diplome, medtem ko po
mnenju predlagatelja ureditev podiplomskega štipendiranja
in izobraževanja v stroki sodi v zakonsko ureditev urejanja
posameznega poklica oziroma funkcije, za sodnike npr.
v zakon o sodniški službi.

nega izpita, je kot načelna določba predlagana uzakonitev
stalnega sistema dveh možnih statusov pripravnikov, ki pa se
razlikujeta le po delovnopravnem vidiku, ne pa glede vsebinskega položaja pripravnika, vsebine pripravništva in možnosti
pristopa k državnemu izpitu. V določbi 3. člena se zato predlaga možno usposabljanje ali tako, da pripravnika plača
država in sklene delovno razmerje na sodišču, ali pa tako, da
si diplomirani pravnik pripravništvo zagotovi v okviru izobraževanja, ki mu ga plača njegov siceršnji delodajalec, ali kot
pripravnik volonter. Glede na ta različen status se predvideva,
naj bi bilo vselej na razpolago eno tretjino pripravniških mest
za pripravnike, ki jih plačujejo drugi delodajalci, in pripravnike volonterje (tretji odstavek 5. člena). Dve tretjini pripravniških mest pa bi bilo na razpolago za pripravnike, ki jih plačuje
država. Predlagana ureditev omogoča diplomiranemu pravniku, da se sam odloči, kakšen status pripravnika bo hotel
pridobiti in v bistvu omogoča vsem diplomiranim pravnikom,
da pod enakimi pogoji pridobijo pravniški državni izpit in tako
izpolnijo pogoje za opravljanje določenih funkcij oziroma
poklicev. Zaradi tega, da se čimvečjemu številu diplomiranih
pravnikov omogoči pridobitev pravniškega državnega izpita,
je po mnenju predlagatelja nujno treba predlagati omejitev
v tretjem odstavku 3. člena.
Glede na številne pripombe o prevelikih pooblastilih pravosodnega ministra predlagatelj sedaj predlaga v 5. členu, da
skupno število pripravniških mest določa Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pri čemer je obvezno predhodno mnenje sodnega sveta ter odvetniške in notarske zbornice. Vlada je seveda tu omejena z že predstavljenim kriterijem razmerja dveh proti eni tretjini. Pri tem bo po mnenju
predlagatelja mogoče zagotoviti pri organih, kjer bo pripravnik lahko opravljal sodno prakso, približno 150 pripravniških
mest (če štejemo tudi pripravniška mesta pri državnih tožilstvih). To pa glede na sedanje letno število diplomantov prava
predstavlja omejitev glede na to, da se predlaga usposabljanje v sodni oblasti kot obvezno, vse ostale oblike pa so
alternativne. Sredstva za omogočanje pripravništva sicer ne
predstavljajo velike proračunske postavke, vendar je omejitev
s številom mest definirana s prostorskimi in drugimi materialnimi ter kadrovskimi (z vidika mentorstva) možnostmi. Te pa
zlasti v sodstvu ne dopuščajo bistvenega povečevanja že
določenih pripravniških mest.

Predlaga se, tako kot je to uzakonjeno že doslej za pripravništvo, ki se zaključi s pravosodnim izpitom, dveletno trajanje
pripravništva (2. člen), ker bi bil po mnenju predlagatelja
splošno določen rok trajanja pripravništva prekratek, kar
kažejo tudi izkušnje iz preteklih let, ko je bilo določen čas
uzakonjeno le enoletno pripravništvo. Pri tem se predvideva
kot obvezno najmanj eno letno sodniško pripravništvo, med
tem ko se pripravništvo v drugem letu (ali prvem, pač glede na
izbiro pripravnika) lahko opravlja v eni ali pa v večih izbirnih
oblikah, ki naj bodo z zakonom določene (15. člen). Te izbirne
oblike so predlagane tako, da v bistvu lahko diplomirani
pravniki ta del pripravništva opravljajo v praktično vseh možnih sferah, kjer sicer lahko delajo.

Iz primerjalnega pregleda ureditve sodniškega položaja v drugih državah je razvidno, da države delajo selekcijo med kandidati za sodniške pripravnike s posebnim izbirnim izpitom. Ker
je predlagatelj v prejšnji zakonski fazi glede takšne ureditve
naletel na dokajšnje nasprotovanje, sedaj poleg opredelitve
splošnih kriterijev v določbi 6. člena osnutka zakona predlaga
v določbah 7. do 11. člena drugačen način izbire kandidatov.

Glede na podane pripombe v prejšnji zakonski fazi, da se
zapira diplomiranim pravnikom iz gospodarstva pot do držav-

V razpravi v prejšnji zakonodajni fazi so bila večkrat podana
stališča, naj se pri izbiri upošteva uspešnost kandidata v času

poročevalec
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študija prava. Predlagatelj je to pripombo upošteval in predlaga kriterije za določanje vrstnega reda kandidatov, ki želijo
opravljati sodniško pripravništvo in s tem tudi sodniški izpit.
Sodnoupravne pristojnosti glede sodniških pripravnikov naj
bi šle predsednikom višjih sodišč, zato se predlaga tudi rešitev, po kateri pripravniki sklenejo delovno razmerje na višjih
sodiščih, pripravništvo pa potem opravljajo na sodiščih
z območja tega sodišča.
Določbe o poteku pripravništva in vsebini ter načinu opravljanja državnega izpita so v primerjavi s prejšnjo zakonsko fazo
ostale bistveno nespremenjene. Pri tem predlagatelj ni mogel
upoštevati pripombe, da pristopa k izpitu ni treba posebej
dovoljevati glede na to, da se z izpitom zaključi pripravništvo.
Dejstvo namreč je, da je treba preveriti, ali je pripravnik
opravil celotno pripravništvo, ki je zakonsko določeno, saj bi
sicer kandidat po preteku dveh let pripravniške dobe, ki lahko
tudi ne bi bila efektivna, opravljal izpit, ali pa npr. ne bi opravil
celotne obvezne sodne prakse. Vendar pa je hkrati glede na
pripombe v prvem odstavku 20. člena izrecno predlagana
ureditev, da je mogoče pristop k izpitu zavrniti samo, če
kandidat ni opravil pripravništva po določbah tega zakona.
Sodno varstvo v upravnem sporu predstavlja po mnenju predlagatelja zadostno varovalo, ki naj prepreči eventuelne zlorabe. Ker gre za preverjanje organizacijske izvedbe pripravništva, ne pa njegove vsebine, je predlagano, da o tem odloči
pristojni minister.

Predlagatelj je pri določbi drugega odstavka 22. člena upošteval pripombo, naj članov izpitne komisije ne imenuje minister
in zato v temeljnem besedilu predlaga, da jih imenuje vlada na
predlog ministra, čeprav je po mnenju predlagatelja glede
tega mogoče obdržati tudi sedanjo ureditev (zato variantna
rešitev). Pri tem predlagatelj ni upošteval pripombe, da je
treba določiti strokovne kriterije, na podlagi katerih so imenovani člani izpitne komisije. Kriteriji so posredno postavljeni
s tem, da gre za osebe, ki opravljajo določeno funkcijo ali delo
(kriteriji, da sploh lahko opravljajo to funkcijo ali delo, pa so
že postavljeni). Po mnenju predlagatelja zato zadošča dodaten kriterij, ki je postavljen, da gre za ugledne pravne strokovnjake na posameznem pravnem področju.
Glede na podane pripombe v prejšnji zakonodajni fazi je
predlagana splošna določba 4. člena, ki načelno postavlja
priznavanje doslej opravljenega pripravništva in izpitov, ki se
vsebinsko prekrivajo s predlaganim državnim izpitom, s tem
da se predlaga popolna izenačitev le za pravosodni izpit glede
na opravljeno sodno prakso. Takšna ureditev je bila uveljavljena tudi doslej glede razmerja med pravosodnim in drugimi
strokovnimi izpiti diplomiranih pravnikov. Izpeljavo te splošne
določbe v smislu prehodne ureditve predstavljata določbi 34.
in 35. člena. Pri tem je predlagana posebna prehodna ureditev, ki zadeva pripravnike, ki v času uveljavitve tega zakona že
opravljajo pripravništvo po dosedanjih zakonskih določbah,
bodisi za opravljanje pravosodnega, bodisi za opravljanje
upravnega izpita (37. člen). V določbah 38. do 40. člena so
predlagane uobičajne prehodne in končna določba zakona.

Predlog zakona o PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI
- EPA 72
Vlada Republike Slovenije je na 32. seji dne 17. junija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI,

člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.

- Janez BREZNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

PREDLOG ZAKONA o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(2) Stečajni postopek se ne opravi, če ima dolžnik samo enega
upnika.
3. člen

1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja pogoje za izvedbo in postopek prisilne
poravnave in stečaja nad dolžniki, določenimi s tem zakonom
(v nadaljnem besedilu: dolžnika).
(2) Namen tega zakona je tudi odprava insolventnosti dolžnika s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo ter
poplačilo upnikov.
(3) Kadar zakon predvideva prenehanje pravne osebe z likvidacijo in določi, da jo Izvede sodišče ali ne določi, kdo jo
izvede, jo izvede sodišče po določbah tega zakona.
2. člen

|

(1) Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa
plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen ter v drugih primerih, določenih z zakonom.
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Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali
osebno odgovorni družbenik.
4. člen
(1) Dolžnik po tem zakonu je obrtnik, samostojni podjetnik,
gospodarska družba, zadruga ter druga pravna oseba, določena z zakonom.
(2) Stečajni postopek se opravi tudi nad javnim podjetjem, če
z zakonom ni določeno drugače.
5. člen
(1) Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upnikom pred začetkom stečajnega postopka ter med njim sklenitev prisilne poravnave.
poročevalec

(2) Če je predlog za začetek postopka prisilne poravnave
vložen pred začetkom stečajnega postopka, do konca
postopka prisilne poravnave zoper dolžnika ni dovoljeno
začeti stečajni postopek.

(1) Stečajni postopek opravlja stvarno pristojno sodišče, na
katerega območju ima dolžnik svoj sedež.

2. SPLOŠNE DOLOČBE

(2) Stečajni postopek je hiter.
6. člen

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna
masa.
(2) V stečajno maso gre vse dolžnikovo premoženje, če
z zakonom ni drugače določeno.
(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so po tem zakonu izvzete
iz izvršbe.
(4) Če osebno odgovorni družbenik iz tretjega odstavka tega
člena verjetno izkaže, da bodo upniki popolnoma poplačani iz
premoženja družbe, njegovo premoženje ne gre v stečajno
maso.

11. člen

(3) V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revizije.
(4) Predlogov, izjav in ugovorov ne more dati oziroma vložiti,
kdor je zamudil rok oziroma izostal z naroka, na katerem bi jih
moral dati oziroma vložiti.
12. člen
(1) V stečajnem postopku se odloča s sklepom ali z odredbo.
(2) Z odredbo se izda uradni osebi ali organu, ki opravlja
stečajni postopek, nalog za izvršitev posameznih dejanj.
13. člen

7. člen

(1) Zoper sklep je dopustna pritožba, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikovo premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka ali če je neznatne vrednosti.

(2) Rok za pritožbo je osem dni, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

S. člen
(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku nabit na sodno desko. S tem
dnem nastopijo v skladu z določbami tega zakona omejitve
dolžnikove pravne in poslovne sposobnosti, pravice in pooblastila poslovodnih organov, organov upravljanja in zastopnikov ter pravice upravljanja osebno odgovornega družbenika preidejo na stečajnega upravitelja, prenehajo delovna
razmerja pri dolžniku zaposlenih delavcev ter nastopijo civilnopravne posledice začetka stečajnega postopka.
(2) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi potrjene prisilne poravnave ali sklepa o začetku stečajnega
postopka, imajo poleg pravic po tem zakonu tudi pravice,
določene za primer insolventnosti s posebnim zakonom.
9. člen

(3) Rok za pritožbo teče od dneva, ko je bil sklep nabit na
oglasno desko sodišča.
(4) Če je v tem zakonu predpisano, da mora biti sklep poslan
določenim osebam, teče zanje rok za pritožbo od dneva, ko
jim je bil sklep vročen.
(5) Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
14. člen
(1) Zoper odredbo je dovoljen ugovor v osmih dneh po njeni
objavi, če odredba ni objavljena, pa od dneva vročitve pisnega
odpravka, če ta zakon ne določa drugače.
(2) O ugovoru zoper odredbo odloči stečajni senat s sklepom,
zoper katerega ni pritožbe.
(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odredbe.

V stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso,
vnovčijo s prodajo premoženja in izterjavo terjatev.

15. člen

10. člen

V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku, če s tem zakonom ni določeno
drugače.

(1) Dolgovi stečajnega dolžnika se izplačajo iz razdelitvene
mase sorazmerno, če z zakonom ni drugače določeno.
(2) Pred poplačilom upnikov se izloči iz razdelitvene mase
znesek, ki je potreben za poravnavo stroškov stečajnega
postopka.
(3) Začetek stečajnega postopka nima vpliva na pravice, da se
iz stečajne mase izločijo stvari, ki ne pripadajo dolžniku (v
nadaljnem besedilu: izločitvene pravice), in tudi ne na pravice
do posebnega poplačila iz določenih stvari oziroma dolžnikovega premoženja (zastavna pravica, pravica poplačila, pravica
retencije in druge ločitvene pravice - v nadaljnem besedilu:
ločitvene pravice).
(4) Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebitnem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezne
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostnega
poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali če
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, ne
določa drugače.

3. PRISILNA PORAVNAVA
3.1. Organi v postopku prisilne poravnave
16. člen
(1) Postopek prisilne poravnave vodi senat treh sodnikov (v
nadaljnem besedilu: poravnalni senat), od katerih je eden
predsednik senata.
(2) Ob pogojih iz 174. člena tega zakona vodi postopek prisilne poravnave sodnik posameznik.
(3) Če upravitelj prisilne poravnave ni določen, opravlja njegove funkcije predsednik senata.
17. člen
(1) Ko poravnalni senat ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
začetek postopka prisilne poravnave, lahko določi upravitelja
prisilne poravnave.
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(2) Za določitev upravitelja prisilne poravnave veljajo enaki
pogoji kot za določitev stečajnega upravitelja.
18. člen
(1) Upravitelj prisilne poravnave mora predvsem:
1/ preizkusiti stanje premoženja in poslovanja dolžnika;
21 preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih dolžnikov;
3/ preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev;

1/ pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter zahtevati podatke, ki so pomembni za oblikovanje načrta finančne
reorganizacije;
21 sodelovati pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije;
31 predlagati postavitev ali odstavitev upravitelja;
4/ dajati predloge in opravljati druga dejanja, ki so pomembna
za zaščito interesov upnikov v postopku.
3.2. Uvedba postopka prisilne poravnave
23. člen

4/ ugovarjati zoper neutemeljeno prijavljene terjatve, če na
podlagi sporočila upnikov ali iz kakšnega drugega razloga
dvomi o njihovi utemeljenosti;

Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga za
začetek postopka prisilne poravnave.

5/ prijaviti poravnalnemu senatu, če ravna dolžnik v nasprotju
z 31. členom tega zakona;

24. člen

(2) Dolžnik in upniki lahko vložijo zoper ravnanje upravitelja
prisilne poravnave ugovor pri poravnalnem senatu.

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora
obsegati navedbo sodišča, firmo dolžnika, dejstva, iz katerih
izhaja, da so podani pogoji za začetek postopka, predlog, da
sodišče začne postopek prisilne poravnave in podpis predlagatelja.

(3) Upravitelj prisilne poravnave si lahko z dovoljenjem predsednika poravnalnega senata zagotovi pomoč izvedenca.

(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti:

19. člen

1/ poročilo o dolžnikovem ekonomsko - finančnem stanju,
zadnjo bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz gotovinskih
tokov,

6/ opravljati druge dolžnosti, določene s tem zakonom.

(1) Upravitelj prisilne poravnave ima pravico do povračila vseh
stroškov in do nagrade za delo. Stroški in nagrada za delo se
poravnajo iz položenega predujma.
(2) O povračilu stroškov in nagradi iz prvega odstavka tega
člena odloča poravnalni senat.
(3) Upravitelj prisilne poravnave odgovarja vsakemu udeležencu v postopku prisilne poravnave za škodo, ki mu jo
prizadene namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo
nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave, ki ga je
odobril poravnalni senat ali predsednik poravnalnega senata,
ali zaradi tega, ker je upravitelj prisilne poravnave ravnal po
navodilu predsednika poravnalnega senata, upravitelj prisilne
poravnave ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo.
20. člen
(1) Delo upravitelja prisilne poravnave se nadzoruje smiselno
določbam tega zakona, ki se nanašajo na nadzorstvo nad
delom stečajnega upravitelja.
(2) Zoper odločbo poravnalnega senata, izdano pri opravljanju nadzorstva nad delom upravitelja prisilne poravnave, ni
pritožbe.
21. člen
(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v postopku prisilne poravnave, poravnalni senat z odredbo, ki je sestavni del sklepa
o začetku postopka prisilne poravnave, imenuje upniški
odbor iz seznama upnikov. Upniški odbor ima liho število
članov in sicer najmanj pet.
(2) Upniški odbor iz prvega odstavka tega člena je sestavljen
iz upnikov, ki pristanejo na sodelovanje v upniškem odboru,
in imajo nasproti dolžniku najvišje terjatve.
(3) Na naroku za prisilno poravnavo upniki, ki imajo glasovalno pravico, potrdijo upniški odbor iz prvega odstavka tega
člena ali izvolijo upniški odbor v drugi sestavi.
(4) Eden od članov upniškega odbora je predstavnik sveta
delavcev oziroma delavski zaupnik.
22. člen
Upniški odbor iz 21. člena tega zakona ima pravico:
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2/ dokumentacijo, s katero se izkazuje za verjetno, da so
podani pogoji za začetek postopka,
3/ seznam upnikov in dolžnikovih dolžnikov z navedbo njihovih firm in sedežev ter z navedbo pravnih temeljev in višine
njihovih dospelih in nedospelih terjatev oziroma dolgov,
4/ seznam ločitvenih in izločitvenih upnikov s smiselno enakimi podatki kot v seznamu iz prejšnje točke.
(3) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi
navedbo predstavnika sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika.
25. člen
Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave se lahko
priloži tudi izjava o danem poroštvu, če bo potrjena prisilna
poravnava.
26. člen
(1) Če predlog za začetek postopka prisilne poravnave nima
obveznih sestavin iz prvega odstavka 24. člena tega zakona ali
mu niso priložene listine iz drugega odstavka 24. člena tega
zakona, predsednik poravnalnega senata s sklepom vrne
predlog v popravo ali zahteva dopolnitev. Hkrati določi rok, ki
ne sme biti krajši od 8 dni.
(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne
ravna v skladu s sklepom, predsednik poravnalnega senata
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
(3) Predsednik poravnalnega senata zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave tudi, če še ni potekel rok za
izpolnitev obveznosti iz prej sklenjene prisilne poravnave.
3.3. Začetek postopka prisilne poravnave
27. člen
(1) Če predsednik poravnalnega senata ne zavrže predloga za
začetek postopka prisilne poravnave po 26. členu tega
zakona, izda poravnalni senat sklep o začetku postopka prisilne poravnave.
poročevalec

(2) S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave poravnalni senat naloži predlagatelju, da položi predujem za stroške postopka in določi rok za položitev predujma, ki ne sme
biti krajši kot 8 dni.
(3) Če predlagatelj v roku iz drugega odstavka tega člena ne
položi predujma, poravnalni senat ustavi postopek prisilne
poravnave.
(4) Sklep o začetku postopka se vroči predlagatelju.

odstavkom tega člena, so nasproti upnikom brez učinka, če je
druga oseba vedela ali bi morala vedeti, da tak posel presega
okvire dolžnikovih tekočih poslov in da zanje ni imel dovoljenja predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je določen, ali da je predsednik poravnalnega senata oziroma upravitelj prisilne poravnave ugovarjal
izvršitvi teh poslov.
32. člen

(1) O začetku postopka prisilne poravnave obvesti poravnalni
senat upnike z oklicem.

(1) Po izdaji sklepa o začetku postopka prisilne poravnave
lahko poravnalni senat na predlog upnika, če glede na okoliščine primera meni, daje to potrebno, s sklepom uredi izplačevanje z dolžnikovega žiro računa tako, kakor to ustreza vodstvu postopka prisilne poravnave.

(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku postopka prisilne poravnave.

(2) V postopku prisilne poravnave je dolžnik dolžan upnikom
na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v celotno poslovno-finančno dokumentacijo in jim posredovati vse informacije, ki
so pomembne za ugotovitev dolžnikovega ekonomsko finančnega stanja §li oblikovanja načrta finančne reorganizacije.

(3) Poravnalni senat lahko odloči, da se oklic objavi tudi
v sredstvih javnega obveščanja.

33. člen

29. člen

(1) Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka
prisilne poravnave do naroka za prisilno poravnavo.

Oklic o začetku postopka vsebuje:

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena poravnalni senat
postopek ustavi.

28. člen

1/ ime sodišča, pred katerim teče postopek,

34. člen

2/ firmo in sedež dolžnika,
3/ izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko,
pod katero se zadeva obravnava,

(1) Poravnalni senat na obrazložen predlog upniškega
odbora, vsakega upnika, ki je prijavil terjatev ali upravitelja
prisilne poravnave ustavi postopek, če ugotovi:
(

4/ poziv vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva
nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje
terjatve,

1/ da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni
svoje obveznosti,

5/ opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke,

3/ da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi
predloga za prisilno poravnavo.

6/ ime upravitelja prisilne poravnave, če je dbločen,
7/ firme in sedeže članov upniškega odbora,
8/ dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča.
30. člen
Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku postopka prisilne poravnave nabit na oglasno desko sodišča.

71 da ravna dolžnik v nasprotju z 31. členom tega zakona,
zaradi česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov,

(2) V primeru iz 3/ točke prejšnjega odstavka tega člena začne
poravnalni senat po uradni dolžnosti stečajni postopek.
35. člen
(1) Ko prejme predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega
zakona, razpiše predsednik poravnalnega senata narok za
obravnavanje tega predloga. Nanj povabi predlagatelja, dolžnika, člane upniškega odbora in upravitelja prisilne poravnave, če je določen. Vabilu priloži predlog za ustavitev postopka.

31. člen

(2) Poravnalni senat mora odločiti o predlogu za ustavitev
postopka na naroku iz prvega odstavka tega člena oziroma
najpozneje v roku 3 dni po naroku.

(1) Po dnevu, ko je bil vložen predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, in vse dotlej, dokler ni odločeno o začetku
postopka prisilne poravnave, sme dolžnik opravljati tekoče
posle.

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat zavrne predlog za
ustavitev postopka, ni posebne pritožbe.

(2) V času iz prvega odstavka tega člena dolžnik ne sme
odtujiti in ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva
ali avala.
(3) Pravni posli, ki jih je dolžnik sklenil v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, so nasproti upnikom brez pravnega učinka.
(4) Po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasni deski sodišča sme opravljati dolžnik posle iz drugega
odstavka tega člena le z dovoljenjem predsednika poravnalnega senata oziroma upravitelja prisilne poravnave, če je
določen.
(5) Pravni posli, ki jih je dolžnik storil v nasprotju s četrtim
poročevalec

(4) V primeru, da je že določen narok za prisilno poravnavo,
lahko poravnalni senat ne glede na prvi in drugi odstavek tega
člena, odloči, da bo predlog za ustavitev postopka obravnaval
na naroku za prisilno poravnavo. O tem mora obvestiti osebe
iz prvega odstavka tega člena. Z obvestilom jim vroči predlog
za ustavitev postopka.
36. člen
(1) Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni
mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo niti izvršbe v zavarovanje.
(2) Izvršbe iz prvega odstavka tega člena, ki že tečejo, se
prekinejo.
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(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na
izločitvene upnike in ne na tiste ločitvene upnike, ki so dobili
pravico do ločenega poplačila z izvršbo zaradi poplačila ali
zavarovanja prej kot v zadnjih dveh mesecih pred začetkom
postopka prisilne poravnave.
(4) Prav tako se prvi in drugi odstavek tega člena ne nanašata
na upnike iz drugega odstavka 160. člena tega zakona.
37. člen
(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka postopka prisilne poravnave
štejejo za dospele.
(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka postopka prisilne
poravnave.
(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
38. član
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za
čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva,
ko bi terjatev zapadla. Od tako zmanjšanih terjatev tečejo
obresti v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka
postopka prisilne poravnave do zapadlosti.
39. člen
(1) Terjatve, ki jih je bilo mogoče na dan, ko se je začel
postopek prisilne poravnave, pobotati z dolžnikovimi nasprotnimi terjatvami, veljajo za pobotane.
(2) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka postopka prisilne poravnave niso dospele, ter
terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.

42. člen
Začetek postopka prisilne poravnave ne vpliva na pravico do
odpovedi zakupne pogodbe.
43. člen
(1) Upniki prijavijo terjatve v roku 30 dni po dnevu, ko je bil
oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije. Prijavijo terjatve, ki so nastale do začetka postopka
prisilne poravnave.
(2) Prijava mora obsegati:
1/ firmo in sedež upnika,
2/ pravno podlago terjatve in njeno višino,
3/ dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
(2) Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatve v tuji
valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave.
(3) Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva začetka postopka.
(4) Upniki, katerih terjatev niso dospele do dneva začetka
postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka (38. člen).
44. člen
(1) V roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev lahko
dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je ta določen, ali
upniki pri sodišču vložijo obrazložen ugovor zoper obstoj
terjatve in njeno višino.
(2) Terjatev, zoper katero ni vložen ugovor iz prvega odstavka
tega člena, velja za ugotovljeno.
45. člen

40. člen
(1) Če ni do začetka postopka prisilne poravnave še nobena
stranka v celoti izpolnila svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe, lahko dolžnik predlaga poravnalnemu
senatu, da mu dovoli odstopiti od pogodbe.

Z vložitvijo prijave terjatve se zastaranje pretrga. Znova začne
teči, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi. Če
pa prisilna poravnava ni bila potrjena in sodišče tudi ni začelo
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, začne zastaranje
znova teči po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka
prisilne poravnave.

(2) Dolžnik lahko vloži predlog iz prvega odstavka tega člena
v 30 dneh po začetku postopka prisilne poravnave. Poravnalni
senat odloči o predlogu po zaslišanju upravitelja prisilne
poravnave, če je ta določen, in druge pogodbene stranke.
Poravnalni senat dovoli dolžniku, da odstopi od pogodbe, če
ugotovi, da bi bila v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev
ali izpolnitev prisilne poravnave in da odstop od pogodbe
drugi pogodbeni stranki ne bo povzročil nesorazmerne
škode.

3.4. Načrt finančna reorganizacija

(3) Zoper sklep, s katerim poravnalni senat odloči o predlogu
iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe.
(4) Dolžnik lahko odstopi od pogodbe najkasneje v 8 dneh po
prejemu sklepa, s katerim mu poravnalni senat dovoli, da
odstopi od pogodbe. V takšnem primeru mora drugi pogodbeni stranki vrniti vse, kar je prejel na podlagi pogodbe. Za
morebitni odškodninski zahtevek druge pogodbene stranke
veljajo pogoji prisilne poravnave.
41. člen
Če do začetk? postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti
druga pogodbena stranka svoje obveznosti iz obojestransko
odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od
pogodbe ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka izpolniti
svojo pogodbeno obveznost tako, kot so glasi, ne glede na
potrjeno prisilno poravnavo.
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46. član
(1) Dolžnik lahko predlogu za začetek postopka prisilne
poravnave priloži načrt finančne reorganizacije, mora pa ga
predložiti v roku dveh mesecev od dneva vložitve predloga.
Predlagatelj mora načrt vložiti v najmanj 10 izvodih.
(2) Če dolžnik v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena ne
predloži načrta finančne reorganizacije, poravnalni senat
ustavi postopek.
(3) Načrt se vroči upravitelju prisilne poravnave, če je določen, in članom upniškega odbora.
47. član
(1) V načrtu finančne reorganizacije dolžnik predlaga prisilno
poravnavo, s tem da:
1/ razvrsti terjatve v razrede terjatev glede na pravni in
poslovni temelj in druge znake istovrstnosti (na primer razred
terjatev iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, razred
terjatev iz naslova dolgoročnih investicijskih kreditov, razred
terjatev dolžnikovih dobaviteljev, razred terjatev dolžnikovih
kupcev oziroma naročnikov, razred terjatev pri dolžniku zapoporočevalec

slenih delavcev nad višino iz drugega odstavka 160. člena, in
podobno),

50. člen

2/ navede, za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,

(1) Če je načrt finančne reorganizacije v nasprotju s 47. in 48.
členom tega zakona, predsednik poravnalnega senata pošlje
predlog v popravo. Hkrati določi rok, ki ne sme biti krajši kot
8 dni.

3/ navede predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in
roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za terjatve iz
prejšnje točke,
4/ predvidi enako sorazmerno znižanje terjatev oziroma
podaljšanje roka za izplačilo za vse terjatve v okviru posameznega razreda, razen če imetnik posamezne terjatve v okviru
tega razreda izrecno pisno pristane na manj ugodne pogoje
za izplačilo te terjatve.
(2) Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik priložiti:
1/ ažurirano bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih
tokov, overjeno po pooblaščenem revizorju, in
2/ podrobno finančno projekcijo, ki vključuje gibanje finančnih tokov, stanje prihodkov in projekcijo bilance,
31 opis proizvodov podjetja in njegovih tržišč.
(3) Dolžnik mora v načrtu finančne organizacije izkazati za
verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne
poravnave, in obrazložiti dodatne metode finančne reorganizacije, ki zagotavljajo izpolnitev obveznosti iz predlagane
prisilne poravnave.
48. člen
(1) Dolžnik lahko v načrtu finančne reorganizacije ponudi
izplačilo terjatev samo v denarju, razen če posamezen upnik
izrecno pisno pristane na drugačno izplačilo.
(2) Če je ponujeno izplačilo terjatev posameznega razreda
v zmanjšanem znesku, ne sme biti odstotek, ki ga dolžnik
ponuja upnikom za poplačilo njihovih terjatev, manjši kot
50%, če ponuja plačilo v roku enega leta, in ne manjši kot
60%, če ponuja plačilo v roku dveh let.

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne
ravna v skladu sklepom, predsednik poravnalnega senata
zavrže načrt finančne reorganizacije in ustavi postopek.
51. člen
(1) Če je kot ena od metod finančne reorganizacije predvideno zmanjšanje števila pri dolžniku zaposlenih delavcev, na
podlagi odločitve dolžnika preneha delovno razmerje določenemu številu delavcev po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave in ne glede na določbe zakona, ki ureja
delovna razmerja.
(2)
Pri določitvi delavcev, ki jim preneha
delovno razmerje na podlagi prvega odstavka tega člena, se
upoštevajo naslednji kriteriji: strokovna izobrazba oziroma
usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, delovna uspešnost in delovna doba.
(3) Delavci, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi
prvega odstavka tega člena, imajo enake pravice kot delavci,
ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega
postopka.
52. člen
(1) Poravnalni senat razpiše narok za prisilno poravnavo
v roku 30 dni po predložitvi načrta finančne reorganizacije.
(2) Poravnalni senat vabi upnike na narok za prisilno poravnavo z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj 15 dni pred narokom in nabije na oglasno desko
sodišča. V oklicu pouči poravnalni senat upnike, da si lahko
predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču.
3.5. Narok za prisilno poravnavo
53. člen

(3) Če je ponujeno izplačilo terjatev v celotnem znesku, rok za
izplačilo ne sme biti daljši od treh let.

(1) Na naroku obrazloži dolžnik svoje ekonomsko-finančno
stanje in načrt finančne reorganizacije.

(4) Izplačil na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ni mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena
tega zakona, razen če posamezni od njih izrecno pisno pristane na manj ugodno izplačilo.

(2) Poslovodni organ in oseba, ki je odgovorna za dolžnikovo
finančno poslovanje, dasta izjavo, da podatki o ekonomsko-finančnem stanju, ki so priloženi predlogu za uvedbo
postopka prisilne poravnave, v celoti ustrezajo dejanskemu
stanju.

49. člen

(3) O načrtu finančne reorganizacije se nato izjavi še predsednik upniškega odbora in upravitelj prisilne poravnave, če je
določen.

Z metodo finančne reorganizacije iz tretjega odstavka 47.
člena je mišljena vsaka poslovno finančna metoda ali kombinacija teh metod, ki naj zagotovi, da bo dolžnik postal plačilno sposoben. Metode finančne reorganizacije dolžnik
v načrtu obrazloži zlasti s tem, da:
1/ oceni in obrazloži ukrepe, potrebne za pridobitev likvidnih
sredstev (na primer: z odprodajo dela premoženja, z novimi
krediti, In podobno),
2/ oceni In obrazloži ukrepe, potrebne za povečanje osnovnega kapitala (na primer: povečanje osnovnega kapitala
z izdajo delnic dolžnika namesto izplačila terjatev posameznim upnikom, ki na to pristanejo ali zaradi pridobitve novih
denarnih sredstev, in podobno),
3/ opiše in ovrednoti ukrepe za racionalizacijo proizvodnje
oziroma poslovanja (na primer: zmanjšanje števila zaposlenih, zmanjšanje drugih stroškov in podobno),
4/ opiše in ovrednoti načine, s katerimi bo podjetje ustvarjalo
dohodek (na primer: proizvodnja oziroma prodaja novih proizvodov z opisom rezultatov raziskave tržišča za takšne proizvode).
poročevalec

(4) Predsednik poravnalnega senata obvesti upnike, katere
terjatve veljajo za ugotovljene v smislu drugega odstavka 44.
člena, in katere terjatve je poravnalni senat spoznal za verjetne v celoti ali deloma.
54. člen
(1) O predlagani prisilni poravnavi odločajo upniki z glasovanjem.
(2) Upniki lahko glasujejo tudi pisno. Če je upnik pravna
oseba, mora vlogi, s katero glasuje, priložiti dokaz, da je vlogo
podpisal zastopnik.
(3) Glasovalno pravico imajo upniki, katerih terjatve veljajo za
ugotovljene po drugem odstavku 44. člena tega zakona, in
upniki katerih terjatve so prerekane po prvem odstavku 44.
člena tega zakona, poravnalni senat pa jih je spoznal za
verjetne v celoti ali deloma.
(4) Skupna ali solidarna terjatev, če so ju upniki prijavili vsak
za sebe, se šteje kot ena terjatev. Upniki se dogovorijo, kateri
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od njih jo bo prijavil kot svojo. Če se ne dogovorijo, odloči
o tem poravnalni senat.
(5) Če je upnik prijavil terjatve, ki so razvrščene v različne
razrede, se njegov glas ustrezno upošteva v vsakem od teh
razredov.
(6) Upniki, ki niso prijavili svojih terjatev v roku iz 43. člena
tega zakona, ne morejo glasovati.
55. člen
(1) Glasovalne pravice nimajo upniki, katerih terjatve bi se
v primeru stečaja poplačale iz razdelitvene mase pred drugimi
terjatvami (drugi odstavek 160. člena), izločitveni upniki ter
ločitveni upniki za del terjatev, ki je pokrit z vrednostjo stvari,
na kateri imajo pravico do ločenega poplačila, razen tistih, ki
so pravico do ločenega poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih
dveh mesecih pred izdajo sklepa o začetku postopka prisilne
poravnave.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena imajo
glasovalno pravico tisti ločitveni upniki, ki se s pisno izjavo
odpovedo ločitveni pravici. Če je ločitvena pravica nastala na
podlagi hipoteke na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško
knjigo, mora imeti pisna izjava o odpovedi ločitvene pravice
obliko listine, sposobne za vpis v zemljiško knjigo. Listino so
upniki dolžni predložiti sodišču najkasneje pred pričetkom
glasovanja.
56. člen
»(1) Prisilna poravnava je sprejeta, če je zanjo glasujejo upniki,
katerih terjatve znašajo več kot 60% vseh terjatev upnikov, ki
imajo glasovalno pravico.
(2) Pri glasovanju se upošteva glavna terjatev upnika z obračunanimi zamudnimi oziroma pogodbenimi obrestmi do
dneva začetka postopka prisilne poravnave. Pri tem se terjatve spodaj navedenih upnikov dodatno pomnožijo s spodaj
navedenimi faktorji: - upniki iz 2. odstavka 55. člena: faktor
2,0 - upniki, ki so pristali, da bodo v primeru, če bo prisilna
poravnava potrjena, svoje terjatve zamenjali za prednostne
delnice oziroma deleže: faktor 2,0 - upniki, ki so pristali, da
bodo v primeru, če bo prisilna poravnava potrjena, svoje
terjatve zamenjali za navadne delnice oziroma deleže: faktor
2,5
(3) Če je osnovni kapital dolžnika, ugotovljen z bilanco stanjo,
ki jo je potrdil pooblaščeni revizor, večji kot nič, imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki. Pri tem se
njihove terjatve ugotovijo na podlagi sorazmernega deleža
v sonovnem kapitalu, ugotovljenem s takšno bilanco, in množijo s faktorjem 0,5 (delijo z 2.0)
57. člen
Če se na naroku za prisilno poravnavo ne doseže večina,
potrebna za sprejetje prisilne poravnave, poravnalni senat
predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po
uradni dolžnosti stečajni postopek.
3.6. Potrditev prisilne poravnave
58. člen
(1) Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1/ da je prisilna poravnava sprejeta (56. člen tega zakona);
2/ da v primeru iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona
zavrne predlog za ustavitev postopka iz 34. člena tega zakona.
(2) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni,
zavrne poravnalni senat predlog za prisilno poravnavo in
ustavi postopek.
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59. člen
(1) Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz
posameznih razredov v načrtu finančne reorganizacije je
sestavni del izreka sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi
prisilno poravnavo.
(2) V izreku sklepa, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno
poravnavo, navede zlasti: 1/ da je razvrstitev terjatev v razrede
ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni
prisilni poravnavi sestavni del izreka, 2/ vsebino listine
o odpovedi ločitveni pravici iz drugega odstavka 55. člena
tega zakona, 3/ seznam upnikov, katerih terjatve niso bile
prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
terjatev in rokov za njihovo plačilo, 4/ firmo in sedež oseb ali
organov, ki so dali poroštvo v postopku prisilne poravnave,
z navedbo njihove solidarne odgovornosti vsem dolžnikovim
upnikom, 5/ število delavcev, ki jim preneha delovno razmerje
pri dolžniku.
(3) Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti
upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane,
če se naknadno ugotovijo.
(4) Sklep, s katerim poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo, se vroči dolžniku in nabije na oglasno desko sodišča,
po pravnomočnosti pa v izvlečku objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
60. člen
(1) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
(2) Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov iz drugega odstavka 160. člena tega zakona, za
terjatve ločitvenih upnikov, ki so krite z ločitveno pravico,
razen za tiste terjatve, za katere so pravico do ločenega
poplačila pridobili z izvršbo v zadnjih dveh mesecih pred
izdajo sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, ter za
terjatve izločitvenih upnikov.
61. člen
(1) Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike,
katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
(2) Če dolžnik ne izpolni svojih obveznosti iz potrjene prisilne
poravnave, ima upnik pravico v izvršilnem postopku izterjati
zmanjšano terjatev ne le od dolžnika, ampak tudi naravnost
od poroka, ki je jamčil za dolžnika (3/ točka drugega odstavka
59. člena).
62. člen
(1) Z ugotovljeno terjatvijo so po tem zakonu mišljeni glavni
dolg in obresti, ki so dospele do začetka postopka prisilne
poravnave, če temelji terjatev na izvršljivi odločbi, pa tudi
stroški pravdnega in izvršilnega postopka.
(2) Če je v potrjeni prisilni poravnavi določeno, da se izplačajo
terjatve v zmanjšanem znesku, se odstotek, ki se izplača po
potrjeni prisilni poravnavi, obračuna od celotnega zneska
ugotovljene terjatve iz prvega odstavka tega člena.
(3) V obdobju od potrditve prisilne poravnave do poteka roka
za izplačilo terjatve tečejo obresti.
63. člen

l
(1) Na podlagi potrjene prisilne poravnave je dolžnik oproščen obveznosti, da izplača upniku znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni odstotek, plačilni roki pa se
odložijo v skladu s potrjeno prisilno poravnavo. V tem obsegu
je dolžnik oproščen obveznosti do tistih, ki jim gre pravica do
regresa (poroki).
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(2) Če izplača dolžnik po potrditvi prisilne poravnave upnikom
znesek, ki presega v potrjeni prisilni poravnavi navedeni
j odstotek, nima pravice zahtevati, naj se mu ta znesek vrne.
1

64.6len
(1) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov, ugotovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave, glede na
dolžnika izgubijo pravno moč.
(2) Izvršilni naslovi, ki se nanašajo na terjatve upnikov iz
tretjega odstavka 59. člena tega zakona, se smejo izvršiti
nasproti dolžniku samo ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.
V
(3) V postopku, ki teče po potrditvi prisilne poravnave proti
dolžniku zaradi izplačila terjatve upnika iz tretjega odstavka
59. člena tega zakona, ugotovi sodišče ali drug pristojni
organ, obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku plačilo
v skladu s pogoji iz potrjene prisilne poravnave.

(2) Odločba, s katero se razveljavi potrjena prisilna poravnava,
nima pravnega učinka za obveznosti iz prevzetega poroštva.
3.9. Vpisi v registra
69. člen
(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po
uradni dolžnosti predlog za začetek postopka prisilne poravnave, sklep o začetku postopka prisilne poravnave, sklep
o ustavitvi postopka prisilne poravnave, sklep o zavrnitvi
prisilne poravnave ter sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(2) Registrsko sodišče pri poznejšem vpisu hkrati vpiše tudi
izbris predhodnega vpisa.
3.10. Stroikl postopka prisilne poravnave
70. člen

65. člen

(1) Vsak udeleženec v postopku prisilne poravnave nosi svoje
stroške.

Zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave oziroma o zavrnitvi
predloga za prisilno poravnavo se lahko pritožijo dolžnik,
upniki in drugi, ki imajo za to pravni interes.

(2) Stroške iz tretjega odstavka 18. člena in prvega odstavka
19. člena tega zakona nosi dolžnik.

3.7. Izpolnitev obveznosti Iz prisilne poravnave
66. član
(1) Če dolžnik ni popolnoma izpolnil obveznosti iz potrjene
prisilne poravnave, upniki, ki so poplačani v skladu s potrjeno
prisilno poravnavo, niso dolžni vrniti tistega, kar so prejeli.
(2) Terjatve upnikov iz prvega odstavka tega člena se štejejo
za popolnoma plačane, če so plačani zneski, ugotovljeni
v potrjeni prisilni poravnavi.
(3) Upniki, ki so delno poplačani glede na potrjeno prisilno
poravnavo, prijavijo v stečajnem postopku celotno terjatev,
zmanjšano za odstotek, za katerega se šteje, da so bili zanj
poplačani na podlagi potrjene prisilne poravnave.
(4) Upniki, ki niso bili niti delno poplačani glede na potrjeno
prisilno poravnavo, prijavijo terjatve v stečajnem postopku
v polnem znesku, do katerega bi imeli pravico, če prisilna
poravnava ne bi bila potrjena.

(3) Ne glede na Izid postopka mora udeleženec povrniti drugim udeležencem stroške, ki jim jih je povzročil po svoji krivdi
ali po naključju, ki se mu je zgodilo.
3.11. Uporaba pravil o stečaju
71. člen
(1) Za postopek prisilne poravnave se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o stečajnem postopku, če ni v poglavju
o prisilni poravnavi drugače določeno.
(2) Za postopek prisilne poravnave se ne uporabljajo določbe
o izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju.
4. STEČAJNI POSTOPEK
4.1. Organi stečajnega postopka
72. člen
Organi stečajnega postopka so: stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški odbor.

3.8. Razveljavitev potrjene prisilne poravnave
67. člen
(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
potrjene prisilne poravnave, lahko v 6 mesecih po poteku roka
za izvršitev potrjene prisilne poravnave zahteva od poravnalnega senata, naj potrjeno prisilno poravnavo razveljavi.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se sme vložiti, če
lahko dolžnik iz svojih sredstev poravna terjatve upnikov
v celoti, ne da bi se s tem zmanjšala njegova sposobnost, da
redno izpolnjuje obveznosti do upnikov.
(3) V sklepu, s katerim se razveljavi potrjena prisilna poravnava, določi poravnalni senat rok, ki ne sme biti daljši od
enega leta, v katerem mora dolžnik upnikom izplačati neizplačani del terjatev.
(4) Pritožba zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena zadrži
izvršitev sklepa.
68. člen
(1) Vsak upnik, katerega terjatev je bila zmanjšana zaradi
potrjene prisilne poravnave, lahko v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave s tožbo zahteva, naj
se potrjena prisilna poravnava razveljavi, če je bil sprejeta na
goljufiv način.
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73. člen
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je eden
predsednik senata.
74. člen
(1) Stečajni senat:
1/ odloča o začetku stečajnega postopka,
2/ odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov zoper
odredbe predsednika stečajnega senata,
3/ določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim postopkom,
4/ potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa
nagrado za delo stečajnega upravitelja,
5/ postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja,
6/ potrjuje osnutek glavne razdelitve in izda sklep o glavni
razdelitvi stečajne mase,
7/ izda sklep o zaključku stečajnega postopka,
8/ opravlja tudi drugo delo, ki ga določa ta zakon.
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(2) Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti, na ugovor ali
predlog spremeni odločitve predsednika stečajnega senata
ali stečajnega upravitelja, če ugotovi, da so nezakonite ali
nesmotrne.
75. člen
(1) Predsednik stečajnega senata je pristojen za vsa vprašanja
v zvezi z izvedbo stečajnega postopka, če ni po tem zakonu
določena pristojnost stečajnega senata.
(2) Predsednik stečajnega senata nadzoruje poslovanje stečajnega upravitelja.
(3) Predsednik stečajnega senata daje stečajnemu upravitelju
navodila, ki so zanj obvezna.
76. člen
Zoper odredbo predsednika stečajnega senata lahko vložijo
stečajni upravitelj, upnidki odbor oziroma upniki v 3 dneh po
prejemu odredbe ugovor pri stečajnemu senatu.
77. člen
(1) Stečajni upravitelj se postavi s sklepom o začetku stečajnega postopka.
(2) Zoper sklep o postavitvi stečajnega upravitelja je dovoljen
ugovor.
(3) O ugovoru iz drugega odstavka tega člena odloča stečajni
senat. Zoper odločbo o ugovoru ni pritožbe.
(4) Ob prevzemu dolžnosti poda stečajni upravitelj pred predsednikom stečajnega senata izjavo, da bo vestno opravljal
svojo dolžnost.
78. člen
Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in poštenost ni mogoče dvomiti.
79. člen
(1) Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja in
lastnika v skladu s potrebami stečajnega postopka, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
(2) Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa.

6/ skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika,
7/ vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso,
8/ sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne bilance,
9/ sestaviti osnutek poznejše razdelitve.
(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v stečajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečajnega upravitelja, ki ga je odobril stečajni senat ali predsednik
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni
upravitelj ni odgovoren, razen če je na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo.
81. člen
Stečajni upravitelj daje pisna poročila o poteku stečajnega
postopka in o stanju stečajne mase, in sicer enkrat vsake tri
mesece ali kadar to zahteva predsednik stečajnega senata
oziroma stečajni senat ali upniški odbor.
82. člen
(1) Stečajni senat sme na predlog predsednika stečajnega
senata, upniškega odbora, zainteresiranih oseb ali po uradni
dolžnosti odstaviti stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje
svojih dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi.
(2) Zoper sklep o odstavitvi ima stečajni upravitelj pravico do
ugovora, o katerem dokončno odloči stečajni senat.
(3) Stečajni upravitelj se razreši tudi na lastno zahtevo.
83. člen
(1) Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stroškov in do nagrade za delo.
(2) O povračilu nujnih stroškov lahko stečajni senat odloča
med postopkom, o nagradi pa ob zaključku stečajnega
postopka. Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača stečajnemu upravitelju akontacija nagrade za delo.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje izda predpis o merilih
za določanje nagrade in izplačevanju akontacij.
84. člen

(3) Če je dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni obrtnik,
stečajni upravitelj zastopa dolžnika in vodi samo tiste njegove
posle, ki se nanašajo na premoženje, ki gre v stečajno maso.

(1) Da se zavarujejo koristi upnikov v stečajnem postopku,
sme stečajni senat ustanoviti upniški odbor.

(4) Stečajni upravitelj lahko ugovarja pri stečajnem senatu
zoper navodila predsednika stečajnega senata, če pa ne gre
za posebno nujno stvar, lahko tudi odloži izvršitev odredbe
predsednika stečajnega senata, dokler o tem ne odloči stečajni senat.
80. člen

(2) Na zahtevo upnikov, katerih terjatve presegajo 50% skupnega zneska terjatev vseh upnikov, mora ustanoviti stečajni
senat upniški odbor, razen če je stečajna masa neznatna ali
če bi to pripeljalo do znatnega povečanja stroškov stečajnega
postopka.
85. člen

(1) Stečajni upravitelj mora zlasti:

(1) Število članov upniškega odbora določi stečajni senat in
mora biti liho.

1/ ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečajnega postopka,

(2) Če je upnikov manj kot pet, izvršujejo pooblastila upniškega odbora vsi upniki.

21 sestaviti v 30 dneh v soglasju s predsednikom stečajnega
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom
stroškov in terminskim planom,

(3) Eden od članov upniškega odbora, če je ta ustanovljen, je
tudi predstavnik sveta delavcev oziroma delavski zaupnik.

3/ sestaviti komisijo za inventuro,

88. člen

4/ sestaviti začetno stečajno bilanco,

(1) Člani upniškega odbora se izvolijo praviloma na prvem
naroku za preizkus terjatev.

5/ skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega
dolžnika,

(2) Pravico udeležbe pri volitvah članov upniškega odbora
imajo upniki, katerih terjatve so v celoti ali deloma ugotov-
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Ijene, ter upniki, katerih terjatve so v celoti prerekane, stečajni
senat pa spozna, da so ti svoje terjatve izkazali za verjetne.
(3) Upnik, čigar ugotovljena terjatev presega 1/4 (eno četrtino)
skupnih ugotovljenih terjatev vseh upnikov, pride na svojo
zahtevo brez volitev v upniški odbor.
(4) Člana upniškega odbora sme pri delu odbora zastopati
tudi tisti, ki ni upnik, vendar samo s posebnim pooblastilom.
87. člen
(1) Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih sklicuje
predsednik stečajnega senata po uradni dolžnosti ali na predlog stečajnega upravitelja ali večine članov upniškega
odbora. Seje vodi eden izmed članov upniškega odbora, ki ga
izvolijo njegovi člani.
(2) Na sejah upniškega odbora sta navzoča predsednik stečajnega senata in stečajni upravitelj, vendar brez glasovalne
pravice.
(3) Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov, če
so glasovi razdeljeni, pa odloči predsednik stečajnega senata.
88. člen
(1) Upniški odbor:
1/ obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase,
21 ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel stečajni upravitelj,
31 ima pravico ugovarjati pri predsedniku stečajnega senata
zoper delo stečajnega upravitelja in pri stečajnem senatu
zoper delo predsednika stečajnega senata,
4/ predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje
novega stečajnega upravitelja,
5/ daje stečajnemu senatu mnenje o vnovčevanju dolžnikovega premoženja,
6/ daje stečajnemu senatu mnenje v zvezi z nadaljevanjem
začetih poslov in sklepanjem novih poslov,
71 daje predsedniku stečajnega senata mnenje o priznanju
opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri,
8/ opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon.
(2) Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati
o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase.
89. člen
(1) O povračilu nujnih stroškov članom upniškega odbora
odloča predsednik stečajnega senata.
(2) Povračilo iz prvega odstavka tega člena se všteje med
stroške stečajnega postopka.

92. člen
(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega
senata drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogu
izjaviti v roku 15 dni.
(2) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena izjavi, da
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje,
da je stečajni razlog podan.
(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ugovarja,
da ni razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere predsednik stečajnega senata podatke za oceno ali je podan
stečajni razlog (na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za
dolžnika opravlja plačilni promet, s postavitvijo izvedenca in
na drug primeren način).
93. člen
(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni
senat za kritje stroškov do začetka stečajnega postopka.
(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni
senat odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil
dan.
(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka.
94. člen
(1) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti,
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na
oglasno desko sodišča.
(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega
postopka, stečajni senat ustavi postopek.
(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka
ugotovi, da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne
predlog za začetek stečajnega postopka.
95. člen
(1) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na
predlog upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika,
z začasno odredbo:
1/ omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje
pravnih poslov,
2/ odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izplačil zajamčenih osebnih dohodkov,
3/ določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev
organov dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi
sredstvi.

4.2. Uvedba stečajnega postopka

(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1/ in 3/ točke
prejšnjega odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz
2/ točke prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja
za dolžnika posle plačilnega prometa.

90. člen
(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pisnega predloga.

(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz
prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti.

(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni
družbenik.

96. člen

(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če
z verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če
dokaže, da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za poravnavo te terjatve.
91. člen

(1) Lastniki, člani organov upravljanja dolžnika, direktor in
drugi delavci dolžnika, ne glede na to ali jim je funkcija
oziroma delo pri dolžniku prenehalo, obrtnik ter samostojni
podjetnik, morajo dati predsedniku stečajnega senata vse
potrebne podatke in obvestila ter mu izročiti listine, ki se
nanašajo na stečajnega dolžnika.

Predlagatelj mora izkazati za verjeten obstoj stečajnega
razloga iz prvega ods'avka 2. člena tega zakona.

(2) Dolžnost dati podatke in izročiti listine iz prvega odstavka
tega člena se obravnava po predpisih o dolžnosti pričevanja.
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4.3. Začetek stečajnega postopka
97. člen
(1) Ko zbere predsednik stečajnega senata podatke iz tretjega
odstavka 92. člena tega zakona o obstoju stečajnega razloga,
razpiše narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek
stečajnega postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika
in po potrebi izvedenca ter priče.
(2) Na naroku, najpozneje pa v treh dneh po njem, izda
stečajni senat sklep, s katerim začne stečajni postopek nad
dolžnikom ali s katerim zavrne predlog za začetek stečajnega
postopka.
(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega
postopka odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale
stroške.
(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolžnik ali v primeru iz drugega odstavka 92. člena tega zakona.
(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, pritožiti tudi lastnik.
(6) Pritožba iz petega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve
sklepa o začetku stečajnega postopka.
98. člen
Brez preizkusa ali obstoji stečajni razlog se začne stečajni
postopek kadar to predlaga likvidacijski upravitelj ali v primeru iz drugega odstavka 34. člena in 57. člena tega zakona.
99. člen

nem listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na
oglasno desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep
o začetku stečajnega postopka.
(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagatelju in dolžniku.
102. člen
Qklic o začetku stečajnega postopka navaja:
1/ ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega postopka,
21 izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka,
3/ firmo in sedež dolžnika,
4/ ime stečajnega upravitelja,
5/ poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če svojih terjatev niso
prijavili v postopku prisilne poravnave.
6/ kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev,
7/ poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
8/ dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča.
4.4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
4.4.1. Kdaj nastopijo pravne posledice
103. člen

(1) Če stečajni senat ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka ali
da je neznatne vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni postopek začne in ga takoj zaključi.

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.

(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep,
s katerim stečajni postopek zaključi.

(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je bil stečajni
postopek znova začet, nastanejo pravne posledice stečajnega
postopka z dnem, ko je bil prvi sklep nabit na oglasno desko
sodišča.

(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(5) Premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega
postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom določenemu državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na
katerega območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obveznosti.
100. člen
(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaže, da
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno
premoženje v stečajno maso.
(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem,
ki ga določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe
postopka. Upnik Ima pravico do povrnitve predujma po pravilih o stroških stečajnega postopka.
101. člen
(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki
z oklicem.
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Urad72

104. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna
masa.
(2) V stečajno maso dolžnika, ki je pravna oseba, gre vse
premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku stečajnega
postopka, ali ga pridobi do zaključka stečajnega postopka in
premoženje osebno odgovornega družbenika.
(3) V primeru, če se opravi stečaj nad osebno družbo, gre
v stečajno maso tudi premoženje osebno odgovornega družbenika, razen stvari in prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe po 1.,
2., 7. in 8. točki prvega odstavka 71. člena in 92. členu Zakona
o izvršilnem postopku. V takšnem primeru lahko upniki predlagajo izdajo začasne odredbe smiselno 95. členu tega zakona.
(4) V stečajno maso dolžnika, ki je samostojni obrtnik ali
podjetnik posameznik, gre vse premoženje, ki ga ima dolžnik
ob začetku stečajnega postopka, razen stvari in prejemkov iz
tretjega odstavka tega člena.
4.4.2. Prenos pooblastil na steča|nega upravitelja
105. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo pooblastila poslovodnega organa, zastopnika ter organov upravljanja dolžnika in preidejo na stečajnega upravitelja.
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(2) Če je stečajni dolžnik podjetnik posameznik ali samostojni
obrtnik, preidejo na stečajnega upravitelja pooblastila iz
prvega odstavka tega člena v mejah poslov iz tretjega
odstavka 79. člena.
4.4.3. Delovna razmerja
106. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo delovna
razmerja dolžnikovih delavcev.
(2) Stečajni upravitelj mora o prenehanju delovnega razmerja
dolžnikovih delavcev zaradi uveljavljanja njihovih pravic
obvestiti pristojni organ za zaposlovanje.
107. člen
(1) Stečajni upravitelj lahko za izvršitev nalog iz prvega
odstavka 80. člena tega zakona sklene v soglasju s predsednikom stečajnega senata s potrebnim številom delavcev praviloma delovna razmerja za določen čas, le izjemoma za posamezne primere pa tudi pogodbe o delu v skladu s predpisi, ki
urejajo delovna razmerja ter za vodenje sodnih ter upravnih
postopkov pooblasti odvetnike.
(2) Izdatki prvega odstavka tega člena ter nagrade odvetnikom se vštejejo v stroške stečajnega postopka.
4.4.4. Uvajanje stečajnega upravitelja v dolžnost
108. člen
(1) Ko je začet stečajni postopek, se stečajni upravitelj v najkrajšem času uvede v delo.
(2) Ko je uveden v delo, stečajni upravitelj ažurira knjigovodsko evidenco do začetka stečajnega postopka in sestavi
začetno stečajno bilanco na podlagi inventure po stanju na
dan začetka stečajnega postopka.
(3) Če se pri sestavljanju začetne stečajne bilance ugotovi, da
je dejanska vrednost dolžnikovega premoženja manjša od
vrednosti, izkazane v knjigovodstvu, sme stečajni senat na
predlog stečajnega upravitelja izdati sklep, da se odpišejo
razlike v vrednostih po stanju na dan začetka stečajnega
postopka in neizterljive terjatve.
(4) O odpisih iz tretjega odstavka tega člena se zahteva
mnenje upniškega odbora, če je bil ustanovljen.
4.4.5. Dolžnikovi računi
109. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ugasnejo dolžnikovi
računi in prenehajo pravice tistih, ki so bili pooblaščeni za
razpolaganje z dolžnikovim premoženjem.
(2) Organizacija, ki opravlja za dolžnika posle plačilnega prometa, odpre na zahtevo stečajnega upravitelja nov račun,
prek katerega se bo opravljalo poslovanje dolžnika.
(3) Denarna sredstva z dolžnikovih ugaslih računov se prenesejo na nov račun.
4.4.6. Dolžnikova firma
110. člen
Poleg dolžnikove firme se dodata pri podpisovanju besedi: »v
stečaju« in navede nova številka računa, p[ek katerega se
opravlja dolžnikovo poslovanje.
4.4.7. Izvršbe In zavarovanja
111. člen
(1) Od dneva začetka stečajnega postopka ni mogoče dovoliti
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zoper dolžnika ukrepov zavarovanja niti prisilne izvršbe za
poplačilo terjatev, glede katerih obstaja izvršilni naslov ali
verodostojna listina.
(2) Postopki za zavarovanje in izvršbo iz prvega odstavka tega
člena, ki so v teku, se prekinejo.
(3) Vpisi v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po
dnevu začetka stečajnega postopka, če so bili pogoji za
vknjižbo izpolnjeni ter predlog za vpis vložen pred začetkom
stečajnega postopka.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne
naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne
za obveznosti plačevanja takse za dejanja dolžnika med tem
postopkom.
4.4.8. Terjatve upnikov
112. člen
(1) Nedospele denarne in nedenarne terjatve upnikov proti
dolžniku se z dnem začetka stečajnega postopka štejejo za
dospele.
(2) Nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku se spremenijo
v denarne terjatve po cenah na dan začetka stečajnega postopka.
(3) Denarne in nedenarne terjatve upnikov proti dolžniku,
katerih predmet so občasne dajatve, se spremenijo v enkratne
denarne terjatve.
(4) Terjatve upnikov v tuji valuti se spremenijo v terjatve
v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
začetka stečajnega postopka.
113. člen
Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za
čas od dneva začetka stečajnega postopka do dneva, ko bi
terjatev zapadla. Od tako zmanjšane terjatve tečejo obresti
v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka stečajnega postopka do zapadlosti.
4.4.9. Obresti
114. člen
(1) Z dnem začetka stečajnega postopka ne nehajo teči obresti od terjatev proti dolžniku.
(2) Od terjatev iz 112. člena tečejo od začetka stečajnega
postopka zakonite zamudne obresti, od terjatev iz 113. člena
pa tečejo zakonite zamudne obresti od dneva, ko bi terjatev
zapadla.
4.4.10. Zastaranje terjatev
115. člen
(1) S prijavo terjatve v stečajno maso se pretrga zastaranje
terjatev proti dolžniku.
(2) Zastaranje terjatev dolžnika proti njegovim dolžnikom ne
teče leto dni, računano od dneva začetka stečajnega postopka.
4.4.11. Pogojne terjatve
116. člen
(1) Upniku s terjatvijo, ki je povezana z odložnim ali razveznim
pogojem, se zagotovijo ustrezna sredstva iz stečajne mase.
(2) Če odložni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve stečajne mase, taka terjatev ugasne, zagotovljena sredstva pa se
razporedijo med druge upnike.
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(3) Če razvezni pogoj ne nastopi do dokončne razdelitve
stečajne mase, se tak pogoj šteje za nezapisan.
4.4.12. Pobot terjatev
117. člen
(1) V stečajnem postopku je dovoljen pobot terjatve upnika
z nasprotno terjatvijo dolžnika.
(2) Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva začetka stečajnega
postopka pobotati, veljajo za pobotane in se ne prijavijo
v stečajno maso.
(3) Pobotajo se tudi terjatve oziroma nasprotne terjatve, ki na
dan začetka stečajnega postopka še niso dospele, ter terjatve
ali nasprotne terjatve, ki se ne glasijo na denarni znesek.
(4) Pobotati je mogoče tudi pogojne terjatve, če to dovoli
stečajni senat. Za pobot pogojnih terjatev sme odrediti stečajni senat pogoj, da položi upnik zavarovanje.
(5) Upniki, katerih terjatve so pobotane, morajo obvestiti
o pobotu stečajnega upravitelja. Če upnik ne obvesti stečajnega upravitelja, odgovarja za škodo in stroške.
118. člen
Pobot ni dovoljen, če je bila terjatev odstopljena (cedirana)
upniku v zadnjih šestih mesecih pred dnem začetka stečajnega postopka, upnik pa je vedel ali bi moral vedeti, da je
postal dolžnik plačilno nesposoben ali da je proti njemu
predlagan začetek stečajnega postopka oziroma postopek
prisilne poravnave.
119. člen
Terjatev proti dolžniku, ki so nastale pred dnem začetka
stečajnega postopka, ni mogoče pobotati s terjatvijo , ki je
nastala po začetku tega postopka.
4.4.13. Obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred
začetkomstečajnega postopka
120. člen
Začetek stečajnega postopka nima pravnih posledic za terjatev stečajnega upnika, ki izvira iz obojestransko odplačne
pogodbe, če niti stečajni dolžnik niti stečajni upnik nista
izpolnila obveznosti iz te pogodbe ali obveznosti iz te
pogodbe nobeden od njiju ni v celoti izpolnil.
121. člen
(1) Če v času do začetka stečajnega postopka niti stečajni
dolžnik niti druga pogodbena stranka obojestransko
odplačne pogodbe nista izpolnila svoje pogodbene obveznosti ali je ni nobeden od njiju v celoti izpolnil, lahko stečajni
upravitelj bodisi izpolni pogodbo in zahteva izpolnitev od
druge stranke ali odstopi od pogodbe. Od pogodbe lahko
odstopi v treh mesecih po začetku stečajnega postopka.
(2) Druga pogodbena stranka lahko pred iztekom roka iz
prvega odstavka tega člena zahteva, da se stečajni upravitelj
v primernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati
v veljavi ali pa od nje odstopa. Če stečajni upravitelj ničesar
ne izjavi, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
(3) Če stečajni upravitelj odstopi od pogodbe, lahko zahteva
druga pogodbena stranka odškodnino kot stečajni upnik.
(4) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti pogodbo,
sme odkloniti izpolnitev, dokler je ne izpolni dolžnik ali dokler
ji dolžnik ne da zavarovanja.
(5) Druga pogodbena stranka ne more zahtevati izršitve fiksnih pogodb, če pada izročilni rok v čas po dnevu začetka
stečajnega postopka, pač pa lahko zahteva odškodnino kot
stečajni upnik.
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(6) Odškodnina, ki jo je treba povrniti po petem odstavku tega
člena, je enaka razliki med pogodbeno kupno in prodajno r
ceno za blago in srednjo tržno ceno, ki bi jo imelo tako blago
v kraju izpolnitve pogodbe na dan, ki je v pogodbi določen kot
dan izročitve blaga.
122. člen
(1) Pogodbe o zakupu sme stečajni upravitelj odpovedati ne
glede na zakonske ali pogodbene roke, in sicer vsakega
prvega dne v mesecu z odpovednim rokom 30 dni.
(2) Odpoved pogodbe o zakupu po prvem odstavku tega člena
ne posega v pravico druge pogodbene stranke do odškodnine, ki jo ta uveljavlja kot stečajni upnik.
4.4.14. Nalogi In ponudbe
123. člen
(1) Nalog, ki ga je izdal ali prevzel dolžnik, izgubi veljavnost
z dnem začetka stečajnega postopka.
(2) Ponudbe, dane dolžniku, ali ponudbe, ki jih je dal dolžnik,
izgubijo veljavo z dnem začetka stečajnega postopka, če do
dneva začetka tega postopka niso bile sprejete.
4.4.15. Zasledovalna pravica
124. člen
(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti izplačana, sme
zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo pred dnem začetka
stečajnega postopka poslano iz drugega kraja dolžniku, do
dneva začetka tega postopka pa še ni prispelo v namembni
kraj oziroma če ga do tega dneva dolžnik še ni prevzel (v
nadaljnjem besedilu: zasledovalna pravica).
(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar za nakup blaga.
(3) Če je dolžnik blago, ki je prispelo v namembni kraj pred
dnem začetka stečajnega postopka, prevzel samo v hrambo,
prodajalec nima zasledovalne pravice, ima pa pravico, da
glede njega po redni poti uveljavi svoje pravice kot izločitveni
upnik.
4.4.16. Izpodbijanje pravnih dejanj
125. člen
(1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
pravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za
posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih
upnikov (oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim
je prišel posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje
ugodnosti upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je
bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo
slabo ekonomsko - finančno stanje.
(2) S pravnim dejanjem iz prvaga odstavka tega člena je
mišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik
izgubil kakšno materialno pravico ali je zanj nastala kakšna
materialna obveznost.
(3) Za naklanjanje ugodnosti upniku se šteje zlasti, kadar je
bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v korist posameznega upnika, katerega terjatev proti dolžniku je obstajala že
preden je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje in je upnik
zaradi izpodbijanega pravnega dejanja prejel več kot bi prejel
kot stečajni upnik v primeru, da dejanje ne bi bilo storjeno ali
pridobil položajjočitvenega upnika v stečajnem postopku.
(4) Domneva se, da je upnik, v korist katerega je bilo storjeno
pravno dejanje iz prvega odstavka tega člena vedel ali bi
moral vedeti, za dolžnikovo slabo ekonomsko - finančno
stanje:
1/ če je prejel izpolnitev svoje terjatve, ki še ni dospela, ali je
prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen;
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!/ če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno v zadnjih treh
nesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega
»ostopka oziroma predloga za začetek postopka za prisilno
>oravnavo, če je bil predlog za prisilno poravnavo vložen prej,
Hi v času po vložitvi tega predloga.
126. člen
[1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako
»ravno dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred
tnem začetka stečajnega postopka, če je oseba, v korist
(atere je bilo storjeno, zaradi izpodbijanega pravnega dejanja
>rejela dolžnikovo premoženje brezplačno ali za neznatno
tlačilo.
2) S pravnim dejanjem je po prvem odstavku tega člena
Tiišljena tudi opustitev tega dejanja, zaradi katere je dolžnik
zgubil kakšno materialno pravico ali s katero je zanj nastala
kakšna materialna obveznost.
127. člen
Mi mogoče izpodbijati:
t/ pravnih dejanj iz 31. člena tega zakona, ki jih je storil
dolžnik v okviru tekočega poslovanja, in poslov, ki jih je
opravil z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave;
2/ pravnih dejanj, ki jih stori dolžnik zaradi izvršitve sklenjene
prisilne poravnave;
3/ pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih stori dolžnik po
sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih poslov, ki so lahko
v škodo upnikom;
4/ izplačil za menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa proti
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem.
128. člen
(1) Pravna dejanja iz 125. in 126. člena tega zakona je mogoče
izpodbijati tudi v primeru, če je o pravici osebe, v korist katere
je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno, že odločeno
z odločbo, ki je ali lahko postane izvršilni naslov.
(2) Če je zahtevi za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno,
preneha učinek izvršilnega naslova proti stečajni masi.
129. člen
(1) Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih
mesecih od dneva objave začetka stečajnega postopka
v Uradnem listu Republike Slovenije, ali do glavnega razdelitvenega naroka, če je razdelitveni narok opravljen pred iztekom šestih mesecev od dneva začetka stečajnega postopka.
(2) Tožba iz prvega odstavka tega člena se vloži proti osebi,
v korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno.
(3) Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje pravnih dejanj samo z dovoljenjem predsednika stečajnega senata.

4.4.17. Ločitvene in Izločitvene pravice
131. člen
(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do
posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja
(zastavna pravica, pravica poplačila, pravica retencije in
druge ločitvene pravice) in tudi ne na pravice, da se izločijo
stvari, ki ne pripadajo dolžniku (izločitvene pravice).
(2) Ločitvene pravice, pridobljene z Izvršbo ali zavarovanjem
v zadnjih dveh mesecih pred dnem začetka stečajnega
postopka, nehajo veljati.
(3) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi, če se stečajni postopek ne opravi zaradi razlogov, navedenih v 99. členu tega
zakona.
(4) Če je ostala ločitvena pravica, ki je bila pridobljena
z izvršbo, v veljavi po prvem in tretjem odstavku tega člena, se
izvršba nadaljuje na podlagi sklepa stečajnega senata iz četrtega odstavka 143. člena.
132. člen
(1) Če del premoženja dolžnika, na katerem je pridobljena
ločitvena pravica (posebna stečajna masa), ne zadošča, da bi
se iz njega plačala celotna terjatev ločitvenega upnika, ima
ločitveni upnik pravico uveljaviti neplačani del svoje terjatve
kot stečajni upnik.
(2) Presežek, ki ostane po plačilu terjatve ločitvenega upnika
iz posebne stečajne mase, gre v razdelitveno maso.
4.4.18. Dokončani« nujnih poslov
133. člen
(1) Med stečajnim postopkom se končajo samo tisti začeti
posli, ki jih je nujno opraviti, da se poveča ali prepreči zmanjšanje stečajne mase, če se z dokončevanjem teh poslov ne
zavleče vnovčenje stečajne mase.
(2) Stečajni senat odloči na predlog stečajnega upravitelja in
po predhodnem mnenju upniškega odbora, kadar je ta ustanovljen, kateri posli veljajo za nujne po prvem odstavku tega
člena.
134. člen
Med stečajnim postopkom se smejo nove pogodbe sklepati
samo, da se vnovči dolžnikovo premoženje.
4.4.19. Nadal|evanje proizvodni« In tekočih poslov v stečaju
135. čl«n
(1) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona sme
stečajni dolžnik po začetku stečajnega postopka nadaljevati
s proizvodnjo in opravljanjem drugih tekočih poslov, pod
pogojem:
1/ da stečajni upravitelj vloži predlog za prisilno poravnavo, ali

(4) Pravno dejanje iz 125. oziroma 126. člena tega zakona
lahko upniki in stečajni upravitelj izpodbijajo tudi z uveljavljanjem ugovora v sodnem ali upravnem postopku brez časovne
omejitve iz prvega odstavka tega člena. '

21 da stečajni upravitelj predloži elaborat o možnostih prodaje
stečajnega dolžnika kot pravne osebe, iz katerega izhaja, da
bi se zaradi prekinitve proizvodnje zmanjšala vrednost stečajnega dolžnika kot pravne osebe.

130. člen
(1) Če je zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je
Izpodbito pravno dejanje brez učinka proti stečajni masi.

(2) Stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov iz prvega odstavka tega člena na
predlog stečajnega upravitelja in po predhodnem mnenju
upniškega odbora, če je ta ustanovljen.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je oseba, v korist
katere je bilo dejanje storjeno, dolžna vrniti v stečajno maso
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila zaradi izpodbitega
pravnega dejanja, po splošnih pravilih o vračanju neupravičeno pridobljenega.

(3) V primeru iz 2/ točke prvega odstavka tega člena določi
stečajni senat s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, rok v katerem
mora stečajni upravitelj pripraviti predlog prodaje dolžnika
kot pravne osebe. Z navedenim sklepom imenuje stečajni
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senat tudi upniški odbor po pravilih o imenovanju upniškega
odbora v postopku prisilne poravnave, če ta še ni ustanovljen.

pred dnem začetka stečajnega postopka ali po njem, če imajo
regresno pravico proti dolžniku.

(4) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, sme stečajni upravitelj odtujiti in
obremeniti premoženje stečajnega dolžnika in dajati poroštva
ali avale samo z dovoljenjem stečajnega senata. Stečajni
senat lahko poveže s svojim soglasjem tudi sklepanje drugih
pogodb v zvezi z nadaljevanjem proizvodnje in opravljanjem
tekočih poslov.

(2) Solidarni sodolžniki in poroki lahko tudi zahtevajo, da se
jim do dokončne razdelitve zavaruje znesek, ki ga bodo plačali za dolžnika, v sorazmerju z zneskom, ki bi jim pripadal kot
stečajnim upnikom (prvi in drugi odstavek 116. člena tega
zakona).

(5) Če stečajni senat dovoli nadaljevanje proizvodnje in opravljanje drugih tekočih poslov, mora stečajni upravitelj stečajnemu senatu mesečno poročati o poslovanju. Poročilu mora
predložiti ažurirane mesečne bilance stanja, izkaz uspeha in
izkaz gotovinskih tokov.

Upnik, kateremu odgovarja za isto terjatev več solidarnih
dolžnikov, sme prijaviti, dokler ni popolnoma poplačan, to
terjatev v stečajnem postopku vsakega solidarnega dolžnika
v celotnem znesku.

136. člen
Terjatve upnikov, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov iz
133., 134. in 135. člena tega zakona so stroški stečajnega
postopka.
4.5. Prijavljale terjatev
137. člen
(1) Upniki morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena prijavijo upniki
1/ terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe v 30 dneh
od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja,
da odstopa od pogodbe;
21 terjatve, ki so oživele zaradi uspelega izpodbijanja v 30
dneh od pravnomočnosti odločbe.
(3) Upniki prijavljajo terjatve pisno In morajo v prijavi navesti:
1/ firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ali
bivališče upnika;
2/ pravno podlago in znesek terjatve;
3/ številko žiro računa ali drugega računa upnika, če ga ima.
(4) Za terjatve, o katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa.
(5) Sporočilo upnika iz prvega odstavka 117. člena tega
zakona se šteje kot priglasitev upnikove terjatve, če stečajni
upravitelj prereka upnikovo pobotno terjatev.
(6) Ločitveni upniki navedejo v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek,
do katerega njihove terjatve ne bodo krite z ločitveno pravico.
(7) Izločitveni upniki navedejo v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek.
(8) Predsednik stečajnega senata zavrže prijave, ki jih upniki
vložijo po poteku roka iz prvega ali drugega odstavka tega
člena.

140. člen

4.5.1. Preizkušanje prijavljenih terjatev
141. člen
(1) Prijavljene terjatve upnikov se preizkusijo na naroku za
preizkus terjatev.
(2) Naroka za preizkus terjatev se udeležijo: stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi, ki lahko dajo
glede na delo, ki so ga opravljali pri dolžniku, podatke
o obstoju in višini prijavljenih terjatev.
...
(3) Narok za preizkus terjatev se opravi, tudi če na njem niso
navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve, bili pa so v redu
povabljeni.
142. člen
(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka. Stečajni upravitelj
lahko pripravi pred narokom seznam prijavljenih terjatev,
v katerem navede, katere izmed prijavljenih terjatev priznava
in katere prereka.
(2) Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve.
(3) Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so
navzoči na naroku.
(4) Stečajni senat lahko dovoli, da se stečajni upravitelj izjavi
o posamezni pravočasno prijavljeni terjatvi šele na poznejšem
naroku za preizkus terjatev.
143. člen
(1) Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni izločitveni
oziroma ločitveni pravici določno izjaviti, ali jo priznava ali
prereka.
(2) Upniki smejo prerekati prijavljene izločitvene oziroma ločitvene pravice.
(3) Če stečajni upravitelj izjavi, da priznava izločitveno pravico
in te pravice ne prereka nobeden izmed upnikov, izda stečajni
senat sklep, s katerim stečajnemu dolžniku naloži, da izroči
upniku del premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, če o takšnem zahtevku še ni bilo odločeno
s pravnomočno odločbo. Sklep iz prejšnjega stavka je izvršilni
naslov.

139. člen

(4) Če stečajni upravitelj prizna tako terjatev kot tudi pravico
do ločenega poplačila te terjatve iz dela dolžnikovega premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica in ni niti terjatve
niti ločitvene pravice prerekal nobeden izmed upnikov, izda
stečajni senat sklep Iz četrtega odstavka 131. člena tega
zakona oziroma sklep, s katerim ugotovi obstoj terjatve in
naloži stečajnemu dolžniku plačilo ugotovljene terjatve iz
dela premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica. Sklep
Iz prejšnjega stavka je izvršilni naslov.

(1) Solidarni sodolžniki in poroki dolžnika lahko kot stečajni
upniM zahtevajo, da se jim vrne, kar so plačali za dolžnika

(5) Če stečajni upravitelj ali kateri izmed upnikov prereka
Izločitveno oziroma ločitveno pravico, ki je nastala z vpisom

138. člen
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne
poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
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poročevalec

v zemljiško knjigo, ali je izločitveni oziroma ločitveni upnik za
to pravico že pridobil izvršilni naslov, napoti stečajni senat
stečajnega upravitelja oziroma upnika, ki je pravico prerekal,
da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa pravdo zaradi
ugotovitve neobstoja prerekane pravice. V vseh ostalih primerih napoti stečajni senat ločitvenega in izločitvenega upnika,
da v enakem roku svojo pravico uveljavi v pravdnem postopku.
(6) Če stečajni upravitelj ali upnik iz prvega stavka petega
odstavka tega člena ni začel postopka v predpisanem roku, se
Šteje, da je izločitvena oziroma ločitvena pravica priznana in
izda stečajni senat na predlog izločitvenega oziroma ločitvenega upnika sklep iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega
člena.

(2) Stečajni senat sme odrediti izročitev prodane pravne
osebe kupcu pred plačilom kupnine, če izroči kupec nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv ali da drugo ustrezno
zavarovanje za plačilo kupnine.
(3) Sredstva od prodaje dolžnika gredo v stečajno maso.
(4) Po plačilu kupnine stečajni senat ustavi stečajni postopek
zoper prodano pravno osebo, nadaljuje pa ga zoper stečajno
maso, iz katere se poplačajo upniki.
(5) Za terjatve proti dolžniku, ki so nastale do izročitve prodane pravne osebe kupcu, ne dolžnik ne njegov kupec upnikom ne odgovarjata.

144. člen

(6) Prodaja dolžnika kot pravne osebe ne vpliva na izločitvene
pravice.

(1) Stečajni senat s sklepom napoti upnika, čigar terjatev je
prerekana, da začne v 15 dneh od dneva vročitve sklepa
postopek pred sodiščem ali drugim organom za ugotovitev
prerekane terjatve.

(7) Ločitvene pravice ostanejo v veljavi po prodaji dolžnika kot
pravne osebe. Te pravice prenehajo v tistem obsegu, v katerem bodo uveljavljene v nadaljevanem stečajnem postopku
po četrtem odstavku tega člena.

(2) Če upnik iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka
v predpisanem roku, se njegova terjatev ne upošteva pri
razdelitvi stečajne mase.

(8) Odločbe o prenehanju delovnega razmerja delavcev ostanejo v veljavi (prvi odstavek 106. člena).

(3) Če stečajni upravitelj ali drug upnik prereka terjatev
upnika, ki je za to terjatev že pridobil izvršilni naslov, napoti
stečajni senat tistega, ki terjatev prereka, da začne v 15 dneh
od dneva vročitve sklepa postopek pred sodiščem ali drugim
organom za ugotovitev, da prerekana terjatev ne obstoji.

(1) Če ni v poglavju o prodaji dolžnika drugače določeno, se
za prodajo uporabljajo določbe o vnovčenju dolžnikovega
premoženja.

(4) Če stečajni upravitelj ali upnik iz tretjega odstavka tega
člena ni začel postopka v predpisanem roku, se šteje, da je
terjatev ugotovljena.
(5) Upnik, ki je začel postopek po prvem in tretjem odstavku
tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če tega ne
stori, upnik odgovorja za škodo, ki jo opustitev povzroči.
145. člen
(1) Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 144. člena
tega zakona so stroški stečajnega postopka, če je stečajni
upravitelj neutemeljeno prerekal terjatev.
(2) Stečajni senat lahko odredi, da plača stroške iz prvega
odstavka tega člena stečajni upravitelj, če je ta iz objestnosti
prerekal terjatev ali če je tako vodil postopek.
4.6. Prodala dolžnika

148. člen

4.7. Vnovčevan|e dolžnikovega premoženja
149. člen
(1) Dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso, se proda
praviloma na javni dražbi.
(2) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi drugačen način
prodaje (z zbiranjem ponudb in z neposredno pogodbo), če ni
v zakonu drugače določeno.
(3) O prodaji dolžnikovega premoženja se obvestijo tisti, ki
imajo predkupno pravico.
(4) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno pravico in pravočasno začel postopek iz drugega stavka petega
odstavka 143. člena tega zakona, stečajni upravitelj ne more
prodati dela premoženja, na katerem upnik uveljavlja izločitveno pravico, dokler ni pravnomočno zavrnjen upnikov izločitveni zahtevek.

146. člen

150. člen

(1) Stečajni senat sme potem, ko je priskrbel mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in stečajnega upravitelja,
odločiti na podlagi ocene oziroma izvedenskega mnenja, da
se dolžnik proda kot pravna oseba.

(1) Premoženje oziroma del premoženja, ki tvori v proizvodnem procesu funkcionalno celoto (naprave ipd.), se proda
praviloma na javni dražbi, in sicer predvsem kot celota
s stavbo in zemljiščem, če to ni mogoče, pa brez stavbe in
zemljišča.

(2) Dolžnik kot pravna oseba se proda praviloma na javni
dražbi ali z z zbiranjem ponudb.
(3) Stečajni senat lahko po poprejšnjem mnenju upniškega
odbora, če je ta ustanovljen, odredi tudi prodajo z neposredno pogodbo, če ni v zakonu drugače določeno.
(4) Prodaja dolžnika kot pravne osebe se sme odrediti samo
pod pogojem, da se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za
poplačilo upnikov.
(5) Pogodbo o prodaji dolžnika kot pravne osebe sklene
stečajni upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika.
147. člen
(1) Stečajni senat odredi izročitev prodane pravne osebe
kupcu, ko kupec plača kupnino.
poročevalec

(2) Predkupno pravico glede stavbe, namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, in
stvari, vgrajenih v take stavbe, ter stvari, ki so neposredno
namenjene za izobraževanje, znanost, kulturo, zdravstvo in
socialno varstvo, imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje take dejavnosti.
151. člen
(1) Pred dnem odreditve prodaje se po sodnih izvedencih
oceni dejanska vrednost stvari in pravic, ki so predmet prodaje.
(2) Ceno določi stečajni senat po predhodnem mnenju stečajnega upravitelja in upniškega odbora, če je ta ustanovljen.
(3) Cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti.
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(4) Če prodaja ni mogoča niti po ceni iz tretjega odstavka tega
člena, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni.

smiselno 159. členu tega zakona do pravnomočne odločitv«
v postopku iz petega odstavka 143. člena tega zakona.

(5) Če se od takrat, ko je bila ocenjena vrednost stvari oziroma
pravic, do njihove prodaje vrednost stvari oziroma pravic
občutneje spremeni, se določi njihova nova cena.

156. člen

152. člen
(1) S sklepom, s katerim odredi prodajo, določi stečajni senat
tudi:
1/ način prodaje;
2/ izklicno ceno v primeru javne dražbe oziroma najnižjo
prodajno ceno v primeru zbiranja ponudb ali neposredne
prodaje;

Določbe splošnih predpisov o obligacijskih in stvarnopravnil
posledicah prodaje na prisilni javni dražbi, veljajo tudi ti
prodajo premoženja stečajnega dolžnika na drugačen način.
157. člen
(1) Če premoženja, ki je prišlo v stečajno maso, ni mogoč*
prodati, se razdeli upnikom, če ga sprejmejo, pri čemer s*
upošteva višina njihovih terjatev.

4/ znesek varščine, ki ne sme biti nižji od 10% cene iz 21 točke;

(2) Premoženje, ki ga ni bilo mogoče razdeliti upnikom pO
prvem odstavku tega člena, se izroči z zakonom določenemu
državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na kater«
območju je dolžnikov sedež, če gre za nepremičnino, p
organu lokalne skupnosti, na katere območju je nepremič'
nina.

5/ način ali načine zagotovitve varščine (na primer z vplačilom
na račun stečajnega dolžnika, izročitvijo bariranega čeka ali
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv);

4.8. Poplačilo upnikov

3/ rok, v katerem mora kupec plačati kupnino;

6/ način zavarovanja plačila kupnine in rok za zagotovitev
zavarovanja, v primeru, da je rok za plačilo kupnine daljši kot
15 dni;
7/ pogoje za izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane
pravice;
(2) Rok, v katerem mora kupec plačati kupnino, ne sme biti
daljši kot šest mesecev od dneva sklenitve pogodbe, ne glede
na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali v obrokih;
(3) Izročitev prodane stvari oziroma prenos prodane pravice
nista dopustna pred plačilom kupnine ali zagotovitvijo zavarovanja iz 7/ točke prvega odstavka tega člena.

158. člen
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz stečajne
mase znesek, ki je potreben za izplačilo stroškov stečajnega
postopka. Iz preostalih sredstev (razdelitvene mase) se poplačajo upniki.
159. člen
(1) Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči ti
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so zs
uveljavitev svoje terjatve pravočasno začeli poseben postopek.

153. člen

(2) Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev
svoje prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med
druge upnike.

Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali
druga osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji ne morejo biti
kupci.

160. člen

154. člen
(1) Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod
nadzorstvom predsednika stečajnega senata.
(2) Javna dražba oziroma poziv za zbiranje ponudb se razglasi
na oglasni deski sodišča, če gre za stvari oziroma pravice
večje vrednosti, nepremičnine in naprave, pa tudi v dnevnem
tisku, in sicer najmanj 8 dni pred prodajo.
(3) Razglas iz drugega odstavka tega člena vsebuje poleg
podatkov iz prvega odstavka 152. člena tudi čas, v katerem si
je predmete prodaje mogoče ogledati, ter čas in kraj prodaje.
(4) Po opravljeni javni dražbi oziroma zaključenem postopku
za zbiranje ponudb, sklene stečajni upravitelj v imenu stečajnega dolžnika pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo
ceno oziroma druge najugodnejše pogoje.
155. člen
(1) S plačilom kupnine prenehajo vse zastavne pravice in
realna bremena, ki so obstajala na prodani stvari oziroma
pravici.
(2) Iz kupnine se najprej poplačajo ločitveni upniki, katerih
terjatve in ločitvene pravice so priznane.
(3) Če je posamezni ločitveni upnik v stečajnem postopku
pravočasno prijavil tako terjatev kot ločitveno pravico na
prodani stvari, in je bodisi terjatev ali ločitvena pravica prerekana, se iz kupnine v zavarovanje izplačila izloči ustrezen del
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(1) Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase sorazmerno, če z zakonom ni določeno drugače.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se osebni dohodki
delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih dohodkov do
dneva, ko je bil začet stečajni postopek, in odškodnine za
poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku, ter za
poklicne bolezni, poravnajo kot stroški stečajnega postopka.
(3) Kot stroški stečajnega postopka se poplačajo tudi terjatve
tistih upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik
v tem obdobju nadaljeval s proizvodnjo oziroma poslovanjem
(na primer: kreditodajalci, dobavitelji In podobno).
(4) Neizplačani osebni dohodki delavcev dolžnika nad zajamčenimi osebnimi dohodki se poplačajo po prvem odstavku
tega člena.
(5) Dolgovi razdelitvene mase niso denarne kazni.
161. člen
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, se mu ob
glavni delitvi izplača sorazmerni del njegove terjatve, če predloži zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če bo nastopil
razvezni pogoj do dokončne delitve. Če upnik zavarovanja ne
predloži, se izplača sorazmerni del njegove terjatve ob
dokončni delitvi, če do takrat razvezni pogoj ne nastopi.
162. člen
Razdelitev se začne, ko je precejšen del premoženja vnovčen.
poročevalec

163. člen
(1) Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upravitelja in pripomb predsednika stečajnega senata osnutek za
glavno razdelitev.
(2) Osnutek za glavno razdelitev obsega podatke o:
1/ višini denarnih sredstev namenjenih za razdelitev;
2/ upnikih in višini njihovih priznanih terjatev;
3/ upnikih, za katere se ob glavni delitvi zagotovi rezervacija in
višini njihovih terjatev;
4/ odstotek, ki ga predstavlja terjatev posameznega upnika
glede na vsoto terjatev iz 2/ in 3/ točke tega odstavka;
51 odstotek in znesek, v katerem se izplačajo terjatve iz 2/
točke oziroma zagotovi rezervacija za terjatve iz 3/ točke tega
odstavka.
164. člen
(1) Upniki se vabijo na narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije najmanj 30 dni pred narokom in nabije na
oglasno desko sodišča. V oklicu stečajni senat upnike seznani tudi kje in kdaj lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev.
(2) Stečajni senat lahko glede na okoliščine primera odredi,
da se oklic objavi tudi v sredstvih javnega obveščanja.
165. člen
(1) Na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
lahko upniki navajajo svoje ugovore k osnutku.
(2) Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi
o glavni razdelitvi.
(3) O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razdelitvi.
(4) Sklep o glavni razdelitvi se vroči stečajnemu upravitelju in
nabije na oglasno desko sodišča.
166. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi izplača
stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od njegove
pravnomočnosti.
167. člen
(1) Poznejša razdelitev se opravlja, kot pritekajo sredstva
dolžnika.
(2) O poznejši razdelitvi odloča predsednik stečajnega senata
s sklepom.
168. člen
Sredstva, ki ostanejo po popolnem poplačilu upnikov, se
razdelijo delničarjem oziroma lastnikom deležev. Razdelijo se
v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma
deležev, razen če akt o ustanovitvi dolžnika za posamezne
razrede delnic oziroma deležev ne določa prednostnega
poplačila posameznih razredov delnic oziroma deležev, ali če
zakon, ki ureja pravno organizacijsko obliko dolžnika, ne
določa drugače.
4.9. Zaključek steča|nega postopka
169. člen
(1) Ko dobi predsednik stečajnega senata poročilo stečajnega
poročevalec

upravitelja, da so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka, predlaga stečajnemu senatu zaključek stečajnega
postopka.
(2) Odločbo o zaključku stečajnega postopka objavi stečajni
senat v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Po zaključku stečajnega postopka predloži stečajni upravitelj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poslovanju.
(4) Ko stečajni senat prouči poročilo, razreši stečajnega upravitelja, če pa ugotovi v njegovem poslovanju kakšne nepravilnosti, proti njemu ustrezno ukrepa.
170. člen
(1) Če stečajni senat po začetku stečajnega postopka ugotovi,
da bi nadaljnja izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške, ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in
postopek zaključi.
(2) Stečajni senat lahko v primeru iz prvega odstavka tega
člena odloči, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali
posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike pri
čemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev.
4.10. Vpisi v registre
171. člen
(1) V sodni register in druge uradne evidence se vpišejo po
uradni dolžnosti predlog za začetek stečajnega postopka,
sklep o odreditvi omejitev iz 1/ in 3/ točke prvega odstavka 95.
člena tega zakona, sklep o začetku stečajnega postopka in
pravnomočni sklep o zaključku oziroma ustavitvi stečajnega
postopka.
(2) Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega potopka
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni
vpisi iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru prodaje dolžnika se na podlagi pravnomočnega
sklepa o ustavitvi postopka iz četrtega odstavka 147. člena
tega zakona se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše
v sodni register kot ustanovitelj prodane pravne osebe.
4.11. Prisilna poravnava v stečaju
172. člen
(1) Do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev
lahko stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku, ki je pravna oseba, oziroma podjetnik posameznik, vložijo predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
(2) Preden odloči o predlogu iz prvega odstavka tega člena,
lahko stečajni senat odloči, da se počaka z vnovčenjem dolžnikovega premoženja.
(3) Stečajni senat odloči o predlogu iz prvega odstavka tega
člena v roku 15 dni od vložitve predloga. Predhodno mora
pribaviti mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen, in
stečajnega upravitelja, če ta ni predlagatelj.
(4) Postopek prisilne poravnave opravi stečajni senat. Med
postopkom opravlja dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
stečajni upravitelj.
(5) Če je prisilna poravnava potrjena, se stečajni postopek
ustavi.
(6) Z ustavitvijo stečajnega postopka iz petega odstavka tega
člena prenehajo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
(7) V primeru ustavitve stečajnega postopka iz petega
odstavka tega člena ostanejo v veljavi odločbe o prenehanju
delovnega razmerja delavcev (prvi odstavek 106. člena).
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173. člen
(1) V postopku prisilne poravnave v stečaju se ne uporabljajo
določbe o najmanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz
drugega in tretjega odstavka 48. člena tega zakona.
(2) Če ni v 172. in tem členu drugače določeno, se za postopek prisilne poravnave v stečaju uporabljajo določbe tega
zakona o prisilni poravnavi.
5. SKRAJŠANI STEČAJNI POSTOPEK
174. člen
(1) Če stečajna masa po predhodni oceni ni vredna več kot
10.000.000,00 tolarjev (stečaj manjše vrednosti), se opravi
skrajšani stečajni postopek.
(2) Ko stečajni senat odloči o začetku stečajnega postopka,
odloči tudi o tem, ali se opravi skrajšani stečajni postopek.
Stečajni senat sprejme tako odločitev tudi med potekom
rednega stečajnega postopka, če se izkaže, da gre za stečaj
manjše vrednosti.
(3) Če se med potekom skrajšanega stečajnega postopka
izkaže, da stečajni postopek, ki je bil začet kot skrajšani, ali ki
je bil proglašen za skrajšanega, dejansko ni manjše vrednosti
v smislu prvega odstavka tega člena, je stečajni sodnik dolžan
predlagati stečajnemu senatu, da se opravi redni postopek.
(4) Proti odločbam stečajnega senata iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, ni pritožbe.
175. člen
V skrajšanem stečajnem postopku veljajo naslednja pravila:
1/ zapisniki sodišča so skrajšani in vsebujejo le vsebino izjav
in predlogov strank ter odločbe stečajnega sodišča.
2/ kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka,
izdaja vse sodne odločbe stečajni sodnik.
3/ kolikor ne gre za začetek ali zaključek stečajnega postopka
se odločbe sodišča ne objavijo v uradnem listu.
4/ popis stečajne mase opravi izvršilni organ.
5/ upniški odbor v skrajšanem stečajnem postopku sestavljajo
trije člani.
6/ narok za preizkus terjatev sme stečajni sodnik določiti že
naslednjega dne, ko je potekel rok za prijavo terjatev. Na tem
naroku je mogoče odločiti, kolikor je to mogoče in primerno,
tudi o razdelitvi stečajne mase.
6. LIKVIDACIJA
176. člen
(1) Zakon določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega postopka.
(2) Če zakon ne določa, kdo predlaga začetek likvidacijskega
postopka, ga predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev
o prenehanju pravne osebe.
(3) Če preneha pravna oseba na podlagi sodne odločbe,
predlaga začetek likvidacijskega postopka oseba, ki je sodno
odločbo izposlovala.
(4) Likvidacijski postopek začne sodišče po uradni dolžnosti,
če je bila s pravnomočno odločbo ugotovljena ničnost vpisa
v sodni register.
177. člen
Sodišče, ki ugotovi ničnost vpisa v sodni register, pošlje svojo
80

odločbo po pravnomočnosti pristojnemu sodišču, da začne
likvidacijski postopek.
178. člen
Likvidacijski postopek izvede stvarno pristojno sodišče, na
katerega območju je sedež pravne osebe.
179. člen
Organa likvidacijskega postopka sta likvidacijski senat in likvidacijski upravitelj.
180. člen
(1) Če so podani pogoji za stečaj, se likvidacijski postopek ne
izvede.
(2) Če se kadarkoli tekom postopka do vključno zaključne
bilance ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega
postopka, mora likvidacijski upravitelj takoj predlagati začetek stečajnega postopka.
(3) Stečajni postopek izvedeta likvidacijski senat in likvidacijski upravitelj kot stečajni senat in stečajni upravitelj, če
sodišče ne odloči drugače.
(4) Dejanja, opravljena v likvidacijskem postopku, veljajo tudi
v stečajnem postopku.
181. člen
Če se uvede likvidacijski postopek po uradni dolžnosti, naloži
sodišče s sklepom pravni osebi, da založi primeren denarni
znesek za kritje stroškov, ki bodo nastali zaradi začetka likvidacijskega postopka.
182. člen
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stečajni postopek,
se smiselno uporabljajo tudi v likvidacijskem postopku, če ta
zakon ne določa drugače.
(2) V likvidacijskem postopku se ne uporabljajo določbe o prisilni poravnavi pred stečajem in med stečajem, o upniškem
odboru, o ločitvenih upnikih, o izpodbijanju pravnih dejanj,
o naroku za glavno razdelitev in ugovorih zoper sklep o potrditvi osnutka glavne razdelitve, o prodaji dolžnika in o zavrženju prijav terjatev, dospelih na sodišče po preteku 60-dnevnega roka za njihovo prijavo.
183. člen
(1) Terjatve upnikov, ki niso bile prijavljene do dneva, ko jih je
bilo še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvidacijske mase, poravna po končanem likvidacijskem postopku
tisti, v dobro katerega je vplačan ostanek premoženja likvidacijske mase po glavni razdelitvi, in sicer le do višine vrednosti
prevzetega premoženja.
(2) Tožbo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega člena
lahko vložijo upniki v enem letu od objave obvestila v Uradnem listu Republike Slovenije o zaključku likvidacijskega
postopka.
7. KOLIZIJA ZAKONOV IN SPORI O PRISTOJNOSTI
184. člen
(1) Sodišče v Republiki Sloveniji je izključno pristojno za
postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju
Republike Slovenije.
(2) Odločbe sodišča, izdane v postopkih iz prvega odstavka
tega člena, se nanašajo na vse dolžnikovo premoženje, ki je
v Republiki Sloveniji ali tujini.
poročevalec

185. člen
(1) Odločbe tujih sodišč, izdane v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije zoper dolžnika, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju tujega sodišča, se priznajo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi za priznanje
tujih sodnih odločb po pravu Republike Slovenije.
(2) Sklep o priznanju odločbe tujega sodišča iz prvega
odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije tako, kot je s tem zakonom določeno za objavo
sklepa o začetku postopka prisilne poravnave oziroma stečaja.
186. člen
(1) V primeru priznanja odločbe tujega sodišča se za pravni
položaj tujega dolžnika in tujega stečajnega upravitelja smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(2) V postopku za priznanje tuje sodne odločbe se ne določita
nov stečajni upravitelj in ne upniški odbor v Republiki Sloveniji.
(3) Roki, določeni v zakonih in drugih predpisih Republike
Slovenije, začnejo teči po objavi odločbe o priznanju.
187. člen
Tuja sodna odločba, priznana po 186. členu tega zakona, ima
glede dolžnikovega premoženja, ki je v Republiki Sloveniji,
pravni učinek, ki ga določajo predpisi Republike Slovenije za
odločbe ustrezne vsebine.
8. KAZENSKE DOLOČBE
188. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek stečajni upravitelj, če ne ažurira knjigovodske evidence do dneva začetka stečajnega postopka, ne ustanovi
komisije za inventuro, ne sestavi začetne stečajne bilance, ne
skrbi za realizacijo dolžnikovih terjatev, ne ukrepa za vnovčenje dolžnikovega premoženja ali ne sestavi osnutka za glavno
razdelitev ali osnutka za zaključno stečajno bilanco (prvi
odstavek 80. člena).
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9.1. Predhodni poravnalni postopek nad dolžnikom
- podjetjem z družbenim kapitalom
189. člen
Predhodni poravnalni postopek se po določbah tega poglavja
opravi nad dolžnikom - podjetjem z družbenim kapitalom iz
3. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l.
RS 55/92, 7/93 in 31/93),
- če je z otvoritveno
bilanco
stanja
in
ocenitvijo pooblaščenih ocenjevalcev, izdelanima na podlagi
Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
(Ur.l. RS, št. 24/93), ugotovljena vrednost osnovnega kapitala
enaka nič; ali
- če je dolžnik več kot 90 dni v zamudi s plačilom obveznosti
(glavnice ali obresti) in skupni znesek obveznosti, s plačilom
katerega je v zamudi, presega 20% celotnih obveznosti podjetja.
190. člen
(1) Dolžnik iz 189. člena tega zakona je dolžan v roku 15 dni,
šteto od dneva, ko ugotovi, ali bi moral ugotoviti, da so podani
pogoji za začetek predhodnega poravnalnega postopka, vložiti predlog za začetek predhodnega poravnalnega postopka
pri pristojni enoti službe družbenega knjigovodstva, na
območju katere ima sedež (v nadaljevanju SDK).
(2) Glede vsebine predloga in prilog k predlogu iz prvega
poročevalec

odstavka tega člena se smiselno uporablja določba 24. člena
tega zakona.
(3) Predlog za začetek predhodnega poravnalnega postopka
lahko vloži tudi upnik. Glede vsebine predloga, ki ga vloži
upnik, se smiselno uporablja določba prvega odstavka 24.
člena tega zakona. V predlogu mora upnik tudi verjetno
izkazati obstoj dospele terjatve do dolžnika v višini najmanj
10.000.000 SIT in verjetnost pogojev za začetek predhodnega
poravnalnega postopka, ter predložiti listine, s katerimi ta
dejstva verjetno izkazuje.
(4) Določba tretjega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za dva ali več upnikov, ki verjetno izkažejo obstoj
dospelih terjatev do dolžnika v skupni višini najmanj
10.000.000 SIT.
191. člen
(1) SDK je o predlogu dolžna odločiti v roku 30 dni po vložitvi.
(2) Če SDK ugotovi, da so podani pogoji za začetek predhodnega poravnalnega postopka iz 189. člena tega zakona, izda
sklep o začetku postopka. SDK lahko začne predhodni poravnalni postopek tudi po uradni dolžnosti, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, ugotovi, da so podani pogoji za
začetek takšnega postopka nad dolžnikom iz 189. člena tega
zakona.
(3) V sklepu, s katerim SDK začne predhodni poravnalni
postopek, naloži dolžniku, da v roku, ki ne sme biti daljši kot
45 dni od vročitve sklepa o začetku predhodnega poravnalnega postopka, predloži načrt finančne reorganizacije. Hkrati
pozove upnike, da lahko v enakem roku predložijo svoj načrt
finančne reorganizacije dolžnika.
192. člen
(1) SDK vroči sklep o začetku predhodnega poravnalnega
postopka dolžniku in upniku-predlagatelju, lahko pa ga vroči
tudi posameznim večjim upnikom. Ostale upnike obvesti
z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
lahko pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.
(2) Oklic o začetku predhodnega poravnalnega postopka vsebuje:
1/ navedbo SDK, ki vodi predhodni poravnalni postopek,
2/ firmo in sedež dolžnika,
3/ poziv dolžniku, da predloži načrt finančne reorganizacije in
rok, v katerem, ga je dolžan predložiti,
4/ poziv upnikom, da lahko v roku iz prejšnje točke predložijo
svoj načrt finančne reorganizacije dolžnika,
5/ firme in sedeže članov upniškega odbora.
193. člen
V predhodnem poravnalnem postopku je dolžan dolžnik upnikom omogočiti vpogled v celotno poslovno finančno dokumentacijo, in jim posredovati vse informacije, ki so
pomembne za ugotovitev dolžnikovega ekonomsko-finančnega stanja ali oblikovanje načrta finančne reorganizacije.
194. člen
V predhodnem poravnalnem postopku nudi SDK dolžniku
ustrezno strokovno pomoč pri pripravi načrta finančne reorganizacije, lahko pa sodeluje tudi v pogajanjih z upniki.
195. člen
Glede vsebine načrta finančne reorganizacije se smiselno
uporabljajo določbe 47. - 49. člena tega zakona.
81

196. člen
(1) Če SDK na podlagi predloženega načrta finančne reorganizacije oceni, da bo dolžnik z ustrezno finančno reorganizacijo sposoben odpraviti vzroke nelikvidnosti oziroma prezadolženosti, je dolžna v roku 30 dni po prejemu načrta
finančne reorganizacije vložiti predlog za začetek postopka
prisilne poravnave. Ne glede na določbo prvega odstavka 46.
člena tega zakona je predlogu dolžna priložiti dolžnikov načrt
finančne reorganizacije. Če je kdo izmed upnikov pripravil
svoj načrt finančne reorganizacije dolžnika, je dolžna predložiti tudi upnikov načrt.
(2) V postopku prisilne poravnave, ki ga začne sodišče na
predlog SDK iz prvega odstavka tega člena, se ne uporabljajo
določbe 34. in 35. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 52. člena tega
zakona, določi sodišče v postopku iz drugega odstavka tega
člena narok za prisilno poravnavo že v sklepu o začetku
postopka prisilne poravnave.
(4) V postopku iz drugega odstavka tega člena lahko sodišče
za upravitelja prisilne poravnave postavi delavca SDK, ki je
sodeloval v predhodnem poravnalnem postopku.
(5) Če je poleg dolžnika načrt finančne reorganizacije pripravil tudi kdo izmed upnikov, glasujejo upniki na naroku za
prisilno poravnavo najprej o predlogu prisilne pravnave, vsebovane v dolžnikovem načrtu finančne reorganizacije. Če
dolžnikov predlog prisilne poravnave ni sprejet, opravi
sodišče ne glede na določbo 57. člena tega zakona tudi
glasovanje o predlogu prisilne poravnave, vsebovane v načrtu
finančne reorganizacije, ki ga je pripravil upnik.
197. člen
(1) če SDK na podlagi predloženega načrta finančne reorganizacije oceni, da dolžnik tudi s finančno organizacijo ne
more odpraviti vzrokov nelikvidnosti oziroma prezadolženosti, vloži v roku 30 dni po prejemu načrta finančne reorganizacije, predlog za začetek stečajnega postopka.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26.2.1993
sprejel osnutek zakona o prisilni poravnavi in stečaju in naložil Vladi Republike Slovenije, da pri pripravi predloga zakona
prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega
telesa ter stališča, pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.
I. Pripombe, kl /Ih je predlagatelj upošteval oziroma novosti
v predlogu zakona
1. Likvidacija
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil navedene
pripombe k osnutku zakona, nadalje pa je opravil tudi
potrebno uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah. Prav
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah je terjala vključitev novega poglavja o likvidaciji v predlog zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji in s tem v posledici tudi
spremembo v naslovu zakona.
Kot je bilo povedano že v predlogu za izdajo zakona o prisilni
poravnavi in stečaju, naj bi po novem redno likvidacijo urejal
zakon o gospodarskih družbah, saj bo v prihodnje najpogostejši razlog za likvidacijo s pogodbo dogovorjen način prenehanja podjetij. Zato je bilo poglavje o likvidaciji izpuščeno
tako iz predloga za izdajo kot iz osnutka zakona o prisilni
poravnavi in stečaju, pri čemer pa predlagatelj, v izogib pravni
praznini v zvezi s postopkom likvidacije, ki bi nastala, če bi bil
zakon o prisilni poravnavi in stečaju sprejet pred zakonom
o gospodarskih družbah, v prehodnih določbah osnutka ni
razveljavil določb o likvidaciji v sedaj veljavnem zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (UL SFRJ, št. 84/89). Po
proučitvi zakona o gospodarskih družbah pa se je pokazalo,
da le-ta sicer vsebuje določbe o likvidaciji družb, vendar
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(2) Enako ravna SDK tudi v primeru, če dolžnik v roku, določenem s sklepom o začetku predhodnega poravnalnega
postopka, ne predloži načrta finančne reorganizacije in če ga
v enakem roku ne predloži nihče izmed upnikov.
(3) Na predlog SDK iz prvega odstavka tega člena začne
sodišče stečajni postopek brez preizkusa ali obstoji stečajni
razlog.
198. člen
(1) Za postopek prisilne poravnave, ki ga začne sodišče na
predlog SDK iz prvega odstavka 196. člena tega zakona, se
glede stroškov uporablja določba 70. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo 93. člena tega zakona, je predujem za
kritje stroškov do začetka stečajnega postopka, ki se uvede
z vložitvijo predloga iz 197. člena tega zakona, dolžan založiti
dolžnik.
9.2. Končne določbe
199. člen
(1) Postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije ki je bil
začet pred uveljavitvijo tega zakona, se konča po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se glede sestave
sodišča, če so podani pogoji za skrajšani postopek, uporabijo
določbe tega zakona.
200. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list
SFRJ št. 84/89), in neha veljati zakon o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (Ur.l. SRS, št. 1/87).
201. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

popolnoma ureja le likvidacijo na podlagi sklepa skupščine
oziroma drugega organa družbe, v delu, ki se tiče likvidacije
na podlagi sodne odločbe in postopka pred sodiščem, pa je
pomanjkljiv. Poleg tega pa je treba urediti postopek likvidacije tudi za tiste statusne oblike, ki jih zakon o gospodarskih
družbah ne zajema, t.j. zadruge, zavode itd.
Iz navedenih razlogov je predlagatelj vključil v predlog zakona
novo šesto poglavje, ki vsebuje najnujnejše procesne določbe
o likvidaciji in ki se bistveno ne razlikujejo od določb iz sedaj
veljavnega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(katerega del, ki se nanaša na likvidacijo, osnutek zakona ni
razveljavil), zlasti pa ne vplivajo na koncept in vsebino
zakona, kot je bil do sedaj obravnavan.
2. Predhodni poravnalni postopek
Začasno delovno telo Državnega zbora za pravosodje je opozorilo, da v tem zakonu predlagane rešitve temeljijo na jasnih
lastninskih odnosih, ki pa so v praksi precej odmaknjene, zato
bi bilo treba pri pripravi predloga zakona posvetiti posebno
pozornost prehodnim določbam oziroma načinu uveljavitve
zakona. Predlagatelj je pripombo sprejel. S sprejemom tega
zakona bo uvedba stečajnega postopka odvisna predvsem od
interesa upnikov. Le-ti pa ga lahko sprožijo tudi po sedaj
veljavnih predpisih in praksa kaže, da uvedba stečajnega
postopka zoper dolžnika ni prav pogosto v ekonomskem
interesu upnikov. Predlagatelj sicer ne more napovedati,
koliko podjetij bo po novem zakonu šlo v stečaj, vsekakor pa
po njegovem mnenju ni pričakovati, da bo bistveno pripomogel k urejanju oziroma konsolidaciji našega gospodarstva
v sedanji situaciji.
Zato je predlagatelj v predlogu zakona dodal nov oddelek
poročevalec

v devetem poglavju Prehodne in končne določbe z naslovom
Predhodni poravnalni postopek nad dolžnikom-podjetjem
z družbenim kapitalom (členi 189-198), ki naj bi veljal v prehodnem obdobju do vzpostavitve jasnih lastninskih odnosov
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (UL RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93). Namen in cilj predhodnega poravnalnega postopka, ki ga bo vodila služba družbenega knjigovodstva, je predvsem zapolniti pravno praznino, ki je nastala po
uveljavitvi citiranega zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in na njegovi podlagi izdane uredbe o metodologiji za
izdelavo otvoritvene bilance stanja (UL RS, št. 24/93), za tista
podjetja z družbenim kapitalom, katerih ugotovljena vrednost
osnovnega kapitala je enaka nič. Ta podjetja, ki jih po oceni
pristojnih institucij ni tako malo, bodo izpadla iz procesov
lastninjenja, novi stečajni postopek brez dosedanje vloge
SDK pa bo za njih kaj malo primeren.
Značilnosti in posebnosti predhodnega poravnalnega
postopka so predvsem naslednje:
Opravljal se bo lahko izključno nad dolžniki-podjetji z družbenim kapitalom iz 3. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (189. člen). Predlagatelj zato ni časovno omejil
veljavnosti tega dela zakona, čeprav ga je umestil med prehodne določbe, saj bo prenehal veljati s končanim lastninjenem po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma takrat, ko podjetij z družbenim kapitalom ne bo več.
Predlagatelji postopka so: sam dolžnik, upnik oziroma upniki,
ki morajo izpolnjevati določene kriterije glede višine terjatve
oziroma terjatev, ali SDK (190., 191. člen). Postopek je hiter,
roki kratki, vodi ga SDK, ki sodeluje tudi pri pripravi načrta
finančne reorganizacije. Če SDK oceni, da je dolžnik
z ustrezno finančno reorganizacijo sposoben odpraviti vzroke
insolventnosti oziroma prezadolženosti, vloži predlog za
začetek postopka prisilne poravnave pred sodiščem (197.
člen).
Sodni postopki prisilne poravnave na podlagi predloga SDK
so ustrezno krajši, saj je načrt finančne reorganizacije že
pripravljen in mora biti že priložen predlogu za začetek prisilne poravnave, sodišče pa v sklepu o začetku postopka
prisilne poravnave tudi že določi narok za prisilno poravnavo,
na katerem se bo opravilo glasovanje.
Kolikor pa SDK na podlagi predloženega načrta finančne
reorganizacije oceni, da le-ta pri dolžniku ne bo uspešna,
oziroma, če dolžnik v predhodnem postopku noče sodelovati,
vloži SDK zoper dolžnika predlog za začetek stečajnega postopka.
3. Pri al I na poravnava
Z namenom čim hitrejšega in operativnejšega postopka je
predlagatelj ustrezno spremenil tudi sodni postopek prisilne
poravnave, predvsem je skrajšal roke (za prijavo terjatev, za
ugovore zoper terjatve drugih upnikov, za predložitev načrta
finančne reorganizacije ipd ), in s tem tudi ugodil pripombi
o predolgih rokih v postopku prisilne poravnave.
Predlagatelj je spremenil tudi določbe o glasovanju o prisilni
poravnavi tako, da so določeni upniki pri glasovanju posebej
favorizirani (56. člen). To so zlasti tisti upniki, ki so pripravljeni
svoje terjatve spremeniti v delnice in tisti ločitveni upniki, ki se
odpovedo ločitveni pravici. Naštete kategorije upnikov so
zaradi tveganja, ki ga s konverzijo oziroma odpovedjo ločitveni pravici prevzamejo, pri glasovanju v boljšem položaju
kot ostali upniki, hkrati pa je s takšno odločitvijo dosti večja
možnost, da do sklenitve prisilne poravnave tudi pride. Za
prisilno poravnavo lahko glasujejo tudi lastniki, t.j. delničarji
ali družbeniki, vendar le, če je osnovni kapital dolžnika večji
od nič, pa še v tem primeru se njihove terjatve razpolovijo.
Množenje terjatev s faktorji iz 56. člena predloga je seveda
namenjeno samo določitvi glasovalne pravice posamičnih
upnikov, ne vpliva pa na višino poplačila posamične terjatve.
Posebej so zavarovani tudi upniki, katerih terjatve so nastale
med postopkom prisilne poravnave, na podlagi pravnih
poslov, potrebnih, da je dolžnik nadaljeval s proizvodnjo.
Terjatve teh upnikov se v primeru neuspešne prisilne poravnave poplačajo kot stroški stečajnega postopka, t.j. v celoti in
prednostno (160. člen). S tem je predlagatelj hotel spodbuditi
po roče valec

partnerje dolžnika, da z njim med postopkom prisilne poravnave še naprej sodelujejo.
Z dopolnitvijo 32. člena predloga je predlagatelj okrepil položaj upnikov v postopku prisilne poravnave tako, da je dolžnik
dolžan upnikom omogočiti vpogled v celotno poslovno-finančno dokumentacijo in jim posredovati vse informacije.
4. Stečaj
Predlagatelj je dopolnil 114. člen zakona z določitvijo obresti,
ki tečejo od terjatev proti dolžniku. Pri tem se je odločil za
zamudne obresti, ker je mnenja, da je to najenostavnejša in
tudi pravična ureditev (dolžnik je v zamudi z izplačilom). Sicer
pa se razmerja pri poplačilu upnikov ne spremenijo glede na
višino obrestovanja oz. revalorizacije terjatev, t.j. upniki
dobijo v vsakem primeru nominalno enak znesek, spreminjajo
se samo odstotki, za katere bodo poplačani.
5. Delovna razmerja
Predlagatelj je posebno temeljito proučil pripombe v zvezi
z delovnimi razmerji pri dolžniku zaposlenih delavcev, njihovimi pravicami in položajem med postopkom prisilne poravnave in stečaja.
Sprejel je pripombo o obvezni udeležbi sindikata kot predstavnika delavcev v upniškem odboru, ki sta jo podala
začasno delovno telo in poslanci v Državnem zboru, in
ustrezno dopolnil 21. in 85. člen predloga zakona. Predstavnik sveta delavcev oziroma delavski zaupnik bo tako
v postopku prisilne poravnave kot v postopku stečaja obvezen
član upniškega odbora ne glede na višino upniške terjatve
delavcev in ne glede na morebitno kasnejšo izvolitev upniškega odbora v drugačni sestavi.
Predlagatelj pa ni sprejel pripombe, da se o predlogu za
začetek stečajnega postopka ali poravnalnega postopka
obvesti organ, ki predstavlja delavce. Če je predlagatelj dolžnik, bodo delavci oziroma tisti, ki jih predstavlja, o tem obveščeni preko organov dolžnika (pričakovati je, da bo zakon
o soupravljanju delavcev zagotovil njihovo udeležbo v teh
organih), če pa je predlagatelj upnik, mu te dolžnosti obveščanja ni mogoče naložiti, saj ne obvešča niti samega dolžnika,
pač pa vloži predlog na pristojno sodišče. Sodišče pa je
dolžno vse sklepe, ki jih izda, objaviti v Uradnem listu, s čimer
je dolžnosti obveščanja zadoščeno. Med potekom postopka
pa bo delavce o ukrepih stečajnega upravitelja lahko obveščal
niihov predstavnik v upniškem odboru.
V zvezi s predlogom začasnega delovnega telesa, da se zagotovijo pravice delavcev v skladu s konvencijama Mednarodne
organizacije dela št. 158 in št. 173, je predlagatelj predvsem
mnenja, da konvenciji urejata popolnoma različno situacijo
glede ekonomsko-finančnega stanja dolžnika in da se nikakor ne pokrivata. Varstvo pravic delavcev pri delodajalcu,
zoper katerega je uveden postopek prisilne poravnave oz.
stečaja ureja samo konvencija MOD št. 173.
Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na
pobudo delodajalca, ratificirana v SFRJ I. 1984, sicer ureja
pravice delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi
ekonomskih, tehnoloških ipd. razlogov, vendar pa to niso
stečajni razlogi. Tako postopek prisilne poravnave kot stečajni postopek sta sodna postopka in morebitno (v prisilni
poravnavi) ali obvezno (v stečaju) prenehanje delovnih razmerij ni mogoče šteti kot v konvenciji citirano prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca. V stečajnem postopku
te pobude delodajalec sploh nima, v poravnalnem postopku
pa močno omejeno, saj imajo upniki precej možnosti za
diktiranje svojih pogojev. Tudi za postopek prisilne poravnave
mora obstajati stečajni razlog. Določbe te konvencije so po
mnenju predlagatelja v zadostni meri vgrajene v veljavni
zakon o delovnih razmerjih v določbah o tehnoloških viških.
Če bi namreč konvencija št. 158 varovala delavske zahteve
tudi v situaciji, ko je pri delodajalcu nastopil stečajni razlog, bi
bila konvencija št. 173 o varstvu delavskih zahtev ob insolvenci delodajalca nepotrebna.
Iz 1. člena konvencije št. 173 je razvidno, da pojem insolvence
zajema stanje oziroma izpolnjene tiste pogoje, ki jih predpisuje zakonodaja države, zaradi katerih je zoper dolžnika-delodajalca mogoče uvesti postopek prisilne poravnave ali ste83

čaja. Predlagatelj priznava, da rešitve iz predloga zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji glede varstva delavskih zahtev ne dosegajo standardov, ki jih predpisuje ta konvencija. Upoštevati pa je treba, da konvencije št. 173 do sedaj
ni ratificirala še nobena država, čeprav je marsikatera gospodarsko močnejša od Slovenije in da je konvencijo v sedanji
situaciji mogoče upoštevati le kot usmeritev k bodočemu
reševanju delavskih zahtev.
Predlagatelj je zato dopolnil 8. člen predloga tako, da je
dopustil možnost, da se obseg pravic delavcev, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi potrjene prisilne poravnave ali stečaja, razširi s posebnim zakonom. S tem je odprta
pot zlasti za ustanovitev sklada, v katerem bi se zagotavljala
sredstva za kritje materialnih pravic delavcev. Bistveno je
namreč, kot je predlagatelj že poudaril ob obravnavanju
osnutka zakona in pri tem stališču tudi vztraja, da se v stečajnem oz. poravnalnem postopku zagotovi pravično in enakomerno poplačilo vseh upnikov, kar pa je mogoče doseči le
z najožjim priznavanjem prednostnih pravic do poplačila
posamičnim upnikom. Tudi smisel konvencije št. 173, ki v tretjem delu predvideva ustanovitev jamstvenih institucij za varstvo delavskih zahtev, je v tem, da se breme delavskih zahtev
ob insoivenci delodajalca socializira in ne prevali v celoti na
upnike. Takšna je tudi ureditev v sosednjih državah; po
avstrijskem zakonu o varovanju zahtevkov delojemalcev v primeru insolventnosti delodajalcev izplačujejo delavcem njihove priznane zahtevke pristojni uradi za zaposlovanje.
Na pripombo začasnega delovnega telesa, da naj se ureditev
glede odškodnine za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni
prouči z vidika novih predpisov o zdravstvenem varstvu, predlagatelj navaja, da tozadevno v novi zakonodaji s področja
zdravstvenega varstva in zavarovanja ni sprememb in se
zdravljenje ter rehabilitacija teh bolezni in poškodb v celoti
krijeta iz obveznega zavarovanja, upravičencem pa pripada
100% nadomestilo osebnega dohodka; sicer pa se oddškodnina določa po zakonu oobligacijskih razmerjih in ni predmet
tega zakona.
Predlagatelj je s ciljem večje zaščite delavcev preoblikoval
107. člen predloga tako, da se z delavci praviloma sklepajo
delovna razmerja za določen čas, pogodbe o delu pa le
Izjemoma pod pogoji, ki jih za sklepanje pogodb o delu
predpisuje delovnopravna zakonodaja. Pogodbenega dela
glede na izkušnje v praksi ni mogoče v celoti izključiti, saj
stečajni upravitelji med stečajnim postopkom pogosto potrebujejo določen profil strokovnjakov, ki pa si relativno lažje
najdejo novo zaposlitev in jim tega ni moč preprečiti. Le-teh
pa brez možnosti pogodbenega dela ne bi bilo mogoče angažirati.
Predlagatelj nI sprejel pripombe o oživitvi delovnih razmerij
delavcev v primeru sklenitve prisilne poravnave med stečajem. V tem primeru do prisilne poravnave med stečajem sploh
nikoli ne bi prišlo. Olede na dopustnost zmanjševanja števila
zaposlenih delavcev v postopku prisilne poravnave v prihodnje tudi ne bo prihajalo do stečajev izključno Iz razloga, da se
podjetja znebijo odvečne delovne sile. Je pa dopolnil 51. člen
zakona in predpisal kriterije za določitev delavcev, ki jim
preneha delovno razmerje na podlagi sklenjene prisilne
poravnave. Navedeni kriteriji naj bi vendarle omejili morebitno samovoljo vodstva pri določitvi presežnih delavcev.
II. Pripombe, M Jih predlagatelj nI aprejel
Nekaterih pripomb Iz razprave v Državnem zboru predlagatelj
ni upošteval, ker so bili predlogi poslancev že vgrajeni v osnutek zakona. Tako ne velja ugotovitev, da rešitve iz 160. čl.
osnutka niso zagotovljene tudi v postopku prisilne poravnave.
Drugi odstavek 60. člena jasno določa, da potrjena prisilna
poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov iz drugega odstavka 160. člena, četrti odstavek 48. člena pa določa,
da zmanjšanih izplačil v načrtu finančne reorganizacije ni
mogoče ponuditi upnikom iz drugega odstavka 60. člena.
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Torej so delavcem v postopku prisilne poravnave zagotoi
Ijene pravice v enakem obsegu kot v postopku stečaja. KljV'
temu je predlagatelj zaradi lažjega razumevanja med razred
terjatev iz 1. točke prvega odstavka 47. člena vključil tub
razred terjatev dolžnikovih delavcev nad zajamčenimi oset1
nimi dohodki, saj samo v tem delu delijo usodo terjatev drug '
upnikov. Možnost, da se v okviru finančne reorganizacif
Predlagatelj tudi ni ugodil predlogu, da naj bo stečajni razlot
samo plačilna nesposobnost, ne dalj časa trajajoča in tudi rt
prezadoiženost. Res je, da so udeleženci v pravnem prometi1
dolžni poravnavati svoje obveznosti takoj, ko zapadejo, vel1
dar je nepravočasno izpolnjevanje obveznosti sankcionirao
tudi drugače (zamudne obresti, pogodbena kazen, odstop d
pogodbe, sodna izterjava ipd.). V razmerah, ko je dolžnik 9
solventen ali vsaj občasno solventen, so te sankcije povsel*
zadostne, predvsem pa brez hudih posledic, ki jih prina*
začetek stečajnega postopka za dolžnika in pri njem zapc
slene delavce. Prezadoiženost je stečajni razlog tudi v primet
jalno-pravni ureditvi Avstrije in Nemčije, zlasti pri kapitalskiI
družbah je zaradi večje zaščite upnikov treba upoštevati tuc
prezadoiženost kot stečajni razlog.
Predloga, da se vodstvo podjetja zaveže k obveznemu predli
ganju stečajnega postopka, kadar so zanj izpolnjeni pogoj'
predlagatelj ni upošteval, ker vsebuje takšno določbo predlot
zakona o gospodarskih družbah.
Na pripombo, da je treba predvideti vire za položitev pre
dujma za začetek stečajnega postopka, kolikor ga ne predloi
predlagatelj postopka, predlagatelj navaja, da se po druge
odstavku 93. člena postopek lahko nadaljuje, čeprav predli
jem ni bil dan, če tako odloči stečajni senat. V tem primeru s
bodo stroški začetka stečajnega postopka založili iz sredste
sodišča.
Predloga, da naj se kot kriteriji pri skrajšanem stečajnef
postopku upoštevajo: število zaposlenih, obseg prihodko'
v zadnjem letu in vrednost aktive podjetja, predlagatelj t
sprejel. Namen skrajšanega stečajnega postopka je prS
v njegovi poenostavitvi in s tem posledični pospešitvi in poet
nitvi. Ugotavljanje gornjih kriterijev pa bi sodišču vzelo pred
časa in terjalo tudi dodatna sredstva. Ne nazadnje je namei
stečajnega postopka poplačilo upnikov in iz tega vidika /'
vrednost stečajne mase ključni kriterij za izvedbo skrajšanegl
stečajnega postopka.
K pripombi, da naj se vzpostavi register stečajnih upraviteljff
predlagatelj meni, da to ne sodi v vsebino zakona in bi lahki
bilo eventuelno predmet podzakonskega predpisa. Glede ni
to, da bodo v prihodnje s ustreznim predpisom na podlag
tretjega odstavka 83. člena določeni kriteriji za nagrade uprt
viteljem, predlagatelj ne vidi posebne potrebe po dodatne
normiranju njihovega položaja. V praksi sodišča tovrstne reg>
stre že imajo, pri čemer so precej omejeni s ponudbo primet
nih kadrov, zato bi jim takšen predpis delo otežkočil.
III. Finančne In druge posledice
Finančne in druge posledice izvajanja zakona je predlagati
opredelil že v predlogu za izdajo zakona in ocenil, da izvajanj<
zakona ne bo imelo nobenih finančnih posledic. Tudi pl
v predlogu zakona dodanem oddelku Predhodni poravnalo
postopek, kjer je v določeni meri SDK še obdržala vlogi
iniciatorja stečajnega postopka, je predlagatelj zakona v 196
členu izrecno določil, da se predujmi za kritje stroškov d
začetka stečajnega postopka krijejo iz sredstev dolžniki
Določene finančne posledice za proračun bi torej lahki
nastale edino v primeru, ko dolžnik ne bi imel niti toliki
premoženja, da bi z njim pokril te začetne stroške, venda
predlagatelj ocenjuje, da takih primerov ni prav veliko, vsaj ni
med podjetji, zoper katere je mogoče uvesti predhodni pora\i
nalni postopek.

poročevalec
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Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih spodaj podpisani
poslanci predlagajo

zbora Republike Slovenije. Prosijo, da se predlog zakona
uvrsti na dnevni red naslednje seje Državnega zbora.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE,

Poročevalec v Državnem zboru bo g. Štefan Matuš.

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 266., 267.
ter 314. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije
v zvezi s 1. členom začasnega Poslovnika Državnega

Predlagatelji:

Štefan Matuš,
Janez Podobnik,
• Alojz Metelko,
Marjan Podobnik,

I.
I.
I.
I.

r.
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike
Slovenije
i

1. člen

{

V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS
št. 1/91-1, 30/91-1 in 38/92) v zvezi z odločbama Ustavnega
sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 13 a, 28. in 41.
člena (Uradni list RS, št. 61/92) se za prvim odstavkom 4. člena
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

j
1
j
V
?
)

»Za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se pripoznanje očetovstva upošteva le, če je bilo podano v petinštiridesetih dneh od otrokovega rojstva.«

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne
izpolnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena zakona, če s tem
soglaša Vlada Republike Slovenije.«

2. člen

5. člen

8. člen se dopolni z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za pridobitev državljanstva po 5. in 7. členu zakona se za
otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.«

»Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja
pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada
Republike Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev
enega ali več pogojev iz prvega odstavka 10. člena zakona.«

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
3. člen
i
1

anta: državnim) interesom, po prostem preudarku sprejme
v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je že najmanj
dve leti poročena z državljanom Republike Slovenije po rodu,
če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5„ 6., 7. in 8. točke prvega
odstavka 10. člena zakona.

Prvi stavek prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po
prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v skladu z nacionalnim (varianta: državnim)
interesom. Pri tem mora oseba izpolnjevati, naslednje pogoje:«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je pogoj 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen,
če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu
njene države izgubi s samo naturalizacijo. Če dokaže, da
njena država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev
tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se odreka
tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo Republike
Slovenije.«
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim (varianta: državnim) interesom, po prostem preudarku sprejme
v državljanstvo Republike Slovenije slovenskega izseljenca in
njegovega potomca do tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje
pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. In 8. točke prvega odstavka 10. člena
zakona.
Pristojni organ lahko, rf'e je to v skladu z nacionalnim (variporočevalec

6. člen
Sedanji tretji odstavek 14. člena se črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Otrok, ki nima staršev, ali jim je odvzeta roditeljska pravica
ali poslovna sposobnost in ves čas od rojstva neprekinjeno
dejansko živi v Sloveniji, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike
Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi, otroka
k njegovemu sprejemu v državljanstvo da soglasje republiški
upravni organ, pristojen za socialno varstvo «
7. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuje
države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta
v državljanstvo Republike Slovenije, če v roku, navedenem
v odločbi o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, ne
predloži dokaza, da ji je prenehalo njeno prejšnje državljanstvo.«
8. člen
Za drugim odstavkom 26. člena se dodata novi 3. in 4. točka,
ki se glasita:
»3. Če je pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti in prekrškov zoper javni /ed.
4. Če nekdo kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z Ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana
Republike Slovenije.«
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Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima
potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško
dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah tuje države.«
9. člen
Za 27. členom se doda nov 28. člen, ki se glasi:
»Merila za ugotavljanja nacionalnega (varianta: državnega)
interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije po
10., 12. in 13. členu Zakona ter za zavrnitev vloge za odpust iz
državljanstva Republike Slovenije po 4. odstavku 18. člena
zakona določa Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije določa tudi merila za ugotavljanje pogoja iz tretje,
četrte in osme točke prvega odstavka 10. člena zakona.«
10. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»Za državljana Republike Slovenije velja oseba, ki je imela na
dan 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji ali od tega dne dalje v Sloveniji neprekinjeno dejansko živi, če bi pridobila državljanstvo Republike Slovenije po
37. členu Zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ št. 64/
45 in Uradni list FLRJ št. 54/46, 104/47 in 105/48), pa je do 21.
12. 1950 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje
SFRJ, čeprav ni podala izjave po 5. odstavku Obvezne razlage

uvod
Področje državljanstva v Sloveniji ureja Zakon o državljanstvu
(Ur. list St. 1/91, 30/91 in 38/92).
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. 5. 1993
obravnaval predlog za Izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republke Slovenije, ki so ga
predložili poslanci v Državnem zboru Štefan Matuš, Janez
Podobnik, Alojz Metelko in Marjan Podobnik. Sprejel je sklep,
da se predloženi zakon sprejme kot osnutek, da pa morajo
predlagatelji do 1. 7. 1993 predložiti predlog tega zakona,
v katerem morajo upoštevati pripombe, dane v razpravi in na
seji predložene amandmaje kot konkretne pripombe, predhodno pa se morajo posvetovati tudi z Vlado Republike Slovenije.
Predlagatelji so s sodelovanjem Vlade republike Slovenije
pripravili celovit predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Prj tem so
upoštevali tako pripombe in amandmaje kot tudi potrebe po
drugačni rešitvi nekaterih odprtih vprašanj, na katere je opozorilo Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbama št.
K-69/92-30 in št. K-l-98/91 z dne 10. 12. 1992 (Uradni list SRS
št. 61/92). Upoštevali so tudi Konvencijo o otrokovih pravicah'
(Uradni list SFRJ-MP št. 15/90 in Uradni list RS-MP št. 9/92) ter
opozorila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v posameznih sodbah, izdanih v konkretnih upravnih sporih.
II. POGLAVITNE REŠITVE IN PRIPOMBE, MNENJA IN
PREDLOGI, UPOŠTEVANI V PREDLOGU ZAKONA
zakon bi dopolnili tako, da bi pri pridobitvi državljanstva po
rodu (4. člen) upoštevali status staršev ob rojstvu otroka. To
pomeni, da pripoznanje očetovstva ne bi vplivalo na otrokovo
državljanstvo, ne glede na to, da pripoznanje učinkuje ex
tunc. Tako rešitev terja pravna varnost, saj pripoznanje očetovstva ni omejeno z nobenim rokom. Pripoznanje se lahko
poda celo v oporoki, ne glede na to, koliko je stara oseba za
katero se pripoznava očetovstvo, kje je rojena In kje živi.
Predlagatelj pa je kljub temu upošteval številne zahteve državljanov Republike Slovenije naj se njihovo pripoznanje upo86

prvega odstavka 37. člena Zakona o državljanstvu FLRJ z dne
1. 7. 1946 (Uradni list FLRJ, št. 90/46).
Oseba, ki uveljavlja priznanje državljanstva Republike Slovenije po prejšnjem odstavku, mora predložiti dokaze o tem, na
kakšni pravni podlagi je bil opravljen vpis v državljansko
knjigo v drugi republiki nekdanje SFRJ.
Izjava stranke se upošteva kot dokaz samo izjemoma, če
stranka nesporno izkaže, da ni mogla pridobiti dokaza iz
prejšnjega odstavka.«
11. člen
Za 40. členom se vstavi nov 41. člen, ki se glasi:
»Za državljana Republike Slovenije se do dopolnjenega 23.
leta starosti lahko z izjavo opredeli tudi v Republiki Sloveniji
rojena oseba, starejša od 18 let, katere eden od staršev je bil
ob njenem rojstvu državljan Republike Slovenije, pa so se
starši sporazumeli za državljanstvo druge republike nekdanje
SFRJ.«
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»prejšnjih odstavkov«.
12. člen
Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

števa v primerih, če je otrok rojen v Sloveniji in če je podano
v roku, ki je z Zakonom o matičnih knjigah (Uradni list SRS št.
2/87 - prečiščeno besedilo) določen za prijavo in za vpis
otrokovega rojstva v Rojstno matično knjigo. Po 7. členu tega
zakona je treba rojstvo prijaviti v 15 dneh od otrokovega
rojstva, po 21. členu pa je matičar dolžan otrokovo rojstvo
vpisati v 30 dneh od prijave. Po Zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS št. 14/89 - prečiščeno
besedilo) je izvenzakonska skupnost v določenih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo. V vseh primerih, ko gre za
izvenzakonsko skupnost je pripoznanje očetovstva podano
do vpisa rojstva v Rojstno matično knjigo. Če je otrok rojen
v Sloveniji tuji državljanki, državljan Slovenije pa pripozna
očetovstvo, je oportuno, da se v teh primerih državljanstvo
očeta upošteva pri presoji otrokovega statusa, zlasti še, ker
s svojimi starši živi v Sloveniji. Kadar gre za otroka, ki je rojen
v tujini iz mešanega zakona, je glede na pristnejšo zvezo
s tujo državo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije
po rodu potrebna izrecna izjava njegovih staršev (5. in 7. člen
zakona). Po Konvenciji o varstvu otrokovih pravic je potrebno
vedno upoštevati voljo otroka, če je ta sposoben glede na
svojo starost izraziti svojo voljo oziroma svoj interes. Zakon
o državljanstvu Republike Slovenije to zahtevo upošteva v 14.
in 24. členu, pri izbiri državljanstva z izjavo pa tega ne upošteva. Predlagana dopolnitev zato pomeni le uskladitev
določbe 5. in 7. člena z navedeno konvencijo.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbama, s katerima je razveljavilo 13 a., 28. in 41. člen zakona opozorilo na
to, da mora zakon v vsaki določbi, ki daje pristojnemu organu
možnost odločanja po prostem preudarku, to izrecno določati, hkrati pa tudi opredeliti namen in obseg diskrecijske
pravice. Čeprav v navedenih odločbah Ustavno sodišče Republike Slovenije sicer ugotavlja, da je namen in obseg diskrecijske pravice iz zakona ugotovljiv, pa je predlagatelj upošteval
pripombe o nejasnosti 10., 12. in 13. člena. S spremembo teh
členov predlaga natančno opredelitev obsega in namena diskrecijske pravice tako, da bi bilo iz dikcije teh določb jasno
razvidno, da državljanstvo ni pravica ampak status, ki ga
država tujcu podeli glede na nacionalni interes. Hkrati je
predlagana tudi sprememba drugega odstavka 10. člena tako,
da ni več mogoče uveljavljati dvojnega državljanstva zaradi
poročevalec

visoke takse, v tuji državi. Pri predlagani spremembi je upoštevano dejstvo, da nobena država ne daje tujcu privilegijev
v svoji državi zaradi predpisov ali prakse njegove države,
temveč pogoje za naturalizacijo določa izključno glede na
lastne interese.
Glede na sprejet osnutek tega predloga, s katerim je bila
predlagana je sprememba 12. člena, predlagatelj predlaga
spremembo drugega odstavka citiranega člena. Hkrati
z določbo o tem, da olajšave veljajo le za osebe, ki so poročene z državljani Republike Slovenije po rodu preprečujejo
možnost fiktivnih zakonskih zvez pa tudi zlorabo te določbe
v primerih, ko oba zakonca - tujca - prosita za sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije pa samo eden od njiju
izpolnjuje pogoj 3. točke, prvega odstavka 10. člena Zakona
o državljanstvu Republike Slovenje (Uradni list. št. 1/91-1, 30/
91 in 61/92). V teh primerih bi moral pristojni organ že naslednji dan po vročitvi odločbe o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije enemu od zakoncev pozitivno rešiti tudi vlogo
drugega zakonca, saj bi že po enem dnevu ta izpolnjeval
pogoje 12. člena omenjenega zakona. Namen določbe pa je
predvsem zaščita Slovenca, ki je poročen s tujcem, tako da se
mu omogočijo pogoji za normalno graditev družinske skupnosti in zaščito pravic, ki izhajajo iz zakonske zveze pa jih
zaradi tujega državljanstva enega od zakoncev ni mogoče
uresničiti. Zlorabe je mogoče preprečiti in doseči namen te
določbe samo s preciziranjem pojma državljana Republike
Slovenije v drugem odstavku 12. člena. Predlagatelj glede na
pripombe in razpravo na 8. seji Državnega zbora daje možnost uveljavitve dvojnega državljanstva. Vendar le izjemoma
in ob pogoju, da s tem soglaša Vlada Republike Slovenije, ki
bo morala pri proučitvi posameznega primera ugotoviti ali za
tako izjemo obstaja tudi nacionalni interes. Predlagatelj je
upošteval tudi dosedanje težave, ki jih je imela Vlada republike Slovenije pri obravnavanju prošenj za izredno naturalizacijo. Dikcija sedanjega 13. člena ne omogoča Vladi Republike Slovenije, da bi osebi, ki prosi za sprejem v slovensko
državljanstvo (ne da bi izpolnjevala pogoje iz 10. člena) naložila predložitev oz. izpolnitev vsaj katerega izmed pogojev,
določenih v 10. členu, čeprav bi bilo to v posameznih primerih
nujno.
Tako Vlada Republike Slovenije od oseb, za katere je sicer
obstajala državna korist na katerem od področij navedenih
v 13. členu, ne more zahtevati na primer znanja slovenskega
jezika, predložitve dokaza o tem, da niso v kazenskem
postopku ali o nekaznovanju itd. Predlagana sprememba bi
vladi omogočila, da ob presoji posameznega primera zahteva
predložitev dokaza o izpolnjevanju enega ali več pogojev iz
10. člena zakona ter tako omogočila naturalizacijo tudi tujcu,
ki samo delno izpolnjuje pogoje 10. člena, pa bi bil njegov
sprejem v korist državi.
Sedanji 14. člen omogoča pridobitev državljanstva Republike
Slovenije tudi otrokom do 18. leta starosti, ki sploh ne živijo
v Sloveniji, pa je eden od staršev pridobil slovensko državljanstvo ob liberalnih pogojih 40. člena. Ker sedanja določba
drugega odstavka enakopravno ne upošteva državljanstva
obeh staršev ter pristne zveze kot je rojstvo v Sloveniji oziroma državo prebivališča otroka, je predlagatelj upošteval
proteste državljanov Republike Slovenije, da se s tem načinom omogoča »razprodaja slovenskega državljanstva- tudi
osebam, ki živijo v tujini in nimajo s Slovenijo nobene pristne
zveze. Zaradi tega je predlagano črtanje tretjega odstavka 14.
člena. Hkrati pa je predlagatelj upošteval pristno zvezo s Slovenijo v tistih primerih, ko je otrok rojen v Sloveniji, pa njegovi
starši, ki so ves čas živeli oziroma še živijo v Sloveniji, zaradi
smrti, odvzema poslovne sposobnosti ali odvzema roditeljske
pravice ne morejo urediti pridobitve slovenskega državljanstva za svojega otroka. Za to predlaga dopolnitev 14. člena
z novim tretjim odstavkom, pri čemer je upoštevana Konvencija o otrokovih pravicah, mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izraženo v posameznih sodbah, pa tudi
potreba po sistemski rešitvi tega vprašanja, saj podobno
rešitev vsebuje tudi 5. člen zakona.
Zahtevo po preprečevanju dvojnega državljanstva je zaradi
njene dosledne realizacije predlagatelj upošteval tudi pri
dopolnitvi 16. člena. Doslej namreč tudi oseba, ki je pridobila
poročevalec
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državljanstvo po 10. členu, ni bila zavezana predložitvi
dokončnega dokaza o prenehanju prejšnjega državljanstva.
Saj pristojni organ glede na Konvencijo o pravnem položaju
oseb brez državljanstva In Protokol, ki se nanaša na določene
primere oseb brez državljanstva, od tujca ne sme zahtevati
dokaza o prenehanju državljanstva že ob vložitvi vloge, saj
izid postopka takrat še ni gotov in bi zato lahko povzročil
nastanek apatridnosti. Pristojen organ za to zahteva le zagotovilo, da bo oseba odpuščena iz prejšnjega državljanstva,
z ničemer pa je ne zavezuje, da bi pri svoji državi resnično
pokrenila postopek za realizacijo tega zagotovila. Dopolnitev
16. člena bi zato zavezovala osebe, da po vročitvi odločbe
o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije pokrene
postopek pri svoji državi in dokaže dejansko prenehanje
prejšnjega državljanstva. Pristojni organ pa bi zavezala, da
v sami odločbi določi rok: za predložitev tega dokaza ter
osebo v skladu z načelom pouka neuki stranki, opozori na
posledice, če tega ne bi storila.
Glede na to, da v primerjavi z drugimi evropskimi državami
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije ne predpisuje
avtomatičnega prenehanja državljanstva v primeru, ko je
oseba dvojni državljan in živi v tujini, je predlagatelj pri pripravi zakona upošteval tudi številna mnenja, da je v 26. členu
treba razširiti ravnanja, ki se štejejo za škodljiva interesom
Republike Slovenije tudi na ponavljanje kaznivih dejanj ter
prekrškov zoper javni red in mir in na ravnanja, ki na nedvoumen način kažejo na odklonitev izpolnjevanja dolžnosti
državljana Republike Slovenije. To velja zlasti za osebe, ki
služijo interesom druge države, bodisi kot uslužbenci v njihovih pomembnih državnih organih, ali v oboroženih silah.
Poleg tega predlagatelj tudi predlaga določitev presumcije
o tem, kdaj se šteje, da ima oseba tuje državljanstvo, saj tega
podatka iz republik nekdanje SFRJ ni mogoče dobiti, ker
z nekaterimi niso vzpostavljeni diplomatski odnosi (Srbija,
Črna gora). S predlagano določbo bi bil omogočen odvzem
državljanstva državljanom drugih republik, ki so ob liberalnih
pogojih 40. člena pridobili slovensko državljanstvo, se takoj
za tem izselile iz Slovenije in kot nekdanji pripadniki JLA
ostali v oboroženih silah takoimenovane ZRJ ter dvojnim
državljanom, ki so se po pridobitvi državljanstva izselili
v tujino pa so storilci kaznivih dejanj ali prekrškov zoper javni
red in mir in se v teh postopkih v tujini sklicujejo na slovensko
državljanstvo.
Ne glede na to, da je po Zakonu o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS št. 4/93) za določitev politike pri Izvajanju
zakona pristojna Vlada Republike Slovenije, pa zaradi splošnosti te določbe prihaja do težav pri presoji zakonitosti posameznih določb v upravnih sporih. Vrhovno sodišče Repubike
Slovenije namreč ne upošteva meril, ki jih je Vlada Republike
Slovenije v okviru politike določila za ugotavljanje nacionalnega interesa za ugotavljanje višine trajnega vira preživljanja,
okoliščin, ki ne pomenijo prekinitve dejanskega življenja
v Sloveniji ter ravnanj, ki pomenijo nevarnost za javni red. Teh
kriterijev ni mogoče določiti z zakonom, saj se razmere neprestano spreminjajo, za samo izvajanje zakona pa je določitev
teh kriterijev potrebna zaradi prepričitve samovolje organa.
V skladu s tem je potrebno posebej v samem zakonu določiti
pravno podlago za ugotavljanje teh meril.
Upoštevajoč amandmaja, ki sta ju vložila poslanca Državnega
zbora Miran Potrč in Metka Karner-Lukač, predlagatelj
v sodelovanju z vlado predlaga dopolnitev zakona z novim 39
a in 41. členom. 39 a člen naj bi omogočil ex lege brez vložitve
prošnje, priznanje slovenskega državljanstva tistim Slovencem, ki so v času vzpostavitve državljanske knjige leta 1948
pridobili državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ,
čeprav se za to državljanstvo niso nikoli opredelili. Glede na
to, da Zakon o državljanstvu Republike Slovenije vzpostavlja
pravno kontinuiteto s pravnim redom veljavnim na območju
Republike Slovenije pred njeno osamosvojitvijo, je po mnenju
predlagatelja ta pravni red nujno potrebno upoštevati, saj bi
sicer svoj smisel in namen izgubil tudi sedanji 39. člen
zakona. Nov 39. a člen bi zato omogočil priznanje državljanstva Repubike Slovenije samo osebam, ki po obvezni razlagi
37. člena Zakona o državljanstvu FLRJ iz leta 1946 in po
predpisih o državljanstvu posameznih republik veljavnih do 1.
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1. 1965, niso podale izrecne izjave za državljanstvo druge
republike nekdanje SFRJ, pa so bile vpisane v državljansko
knjigo v drugi republiki zgolj zaradi dejstva, ker so takrat tam
prebivale ali ker so potrebovale potrdilo o državljanstvu so
bile v državljansko knjigo vpisane naknadno v kraju takratnega prebivališča.
Z novim 41. členom naj bi bila dana v smislu predlaganih'
amandmajev možnost pridobitve državljnstva Republike Slovenije avtomatično tudi osebam od 18. do 23. leta starosti, ki
so rojene v Sloveniji, pa so se njihovi starši z izjavo opredelili
za državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ. Izjava bi
učinkovala ex tune tako, da bi se te osebe štele za državljane
Republike Slovenije od rojstva dalje. S tem bi bile te osebe po
pravnem položaju izenačene z osebami rojenimi v tujini staršem različnega državljanstva, ki se jim že po veljavnem
zakonu daje možnost spremeniti voljo staršev in opredeliti
lasten interes po tem, ko postanejo opravilno sposobne.
Predlagani zakon upošteva tudi druge pripombe dane v razrpravi na 8. seji Državnega zbora. Tako pri preprečevanju
dvojnega državljanstva izenačuje vse tujce, ne glede na to iz
katere države izhajajo. Pripombe, ki se nanašajo na nataliteto
pa upošteva že veljavni 4. člen, ki določa ex lege pridobitev
slovenskega državljanstva otrokom iz mešanih zakonov.
Upoštevane so tudi vse pripombe, ki se nanašajo na vprašanje
dvojnega državljanstva in sicer tako, da Zakon o državljanstvu
Republike Slovenije kljub spremembam ostaja konsistenten.
Vse upravičene zahteve, ki se nanašajo na status oseb, ki so
že pridobile državljanstvo Republike Slovenije pa bodo upoštevane v Zakonu o preprečevanju dvojnega državljanstva, ki
ga bo v skladu s sklepom Državnega zbora do 1. 9. 1993
predložila Vlada Republike Slovenije.

III. PRIPOMBE, KI JIH NI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI
Predlagatelj ni mogel upoštevati celotnega predloga poslancev Mirana Potrča in Metke Karner-Lukič, po katerem bi, ne
glede na zavestno opredelitev za državljanstvo druge repubike nekdanje SFRJ, določeni kategoriji priznavali državljanstvo Republike Slovenije. S tem bi namreč prekinili pravno
kontinuiteto s prejšnjim pravnim redom, poleg tega pa bi
postavili v neenakopraven položaj osebe, ki so izgubile državljanstvo Republike Slovenije zaradi odpusta iz tega državljanstva. Predlagatelj meni, da ni mogoče razlikovati pravnega
položaja posameznih kategorij Slovencev zgolj zaradi tega,
ker je bil v posameznih obdobjih predpisan različen način
izgube slovenskega državljanstva.
Veliko Slovencev je bilo resnično v drugih republikah bivše
SFRJ vpisanih v državljanske knjige, čeprav niso podali
nobene izrecne izjave in so zato tudi v nasprotju s takratnimi
predpisi izgubili slovensko državljanstvo. Vendar pa to dejstvo ne opravičuje vzpostavitve takega avtomatizma, ki bi
omogočil brez vsakega dokaza priznanje slovenskega državljanstva tudi osebam, ki so se z izrecno izjavo odpovedale
slovenskemu državljanstvu.
Prav tako ni bilo mogoče upoštevati predloga, da bi v Sloveniji rojenim otrokom brez omejitve omogočili priznanje slovenskega državljanstva, čeprav so se starši kljub dejstvu, da
so ustvarili družino v Sloveniji, da so uveljavljali svoje pravice
v Sloveniji in bi glede na vse okoliščine ob rojstvu otroka
lahko šteli Slovenijo za bodočo domovino svojega otroka,
zavestno opredelili za drugo državljanstvo. Predlagatelj je
zato, tako kot je navedeno v prejšnjih poglavjih, ta predlog
upošteval le delno, ob upoštevanju enakosti pravnega položaja oseb, rojenih v tujini.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predloženi zakon ne bo terjal izdajo novih podzakonskih
predpisov in ne bo imel nobenih finančnih posledic.
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