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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

KAZENSKEM

POSTOPKU

(ZKP-A)
- EPA 1054 - skrajšani postopek

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

Vlada Republike Slovenije je na 188. seji dne 14. marca
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
,
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošiljam v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o spremembi zakona o kazenskem postopku, ki ga je poslala z
dopisom št. 713-01/93-3/6-8 dne 24. marca 1995.

aktov. Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije
tečejo postopki za presojo skladnosti nekaterih členov
zakona o kazenskem postopku z Ustavo Republike Slovenije (npr. členi 150, 344.437); nekatere določbe zakona pa
je potrebno spremeniti tudi zaradi določbe 8. člena Ustave
Republike Slovenije, ki zahteva skladnost zakonov z ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pravnimi akti. In
nenazadnje je Ustavno sodišče s svojimi odločitvami na
področju pripora že poseglo v posamične akte rednih
sodišč in s tem opozorilo na neskladnost določb o priporu
z Ustavo Republike Slovenije;

Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 713-01/93-3/8-8
dne 18/3-1996 poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku in ne po rednem, kot je bilo prvotno predlagano.
Predlog utemeljuje z naslednjim:

~ delno gre za uskladitve (ki bi jih glede na vsebino in
strokovno problematiko lahko poimenovali »manj zahtevne«) s predlogom zakona o spremembah in dopolni^ah kazenskega zakonika, predlogom zakona o policiji in
Predlogom
zakona o slovenski varnostno obveščevalni
a
9enciji;

- v obstoječem zakonu o kazenskem postopku po oceni
predlagatelja sprememb tudi ni dovolj upoštevano eno
izmed temeljnih načel ratificirane in objavljene Evropske
konvencije o človekovih pravicah in sicer pravica od
obravnavanja v razumnem roku v širšem kontekstu pravice do poštenega obravnavanja (right to a fair trial).
Nujno je čimprejšnje sprejetje določb, ki bodo napravile
kazenski postopek hitrejši in učinkovitejši tako s stališča
obdolžencev, ki morda v priporu čakajo na sojenje, kot
tudi s stališča žrtev kaznivih dejanj.

~ pomemben del sprememb in dopolnitev zakona o
kazenskem
postopku se nanaša na usklajevanje zakona z
Us
tavnimi določbami in določbami mednarodnih pravnih

Hkrati pošilja popravek prve strani besedila členov (stran
5) in prosi, da se nadomesti, obenem pa pošilja tudi
besedilo členov predloga zakona, ki se spremenjajo.

~ v določenem obsegu gre za manj zahtevne, normativnotehnične oziroma redakcijske spremembe zakona o
kazenskem postopku;
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Opisani situaciji (odrejanje pripora in priporni razlogi ter
izvrševanje pripora) skupaj še z nekaterimi manjšimi uskladitvami z mednarodnopravnimi akti na drugih področjih ( npr:
pri preprečevanju pranja denarja) zahtevata ustrezne spremembe in dopolnitve zakona.

I. UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Prvi slovenski Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS
št.63/94 z dne 13.10.1994) je stopil v veljavo 1.1.1995. Ministrstvo za pravosodje je od samega začetka veljavnosti zakona
spremljalo njegovo uporabo pri delu organov za notranje
zadeve, državnih tožilstev in sodišč, evidentiralo probleme, ki
so se v zvezi s tem pojavljali, zbiralo strokovne pripombe,
mnenja in sugestije in v sodelovanju s kazenskopravnimi
strokovnjaki ter s posamezniki in institucijami, ki se ukvarjajo
s področjem ustavnega prava, ugotovilo naslednje:

PREDLAGANE REŠITVE
Koncept Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku posega v nekaj področij (smeri), ki bodo
obrazložene v nadaljevanju, podrobno pa v obrazložitvi k
besedilu posameznih členov. Osnovna ideja predlagatelja je,
da se ob nezmanjšanih pravicah in procesnih garancijah
strank kazenski postopek pospeši in racionalizira ter uskladi z
določbami hierarhično višjih pravnih aktov. Postopek se zato
spreminja:

1. Zahteva, da se v novi slovenski Zakon o kazenskem
postopku vnese kar največ elementov kontradiktornosti, je
bila kvantitativno v celoti in celo preobširno izpolnjena, pri
čemer pa posamezni elementi in novo uvedeni instituti niso
bili ustrezno izpeljani v temeljnih in posledičnih določbah
zakona. Zakon strankam ne daje zgolj možnosti, da so aktivno
udeležene pri vsakem procesnem dejanju, temveč v večini
primerov, tudi, kadar stranke tega ne želijo, predpisuje njihovo obvezno udeležbo. Istočasno pa nima udeležba in
obvezno aktivna vloga strank nikakršnih posledic v materialnopravnem smislu. Tako je prišlo do kopičenja procesnih
dejanj strank na eni strani in sodišča, ki je v celoti ohranilo
vlogo prejšnjega, inkvizitornega organa na drugi. Vloge posameznih procesnih udeležencev so ostale nedorečene, prihaja
do različnih zlorab, tako v smislu zavlačevanja kazenskih
postopkov, ki so že sami po sebi daljši kot v prejšnji ureditvi,
kot tudi v smislu poskusa prevalitve stroškov v primeru preširoko zastavljene obvezne obrambe z zagovornikom, iz sfere
strank v breme države. Namesto da bi bili kazenski postopki
hitri in ekonomični ter povezani s čim manjšimi stroški (obenem pa seveda povezani z zadostnimi procesnimi garancijami), se v praksi dogaja ravno nasprotno. In nenazadnje,
sodišča in državna tožilstva tudi kadrovsko niso sposobna
ugoditi zahtevam novega kazenskega postopka.

a) v smeri pospešitve in zmanjšanja stroškov:
- sodnik za mladoletnike, ki je vodil pripravljalni postopek,
lahko kasneje mladoletniku tudi sodi, mu izreče kazen,
vzgojni ukrep ipd. Z ukinitvijo obvezne delitve postopka zoper
mladoletnika med dva sodnika postane postopek krajši in
kvalitetnejši tudi za samega mladoletnika.
- izločitev sodnika zaradi okoliščin, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, se lahko zahteva le do začetka glavne
obravnave in ne do njenega konca, kar sedaj predstavlja
možnost zlorabe tega instituta in zavlačevanja kazenskega
postopka.
- obramba z zagovornikom je obvezna šele, če gre za kaznivo
dejanje, za katerega je v zakonu predpisana kazen osmih let
zapora ali hujša kazen. Na ta način bo ob ostalih posledicah
prišlo do občutnega zmanjšanja stroškov kazenskega
postopka in s tem povezane obremenitve proračuna. Postavljenega zagovornika se razreši, ko obvezna obramba z zagovornikom ni več potrebna.
- oškodovanec kot tožilec je dolžan v primeru vsebinsko
neuspešnega prevzema kazenskega pregona plačati s tem
nastale stroške; do sedaj so ti stroški obremenjevali proračun.

Navedeno nedvomno predstavlja tehten razlog za spremembe
in dopolnitve obstoječega kazenskega postopkovnika.
2. Vprašanje skladnosti določb Zakona o kazenskem
postopku z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnimi
pravnimi akti je ostalo odprto in nedorečeno. Prav pri odrejanju pripora kot zakonsko najtežjemu posegu v temeljne pravice in svoboščine tistih, zoper katere se ta institut uporablja,
so se v prvem letu po uveljavitvi zakona pokazala nasprotja in
neskladja med ureditvijo pripora in pripornih razlogov v
ZKP-ju na eni strani in ustavno in mednarodnopravno ureditvijo na drugi. Posledično so ta nasprotja pomenila nezmožnost precizne uporabe pripornih razlogov pri odrejanju in
podaljševanju pripora s strani rednih sodišč in kritiko odločb
o priporu s strani Ustavnega sodišča ob reševanju ustavnih
pritožb. Ustavno sodišče je v odločbe rednih sodišč v nekaj
primerih poseglo tako daleč, da jih je razveljavilo in pripor v
določenem številu primerov samo odpravilo.

- navzočnost strank pri zaslišanju obdolženca pred preiskovalnim sodnikom ni več obvezna (z eno izjemo) oziroma j*
prepuščena volji in odločitvi strank samih, le izjemoma preiskovalnega sodnika. Postopek bo krajši in cenejši, kontradiktornost pa ob zagotovljeni pravici strank, da se narokov vedno
lahko udeležijo, ne bo zmanjšana.
- dogajanje na glavni obravnavi se beleži v obliki zvočnega
zapisa, prepis le tega predstavlja sestavni del zapisnika o
glavni obravnavi. Sodniku - predsedniku senata ni potrebno
povzemati vseh izpovedi in ostalih procesnih dejanj in jih
ponovno narekovati v zapisnik. Glavna obravnava bo na ta
način bistveno, tudi za polovico krajša, sodnik pa se bo lahko
bolj kot dosedaj posvetil svoji temeljni nalogi.
- napoved pritožbe je nov institut v našem procesnem pravu,
ena izmed njegovih posledic je, da sodniku v primeru, ko
nihče od upravičencev pritožbe ne napove, ni potrebno pri'
praviti obrazložitve pisno izdelane sodbe. Za obrazložitev s«
porabi mnogo časa, ki ga bo sodnik sedaj lahko izkoristil z*
drugo delo.

3. V Zakonu o kazenskem postopku je izvrševanje pripora le
delno in zato pomanjkljivo urejeno. Ker gre za poseg v
temeljne pravice in svoboščine, je v okviru ustavnih določb
možno to tematiko urediti samo z zakonom. Eden izmed
temeljnih ciljev predlaganih sprememb je takšna opredelitev
omejitev pravic pripornikov ter določitev njihovih obveznosti,
ki bo usklajena z Ustavo Republike Slovenije in z mednarodnimi konvencijami, ki opredeljujejo ravnanje in postopke s
priporniki. Na drugi strani naj bo zagotovljeno tudi varstvo
pravic pripornika med izvrševanjem pripora. Temeljno načelo
predlaganih sprememb je, da je med izvrševanjem pripora
mogoče priporniku omejiti pravice in svoboščine samo na
podlagi zakona in le toliko, kolikor je potrebno za varnost v
priporu in uspešno izvedbo kazenskega postopka. Potrebno
je upoštevati tudi načelo humanosti, ki odgovornim uradnim
osebam nalaga, da s priporniki postopajo človeško in spoštujejo njihovo dostojanstvo, uporaba prisilnih sredstev pa naj
bo omejena samo na primere, ko na drug način ni mogoče
zagotoviti reda in varnosti v priporu.
poročevalec, št. 10

- če pritožbeno sodišče ugotovi, da za odpravo pomankljivosti v dejanskem stanju, ugotovljenem v prvostopni sodbi m
potrebno izvajati dokazov, ampak le drugače presoditi, mora
to storiti sžmo, ne da bi zadevo vrnilo v ponovno odločanje n*
prvo stopnjo. Postopek se v tem primeru močno pospeši i"
poceni.
- pospešitvi postopka in zmanjšanju stroškov so namenjena
tudi vse določbe, ki sankcionirajo procesno nedisciplin0
strank z izgubo določenih pravic ali plačilom stroškov.
b) v smeri vsebinsko povečane in dosledneje izpeljane kontra'
diktornosti:
4

časovnega obdobja v letu 1994. Glede na predlagano novo
ureditev obveznega zagovorništva je moč pričakovati, da se
bodo stroški zmanjšali na raven iz leta 1994 (gre za relativno
primerjavo, v kateri ni upoštevana višja vrednost točke po
odvetniški tarifi). Ob skrajšanju postopka (npr. pri priznanju
obdolženca) se bodo posledično zmanjšali tudi ostali stroški,
kot so stroški za priče, izvedence, tolmače ipd. Precejšen del
izdatkov proračuna bo odpadel z naložitvijo plačila stroškov
tistim strankam, ki bodo zlorabljale svoje procesne pravice
(npr. pri napovedi pritožbe ali prevzemanju in nadaljevanju
kazenskega pregona s strani oškodovanca). Končna bilanca
predlaganih sprememb Zakona o kazenskem postopku bo po
oceni predlagatelja pozitivna in v prid proračunu Republike
Slovenije.

- v primeru odložitve kazenskega pregona (162. člen ZKP) je
za to potrebno soglasje oškodovanca; oškodovanec v primeru zavrženja ovadbe na podlagi citiranega določila ne
more nastopiti kot subsidiarni tožilec.
- zvočni zapis glavne obravnave oziroma njegov celovit prepis predstavlja pomemben napredek v smeri kontradiktornosti kazenskega postopka, saj v nasprotju z dosedanjo ureditvijo (sodnik je pri povzemanju izpovedi ločeval bistveno od
nebistvenega) neselektivno beleži dogajanje na glavni obravnavi.
- procesno dejanje priznanja kaznivega dejanja pomembno
pridobiva na teži, tako v smeri spoštovanja pripravljenosti in
volje obdolženca, da se obravnava čimprej zaključi, kot tudi v
obliki milejšega kaznovanja, če obdolženec izkaže pripravljenost za sodelovanje.

II. BESEDILO ČLENOV

- tožilec lahko sodeluje in opravlja svojo funkcijo tudi v tem
smislu, da poda točno določen predlog o vrsti in višini kazni
oziroma varnostnem ukrepu, ki naj se izreče obdolžencu.

1. člen
35. členu Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS št.63/94) se
doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

c) v smeri uskladitve z ustavnimi določbami in določbami
mednarodnih pravnih aktov:

»(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.«

- poleg odrejanja pripora iz razlogov begosumnosti, koluzijske in ponovitvene nevarnosti kot klasičnih pripornih razlogov se pripor odredi tudi zoper storilce kaznivih dejanj, taksativno naštetih v drugem odstavku 201. člena ZKP. V teh
primerih se glede na težo kaznivega dejanja, način storitve,
posledico in stopnjo ogrožanja kazenskopravno varovanih
dobrin predpostavlja, da je odreditev pripora neogibno
potrebna za varnost ljudi. Rešitev nadomešča z ustavo neskladni objektivni kriterij (20 let zapora).

2. člen
V 4. točki 39. člena se črta besedilo: »ali če je kot sodnik za
mladoletnike vodil pripravljalni postopek«.
3. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:

- usklajuje in precizira se odrejanje pripora ob izreku sodbe.

»(1) Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog
svoje izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku
sodišča, ki odredi, da se zadeva po pravilih sodnega reda
dodeli drugemu sodniku. Če gre za izločitev predsednika
sodišča, v tej zadevi kot predsednik odloča podpredsednik
sodišča, če pa mora biti izločen tudi ta, si predsednik sodišča
določi namestnika izmed sodnikov tega sodišča, če to ni
mogoče, pa zahteva od predsednika neposredno višjega
sodišča, naj mu določi namestnika.«.

- točno je opredeljen položaj osumljenca, ki mu je bila
odvzeta prostost, od trenutka privedbe k preiskovalnemu sodniku do odločitve o priporu.
- na enem mestu so zbrane vse temeljne določbe, osnova za
ustavno in zakonito izvrševanje pripora in podlaga za sprejem
ustreznih podzakonskih aktov.
- določbe o priporu mladoletnikov se usklajujejo z mednarodnimi pravnimi akti.

4. člen

- določbe 515. in 518. člena ZKP se usklajujejo s Konvencijo
Sveta Evrope o pranju denarja.

Na koncu drugega odstavka 41. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo: »v primeru iz šeste točke 39. člena pa
samo do začetka glavne obravnave.«.

d) ostalo:

5. člen

~ poleg nekaterih manjših sprememb, ki so vsebinsko že
zajete ali vsaj povezane z zgoraj opisanimi rešitvami, je na tem
mestu potrebno omeniti predlagano možnost, da se ob izpolnjenih pogojih lahko dd varščina tudi takrat, ko bi bilo
Potrebno odrediti pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti
(dosedaj je bila varščina mogoča le v povezavi s pripornim
razlogom begosumnosti).

Na začetku petega odstavka 42. člena se doda besedilo: »Če
je bila zahteva za izločitev iz šeste točke 39. člena tega zakona
vložena po začetku glavne obravnave ali«.
6. člen

~ zaradi uskladitve z predlogom zakona o policiji in zakona o t
slovenski obveščevalno-varnostni agenciji so spremenjene
določbe o vrstah posebnih metod in sredstev.
FINANČNE in druge posledice

V tretjem odstavku 70. člena se besedilo: »oziroma zasebne
tožbe, če gre za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega
sodišča« nadomesti z besedilom »,če gre za kaznivo dejanje,
za katerega je v zakonu predpisana kazen osmih let zapora ali
hujša kazen«.
V četrtem odstavku se za besedo »let« »doda besedilo: »ali če
je nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani«.

Edina finančna obremenitev proračuna kot posledica tega
zakona bo strošek za nabavo opreme za zvočno snemanje
9'avnih obravnav. Glede na število razpravnih dvoran, ki
Morajo biti opremljene z napravami za zvočni zapis in ceno
»ovrstne opreme, bo za to potreben znesek približno
10-000.000 SIT. Po drugi strani bodo predlagane spremembe
Pomenile razbremenitev proračuna v delu stroškov kazenkega
postopka. Po približnih ocenah so se stroški za zagorr 0,
c,° j'k postavljene po uradni dolžnosti v prvih osmih meseh leta 1995, povečali kar za petkrat v razmerju do enakega

7. člen
V 71. členu se za besedo »sodnik« dodajo besede: »oziroma
predsednik senata«.
8. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
5
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»(1) V primerih, ko prenehajo razlogi obvezne obrambe iz 70.
člena, kot tudi če si obdolženec namesto postavljenega zagovornika vzame drugega zagovornika, se postavljeni zagovornik razreši.«.

16. člen
V prvem odstavku 150. člena se besedilo točk 1) - 6) v celoti
nadomesti z besedilom točk 1) - 10), ki se glasi:

9. člen

»1) prisluškovanje in zvočno snemanje telefona in drugih
telekomunikacij;

65. člen se spremeni tako, da se glasi:

2) kontrola pisem in drugih poštnih pošiljk;

»Za zapisnik o glavni obravnavi se uporabljajo določbe členov
314 do 317 tega zakona, ostale določbe o zapisniku pa le
kolikor niso v nasprotju s temi določbami.«.

3) navidezni odkup predmetov;
4) navidezno podkupovanje;
5) prisluškovanje in zvočno snemanje v zaprtih in na odprtih
prostorih s tajno namestitvijo naprav;

10. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:

6) dostop do računalniškega sistema banke ali druge pravne
osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost;

»(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za
napoved pritožbe ali rok za pritožbo zoper sodbo ali zoper
sklep o varnostnem ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da
napove pritožbo oziroma da vloži pritožbo, če v osmih dneh
po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok, vloži
prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo tudi
napove pritožbo oziroma odda tudi pritožbo.«.

7) tajno opazovanje;
8) tajno policijsko delovanje;
9) tajno policijsko sodelovanje;
10) uporaba prirejenih uradnih listin in identifikacijskih
oznak.«.

11. člen

17. člen

V prvem odstavku 90. člena se za besedo »je« vstavi besedilo:
»razglasil sodbo, zoper katero se napoveduje pritožba oziroma«.

V prvem odstavku 151. člena se za številko »5.« dodajo številke »,7., 8., 9., in 10.«

V tretjem odstavku se za besedo »skupaj« vstavi besedilo: »z
napovedjo pritožbe zoper sodbo oziroma«.

V drugi točki prvega odstavka se za besedama »310. členu«
vstavi besedilo: »povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi
po tretjem odstavku 319. člena«.

12. člen

V drugem odstavku se črta besedica »ter«. Za besedama:
»310. členu« se vstavi besedilo: »ter povzročitve nevarnosti z
jedrskimi snovmi po tretjem odstavku 319. člena«.

V prvem odstavku 92. člena se beseda »preiskavo« nadomesti
z besedami: »uvedbo kazenskega postopka«.

18. člen
Zadnji stavek drugega odstavka 154. člena se nadomesti i
besedilom: »O uporabi ukrepov po 150. členu sestavi preiskovalni sodnik kratko obvestilo za osumljenca; obvestilo mora
obsegati navedbe o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni,
razloge in podlago za njihovo uporabo, ugotovitev, da pridobljeno gradivo ne daje podlage za začetek kazenskega pregona
in da je bilo gradivo uničeno.«.

V četrtem odstavku se za besedo »izdatki« dodata besedi »in
nagrada«.
13. člen
V prvem odstavku 94. člena se za besedo »stroške« v četrti
vrstici vstavi vejica in beseda »nastale«. Za besedo »obravnave« se vstavi besedilo: »ali nevložitvijo napovedane pritožbe«

19. člen

14. člen

V prvem odstavku 157. člena se za besedo »člena« doda
besedilo: »ali prvega odstavka 432. člena«.

V tretjem odstavku 96. člena se besede: »Zasebni tožilec
mora« nadomestijo z besedilom: »Zasebni tožilec in oškodovanec kot tožilec morata«. Za besedo »tožilcu« v deseti vrstici
se črta pika in vstavi besedilo: »ali oškodovancu kot tožilcu,
kot tudi v primeru iz drugega odstavka 63. člena.« V enajsti
vrstici se besedilo »in njegovega pooblaščenca« nadomesti z
besedilom: »oškodovanca kot tožilca in njunih pooblaščencev«. V dvanajsti vrstici se za besedo »tožilec« vstavi besedilo: »ali oškodovanec kot tožilec«. Za besedo »tožilcev« v
trinajsti vrstici se vstavi besedilo »oziroma oškodovancev kot
tožilcev«.

V šesti vrsti drugega odstavka se za besedo »iz« vstavi bese*
dilo »drugega odstavka ali«; za besedama »3. točke« s«
besedilo »drugega odstavka 201. člena tega zakona« nado*
mesti z besedilom »prvega odstavka 201. člena tega zakona i(|
prve in druge točke prvega odstavka 432. člena tega zakona«;
za besedama »druge točke« se beseda »drugega« nadomes'1
z besedo »prvega«.
20. člen
V prvem odstavku 162. člena se za besedico »sme« dod«
besedilo: »s soglasjem oškodovanca«

15. člen

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Za 98. členom se doda nov 98. a člen, ki se glasi:
»98. ■ člen

»(3) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka ošW'
dovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 6U_
člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožile®1
poučiti oškodovanca, preden da ta soglasje po prve"
odstavku tega člena.«.

Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi
pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe členov 92
do 98 tega zakona.«.
poročevalec, št. 10
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grozil, se pripre. Z dano varščino se ravna po prejšnjem
odstavku«.
27. člen

21. člen
V devetem odstavku 169. člena se besede »sedmega in
osmega« nadomestijo z besedami »šestega in sedmega«.

V 198. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

22. člen
Prvi odstavek 178. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) V primeru, ko je bila varščina dana na podlagi drugega
odstavka 196. člena, preneha, ko je kazenski postopek pravnomočno končan. Z varščino se ravna enako kot v prejšnjem
odstavku.«.

»(1) Pri zaslišanju obdolženca sta lahko navzoča državni
tožilec in zagovornik. Će preiskovalni sodnik oceni, da je
njuna navzočnost v posameznem primeru potrebna, lahko
odredi, da se zaslišanje opravi v njuni obvezni navzočnosti.
Navzočnost državnega tožilca je obvezna vselej, ko gre za
prvo zaslišanje po privedbi obdolženca na podlagi 157.
člena.«.

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
28. člen
Prvi odstavek 201. člena se črta. Sedanji drugi odstavek
postane prvi odstavek. Doda se nov drugi odstavek, ki se
glasi:

V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki
se glasi:
»Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se obdolženec začasno
odstrani z zaslišanja, če priča v njegovi navzočnosti ne želi
izpovedati ali če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti
ne bo govorila resnice ali v primeru, če bo po zaslišanju priče
potrebno opraviti sodno prepoznavo.«.

»(2) Ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka se odredi
pripor tudi zoper tistega, za katerega je podan utemeljen sum,
da je storil ali poskušal storiti katero izmed kaznivih dejanj,
vsebovanih v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije, pri
katerih je odreditev pripora neogibno potrebna za varnost
ljudi. Ta kazniva dejanja so:

šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

- Umor (prvi in drugi odst. 127. člena);
- Napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru (drugi in
tretji odst. 131. člena);
- Huda telesna poškodba (drugi odst. 134. člena);
- Posebno huda telesna poškodba (prvi in drugi odst. 135.
člena) *
- Ugrabitev (drugi odst. 144. člena);
- Posilstvo (prvi in drugi odst. 180. člena);
- Spolno nasilje (prvi in drugi odst. 181. člena);
- Spolni napad na otroka (drugi odst. 183. člena);
- Neupravičena proizvodnja in promet z mamili (prvi in drugi
odst. 196. člena):
*
- Rop (213. člen);
- Roparska tatvina (214. člen);
- Napad na varnost zračnega prometa (331. člen);
- Umor najvišjih predstavnikov države (352. člen);
- Terorizem (355. člen);
- Genocid (373. člen);
- Vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo (374. člen);
- Vojno hodudelstvo zoper ranjence in bolnike (375. člen);
- Vojno hodudelstvo zoper vojne ujetnike (376. člen);
- Vojno hodudelstvo z uporabo nedovoljenih bojnih sredstev
(377. člen);
- Protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražnikov (379.
člen);
- Mednarodni terorizem (388. člen);
»
- Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom (389. člen);
- Jemanje talcev (390. člen);

»(6) Če tisti, ki mu je bilo poslano obvestilo o preiskovalnem
dejanju, ne pride, se dejanje lahko opravi tudi v njegovi
nenavzočnosti. Če preiskovalni sodnik odredi obvezno navzočnost, pa na zaslišanje obdolženca ne prideta državni tožilec ali zagovornik, se zaslišanje praviloma preloži, razen če bi
potekel rok iz drugega odstavka 203. člena tega zakona oziroma če preiskovalni sodnik glede na spremenjene okoliščine
oceni, da obvezna navzočnost ni več potrebna. O preložitvi
oziroma izostanku z zaslišanja preiskovalni sodnik obvesti
višjega državnega tožilca oziroma odvetniško zbornico.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo: »Vprašanja praviloma
postavlja najprej državni tožilec, nato obdolženec in zagovornik in na koncu preiskovalni sodnik.«.
- 23. člen
Na koncu prvega odstavka 180. člena se doda nov stavek, ki
se glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti,
ker sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se
Šteje, da ne namerava nadaljevati pregona.«.
24. člen
V prvem odstavku 184. člena se besedilo: »da se lahko vloži
obtožnica« črta.
/
25. člen
Vn 196. členu postane sedanje besedilo prvi odstavek. Doda se
ov drugi odstavek, ki se glasi:

Če posebej upravičeni razlogi kažejo na to, da odreditev
pripora v konkretnem primeru ni neogibno potrebna za varnost ljudi, sme sodišče tudi ob obstoju utemeljenega suma
storitve zgoraj naštetih kaznivih dejanj skleniti, da pripora ne
bo odredilo. Sklep, s katerim se pripor ne odredi, mora biti
obrazložen; državni tožilec se lahko zoper ta sklep pritoži v 24
urah. O pritožbi mora senat (šesti odstavek 25. člena) odločiti
v 48 urah.«.

"(2) Ob izpolnjenih pogojih za odreditev pripora samo iz
Razloga
ponovitvene nevarnosti (tretja točka prvega odstavka
2
°1. člena ZKP), razen v primeru, ko gre za kazniva dejanja iz
Petnajstega, devetnajstega, dvajsetega, enaindvajsetega,
sedemindvajsetega, osemindvajsetega, devetindvajsetega,
jndesetega, triintridesetega, štiriintridesetega in petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika, se obdolženca ob dani
grščini in obljubi, da kaznivih dejanj ne bo ponavljal, da
Poskušanega
kaznivega dejanja ne bo dokončal oziroma da
6
bo storil kaznivega dejanja, s katerim je grozil, lahko pusti
na
Prostosti oziroma izpusti, če je že v priporu.«.

V tretjem odstavku se beseda »prejšnjega« v prvi in četrti vrsti
nadomesti z besedo »prvega«.
29. člen
203. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:

26. člen
1
^7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(5) Preiskovalni sodnik v primerih iz prvih treh odstavkov
tega člena s sklepom odredi pridržanje za potreben čas,
vendar najdalj za 24 ur od ure, ko mu je bila pripeljana oseba,
ki ji je bila vzeta prostost. Za pritožbo zoper ta sklep se
smiselno uporablja določba sedmega odstavka 157. člena.

Senn° kaznivo
obdolženec
kaznivo
dejanje,
dokonča
poskudejanjeponovi
ali stori
kaznivo
dejanje,
s katerim
je
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so sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki
prestajajo kazen, s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne
smejo biti osebe, ki so obdolžene za kaznivo dejanje v
povratku, priprte v istem prostoru z drugimi priporniki, na
katere bi lahko škodljivo vplivale.

(6) Pridržanje po prejšnjem odstavku se izvršuje v prostorih za
pripor.«.
30. člen
Naslov 7. točke XVII. poglavja ter členi 209. do 213. se nadomestijo z novim naslovom in členi 209. do 213. d, ki se glasijo:
»7. Izvrševan)« pripora

(3) Zaradi varnosti, reda in discipline ali uspešne in racionalne
izvedbe kazenskega postopka, lahko pristojno sodišče premesti pripornika iz enega v drug zavod na predlog upravnika
zavoda, v katerem je pripornik.

209. člen

213. člen

(1) Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in
dostojanstvo pripornika. S pripornikom je treba ravnati
humano ter varovati njegovo telesno in duševno zdravje.

Pripornik sme med prestajanjem kazni imeti pri sebi in uporabljati stvari za osebno rabo, za vzdrževanje higiene, sredstva za spremljanje javnih medijev, tiskovine, strokovno in
drugo literaturo, denar in druge predmete, ki glede na velikost
in količino omogočajo funkcionalno bivanje v bivalnem prostoru in ne motijo sopripornikov. Ostali predmeti se ob osebnem pregledu pripornika ali med prestajanjem pripora odvzamejo in shranijo.

(2) Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki
so potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko
škodovalo uspešni izvedbi postopka.
210. člen

213. a člen

(1) Pripornik se sprejme v zavod, v katerem se prestaja pripor
(v nadaljnjem besedilu: zavod), na podlagi pisnega sklepa o
priporu.

(1) Pripornik ima pravico do osemurnega nepretrganega
počitka v štiriindvajsetih urah. Poleg tega mu je potrebno
zagotoviti vsak dan najmanj dve uri gibanja na prostem, če
ima zavod primeren ograjen prostor.

(2) Zavod lahko sprejme pripornika tudi brez pisnega sklepa,
vendar mora pristojno sodišče najpozneje v štiriindvajsetih
urah, odkar je pripornik v zavodu, poslati zavodu pisni sklep o
priporu.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorni delavec
zavoda napraviti uradni zaznamek, v katerem navede pristojno sodišče, ki je zahtevalo sprejem, ter datum in uro
sprejema pripornika v zavod.

(2) Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna z«
vzdrževanje reda in čistoče v njegovem prostoru. Priporniku
je treba v skladu z možnostmi zavoda in pod pogojem, da to ni
škodljivo za kazenski postopek, omogočiti delo, ki ustreza
njegovim duševnim in telesnim sposobnostim. O tem odloči
preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata v sporazum"
z upravo zavoda.

(4) Če zavod v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme pisnega
sklepa o priporu, izpusti pripornika in o tem obvesti pristojno
sodišče.

(3) Pripornik ima pravico do plačila za opravljeno delo. Mini'
ster, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način i"
višino plačila.

211. člen

213. b člen

(1) Zaradi zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora zavod
zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o pripornikih.

(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja prei'
skavo, in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvo^
nekoga, ki ga on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejaf
hišnega reda zavoda bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo p'
tudi zdravnik in drugi. Posamezni obiski se smejo prepov*
dati, če bi zaradi tega lahko nastala škoda za postopek.

(2) Zbirka podatkov iz tega člena obsega:
1. podatke o identiteti pripornika in o njegovem osebnem
stanju,
2. podatke o sklepu o priporu,
3. podatke o delu, ki ga opravlja med priporom,
4. podatke o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziroma
odpravi pripora,
5. podatke o obnašanju pripornika in o disciplinskih ukrepih.

(2) Diplomatski in konzularni predstavniki tuje države imaj(
pravico, da z vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravil'
preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikof
ki je državljan njihove države.
(3) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z oseba"
zunaj zavoda z vednostjo in pod nadzorom preiskovalne^'
sodnika, ki opravlja preiskavo. Ta lahko priporniku prepo^
pošiljanje in sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzposta'
Ijanje stikov, ki so škodljivi za postopek, ne sme pa
prepovedati, da bi poslal prošnjo ali pritožbo.

(3) Podatki iz zbirke podatkov se shranjujejo in uporabljajo,
dokler traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo in
se hranijo trajno.
(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena zavod posreduje
centralni evidenci pripornikov, drugim uporabnikom pa
samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom
oziroma na podlagi pismene privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

(4) Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima p'
vice iz prvega do tretjega odstavka tega člena predsedn1
senata.
213. c člen

(5) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje opredeli
podatke iz drugega odstavka tega člena.

(1) Pripornik se lahko disciplinsko kaznuje za disciplin5*
prestopek. Disciplinsko kazen sme izreči preiskovalni sod"
oziroma predsednik senata.

212. član
(1) Pripornik prestaja pripor v posebnih prostorih za pripor
oziroma v ločenem zaprtem delu zavoda za prestajanje kazni
zapora ali njegovega oddelka.

(2) Disciplinski prestopki so:
- fizični napad na sopripornika, delavca zavoda ali dru?
uradno osebo,
- izdelovanje, sprejemanje ali vnašanje predmetov za nap'
ali pobeg,

(2) V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki niso istega
spola. Praviloma tudi ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki
poročevalec, št. 10
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»(1) Če v spisu zbrani podatki kažejo na to, da bo obtoženec
na glavni obravnavi dejanje priznal, povabi predsednik senata
na glavno obravnavo praviloma najprej samo stranke in oškodovanca ter zagovornike, zakonite zastopnike in pooblaščence, če oceni, da je to smotrno.«.

- vnašanje in izdelovanje alkoholnih pijač in narkotikov ter
njihovo razpečevanje,
- kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požarom,
eksplozijo in drugimi naravnimi nesrečami,
~ ponavljajoče kršitve hišnega reda zavoda,
- povzročitev večje materialne škode namenoma ali iz hude
malomarnosti,
- žaljivo in nedostojno obnašanje.

35. člen
Na koncu prvega odstavka 293. člena se doda nov stavek, ki
se glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti,
ker sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se
šteje, da ne namereva nadaljevati pregona «.

(3) Za disciplinske prestopke se lahko izrečejo disciplinske
kazni prepovedi ali omejevanja obiskov in dopisovanja. Omejitev ali prepoved obiskov ne velja za obiske zagovornika ter
za diplomatske in konzularne predstavnike države, katere
državljan je pripornik.

36. člen
314. člen se spremeni, tako da se glasi:

(4) Zoper sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega
člena, je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena pritožba na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa.

»(1) Zapisnik o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega
zapisa glavne obravnave in zapisnik o poteku glavne obravnave, njenih bistvenih sestavinah in sprejetih odločitvah, kot
je opredeljeno v 316. in 317. členu tega zakona.

213. č člen

(2) Zvočni zapis glavne obravnave se v treh dneh po končani
glavni obravnavi v celoti prepiše. Prepis pregleda in potrdi
predsednik senata ter ga vloži v spis kot sestavni del zapisnika
o glavni obravnavi.
,

(1) Če s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, ni drugače določeno, se glede spremljanja, zasledovanja, nadziranja, vzdrževanja reda in discipline, uporabe
Prisilnih sredstev, osebne preiskave in preiskave bivalnih prostorov za pripornike smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
yreja izvrševanje kazenskih sankcij, in na njegovi podlagi
izdanih predpisov.

(3) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo
zapisniku.«.
37. člen

(2) Pri opravljanju uradne naloge sme pooblaščena uradna
oseba zavoda zoper pripornika uporabiti strelno orožje samo,
Ce ne more drugače zavarovati življenja ljudi, odvrniti od sebe
neposrednega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje
eli odvrniti napada na osebo ali objekt, ki ga varuje.

V prvem odstavku 315. člena se za besedo »Zapisnik« doda
besedilo »o poteku glavne obravnave«.

213. d člen

38. člen

(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik
okrožnega sodišča.

Tretji odstavek 316. čleoa se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zapisnik o poteku glavne obravnave se po presoji
predsednika senata vpišejo pomembne izjave strank, po
potrebi pa tudi bistveni elementi izpovedb obtoženca, prič in
izvedencev.«.

(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj
enkrat na teden obiskati pripornike in jih, če misli, da je to
Potrebno, tudi brez navzočnosti paznikov vprašati, kako se z
njimi ravna. Dolžan je ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo nepravilnosti, ki jih je zapazil pri obisku zavoda. Določeni
sodnik ne sme biti preiskovalni sodnik.

Četrti odstavek se črta.
39. člen

(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem času obiskati pripornika, z njim govoriti in sprejemati
1
Pritožbe.«.
31. člen

V prvem in drugem odstavku 317. člena se besedi »glavni
obravnavi« v prvi in tretji vrsti prvega odstavka in v drugi vrsti
drugega odstavka nadomestita z besedami: »poteku glavne
obravnave«.
40. člen

V šestem odstavku 227. člena se črta besedilo: »Obdolžencu
Postavlja vprašanja praviloma najprej državni tožilec, nato
zagovornik, na koncu pa še preiskovalni sodnik«.

322. členu se dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki
se glasijo:

32. člen

»(3) V primeru popolnega in celovitega priznanja dejanja se
zasliševanje obtoženca in izvedba drugih dokazov opravi le
na obrazloženo zahtevo strank, po uradni dolžnosti pa le, če
predsednik senata misli, da je to potrebno za pravilno presojo.

četrti odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela imenovani sodni
izvedenci, sme sodišče (»ostaviti druge izvedence samo, če bi
lo nevarno odlašati, če so sodni izvedenci zadržani ali če to
zahtevajo druge okoliščine.«.

(4) Priznanje je popolno in celovito, kadar ne dopušča dvoma
v to, da je obtoženec storil kaznivo dejanje in je zanj kazensko
odgovoren.

33. člen
koncu drugega odstavka 288. člena se pika nadomesti z
*®jico in doda besedilo: »kot tudi o tem, da se bo štelo, da se
odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v osmih dneh
°o dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo napovedal.«.

(5) Priznanje iz prejšnjega odstavka predstavlja posebno olajševalno okoliščino, ki utemeljuje izrek omiljene kazni.
(6) Pred izjavo o priznanju dejanja mora predsednik senata
obtoženca opozoriti in poučiti o posledicah priznanja.«.

34. člen
^ 290. členu postane sedanje besedilo drugi odstavek. Doda
n
°v, prvi odstavek, ki se glasi:

41. člen
330. člen se črta.
9
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42. člen

48. člen
'
373. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

V 1. točki prvega odstavka 340. člena se za besedo »sodišču«
doda besedilo: »ali če prebivajo v tujini in na glavno obravnavo dvakrat zapored ne pridejo, kljub temu, da so bile nanjo
pravilno povabljene«.

»(3) V primeru priznanja obtoženca (tretji odstavek 322
člena), če zaslišanje obtoženca in izvedba drugih dokazov ni
bila opravljena, se sodba ne sme izpodbijati zaradi zmotne ali
nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.«.

43. člen
V 347. členu se besedilo: »ne sme podati določenega predloga o višini kazni, pač pa« nadomesti z besedilom: »lahko
poda predlog o vrsti in višini kazni, varnostnih ukrepih ter«.

49. člen
Na koncu prvega odstavka 378. člena se za besedo »tožilec*
doda besedilo: »pa le, če to v pritožbi oziroma odgovoru ns
pritožbo kdorkoli od njih zahteva.«.

44. člen
Prvi odstavek 361. člena se spremeni tako, da se glasi:

50. člen
392. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, Kij
se glasi:

»(1). Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na
kazen zapora, odredi pripor, če je bil obtoženec obsojen za
katero izmed kaznivih dejanj, naštetih v drugem odstavku 201.
člena, pod pogoji, določenimi v navedenem členu, oziroma če
je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 201.
člena tega zakona.«.

»(5) V primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodb«
sodišča prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje fe
je za pravilno ugotovitev potrebna samo drugačna presoja t
ugotovljenih dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov alj
ponovitev že izvedenih dokazov, sodišče druge stopnje sodb'
sodišča prve stopnje ne razveljavi, ampak ravna po prverf
odstavku 394. člena.«.

Drugi odstavek se črta.
V četrtem odstavku se beseda »drugi« nadomesti z besedo
»prvi«.

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedrfl
odstavek.

V petem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo
»»prvega*«.

51. člen

V šestem odstavku se v tretji vrsti črtata besedi »ali drugega«.
Za besedo »podaljša« v četrti vrsti se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo: »pripor pa odpravi, če spozna, da
niso več podani razlogi, zaradi katerih je bil odrejen oziroma
odpravo pripora narekujejo posebej upravičeni razlogi (drugi
odstavek 201. člena).«.

V prvem odstavku 420. člena se za besedo »sme« vstav
besedilo: »po pravnomočno končanem kazenskem ptf
stopku«.
Členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(2) Med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končal*
se sme vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zop*
pravnomočno odločbo o odreditvi in podaljšanju pripora.«•

45. člen
V prvem odstavku 362. člena se za besedo »pritožbe« doda
besedilo: »in načinu izvršitve te pravice (napoved). Pouk se
vnese v zapisnik o poteku glavne obravnave«.

52. člen
V členih 421 in 424 se izraz »obsojenec« na vseh mesti
nadomesti z izrazom »obdolženec« v ustreznem skloni
Beseda »soobtoženca« v drugem odstavku 424. člena ?
nadomesti z besedo: »soobdolženca«.

46. člen
V prvem odstavku 363. člena se besedilo »v osmih dneh po
razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih
dneh« nadomesti z besedilom: »v petnajstih dneh po razglasitvi, če je obtoženec v priporu, v ostalih primerih pa v tridesetih
dneh«.

53. člen
V 2. točki prvega odstavka 432. člena se za besedo: »let« črt2<1
vejica in doda besedilo: »ali za druga kazniva dejanja,
katera se lahko izreče kazen zapora treh let«.

V tretjem odstavku se beseda »rokih« nadomesti z besedo
»roku«.

54. člen

47. člen

Na koncu drugega stavka drugega odstavka 439. člena'
pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »kot tudi o tem, "J
se bo štelo, da se je odpovedal pravici do pritožbe, če najk*!
neje v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe pritožbe ne"
napovedal.«

368. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo
napovedati. Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi
sodbe oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek
362. člena), najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve
sodbe.

55. člen
V drugem odstavku 443. člena se beseda »osmih« nadom«*
z besedo »petnajstih«.

(2) Če upravičenec do pritožbe v zakonskem roku pritožbe ne
napove, se šteje, da se je odpovedal pravici do pritožbe.

Četrti odstavek se črta.

(3) Če nihče od upravičencev do pritožbe (367. člen) pritožbe
ne napove, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala
obrazložitev.

56. člen
Prvi in drugi odstavek 473. člena se spremenita tako, da1
glasita:

(4) Dokler sodisče druge stopnje ne izda odločbe, lahko
pritožniki že podano pritožbo umaknejo. Umik pritožbe se ne
more preklicati.«.
poročevalec, št. 10

»(1) Mladoletnik mora biti priprt ločeno od polnoletnih.
__
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začnejo uporabljati v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona; do začetka uporabe novih se uporabljajo sedanje
določbe. V tem roku izda minister, pristojen za pravosodje,
podrobnejša navodila o uporabi novih določb.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme sodnik za mladoletnike
izjemoma odrediti, naj bo mladoletnik priprt skupaj s polnoletnimi, kadar je to glede na mladoletnikovo osebnost in
druge okoliščine v konkretnem primeru v njegovem interesu
in v njegovo korist.«.

61. člen

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

(1) Minister, pristojen za pravosodje, v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega zakona izda podrobnejše predpise o izvrševanju pripora.

»Mladoletniku, ki mu je odvzeta prostost, je treba zagotoviti
nego, varstvo in vso potrebno individualno pomoč, ki jo
utegne potrebovati glede na svojo starost, spol in osebnost.«.

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list SRS, št.
22/81), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
57. člen

62. člen

502. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), ki se
nanašajo na izvrševanje pripora.

»(2) Takšno zavarovanje lahko odredi sodišče tudi v predkazenskem postopku.«.
58. člen

63. člen

Drugi odstavek 515. člena se spremeni tako da se glasi:

Postopek v zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih pred
uveljavitvijo tega zakona, se izvede in dokonča po dosedanjih
določbah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS št
63/94).

»(2) V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko
prošnje za pravno pomoč pošiljajo po ministrstvu za notranje
zadeve, kadar pa gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za
kazniva dejanja v zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja pa
tudi po organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja.«.
59. člen

64. člen
teaarMkonaka«f»nfakHh P5s,opkov' medenih pred uveljavitvijo

Na koncu 518. člena se doda stavek: »Kadar gre za kaznivo
dejanje pranja denarja ali za kaznivo dejanje v zvezi s pranjem
denarja, se podatki brez odlašanja pošljejo organu, ki je
pristojen za preprečevanje pranja denarja.«.

postopku (Uradni list RS št. 63/94).

kazenskem

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
'

60. člen

65. člen

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Določbe o zapisniku o glavni obravnavi (členi 9 in 36 do 39) se

OBRAZLOŽITEV
k 1. členu

nito in pravilno presojo mora tako drugi sodnik ponovno
zaslišati mladoletnika, zbrati ažurne podatke o njegovi osebnosti (-dvojni- postopek je precej daljši), tak način dela se
tudi oddaljuje od enega izmed temeljnih načel, da mora biti
postopek zoper mladoletnike hiter. Predlagana ureditev (črtanje izločitvenega razloga »ali če je kot sodnik za mladoletnike
vodil pripravljalni postopek*) je tudi v skladu s priporočili in
načeli organizacij in aktov mednarodne skupnosti.

O prenosu krajevne pristojnosti odloča tako Vrhovno sodišče,
kot tudi višja sodišča. Zoper sklep Vrhovnega sodišča ni
dopustna pritožba (četni odstavek 399. člena ZKP). Zoper
sklep višjega sodišča, če gre za sklep, izdan na prvi stopnji, je
dopustna pritožba, razen če zakon izrecno ne določa, da
pritožbe ni. Predlagana sprememba usklajuje (ne)dopustnost
uporabe pravnega sredstva pred obema vrstama sodišč,
Podobno, kot je to urejeno v predhodnem, 34. členu ZKP.

k 3. členu

k 2. členu

Sprememba besedila veljavnega prvega odstavka 40. člena
ZKP je potrebna zaradi uskladitve z drugim odstavkom 23.
člena Ustave Republike Slovenije (načelo zakonitega sodnika), 15. členom Zakona o sodiščih in 161. členom Sodnega
reda. Ob navedenem je potrebno upoštevati tudi, da imajo
sodišča poleg predsednikov tudi podpredsednike.

Postopek zoper mladoletnike je po svoji vsebini različen od
rednega postopka, saj sodnik poleg zbiranja in ugotavljanja
oejstev in elementov kaznivega dejanja zbira tudi (in celo
Predvsem)
podatke o osebnosti mladoletnika in okolju, v
*a>erem živi. Med sodnikom in mladoletnikom pride do tes™9a sodelovanja, v katerega so vključeni tudi mladoletnikovi
'arši in center za socialno delo. Delitev postopka zoper
"Mladoletnika med dva sodnika, tistega, ki vodi pripravljalni
Postopek in tistega, ki kasneje mladoletniku izreče kazen ali
*9?1"i ukrep, je mladoletniku v škodo. Postopek se tako
zvleče, mladoletnik mora dvakrat podoživljati kaznivo dejaDo*names,
° sodn'ka, ki vod' pripravljalni postopek, zbere vse
od/ J*6drug
° osebnost
' mladoletnika in okolju, v katerem živi,
sodnik
lih Pozna le posredno,
- iz
navedenih
dejstevpostopka.
ne pozna Za
oziroma
pripravljalnega
zako-

k 4. in S. členu
Sodna praksa je pokazala, da je v številnih primerih prihajalo
do neutemeljenih zahtev za izločitev sodnikov po začetku
glavne obravnave in med samo obravnavo, ko stranke niso
bile zadovoljne z načinom procesnega vodstva, kar je močno
vplivalo na podaljševanje kazenskih postopkov. Morebitne
zavrnitve dokaznih predlogov strank in ostale omejitve razpolaganja strank med glavno obravnavo imajo lahko za posledico zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ki ga
11

poročevalec, it. 10

k 8. členu

je možno sanirati v rednem pritožbenem postopku. Okoliščin,
ki vzbujajo dvom o nepristranosti sodnika, ni mogoče razlagati v kontekstu nezadovoljstva z načinom vodenja glavne
obravnave; to pa je bil v mnogih primerih glavni razlog, zaradi
katerega so stranke zahtevale izločitev sodnika po začetku
glavne obravnave.

Sprememba prvega odstavka 72. člena je potrebna zato, da
jasno opredeli situacijo, ko je bil obdolžencu postavljen zago- '
vornik po uradni dolžnosti v primerih obvezne obrambe z '
zagovornikom, pa so razlogi za obvezno obrambo prenehali
(je bil npr. pripor odpravljen). Tako iz stališča ekonomičnosti
postopka kot tudi iz stališča obdolženčeve pravice, da se
zagovarja sam oziroma si izbere drugega zagovornika, je
prav, da se zagovornik, postavljen po uradni dolžnosti, v tem
primeru razreši. Ob tem ostajajo obdolžencu vse ostale pra- j
vice, ki se nanašajo na obrambo z zagovornikom. Kot že
dosedaj, se postavljeni zagovornik razreši tudi, če si obdolženec sam vzame drugega zagovornika.

Predlagana sprememba se zato vrača na prejšno ureditev, kot
je bila predpisana v Zakonu o kazenskem postopku iz leta
1977. Ob vseh procesnih garancijah, ki jih veljavni ZKP daje
strankam v postopku, ta rešitev ni sporna v odnosu do Ustave
RS in ne do mednarodnih pravnih aktov, onemogoča pa
zlorabo instituta z vlaganjem številnih neutemeljenih zahtev
za izločitev sodnikov med glavno obravnavo.

k 9. členu
Sprememba je v celoti povezana s spremembo 314. člena ZKP
(36. člen zakona). Glede na drugačno ureditev zapisnika o
glavni obravnavi je potrebno, da se za ta zapisnik primarno
uporabljajo določbe spremenjenih členov 314 - 317 ZKP,
ostale določbe o zapisniku pa le v toliko, kolikor niso v
nasprotju z njimi.

k 6. členu
Po ZKP-ju sme obdolženec imeti zagovornika ves čas, ko
teče kazenski postopek (prvi odstavek 67. člena). V prvih treh
odstavkih 70. člena je določeno, kdaj je obramba z zagovornikom obvezna.
Nesporno je, da mora obdolženi imeti zagovornika v primerih,
ko je sam nezmožen uspešne obrambe, ko je zaradi pripora
fizično omejen v izvrševanju pravice do obrambe in tudi v
primerih, ko zoper njega teče kazenski postopek za kazniva
dejanja, za katera so v zakonu predpisane najstrožje kazni.
Sporna pa je ureditev zagovorništva v primerih obvezne
obrambe ob vročitvi obtožnice oziroma zasebne tožbe že v
primerih, ko gre za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega
sodišča (tretji odstavek 70. člena). Pri velikem številu kaznivih
dejanj iz pristojnosti okrožnega sodišča ne gre za tako zahtevne obrambne situacije, da jih obdolženci ne bi zmogli
obvladovati, če jih seveda želijo obvladovati sami, brez zagovornika. Nenazadnje ima obdolženec pravico, da se brani sam
(prvi odstavek 12. člena). V praksi je večkrat moč zaznati
nasprotje interesov obdolženca, ki se želi braniti sam, brez
zagovornika in je samostojne obrambe tudi sposoben, z interesom in ravnanjem države, ki mu obrambo z zagovornikom v
tem primeru vsili po uradni dolžnosti. V teh primerih se
nepotrebno trošijo tudi proračunska sredstva.

k 10. členu
Sprememba prvega odstavka 89. člena ZKP je povezana z
uvedbo novosti - instituta napovedi pritožbe v 368. členu ZKP
(47. člen zakona). Tudi v primeru, ko obdolženec iz opraviče- \
nih razlogov zamudi rok za napoved pritožbe, mu je z vrnitvijo j
v prejšnje stanje ob izpolnjenih zakonskih pogojih potrebno
omogočiti, dS pritožbo napove.
k 11. členu

.
Spremembi prvega in tretjega odstavka 90. člena ZKP sta v
bistvu redakcijske narave, povezani pa s spremembo 368 j
člena ZKP (47. člen zakona).
k 12. členu
Besedilo prvega odstavka 92. člena ZKP ne zajema primerov,
ko so preiskovalna dejanja opravljena sicer pred uvedbo
kazenskega postopka, vendar ne zgolj pred preiskavo ampak
tudi npr. pred vložitvijo neposredne obtožnice oziroma obtožnega predloga v skrajšanem postopku. Besedilo je zato
potrebno ustrezno dopolniti in opredeliti, da so stroški kazen■ j
skega postopka izdatki tudi za tista preiskovalna dejanja, ki se
opravijo pred uvedbo kazenskega postopka, drugačno od
uvedbe s sklepom o preiskavi. Smiselna interpretacija veljav*
nega zakonskega določila namreč zaradi definicije prvegt
dela prvega odstavka 92. člena ZKP ni mogoča

Glede na višino zapornih kazni, predpisanih za posamezna
kazniva dejanja v Kazenskem zakoniku je primerno, da se
obvezna obramba z zagovornikom določi za vsa kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen osmih let zapora
ali hujša kazen, ne pa tudi za ostala, lažja kazniva dejanja iz
pristojnosti okrožnega sodišča. V tem primeru naj bo prepuščeno obdožencu, alf se bo branil sam ali z zagovornikom, pri
čemer je ves čas postopka dana tudi možnost, da obdolžencu,
ki si glede na gmotne razmere ne more privoščiti zagovornika,
tega na svoje stroške zagotovi država.

,
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Tudi četrti odstavek tega člena je nepopoln, saj zajema le ;
Izplačilo potrebnih izdatkov postavljenega zagovornika /" t
pooblaščenca, ne pa tudi njune nagrade. Predlagana spre" s
memba besedilo zato ustrezno razširja.

S spremembo četrtega odstavka 70. člena se obvezna
obramba, ki je predvidena tudi za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi za obdolženca, ki mu je bila izrečena kazen
zapora dvajsetih let, logično in smiselno razširja še na primere iz prvega odstavka, ko gre za obdolžence, ki so nemi,
gluhi ali kako drugače nezmožni, da se sami uspešno branijo.
Tudi tovrstni obdolženci morajo imeti zagotovljeno pravico
do učinkovitega in pravnorelevantnega postopka z izrednimi
pravnimi sredstvi.

k 13. členu
Sprememba je povezana z institutom napovedi pritožbe. Pri"
pomore naj h korektnemu in smotrnemu napovedovanju p"'
tožb in s tem povezanim izdelovanjem obrazložitev sodb■
Stranke imajo dovolj časa, da se odločijo, ali se bodo zope'
sodbo pritožile (8 dni od dneva razglasitve). Sprememba nil
prepreči napovedovanje pritožbe »na pamet«, zgolj zato, d>1
ima sodišče dodatno delo z obrazložitvijo sodbe, stranke p
pritožbe nato ne vložijo. Ob takšnem ravnanju morajo stranki
plačati nastale stroške oziroma ustrezen del povprečnine.

k 7. členu
Sprememba v 71. členu je povezana s spremembo tretjega
odstavka 70. člena in zapolnjuje nastalo praznino v primerih,
ko je npr. zoper obdolženca, ki si glede na gmotne razmere ne
more zagotoviti zagovornika sam, vložena neposredna obtožnica (šesti odstavek 170. člena); v tem primeru preiskovalni
sodnik v postopku ne sodeluje in tudi ne more odločati o
zahtevi za postavitev zagovornika iz tretjega odstavka 12.
člena. Podobna situacija lahko nastane tudi, ko obdolženec
med preiskavo ni zahteval zagovornika, ga pa zahteva po
končani preiskavi, npr. ob vročitvi obtožnice ali v fazi glavne
obravnave.
poročevalec, št. 10
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k 14. členu
Sprememba glede povrnitve stroškov kazenskega postopkij
strani oškodovanca kot tožilca je potrebna zato, da prepref
nekritična in nepotrebna prevzemanja kazenskega pregona
zastopanja obtožnic s strani oškodovancev, če se je držaw1
tožilec odločil, da kaznivega dejanja ne bo preganjal ozirorf
je obtožnico umaknil. Pogoji, pod katerimi mora oškodotf
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nec kot tožilec povrniti stroške kazenskega postopka iz prve
do šeste točke drugega odstavka 92. člena ZKP, potrebne
izdatke obdolženca ter potrebne izdatke in nagrado za njegovega zagovornika, so enaki pogojem za zasebnega tožilca;
tudi razbremenitev plačila je podana iz istih razlogov, razširjenih še na primer, ko državni tožilec v postopku, ki teče na
zahtevo oškodovanca kot tožilca, sam prevzame pregon in
zastopanje obtožbe.
Ocenjuje se, da bo opisana sprememba po eni strani razbremenila proračun, po drugi pa pripomogla k večji procesni
disciplini oškodovancev in smotrnosti njihovega ravnanja,
posledično pa tudi k pospešitvi kazenskih postopkov.

okviru Kriterijev nujnosti, sorazmernosti, zakonitosti in sodnega nadzora in da se prizadetega (osumljenca) na primeren
način in ob primernem času seznani s posegom v njegove
pravice.
Sedanja določba bi lahko pomenila v praksi tudi to, da bi
preiskovalni sodnik, ki bi osumljenca seznanjal z zbranim
gradivom, za to porabil včasih tudi neizmerno veliko časa;
potrebno je vedeti, da se pri nekajmesečnem prisluhu telefonskim pogovorom posname tudi po petdeset in več kaset, kar
pomeni tristo in več ur telefonskih pogovorov. Poleg tega je v
gradivu cel kup nepotrebnih in nekoristnih podatkov in informacij, s katerimi je nesmiselno neselektivno (kot sedaj določa
zakon) seznanjati osumljenca. Nedvomno osumljenec sam
dobro ve, kaj je počel v času, ko so se ukrepi izvajali; s kom se
je sestajal in o čem se je pogovarjal. Zato je popolnoma dovolj
in edino smotrno, da ga preiskovalni sodnik seznani le o tem,
da so se zoper njega uporabljale posebne metode in sredstva,
z razlogi za njihovo uporabo, z navedbo o tem, da zbrano
gradivo ne daje podlage za kazenski pregon in da je bilo
gradivo uničeno.

k 15. členu
S spremembo je definirano odločanje o plačilu stroškov, ki
nastanejo v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Dosedaj
to ni bilo ustrezno urejeno, dogajalo se je, da obsojenci, ki so
vlagali docela neutemeljena izredna pravna sredstva, s tem
niso imeli nobenih stroškov. Smiselna uporaba določb o
stroških, ki veljajo za redni postopek, je v celoti primerna tudi
za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.

k 19. členu

* 16. in 17. členu

i
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Sprememba v 157. členu ZKP je delno redakcijske narave in
sicer v delih, kjer se besedilo tega člena sklicuje na besedilo
201. člena; v tem členu sta prvi in drugi odstavek zamenjala
mesti. Drugi del spremembe je vsebinski, dopolnjuje besedilo
157. člena s tem, ko napotuje tudi na uporabo določb novega
drugega odstavka 201. člena in 432. člena ZKP. Dosedanje
besedilo je bilo v tem delu pomanjkljivo, saj delavci organov
za notranje zadeve tudi v primerih, ko gre za kazniva dejanja
iz pristojnosti okrajnega sodišča, ob podanih pripornih razlogih osumljencem jemljejo prostost oziroma jih pridržijo; pridržanje pa je zaradi zakonsko določenih razlogov (ugotavljanje istovetnosti, preverjanje alibija ipd.) potrebno tudi v primerih obveznega pripora. Prav je, da daje zakon na tako
občutljivem področju, kot je odvzem prostosti, jasna pooblastila tudi v opisanih primejih.

Ob dosedanji uporabi posebnih metod in sredstev se je pokazala potreba, da se ti ukrepi precizneje definirajo in identificirajo z ukrepi, kot jih poznata predloga zakonov o policiji in
siovenski varsnostno-obveščevalni agenciji. Zaradi upoštevanja
narave teh ukrepov, s katerimi se v večini primerov posega
v
ustavno zaščitene temeljne pravice in svoboščine, je nedvomno prav, da so ukrepi jasno in enako definirani in kot
takšni
ob upoštevanju vseh restriktivnih pogojev za njihovo
u
Porabo, ob vsakem konkretnem primeru podvrženi kritični
Presoji sodišča. Po posvetovanju s pristojnimi organi, ki
ukrepe izvajajo, je bil v zakon uvrščen nov ukrep, ocenjen kot
Potreben v zakonsko določenih primerih - kontrola pisem in
drugih poštnih pošiljk. V preostalem delu navedeni ukrepi ne
Pomenijo
povečanih možnosti in širitve posebnih metod in
Sr
edstev in njihove uporabe, ampak le ločujejo in precizneje
določajo naravo dosedanjega ukrepa, opisanega v drugi točki
Prvega odstavka 150. člena (tajno policijsko sodelovanje,
\ajno opazovanje in sledenje ter slikovno snemanje) tako, da
16
segmentiran v štirih posamičnih ukrepih: tajno opazovanje,
l
*ino policijsko delovanje, tajno policijsko sodelovanje in
^Poraba prirejenih uradnih listin in identifikacijskih oznak.
^ecizneje je definiran tudi dosedanji ukrep pod točko 5.
(Prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami).

k 20. členu
Odložitev kazenskega pregona iz 162. člena ZKP je novost v
našem kazenskem postopku, ki se je v dosedanji praksi izkazala za koristno v smislu pospešitve postopkov in zmanjševanja obremenjenosti sodišč z lažjimi kazenskimi zadevami.
Vendar je rešitev v 162. členu ZKP nedorečena glede vloge
oškodovanca. Oškodovanec ima v primeru zavrženja ovadbe
s strani državnega tožilstva pravico začeti oziroma nadaljevati
pregon. Na podlagi pregona oškodovanca kot tožilca je
obdolženec lahko obsojen za kaznivo dejanje, za katero je
državni tožilec odložil kazenski pregon in kasneje zavrgel
ovadbo, ker je osumljenec v postavljenem roku izpolnil
naloge oziroma se ravnal po navodilih državnega tožilca.

,

Predlagana rešitev je v celoti usklajena z določbami Predloga
zakona o policiji, pripomogla bo tudi k temu, da bodo ob
Kriterijih, ki jih določa Zakon o kazenskem postopku, izsledki
, ^Porabljenih ukrepov pridobili ustrezno dokazno vrednost.
, akšna ureditev tudi pomeni, da bo celotno delovanje policije
.
tem področju (namenjeno uvedbi oziroma poteku kazen*ega postopka) pod nadzorom in pristojnostjo sodišča.
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Predlagana sprememba 162. člena ZKP postavlja kot pogoj za
odložitev kazenskega pregona soglasje oškodovanca, pri
čemer ga bo državni tožilec moral seznaniti tudi z izgubo
pravic oškodovanca kot tožilca, kar je urejeno v novem, tretjem odstavku 162. člena ZKP. Izguba teh pravic je potrebna
zato, da onemogoči čeprav različno, vendar dvojno kaznovanje obdolženca.

Zaradi izjemne nevarnosti, povezane s kaznivim dejanjem
Povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi po 319. členu
^ženskega zakonika in odkritja večih organiziranih skupin,
*' se po svetu protipravno ukvarjajo s pridobivanjem, posedova
. njem, transportom in prekupčevanjem z jedrskimi snovmi,
le predlagana možnost, da se vsebinsko primerne posebne
Metode
in sredstva uporabijo tudi v primeru suma izvršitve
6
ga kaznivega dejanja.

k 21. členu
Sprememba je docela redakcijske narave; v veljavnem besedilu gre za sklicevanje na napačna odstavka.

k 18. členu

k 22. členu

: pravica osumljenca, da se seznani z gradivom, zbranim na
Podlagi izvajanja in uporabe ukrepov po 150. členu, kot je
^deljena v sedaj veljavnem drugem odstavku 154. členu
' ,
/e zastavljena preširoko, tako iz vidika ustavnih določb
* (i/ ?°l°čb
mednarodnega prava, kot tudi iz popolnoma praki da ' h rs,zlogov. Navedeni temeljni pravni akti ne predpisujejo,
"i o«! ne
'i? Potrebno
tistega, zoper katerega so bile uporabljene
me
in sredstva,
seznaniti
z vsem
gradivom,
ki jev
rt bii zbrano1ode
na tak
način; dovolj
je, da
se ukrepi
izvajajo

Sprememba prvega odstavka 178. člena ZKP po eni strani
razbremenjuje državne tožilce obvezne navzočnosti na vseh,
včasih tudi izjemno enostavnih narokih za zaslišanje obdolženca, ki jih vodi preiskovalni sodnik in prepušča odločitev o
navzočnosti državnim tožilcem samim, enako kot je že do
sedaj urejen položaj zagovornika kot nasprotne stranke, po
drugi strani pa dodatno izenačuje procesni položaj strank v
13
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suje preiskovalnemu sodniku vlogo, ki je ta nima in je tudi ne
more imeti. Samo državni tožilec lahko spozna, da je stanje
stvari v preiskavi zadosti razjasnjeno, da se lahko vloži obtožnica. Z izpustitvijo tega dela besedila (da se lahko vloži obtožnica) je pojmovno neskladje odpravljeno.

primeru, ko preiskovalni sodnik oceni, da je njihova navzočnost potrebna in odredi, da se narok opravi v obvezni navzočnosti obeh strank.
Morda se zdi, da je kontradiktornost postopka z odpravo
obvezne navzočnosti državnega tožilca na vseh zaslišanjih
zmanjšana, vendar temu ni tako. Že dosedaj je bila kontradiktornost le navidezna, saj istočasno z obvezno navzočnostjo
tožilca na eni strani ni bila predpisana obvezna navzočnost
zagovornika na drugi strani. S spremembo je preiskovalnemu
sodniku dana možnost, da v enostavnih primerih in ko stranke
ne želijo prisostvovati narokom, opravi zaslišanje sam, v zahtevnejših, zapletenih primerih pa lahko odredi obvezno navzočnost obeh strank.

k 25., 26. in 27. členu
Varščina je institut, ki predstavlja enega izmed ukrepov za
zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo
kazenskega postopka, obenem pa v nekem smislu nadomešča pripor kot »ultima ratio» teh ukrepov.
Predlagana sprememba razširja možnost uporabe varščine
tudi na primere, ko bi bilo obdolženca potrebno pripreti iz
razloga tkim. ponovitvene nevarnosti. Sodišče lahko sklene,
da obdolženca, pri katerem ta nevarnost obstaja, ne bo priprlo, ampak ga bo ob dani varščini in ustrezni obljubi (da
kaznivih dejanj ne bo ponavljal, da poskušenega kaznivega
dejanja ne bo dokončal ali da ne bo storil kaznivega dejanja, s
katerim je grozil) pustilo na prostosti. Seveda tovrstne varščine ni mogoče uporabiti v vseh primerih, saj mora vedno
obstajati sorazmerje med uporabljenim ukrepom in kazenskopravno varovano dobrino. Zato novi, drugi odstavek 196.
člena ZKP izključuje možnost uporabe tega instituta namesto
odreditve pripora pri kaznivih dejanjih iz tistih poglavij Kazenskega zakonika, kjer ni sorazmernosti med varščino kot premoženjskim, materialnim pojmom in dobrinami, kot so življenje in telo, spolna integriteta, zdravje, vojaška dolžnost,
splošna varnost ljudi in premoženja ipd.

Navzočnost državnega tožilca na narokih za zaslišanje obdolženca pa mora ostati obvezna vselej, ko je bila obdolžencu
pred tem odvzeta prostost s strani organov za notranje zadeve
in je bil priveden brez odlašanja k preiskovalnemu sodniku ali
je bil priveden po pridržanju.
Le tako bo državni tožilec lahko izpolnil obvezo, ki mu je
naložena v četrtem odstavku 203. člena (izjava takoj po zaslišanju oziroma na zapisnik podana zahteva za preiskavo).
V četrtem odstavku je dodana določba, ki je v preiskavi
dosedaj manjkala, je pa že analogno urejena in sprejeta med
določbe o glavni obravnavi. Ne gre torej za kakšno novost,
ampak le za možnost, da sodišče zaščiti pričo oziroma
poskrbi za nemoteno izvedbo dokazov tudi v fazi preiskave.

Nobenega razloga pa ni, da varščine ne bi bilo moč dati v
primerih, ko obstaja npr. nevarnost, da bo obdolženi ponovil
kaznivo dejanje tatvine, goljufije, katero izmed kaznivih dejanj
zoper gospodarstvo, varnost javnega prometa, okolje in
podobno. Sodišča bodo tista, ki bodo v posameznih primerih
določala varščine, ki bodo primerno in ekvivalentno zavarovale in preprečile nadaljnje ogrožanje naštetih dobrin. Če
obdolženec ne bo ravnal tako, kot je obljubil ob dani varščini
in bo npr. kaznivo dejanje ponovil, bo posledica dvojna:
odreditev pripora in zapadlost dane varščine, katere vrednost
bo pripadla proračunu.

Sprememba šestega odstavka je povezana s spremenjeno in
izenačeno vlogo strank po prvem odstavku. Ob odrejeni
obvezni navzočnosti državnega tožilca ali zagovornika in njunem izostanku na naroku se zaslišanje obdolženca praviloma
preloži (razen pri nevarnosti poteka roka iz drugega odstavka
203. člena ZKP ali če navzočnost strank glede na spremenjeno dejansko stanje nI več nujno potrebna), o preložitvi
oziroma izostanku pa obvesti tako višjega državnega tožilca
(v primeru izostanka državnega tožilca) kot tudi odvetniško
zbornico (v primeru izostanka odvetnika).
Ob javni, neposredni in v celoti kontradiktorni glavni obravnavi, na kateri se morajo vsi dokazi, zbrani v predhodnih fazah
postopka, ponovno izvesti in ki je podlaga za presojo v konkretni kazenski zadevi, je nepotrebno in nesmotrno, da se
zaslišanja pred preiskovalnim sodnikom oblikujejo in izvajajo
kot nekakšen »mini narok za glavno obravnavo«, na katerem
vprašanja praviloma postavljajo najprej stranke in šele na
koncu preiskovalni sodnik. Na tak način se naroki nepotrebno
podaljšujejo, stranke postavljajo vprašanja, ki bi jih lahko
mnogo hitreje in bolj objektivno razrešil preiskovalni sodnik,
zapisniki postajajo nejasni in nepregledni. Ne gre pozabiti, da
je preiskava pomembna za razjasnitev stvari le v tolikšni meri,
da se državni tožilec lahko odloči o nadaljnji usodi kazenskega pregona in se je ne sme enačiti z glavno obravnavo, na
podlagi katere se sodišče odloči o krivdi ali nedolžnosti storilca. Zaradi navedenega je iz zakonskega teksta sedmega
odstavka potrebno izpustiti določbo o vrstnem redu zastavljanja vprašanj obdolžencu.

Če bo obdolženi, ki je dal varščino ali je bila zanj varščina
dana s strani koga drugega, izpolnil svojo obljubo, bo varščina prenehala v trenutku, ko bo kazenski postopek pravnomočno končan. Položeni denarni znesek, dragocenosti, vrednostni papirji ali druge premične stvari bodo vrnjene, morebitna hipoteka pa izbrisana. Tudi v tem primeru pa mora
veljati že uzakonjena izjema, da v primeru izrečene kazni
zapora varščina preneha šele, ko obsojenec nastopi kazen.
Podaljšan časovni interval je potreben zato, da pokrije prostor
med pravnomočnim izrekom kazni in pričetkom njenega prestajanja, čas, v katerem bi obdolženec, ki bi mu bila varščina
že vrnjena, lahko ponovil kaznivo dejanje (ne gre namreč
pozabiti, da varščina v tem primeru le nadomešča odreditev
pripora iz razloga »ponovitvene nevarnosti").
k 28. členu
Veljavni ZKP v prvem odstavku 201. člena določa, da se pripor
odredi zoper osebo, ki je utemeljeno osumljena, da je storila
kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana kazen 20 let
zapora; če pa so podani upravičeni razlogi, sme sodišče
skleniti, da pripora ne bo odredilo.

k 23. členu
Dopolnitev prvega odstavka 180. člena je namenjena večji
procesni disciplini strank, v tem primeru oškodovanca, ki
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča in mu
zato ni mogoče vročiti obvestila o pravici, da sme nadaljevati
pregon (60. in 62. člen ZKP). Na tak način je postopek z
oškodovancem usklajen s postopkom, predvidenim v primerih, ko gre za umik obtožnice na glavni obravnavi v nenavzočnosti oškodovanca, zaradi njegove procesne nediscipline
(prvi odstavek 61. člena ZKP).
k 24. členu

Zakonodajalec je torej v prvem odstavku 201. člena ZKP
odreditev pripora vezal na povsem objektivno okoliščino, ki
se odraža v predpisani kazni 20 let zapora. Pregled določb
posebnega dela KZ, ki je glede na prejšnje stanje bistveno
zmanjšal ostrino kaznovalnih okvirjev, pokaže, da je 20-letna
zaporna kazen predpisana v tako izjemnih primerih, da je
uporaba člena 201/1 ZKP zaradi izjemnosti in omejenosti
razlogov praktično neživljenjska.

Sprememba prvega odstavka 184. čena ZKP je potrebna
zaradi pojmovnega neskladja funkcije preiskovalnega sodnika z vložitvijo obtožnice. Zakonsko določilo nerodno pripi-

Kazensko pravna norma, bodisi materialna ali procesna mora
odražati tudi stopnjo materialnega, moralnega in nasploh
civilizacijskega razvoja določene družbe, v konkretnem pri-
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meru zagotoviti pravni instrumentarij, ki bo državljane zaščitil
Pred najhujšimi oblikami kriminalitete in jim zagotavljal občutek varnosti ob sočasnem upoštevanju ustavnih in zakonskih
okvirov, ki urejajo obravnavano tematiko.

kazniva dejanja, pri katerih se pripor odredi kljub neobstoju
klasičnih pripornih razlogov.
Zakonska ureditev, ki odreditve pripora ne veže več na višino
predpisane kazni, je primernejša tudi s stališča usklajenosti z
Ustavo Republike Slovenije in sicer iz naslednjih razlogov:

Predlagatelj v okviru svojih pristojnosti, ki zajemajo tudi
spremljanje izvajanja posameznih zakonov, zaznava, da v
Praksi prihaja do nekaterih hudih kaznivih dejanj, predvsem z
elementi fizičnega nasilja, pri katerih pripor zoper storilce
glede na obstoječo normativno ureditev ni mogel biti odrejen,
ker je pač šlo za situacije, ko kljub hudim posledicam niso bili
Podani klasični fakultativni pripomi razlogi iz prve do tretje
točke drugega odstavka 201. člena ZKP. Na to opozarja tudi
lavno mnenje.

V primeru, da bi ZKP odreditev pripora vezal npr. na 10-letno
predpisano kazen glede na to, da je 20-letna povsem neživIjenjska, bi to pomenilo, da bt v ta kontekst sodila tudi določena kazniva dejanja s sicer visoko stopnjo družbene nevarnosti, ki ne sodijo v tisto skupino, za katero bi bilo dopustno
že na zakonodajni ravni zavzeti stališče, da je pri njih zaradi
varnosti ljudi potrebno odrediti pripor. Gre namreč za primere
kaznivih dejanj, ki jih ne spremljajo elementi nasilja oziroma
so le-ti izraženi na bistveno nižji ravni. S spiskom kaznivih
dejanj je predlagatelj za razliko od sedanje ureditve poskušal
zajeti zgolj in izključno kazniva dejanja, ki so že po opisih
zakonskih znakov oziroma po načinu izvršitvenih ravnanj ter
tudi v posledicah v zavesti ljudi prežeti z izrazito negativno
vrednostno oceno. Zakonodajni pristop, ki bi odreditev pripora vezal na 10-letno predpisano kazen, bi močno razširil
krog kaznivih dejanj, pri katerih bi prišla v poštev odreditev
pripora po členu 201/1 ZKP, kar pa glede na izjemnost ukrepa
ne bi bilo primerno in bi bilo sporno tudi z ustavnopravnega
vidika.

Zaradi navedenega predlagatelj v okviru sedanjega 201. člena
ZKP ponuja novo ureditev, ki ne posega v klasične priporne
razloge, spreminja pa sedanji prvi odstavek.
Po predlogu spremembe zakona temeljni pogoj za odreditev
vsakega pripora ostaja nespremenjen, to pomeni, da je pripor
dopustno odrediti samo v primeru, da je obdolženec utemeljeno osumljen storitve določenega kaznivega dejanja. Kvalificirana oblika suma je torej osnovna predpostavka za odreditev pripora, ki pa predstavlja zgolj nujni, ne pa tudi zadosten
Pogoj za vzpostavitev pripornega statusa zoper določenega
obdolženca.

Predlagatelj meni, da s taksativno naštetimi kaznivimi dejanji,
pri katerih je odreditev pripora relativno obvezna, tudi z uporabo kazensko-procesnega prava ščiti najbolj elementarne
družbene vrednote, kot so življenje, zdravje in telesna integriteta. Posegi v te temeljne ustavno-pravno zavarovane dobrine
pri ljudeh vzbudijo konkretne občutek nelagodja, bojazni
oziroma strahu za lastno kakor tudi siceršnjo varnost, vse to
pa v posledici poskušanega ali že realiziranega kaznivega
dejanja, katerega storitve je obdolženec utemeljeno osumljen. Gledano s tega stališča predstavlja odreditev pripora kot
omejitev osebne svobode obdolžencu manjše zlo, kot je bilo
na stopnji utemeljenosti suma že prizadejano oškodovancu,
kar pomeni, da je podana najmanj sorazmernost posegov v
ustavnopravno zavarovane vrednote.

Se dodatno je sodišče dolžno in upravičeno presojati, ali je v
konkretnem primeru podan kakšen od pripornih razlogov,
opredeljenih bodisi v prvem ali drugem odstavku 201. člena
ZKP, ob čemer je primarno vezano tudi na določilo 20. člena
Ustave Republike Slovenije, ki odreditev pripora dovoljuje
zgolj v primeru, ko je neizogibno potrebna za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi. V kontekstu citirane
ustavne določbe mora sodišče ob vsaki odreditvi pripora med
drugim presoditi, ali je podano sorazmerje med družbeno in
obenem individualno vrednoto, ki je bila zaradi obdolženčevega ravnanja prizadeta na eni strani in odvzemom prostosti
na drugi strani.
Bistvo
predlagane spremembe je v tem, da sodišče ne glede
na
(ne)obstoj pripornih razlogov begosumnosti, koluzijske in
Ponovitvene nevarnosti, ki so sedaj opredeljeni P drugem
odstavku 201. člena ZKP (po predlogu v prvem odstavku) ob
utemeljenem sumu odredi pripor za 23 taksativno naštetih
kaznivih dejanj, pri katerih je glede na njihovo težo, način
storitve in izredno visoko stopnjo družbene nevarnosti vzpostavljena zakonska domneva, da je odreditev pripora
neogibno potrebna za varnost ljudi.
Že nepoglobljena analiza pokaže, da je predlagatelj v ta sklop
kaznivih dejanj uvrstil zgolj najhujše delikte iz določenih
Poglavij Kazenskega zakonika, iz tistih vsebinskih sklopov
kaznivih dejanj, ki so naperjena zoper življenje in telo, spolno
'ritegriteto, državo in človečnost ter pri ropu in roparski tatvini
zoper
premoženje z uporabo fizične sile zoper oškodovanca
a
" vsaj grožnje z napadom na življenje in telo. Skupno vsem
"štetim kaznivim dejanjem je, da jih je moč storiti zgolj
naklepno in to z uporabo nasilja, posledica obdolženčevega
*vnanja pa je največkrat smrt oškodovanca ali vsaj izredno
9r°t>o razvrednotenje njegove telesne oziroma duševne intezJi' pri iemer so za vsa ta kazniva dejanja predpisane tudi
d'° stroge kazni. Za vsa, v 201. členu ZKP našteta kazniva
n
ia je zakonodajalec kot zgornjo mejo kazni predpisal
b*j*
s
' 'O let zapora ali pa ob določitvi spodnjega minimuma 3
Q°
*'roma 5 let dopustil izrek najvišje kazni 15 let zapora, za
®katera pa celo alternativno posebni maksimum - 20 let
hai°Ja' kakšne
predpisane kazni nedvomno dokazujejo,
težo n
ahf°
' družbeno nevarnost je zakonodajalec na
a
.
ktni
ravni
določil
za kazniva dejanja, pri katerih naj bi
D
Izlogu spremembe zakona sodišča v prihodnje odrejala

Predlagana ureditev ni v nasprotju z določilom 20. člena
Ustave Republike Slovenije, kakor tudi ne z mednarodnimi
konvencijami s tega področja. Dejstvo je namreč, da odreditev pripora, gledano v kontekstu vseh 264 kaznivih dejanj, ki
jih vsebuje Kazenski zakonik Republike Slovenije, še vedno
ostaja izjemno in zadnje sredstvo, ki se uporabi zgolj v primeru, ko ciljev kazenskega postopka ni mogoče doseči z
drugimi, blažjimi sredstvi. Po predlagani ureditvi odreditev
pripora postaja pravilo zgolj za taksativno našteta kazniva
dejanja, ki predstavljajo manj kot 10% vseh kaznivih dejanj,
pri čemer je takšnih, ki prihajajo v poštev v mirnodobskih
okoliščinah, zgolj 15, pa tudi v tem okviru pri nekaterih kaznivih dejanjih prihajajo v poštev le kvalificirane, težje, ne pa tudi
temeljne oblike kaznivih dejanj. Tudi v teh izjemnih primerih
pa odreditev pripora ni absoutno obvezna. Na koncu drugega
odstavka predlagane spremembe 201. člena ZKP je zakonska
domneva, da je pri naštetih kaznivih dejanjih odreditev pripora neogibno potrebna za varnost ljudi, relativizirana oziroma je vedno dopuščen nasproten dokaz. Vsebina le-tega pa
je v obstoju posebej upravičenih razlogov, ki izkazujejo, da z
vidika varnosti ljudi odreditev pripora ni neizogibna in v
takšnem primeru ima sodišče v zakonu pooblastilo, da pripora ne odredi, tudi če gre za kazniva dejanja, ki so predmet
te obrazložitve. Tudi posebej upravičeni razlogi morajo biti
obrazloženi, sklep o neodreditvi pripora pa predmet
instančne kontrole pod enakimi pogoji in v enakih rokih, kot
je to predpisano v primeru pritožbe zoper sklep o odreditvi
pripora.
S predlagano ureditvijo je sodiščem dana možnost in zaveza,
da v vsaki posamezni kazenski zadevi, upoštevajoč individualno, tako objektivno kakor tudi subjektivno specifiko konkretnega obdolženca in kaznivega dejanja, presodijo o odreditvi pripora predvsem z vidika njegove neizogibnosti, ravno
takšna zahteva pa izhaja tudi iz Ustave Republike Slovenije.
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213. c člen ZKP:
Možnost disciplinskega kaznovanja in disciplinske kazni je
bila že predvidena v 212. členu veljavnega zakona. Ker je
mogoče le z zakonom predpisati disciplinske prestopke,
zaradi katerih je lahko pripornik disciplinsko kaznovan, je
predlagani člen dopolnjen s taksativno naštetimi disciplinskimi prestopki. Kot disciplinska kazen je bila v zakonu predvidena tudi omejitev ali prepoved obiskov, ki pa naj ne bi
veljala za obiske zagovornika, predlagana določba pa iz omejitve oziroma prepovedi izvzema tudi diplomatske in kozularne predstavnike države, katere državljan je pripornik (v
skladu s tkim. Dunajskima konvencijama o diplomatskih
odnosih in o konzularnih odnosih).

k 29. členu
V 203. členu ZKP so predvidene možnosti in razlogi za to, da
preiskovalni sodnik osumljenca, ki mu je bila odvzeta prostost, ne zasliši takoj po privedbi. Določen je rok 24 ur od
trenutka privedbe do trenutka, ko mora preiskovalni sodnik
osumljenca zaslišati. Ker policijskega pridržanja v tem roku ni
več in ker še ni odločeno o priporu, je status osumljenca v tem
roku nejasen. Predlagana sprememba ta status jasno opredeljuje in definira kot pridržanje, ki ga s sklepom odredi preiskovalnisodnik. Zoper vsako odločbo, s katero se odloča o odvzemu prostosti, mora obstajati pravno sredstvo; v konkretnem primeru je predvidena analogna uporaba sedmega
odstavka 157. člena ZKP. Glede na to, da sodišča (zaenkrat)
nimajo svojih prostorov za pridržanje, se je potrebno poslužiti
kot edine možnosti prostorov za izvrševanje pripora.

213. č člen ZKP:
Določba napotuje glede zagotavljanja varnosti, vzdrževanja
reda in discipline in uporabe prisilnih sredstev na zakon, ki
ureja izvrševanje kazenskih sankcij in v katerem so podrobneje opredeljene naloge in pooblastila uradnih oseb zavodov.
Kljub temu pa je v drugem odstavku posebej opredeljena
dopustnost uporabe strelnega orožja kot zadnje možnosti za
zavarovanje življenja ljudi.

k 30. členu
Razlogi za spremembo in preoblikovanje celotne 7. točke
XVII. poglavja ZKP so navedeni že v uvodu k spremembi
zakona, zato jih na tem mestu ne gre ponavljati. Predlagatelj
na tem mestu podaja le še kratke obrazložitve, potrebne za
razumevanje posameznih določb.

213. d člen ZKP:
Predlagani člen v celoti povzema določila 213. člena veljavnega zakona.

209. člen ZKP:
V členu sta povzeti določbi prvega in drugega odstavka 209.
člena veljavnega zakona.

k 31. členu
Sprememba šestega odstavka 227. člena je povezana s spremenjeno vlogo strank med preiskovalnimi dejanji in je že bila
ustrezno pojasnjena pri obrazložitvi spremembe sedmega
odstavka 178. člena ZKP.

210. člen ZKP:
Zaradi varstva ustavnih pravic pripornika je v predlagani
določbi Izrecno določeno, da je mogoče pripornika sprejeti v
zavod za prestajanje kazni zapora samo na podlagi pisnega
sklepa sodišča. Predvidena je le ena izjema, kadar zaradi
objektivnih razlogov ni mogoče izdati pisnega sklepa takoj,
pripor pa je nujen, predvideno pa je tudi, da mora zavod
pripornika izpustiti, če v 24 urah ne prejme ustreznega pisnega sklepa.

k 32. členu
Četrti odstavek 249. člena ZKP je vsebinsko neprimeren in
neskladen z veljavno sistemsko zakonodajo o sodiščih. Izvedence imenuje minister za pravosodje, niso postavljeni »pri
sodišču«, poleg tega pa Zakon o sodiščih ne pozna pojmov
»stalni« oziroma »nestalni« sodni izvedenec. Zato je navedeno določbo potrebno ustrezno spremeniti in uskladiti z
veljavno zakonodajo.
m
k 33. členu

211. člen ZKP:
Zavodi potrebujejo pri izvrševanju pripora določene podatke
o priporniku. Glede na to, da se lahko zbirke podatkov, ki
vsebujejo osebne podatke, vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo
samo na podlagi zakona, je v predlog spremembe zakona
vključena tudi ta določba. Tako so taksativno naštete vrste
podatkov, ki jih vsebuje zbirka podatkov. Taka določba zagotavlja varstvo osebnih podatkov pripornikpv, določa pa tudi,
komu se smejo podatki posredovati. Na podlagi pooblastila iz
tega člena bo s pravilnikom podrobneje določeno, katere
podatke vsebuje posamezna, v zakonu določena vrsta podatkov.

Obdolženca je pri vabljenju na glavno obravnavo vselej
potrebno opozoriti tudi na to, da mora pritožbo napovedati
najkasneje v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe, kot tudi
poučiti o pravni domnevi, da se šteje, da se je odpovedal
pravici do pritožbe, če v zakonskem roku pritožbe ni napovedal. Upoštevaje določbe in pogoje, pod katerimi se glavna
obravnava in posledično razglasitev sodbe lahko opravi v
nenavzočnosti obdolženca (pravilno vabljenje, torej osebno
vročeno vabilo), je s predlagano spremembo obdolžencu v
celoti omogočeno izvrševanje pravice do pritožbe.

212. člen ZKP:
V predlaganem členu je povzeta določba sedaj veljavnega
tretjega odstavka 109. člena, predvidena pa je tudi možnost,
da lahko sodišče na predlog upravnika zavoda premesti pripornika iz enega v drug zavod. Tako bo v posameznih primerih omogočena uspešnejša ali racionalnejša izvedba kazenskega postopka, zagotovljene pa bodo tudi varnost, red in
disciplina v zavodu.

k 34. členu
Sprememba je povezana s spremembo 322. člena ZKP (40.
člen zakona). Sodišče napotuje na smotrno in ekonomično
ravnanje v primeru, ko je očitno, da izvedba dokazov z zaslišanjem prič, izvedencev in ostalih, zaradi priznanja dejanja ne
bo potrebna. Seveda pa gre za diskrecijsko pravico, ki je,
glede na okoliščine konkretnega primera, v celoti prepuščena
presoji sodišča.

213. člen ZKP:
Predlagana določba dovoljuje, da priporniki posedujejo in
uporabljajo določne predmete, ki so v členu tudi opredeljeni,
istočasno pa pooblašča delavce zavodov, da predmete, ki jih
pripornik v skladu z zakonom ne sme imeti pri sebi, tudi
odvzamejo.

k 35. členu

213. a člen ZKP:
Prva dva odstavka sta vsebinsko nespremenjena prvi in tretji
odstavek 210. člena, dodano pa je pooblastilo ministru za
pravosodje, da podrobneje uredi pogoje plačila za opravljeno
delo pripornikov.
t

Obrazložitev spremembe prvega odstavka 293. člena ZKP je
enaka obrazložitvi spremembe prvega odstavka 180. člena
ZKP (k 24. členu).

213. b člen ZKP:
Predlagani člen v celoti povzema določila 211. člena veljavnega zakona.

Dosedanja zakonska ureditev zapisnika o glavni obravnavi se
je ob izpostavljenih in močno povečanih načelih ustnosti,
neposrednosti in kontradiktornosti glavne obravnave izkazale
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k 40. členu
Dodatek štirih novih odstavkov 322. členu ZKP pomeni
potrebno izpeljavo in dodelavo v ZKP novouvedenega procesnega instituta - priznanja.

za neustrezno, nesmotrno in neekonomično. Zapisnik, ki gaje
narekoval predsednik senata po opravi posameznega dejanja
glavne obravnave, ni mogel predstavljati verodostojnega
dopisa vseh elementov dejanja, saj je nemogoče, da bi predsednik senata dogodke beležil in vnašal v zapisnik s fotografsko natančnostjo. Takšno pomnenje in beleženje bi od sodnika zahtevalo nesorazmerne napore, zbranost in koncentracijo pa bi bili usmerjeni v napačno področje in ne v sojenje
samo, kot primarno funkcijo. V praksi se mnogokrat dogaja,
da sodniki, osredotočeni na beleženje in pomnenje izpovedb,
spregledajo nenavadno obnašanje obdolženca ali priče in ne
sledijo neverbalni komunikaciji v sodni dvorani.
S tem, ko določa, da se v zapisnk vpisuje le bistvena vsebina
izpovedb obdolženca, prič in izvedencev, ZKP do neke mere
olajšuje položaj predsednika senata, vendar se po drugi strani
z vsakim reduciranjem izpovedi zmanjšuje vrednost zapisnika
v smislu avtentičnega beleženja kontradiktorne glavne obravnave.
Zaradi nakazanih dilem je potrebno slediti zgledu drugih
evropskih in neevropskih držav in zapisnik urediti drugače.
Spremenjeni 314. člen ZKP tako v prvih dveh odstavkih
določa, da je zapisnik o glavni obravnavi sestavljen iz dveh
delov: prepisa zvočnega zapisa glavne obravnave, ki bo verodostojno povzel celotno dogajanje in zapisnika o poteku
9lavne obravnave, ki bo vseboval bistvene sestavine in sprejete odločitve, elemente iz prvega in drugega odstavka 316.
člena ZKP in po potrebi pomembne izjave strank oziroma
bistvene elemente izpovedb obtoženca, prič in izvedencev.
Zapisnik o poteku glavne obravnave bo končan na koncu
zasedanja, kot dosedaj ga bosta podpisala predsednik senata
in zapisnikar in kot dosedaj bodo imele stranke pravico presedati končani zapisnik, podati pripombe in zahtevati
Popravke. Prepis zvočnega zapisa glavne obravnave bo moral
biti narejen v roku treh dni po končani glavni obravnavi.
Predsednik senata ga bo pregledal in potrdil, ne pa kakorkoli
spreminjal. Pregled in potrditev prepisa obsegata le ugotovitev, da gre za nespremenjen prepis zvočnega zapisa glavne
obravnave
v konkretni, določeni kazenski zadevi. Prepis bo
n
ato pridružen zapisniku o poteku glavne obravnave v kazenskem spisu in bo predstavljal sestavni del zapisnika o glavni
obravnavi.
Določba tretjega odstavka spremenjenega 314. člena ZKP je v
nespremenjeni obliki povzeta določba drugega odstavka
dosedanjega 314. člena.

Vsi kontradiktorni sistemi kazenskega procesnega prava
dajejo priznanju obdolženca mnogo večjo težo in veljavo, kot
je bilo to storjeno v našem ZKP-ju. Priznanje obdolženca
običajno pomeni, da sploh ne pride do popolnega sojenja,
ampak se ta narok oprav) v posebnem, predhodnem
postopku, brez ugotavljanja in razčiščevanja ostalih elementov dejanskega stanja v konkretni kazenski zadevi. Takšna
ureditev ima dve glavni posledici: skrajšanje kazenskega
postopka z mnogo manjšimi stroški in nižjo oziroma milejšo
kazen za obdolženca, ki je dejanje priznal. Sprememba 322.
člena ZKP se približuje takšni ureditvi. Glede na dejstvo, da
načelo iskanja materialne resnice vzporedno z načelom kontradiktornosti ostaja še vedno v veljavi v našem kazenskem
postopku, ureditvi v tujih, posebno anglosaksonskih sistemih
ni mogoče v celoti slediti. Mogoče pa je, ob presoji sodišča,
da je priznanje dovolj popolno in celovito in da za pravilno
presojo ni potrebno ugotavljati drugih dejstev in izvajati drugih dokazov, takoj po priznanju obdolženca preiti v zaključni
del glavne obravnave. V tem primeru se torej zasliševanje
obdolženca in dokazni postopek ne opravita (zakon dopušča
še eno izjemo - obrazložena zahteva stranke; še dodatno
utrjena kontradiktornost), ampak se po priznanju in opravljenih potrebnih procesnih formalnostih obravnava nadaljuje z
zaključnimi besedami strank.
Na zgoraj opisan način je po oceni predlagatelja vzpostavljeno ravnotežje med obema temeljnima načeloma kazenskega postopka. V dosedanji ureditvi je bila kontradiktornost
le navidezna, saj obdolženčevo priznanje (lahko bi rekli -pripoznava zahtevka, ki ga ima država do obdolženca-) razen
tega, da ga je sodišče lahko štelo za olajševalno okoliščino,
tako v materialnem kot tudi procesnem pogledu ni imelo
nobene teže. Za obdoženca je bilo običajno bolje, da dejanja
ni priznal, saj je vse do kopca postopka lahko pričakoval, da
se bodo dejstva obrnila njemu v prid, četudi je dejanje v
resnici storil. Eden izmed glavnih razlogov za takšno ravnanje
obdolženca je bil, da njegovo še tako popolno priznanje ni
odvezalo sodišča dolžnosti, da izvede tudi druge dokaze:
drugi in verjetno še močnejši razlog pa, da priznanje ni bilo
ustrezno -nagrajeno-.
Predlagana ureditev priznanja praktično pomeni naslednje:
izrek omiljene kazni za obdolženca kot nagrado za popolno in
celovito prizananje, takšno, ki ne dopušča dvoma v to, da je
obdolženi storil očitano mu kaznivo dejanje in je zanj kazensko odgovoren (presoja o tem je seveda v domeni sodišča, ki
priznanje sprejema) na eni strani in izrazito skrajšanje glavne
obravnave in s tem celotnega kazenskega postopka z velikim
zmanjšanjem stroškov na drugi.
Zaradi pomembnih procesnih in materialnih posledic, ki jih
ima priznanje dejanja za obdolženca, je potrebna zakonska
določba, ki predsednika senata obvezuje, da pred izjavo o
priznanju obdolženca s temi posledicami seznani.

Opisana ureditev zapisnika o glavni obravnavi je takšna, da v
Primerjavi z drugimi možnimi načini (npr. stenografiranje kot
Pravilo) zahteva minimalne posege tako na materialnem kot
tudi na kadrovskem področju. Ocenjuje se, da bo obstoječe
Število strojepisk-zapisnikaric zadostilo potrebam po prepisovanju zvočnih zapisov, strojepiske so že opremljene z napravami za reprodukcijo zvočnih zapisov, njihov običajen način
dela je že sedaj pisanje sodb na podlagi zvočnih zapisov na
^udio kasetah. Razpravne dvorane pa bo seveda potrebno
opremiti z ustreznimi napravami za zapis zvoka.
^ 37. členu
Sprememba je redakcijske narave, povezana s spremembo
člena ZKP.

k 41. členu
Črtanje 330. člena ZKP je povezano s spremembo 322. člena
ZKP. Glede na določbe v spremenjenem 322. členu ZKP je
obstoječa norma v nasprotju z predlagano definicijo priznanja in posledicami, ki jih to prinaša v nadaljnjem poteku
glavne obravnave. Kljub temu pa črtanje 330. člena ne
pomeni, da materialne resnice ni potrebno poiskati v primerih, ko obstaja dvom glede odločilnih dejstev, da je obdolženec storil kaznivo dejanje in je zanj tudi kazensko odgovoren.
V teh primerih zahtevajo ugotavljanje materialne resnice tako
splošna norma prvega odstavka 17. člena ZKP, kot tudi nove
določbe tretjega in četrtega odstavka 322. člena ZKP, ki
izvedbo nadaljnjih dokazov pogojujejo z dvomom predsednika senata ali strank v popolnost in celovitost priznanja
obdolženca.

* 38. členu
Tudi spremenjen tretji odstavek 316. člena ZKP je povezan s
Prerpembo 314. člena ZKP in opredeljuje, kateri bistveni
sebinski
elementi procesnih dejanj se po presoji predsed'*a senata vnašajo v zapisnik o poteku glavne obravnave.
y®eb,f>a dosedanjega četrtega odstavka 316. člena postaja z
eafC"3° močnega zapisa glavne obravnave brezpredmetna,
ie °o'e besed'10 te9a odstavka iz zakonskega teksta izpušk

39- členu

k 42. členu
Večkrat se dogaja, da osebe, ki so že bile zaslišane v predhod-

za rerr,e
mbe v 317. členu ZKP so redakcijske narave, pove6
s spremembo 314. člena ZKP.
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več podani razlogi, zaradi katerih je bil odrejen«, je smiselno
prenošen in dopolnjen v šestem odstavku, ki že sedaj opredeljuje situacijo, ko je obdolženec ob izreku sodbe že v priporu.
Vsebinsko ta del besedila tudi spada v šesti odstavek, v
katerem zaokrožuje možnosti in ravnanje sodišča v zvezi z
podaljšanjem oziroma odpravo pripora.

nih fazah kazenskega postopka in ki živijo v tujini, prejmejo
vabilo na glavno obravnavo, pa nanjo ne pristopijo. V teh
primerih sodišču ni dana možnost, da prebere zapisnik o
izpovedbi teh oseb brez soglasja strank in dogajalo se je, da
so se sodni postopki iz razloga tudi šikanoznega ravnanja
strank močno podaljševali ali pa jih sploh ni bilo mogoče
končati. Sprememba je potrebna tudi zato, ker v primeru, ko
gre npr. za zaslišanje priče - tujca, ni nobene možnosti, da bi
naša država zahtevala njegovo izročitev in s tem dosegla
navzočnost na glavni obravnavi. V okviru medsebojne pravne
pomoči in s tem povezanega zaslišanja pred organom tuje
države pa sodišče zopet razpolaga le z zapisnikom, ki ga
lahko prebere le v soglasju s strankami.

k 45. členu
Sprememba je povezana s spremembo 366. člena ZKP (47.
člen zakona). Od predsednika senata zahteva, da ob pravnem
pouku o pravici do pritožbe stranke pouči tudi o načinu
izvršitve te pravice - z napovedjo. Upoštevaje dejstvo, da je v
spremenjenem 368. členu ZKP vzpostavljena pravna domneva
odpovedi pravici do pritožbe, če upravičenec v zakonskem
roku pritožbe ne napove, gre pri pouku o napovedi pritožbe
za tako pomemben pravni pouk, da mora biti seznanjenost
strank z njim razvidna tudi iz zapisnika o poteku glavne
obravnave.

Pogoji za postopanje po predlagani spremembi so zaradi
tega, ker predstavljajo izjemo in odmik od načela neposrednosti glavne obravnave, strogi: Oseba, ki prebiva v tujini,
mora biti pravilno (po določbah ZKP-ja) povabljena na
glavno obravnavo, njena prejšnja izpoved pa se lahko prebere
le, če nanjo najmanj dvakrat zapored ne pristopi.

k 46. členu

k 43. členu
Določba 347. člena ZKP, da tožilec ne sme podati določenega
predloga o višini kazni ni v skladu z načelom kontradiktornosti kazenskega postopka, saj ni prav nobenega razloga, da
tožilec kot stranka, ki vloži in zastopa obtožnico in zahteva
kazen za obdolženca, ne sme predlagati, v kakšni višini naj se
ta izreče. Sprememba mu to izrecno dovoljuje, njegov predlog dopolnjuje z možnostjo predlaganja vrste kazni in varnostnih ukrepov, s tem pa tudi nasprotni stranki - obdolžencu ali zagovorniku daje možnost, da se opredeli do tega
konkretnega predloga.

Sprememba rokov za pisno izdelavo sodbe je povezana z
drugačno obliko zapisnika o glavni obravnavi in novoupeljanim institutom napovedi pritožbe. Predsednik senata šele v
treh dneh po razglasitvi sodbe razpolaga s celotnim zapisnikom o glavni obravnavi in šele osem dni po razglasitvi
dokončno ve, ali mora pisno izdelana sodba vsebovati obrazložitev. Za primere, ko je obdolženec v priporu, je predviden
rok za pisno izdelavo sodbe najkasneje petnajst dni po razglasitvi, kar se praktično ujema z dosedanjim rokom petnajstih
dni v zapletenih primerih (v katerih so praviloma vsebovane
tudi priporne zadeve). Za ostale primere je predlagan rok
tridesetih dni, ki je primeren obsegu sodnikovega dela, številu
zadev, ki jih istočasno rešuje, poteku konkretnega kazenskega postopka in tudi dosedanji praksi, ki se je držala tridesetdnevnega roka namesto zakonskih, osem oziroma petnajstdnevnih instrukcijskih rokov. Primerjava nam pokaže, da
je npr. v sosednji Italiji v zakonu določen rok za pisno izdelavo
sodbe trideset do šestdeset dni, v zapletenih primerih pa do
devetdeset dni. Ob predlagani spremembi našemu postopku v
tem delu ne moremo očitati zavlačevanja.

k 44. členu
V kazenski zakonodaji, veljavni pred 1. 1. 1995, je bila odreditev pripora obvezna, če je sodišče izreklo sodbo, s katero je
obdolženca obsodilo na pet let zapora ali na hujšo kazen.
Veljavni Zakon o kazenskem postopku je to določbo poskušal
uskladiti z določilom slovenske Ustave, ki dovoljuje odreditev
pripora le takrat, kadar je to neogibno potrebno za potek
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Zakonodajalec se je
odločil za preprosto rešitev in sicer je v besedilo prvega
odstavka 361. člena ZKP vrinil besedico »sme« ter na tak
način relativiziral odrejanje pripora ob izrečeni kazni zapora
pet ali več let.

k 47. členu
Napoved pritožbe je novota v našem procesnem pravu,
pomemben prispevek k pospešitvi kazenskega postopka, njegovi večji ekonomičnosti in smotrnosti. Napoved pritožbe
poznajo v nekaterih tujih kazenskih postopkih, kot npr. francoskem in avstrijskem. V Republiki Franciji sodnik ob razglasitvi sodbe oz. po končani glavni obravnavi določi datum, ko
lahko stranke pri sodišču dvignejo sodbo. Tega dne stranke v
sodni pisarni prejmejo pismeni odpravek sodbe, ki je izjemno
kratek in jedrnat in v bistvu obsega le izrek, kot je razumljen v
naši ureditvi. Ob tem, ko stranke prejmejo sodbo, so dolžne
na posebnem obrazcu izjaviti, ali se bodo zoper sodbo pritožile ali ne. Če je ta izjava negativna, postane sodna odločba
pravnomočna, v nasprotnem primeru se napravi obrazložitev
sodbe in se skupaj z vloženo pritožbo pošlje pritožbenemu
sodišču. V Republiki Avstriji je potrebno pritožbo zoper sodbo
najaviti v roku treh dni po razglasitvi sodbe, če pa je bila
sodba razglašena v nenavzočnosti, pa v roku treh dni po tem,
ko je bil obdolženec obveščen o odločitvi sodišča (člen 284
avstrijskega zakona o kazenskem postopku). V roku štirinajstih dni po napovedi pritožbe mora sodišče izdati pismeni
odpravek sodbe, pritožnik pa ima nato nadaljnjih štirinajst
dni, da vloži pravno sredstvo.

Ugotoviti je mogoče, da sprejeta rešitev ni usklajena z ustavnimi določbami, kot tudi ni ustrezno izpeljana v nadaljevanju
361. člena ZKP. Objektivno dejstvo, da je bila obdolžencu
izrečena kazen pet let zapora, še ne more upravičiti odreditve
pripora iz razloga neogibne potrebnosti za varnost ljudi. Ni
jasno, katere kriterije naj pri presoji uporabi sodišče, ki sme
pripor odrediti, edini zakonski kriterij je kazen pet ali več let
zapora. ZKP je neuporaben tudi v nadaljevanju tega člena, saj
v šestem odstavku določa, da se pripor podaljša, če so podani
razlogi iz prvega odstavka tega člena. Kateri so ti razlogi, ni
jasno.
Upoštevaje navedno je potrebno določbe o odreditvi pripora
ob izreku sodbe ustrezno spremeniti. Sprememba je oblikovana tako, da združuje dosedanja prvi in drugi odstavek 361.
člena v besedilo, ki določa, da senat ob izreku sodbe, s katero
obdolženca obsodi na kazen zapora, odredi pripor v primeru,
ko je bil obdolženec obsojen za katero izmed kaznivih dejanj,
pri katerih odreditev pripora ni odvisna od pogojev iz prvega
odstavka 201. člena ZKP, če obdolženec nI že priprt (pri tem je
potrebno upoštevati pogoje in merila iz drugega odstavka
201. člena ZKP) oziroma če je podan kateri izmed klasičnih
pripornih razlogov (razen razloga tkim. -koluzijske« nevarnosti, ki je v tej fazi postopka že brezpredmeten). Senat mora
torej presoditi vse okoliščine, ki jih je tudi sicer potrebno
ovrednotiti pri odrejanju pripora, ena izmed teh okoliščin je
nedvomno lahko tudi višina izrečene zaporne kazni (ki pa ne
more biti edino merilo pri odreditvi pripora).

Pravica do pritožbe kot ustavno zaščitena kategorija ostaja
neokrnjena, drugače se ureja le način izvrševanja te pravice.
Upravičenci do pritožbe morajo pritožbo napovedati (takoj po
razglasitvi sodbe oziroma v roku osmih dni po razglasitvi). Če
upravičenec v zakonskem roku pritožbe ne napove, se šteje,
da se je odpovedal pravici do pritožbe.
Napoved pritožbe je torej procesno dejanje upravičene
stranke, ki v primeru, ko ni izvršeno, predstavlja negativno
procesno predpostavko za nadaljevanje pritožbenega

Del besedila dosedanjega drugega odstavka 361. člena, ki se
glasi: »pripor pa odpravi, če je obtoženec že v priporu, pa niso
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postopka. Pritožbo, ki ni bila napovedana (in je bila vložena
po poteku roka za napoved) sodišče zavrže kot nedovoljeno
(390. člen ZKP), saj v tem primeru velja pravna domneva, da se
je pritožnik pravici do pritožbe odpovedal.

opredeljuje prvi odstavek 378. člena ZKP, obveščene (kar
pomeni, da jim morajo biti obvestila osebno vročena), senat
lahko opravi sejo in to ne glede na to, če stranke, ki so bile v
redu obveščene, nanjo ne pridejo. Ugotoviti je mogoče, da je
obveščanje strank o pritožbeni seji nepotrebno in nesmotrno,
v kolikor se je sploh ne želijo udeležiti. Primernejša rešitev je,
da se tudi tu prepusti iniciativo samim strankam, ki lahko
zahtevajo, da jih sodišče obvesti o seji senata, če želijo biti na
njej navzoče.

Če nihče od upravičencev pritožbe ne napove, ni potrebno, da
bi pisno izdelana sodba vsebovala obrazložitev. Ta sprememba bo v praksi pomenila olajšanje in razbremenitev sodniškega dela v zvezi z izdelavo pisnih odpravkov sodb. Pisno
izdelana sodba po sedaj veljavni ureditvi praviloma vsebuje
tudi obrazložitev, katere izdelava v bistvu pomeni pojavljanje
argumentov ustne obrazložitve ob razglasitvi sodbe, podvajanje dela, ki sodnikom jemlje dragoceni čas, ki bi ga lahko
posvetili obravnavanju drugih zadev. Pogosto so obrazložitve
obširne, v njih so povzeta vsa odločilna dejstva, ocenjeni
izvedeni dokazi, obrazložena kazenska sankcija ipd.. Ni redkost, da obrazložitev obsega trideset in več gosto tipkanih
strani in da takšne obrazložitve sodniki pripravljajo tudi po
štirinajst dni ali več, v tem času pa bi lahko obravnavali in
rešili kar nekaj novih kazenskih zadev. Odpoved pravici do
pritožbe po veljavnem zakonu je bolj izjema kot pravilo, sodniki morajo tako praktično v vsakem primeru pisati obrazložitve, ki morajo biti popolne in vseobsegajoče, saj ne vedo, ali
in iz katerih razlogov se bodo stranke pritožile zoper odločitev
sodišča.

k 50. členu
Sprememba 392. člena ZKP udejanja pravilo, da se kazenski
postopek, če je to mogoče, konča po enkratni poti skozi
pravosodne organe na različnih stopnjah. Pravilo prispeva k
pospešitvi in večji ekonomičnosti kazenskega postopka.
Uporaba tega pravila je mogoča tudi v primeru, ko je edini
razlog za razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje zmotno
ugotovljeno dejansko stanje in za pravilno ugotovitev ni
potrebno izvajati novih ali ponavljati že izvedenih dokazov,
ampak je treba ugotovljena dejstva le drugače presoditi, jih
morda oceniti z drugega zornega kota in na podlagi tega
napraviti drugačen zaključek, kot ga je napravilo sodišče prve
stopnje. Sprememba zato uveljavlja pravilo - kogentno
normo, ki sodišče druge stopnje kot pritožbeno sodišče zavezuje, da v zgoraj opisanem primeru ne razveljavi sodbe
sodišča prve stopnje in zadeve ne vrne v ponovno odločanje
temu sodišču, ampak mora s sodbo ugoditi pritožbi in samo
spremeniti sodbo sodišča prve stopnje.

Predlagana sprememba torej pomeni naslednje: Predsednik
senata (sodnik posameznik v skrajšanem postopku) bo z
izdelavo pisnega odpravka sodbo počakal do izteka zakonskega roka za napoved pritožbe, Če bodo stranke - upravičenci (katerakoli izmed njih) pritožbo v zakonskem roku
napovedale, bo pisno izdelal sodbo, ki bo vsebovala obrazložitev. Če nobena stranka - upravičenec pritožbe ne bo napovedala, bo pisno izdelana sodba vsebovala samo uvod in izrek
(v tem primeru bo potrebno samo povzeti vsebino izreka iz
zapisnika o poteku glavne obravnave). Upravičencem do pritožbe je dano dovolj časa, v katerem se bodo lahko odločili,
sli so zadovoljni z odločitvijo sodišča oziroma se želijo zoper
sodbo pritožiti. V tem, zadnjem primeru, bo po napovedi
Pritožbe njihov položaj popolnoma enak kot je bil dosedaj.
Sodišče bo izdelalo pisni odpravek sodbe, ga poslalo upravičencem, ki se bodo lahko pritožili v petnajstih (oziroma
osmih) dneh po vročitvi prepisa sodbe. Ostaja tudi možnost,
da do izdaje odločbe sodišča druge stopnje pritožniki umaknejo že podano pritožbo.

Na ta način bo kazenski postopek hitrejši, drugostopna
sodišča pa bodo preudarneje odločala v primerih zmotno
ugotovljenega dejanskega stanja, saj bodo morala v primeru
nestrinjanja z ugotovitvami sodišča prve stopnje o zadevi
dokončno odločiti sama.
k 51. in 52. členu
V obstoječem besedilu 4t>0. člena ZKP je nejasno definirana
možnost in dopustnost uporabe izrednega pravnega sredstva
- zahteve za varstvo zakonitosti. Sedanja določba dopušča
različne interpretacije o tem, ali je možno zahtevo za varstvo
zakonitosti vložiti samo zoper pravnomočno sodno odločbo,
s katero je bil kazenski postopek končan oziroma zoper vsako
pravnomočno sodno odločbo, izdano v teku kazenskega
postopka. Po prepričanju predlagatelja gre v prvem primeru
za preveč omejevalno (restriktivno) možnost, v drugem pa za
posledično preširoko uporabo izrednega pravnega sredstva,
ki se mu na ta način daje značaj rednega pravnega sredstva z
možnostjo zlorabe in zavlačevanje kazenskega postopka.

Napoved pritožbe nadomešča institut odpovedi pravici do
Pritožbe in povečuje kontradiktornost kazenskega postopka s
tem, ko daje strankam - upravičencem aktivnejšo vlogo pri
uveljavljanju pravice do pritožbe. Upravičenci se odpovedo
Pravici do pritožbe že s tem, da pritožbe ne napovejo, ocenjuje se, da se bo to dogajalo mnogo pogosteje kot dosedaj
(odpoved pravici do pritožbe v praksi ni nikdar zaživela), to pa
bo pomenilo precejšnjo razbremenitev sodnikov in posledično hitrejše reševanje kazenskih zadev.

Predlagana sprememba v duhu uporabe in smisla izrednih
pravnih sredstev na eni strani in maksimalnih garancij, ki naj
bodo zagotovljene ob zakonsko in ustavno dopustnih posegih v osebno svobodo odbodlžencev določa, da se sme zahteva za varstvo zakonitosti vložiti zoper pravnomočno sodno
odločbo o odreditvi in (ali) podaljšanju pripora že med kazenskim postopkom, zoper vse ostale pravnomočne sodne
odločbe in sodni postopek, ki je tekel pred njimi, pa šele
potem, ko je bil kazenski postopek pravnomočno končan.

k *8. členu
K°t je že bilo povedano na drugem mestu (v obrazložitvi k
spremembi 322. člena ZKP - k 40. členu), predstavlja priznanje obtoženca, katerega posledica je neizvedba dokaznega
Postopka, odmik od načela iskanja materialne resnice v smeri
večje kontradiktornosti kazenskega postopka. Po pravilu
ostaja v takšnem primeru dejansko stanje kot skupna ocena
vseh dejstev in dokazov, neugotovljeno. Takšne sodbe, ki
temelji le na priznanju obtoženca, s stališča zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče preiskusiti.
*afo je 373. členu ZKP dodan odstavek, ki v primeru priznanja
°otoženca, ko njegovo zaslišanje in izvedba drugih dokazov
ni bila opravljena, omejuje pritožbene razloge tako, da izklju°uje razlog zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja.

Spremembe izrazov v 421. in 424. členu ZKP so vsebinskoredakcijske narave, povezane s točno opredelitvijo dopustnosti oziroma možnosti uporabe zahteve za varstvo zakonitosti,
tako med kazenskim postopkom kot tudi, ko je ta pravnomočno končan (zato transformacija obsojenec - obdolženec
oziroma soobtoženec - soobdolženec).
k 53. členu
Obstoječe možnosti za odreditev pripora v skrajšanem
postopku pred okrajnim sodiščem so se izkazale za preveč
omejevalne, saj veljavna ureditev ne upošteva v zadostni meri
dejstva, da je prišlo do znižanja predpisanih kazni v Kazenskem zakoniku in je s tem obravnavanje precejšnjega števila
kaznivih dejanj, za katera je bil v zakonodaji, veljavni do 31.
12. 1994 predviden redni postopek, prešlo v skrajšani posto-

^ 49. členu
YaPraksi se pogosto dogaja, da sodišče porabi precej časa, v
. anterem bi zadevo morda že obravnavalo in rešilo, za obvešje strank o seji senata. Ko so končno vse stranke, ki jih
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pek pred okrajnim soaiscem. uva najbolj tipična in pogosta
primera sta kaznivi dejanji tatvine in goljufije v njunih temeljnih oblikah, za kateri je sedaj predpisana kazen zapora do
treh let. Ne smemo spregledati, da sta temeljni obliki obeh
kaznivih dejanj podani vse dotlej, dokler povzročena premoženjska škoda ni velika oziroma ne gre za ukradeno stvar
velike vrednosti. Izraz velika premoženjska škoda ali vrednost
po Kazenskem zakoniku pomeni znesek, ki presega petdeset
povprečnih čistih plač v gospodarstvu.

k 57. členu
Problematika zaplembe premoženja je v Konvenciji Sveta
Evrope o pranju denarja urejena v členih 2, 3, 7/2a, 8, 11 in 13
do 16. V naši kazenski zakonodaji je zaplemba premoženja
vsebinsko urejena v Kazenskem zakoniku RS - v določbah, ki
govorijo o odvzemu premoženjske koristi in o varnostnem
ukrepu odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem.
Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja v 11. členu določa
tudi obveznost uvedbe začasnih ukrepov za preprečitev kupčevanja, odtujitve ali prenosa premoženja, ki bi v nadaljnjem
postopku lahko bilo predmet zaplembe.

Po sedaj veljavni ureditvi pripora ni mogoče odrediti v primeru ponovitvene nevarnosti navedenih (in drugih podobnih)
kaznivih dejanj, saj ne gre za kazniva dejanja zoper javni red
in mir, zoper spolno nedotakljivost ali za kaznivo dejanje s
prvinami nasilja (druga točka prvega odstavka 432. člena
ZKP). Praktično to pomeni naslednje: storilec lahko ob odsotnosti pripornega razloga begosumnosti kar naprej ponavlja
kazniva dejanja s sorazmerno visoko stopnjo ogrožanja
kazenskopravno varovanih dobrin (znesek premoženjske
škode ali ukradenih stvari lahko vsakokrat presega npr. dva
milijona SIT), pa zoper njega zaradi odsotnosti pripornega
razloga ponovitvene nevarnosti v zakonu pripora sploh ni
moč odrediti.

Postopek za odvzem premoženjske koristi in odvzem predmetov, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje, ureja ZKP.
Začasni ukrepi za zavarovanje odvzema premoženjske koristi
so med drugim predvideni v 502. členu tega zakona, ki se pri
tem sklicuje na smiselno uporabo določb drugega in tretjega
odstavka 109. člena ZKP. Tudi 109. člen je blanket na norma,
ki v primeru odvzema premoženjske koristi napotuje na smiselno uporabo določb civilnega izvršilnega postopka (Zakona
o izvršilnem postopku), in sicer določb o začasnem zavarovanju premoženjskopravnega zahtevka. Ker pa 109. člen ureja
možnost zavarovanja premoženjskopravnega zahtevka le v
kazenskem in ne tudi v predkazenskem postopku, je potrebno
v 502. členu posebej določiti, da se začasno zavarovanje
odvzema premoženjske koristi lahko odredi tudi v predkazenskem postopku. S predlagano dopolnitvijo bo lahko torej
sodišče (preiskovalni sodnik) že v predkazenskem postopku
zavarovalo tisto premoženje, za katerega bo v nadaljnjem
kazenskem postopku prišel v poštev ukrep odvzema premoženjske koristi.
Predlagana rešitev je potrebna zaradi uskladitve določil ZKP z
zgoraj omenjenimi določili Konvencije Sveta Evrope o pranju
denarja (zlasti 11. členom), istočasno pa pomeni tudi logično
izpeljavo in nadaljevanje ukrepa začasne zaustavitve izvršitve
transakcije, kot je predvidena v veljavnem zakonu o preprečevanju pranja denarja. Na podlagi 13. člena omenjenega
zakona lahko namreč Urad RS za preprečevanja denarja, pod
pogojem, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, odredi začasno zaustavitev izvršitve transakcije, pri čemer je ta ukrep omejen na največ 48 ur. Z
dopolnjenim 502. členom ZKP in s predvideno možnostjo
uvedbe začasnih ukrepov že v predkazenskem postopku se
tako zapolnjuje tudi dosedanja -časovna luknja« med časom,
za katerega lahko transakcijo ustavi omenjeni urad, in časom
do uvedbe preiskave oziroma do začetka skrajšanega
postopka ali postopka na podlagi neposredne obtožnice.

Predlagana sprememba opisano stanje ob upoštevanju vseh,
v drugo točko prvega odstavka 432. člena ZKP že uvedenih
restrikcij (posebne okoliščine, nevarnost ponovitve enakega
kaznivega dejanja) sanira, s tem, ko omogoča odreditev pripora tudi za drugovrstna, najtežja kazniva dejanja iz pristojnosti okrajnega sodišča, za katera se lahko izreče kazen zapora
treh let. Nedvomno je možnost odreditve pripora v zgoraj
opisanem primeru in upoštevaje stopnjo ogorožanja varovanih dobrin, neogibno potrebna za varnost ljudi.
k 54. členu
Obrazložitev spremembe drugega odstavka 439. člena ZKP je
enaka obrazložitvi spremembe drugega odstavka 268. člena
ZKP.
k 55. členu
Sprememba osemdnevnega roka za pisno izdelavo sodbe v
rok petnajstih dni je povezana z napovedjo pritožbe in je
skladna s spremembo rokov v rednem postopku.
Črtanje četrtega odstavka 443. člena je prav tako povezano z
uvedbo instituta napovedi pritožbe. Razlog za črtanje je v
posledični opustitvi instituta odpovedi pravici do pritožbe kot
samostojnega in aktivnega procesnega dejanja in je v celoti
pojasnjen v obrazložitvi k spremembi 368. člena ZKP.

k 58. in 59. členu
Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja v 23. členu zavezuje podpisnice k določitvi oziroma imenovanju centralnega
organa za pošiljanje in sprejem zaprosil za pravno pomoč ter
izvrševanje zaprosil drugih podpisnic v smislu te konvencije.
Iz zakona o preprečevanju pranja denarja je jasno razvidno,
da je taka pooblastila zakonodajalec v Sloveniji zaupal Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja, ki pa ne deluje v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve, temveč je organ v sestavi
Ministrstva za finance. Iz tega razloga je potrebno v 515. in
518. členu poleg Ministrstva za notranje zadeve, ki je bilo po
določilih ZKP doslej edini organ, pooblaščen za izmenjavo
prošenj za kazenskopravno pomoč v nujnih primerih,
dodatno vnesti tudi organ, ki je pristojen za preprečevanje
pranja denarja. Kot je znano, se pooblastila slovenskega nacionalnega biroja Interpola, ki deluje v sestavi Ministrstva za
notranje zadeve in čigar aktivna vloga je še naprej predvidena
tudi v 24. členu Konvencije Sveta Evrope o pranju denarja, in
pooblastila Urada RS za preprečevanje pranja denarja pri
mednarodni izmenjavi podatkov samo delno pokrivajo ter bo
zato s predlagano dopolnitvijo 515. člena lahko sodišče med
dvema možnostima izbralo tisto, ki bo v konkretnem primeru
hitrejša in učinkovitejša. Poleg tega je v 518. členu potrebno
med sedaj našteta kazniva dejanja, za katera je dogovorjena
centralizacija podatkov, izrecno uvrstiti tudi kaznivo dejanje
pranja denarja, saj tako iz določil konvencije kot tudi iz 15b.

k 56. členu
Sprememba prvega in drugega odstavka 473. člena, ki v
veljavnem besedilu določata obveznost ločenega pripora mladoletnikov od polnoletnih oseb le »praviloma« in ne kot
absolutno pravilo, je potrebna zaradi uskladitve z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, ki določa,
da morajo biti mladoletni obdolženci priprti ločeno od odraslih in podobnim določilom Konvencije Združenih narodov o
otrokovih pravicah, ki dopušča edino izjemo od splošnega in
obveznega pravila v primeru, ko je osamitev mladoletnika v
nasprotju z njegovimi interesi in je zanj koristneje, če je v
priporu skupaj z odraslimi. Tudi sedaj veljavno določbo ZKPja je bilo mogoče in tudi potrebno razumeti na tak način,
vendar je po drugi strani res, da je dopuščala tudi drugačno
interpretacijo in s tem vnašala dvom v načelo skladnosti
zakona z ustavo in mednarodnimi pravnimi akti.
Novi tretji odstavek povzema standardna minimalna pravila
Združenih narodov za vodenje postopka zoper mladoletnike
(Pekinška pravila), ki priporočajo posebno ravnanje z mladoletnimi prestopniki tudi v priporu. Ker gre za izredno občutljivo populacijo, predlagatelj meni, da je potrebno ta priporočila realizirati v zakonu in tako zagotoviti mladoletnikom vso
potrebno skrb.
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člena zakona o preprečevanju pranja denarja izhaja, da je
tako centralizacijo potrebno vzpostaviti tudi za to kaznivo
dejanje, in sicer pri organu, ki je pristojen za preprečevanje
pranja denarja.

ne opredeljujejo. S predlaganim členom je predvideno, da z
dnem uveljavitve tega zakona navedene določbe prenehajo
veljati.
,

k 60. členu

k 63. in 64. členu

Določba je namenjena tehnični in materialni uresničitvi in
izpolnitvi pogojev, ki jih zakon predpisuje ob predlagani spremembi določb o zapisniku o glavni obravnavi; namen podzakonskega akta pa je zagotoviti ustrezno sistematiko beleženja
dogajanja na glavni obravnavi in s tem povezano jasnostjo in
preglednostjo prepisa zvočnega zapisa.

Ne glede na specifična pravila, veljavna ob spremembah
kazenskih postopkov, je predlagatelj v skladu z načelom
zakonitosti, prepovedi retroaktivne veljave zakona in s tem
povezanega slabšega položaja subjekta v primeru, če bi se
zanj uporabile določbe tega zakona o odrejanju pripora in
pripornih razlogih oziroma pogojih (možnostih) za vlaganje
zahteve za varstvo zakonitosti, v obeh prehodnih določbah
ustrezno podaljšal veljavnost Zakona o kazenskem postopku
v navedenih primerih.

k 61. in 62. členu
Pravilnik o izvrševanju pripora iz leta 1981 ureja izvrševanje
pripora na podlagi zveznega zakona o kazenskem postopku iz
leta 1977. V skladu z novo zakonodajo je potrebno spremeniti
tudi podzakonski predpis, katerega določbe naj bi veljale do
novega predpisa. Za izdajo novega pravilnika predlagana
določba pooblašča ministra, pristojnega za pravosodje.

k 65. členu
Upoštevaje nujnost sprejema predlaganih sprememb in
dopolnitev ZKP na eni strani in njihovo obsežnost, kompleksnost in zahtevnost na drugi, predlagatelj ocenjuje, da je rok
treh mesecev od objave zakona v Uradnem listu RS primeren
rok, po katerem lahko Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o kazenskem postopku začne veljati.

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij vsebuje tudi nekaj
določb o izvrševanju pripora, ki pa aa niti v celoti niti ustrSzno

hati z vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku
sodišča, ki mu določi namestnika. Če gre za izločitev predsednika sodišča, si ta določi namestnika sam izmed sodnikov
tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika
neposredno višjega sodišča, naj mu določi namestnika.

besedilo členov, ki se spreminjajo
35. člen
(1) Skupno neposredno višje sodišče lahko določi za postopek drugo stvarno pristojno sodišče na svojem območju, če je
očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za to
drugi tehtni razlogi.

(£) Če sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane kakšne
drupe okoliščine, ki opravičujejo njegovo izločitev (6. točka
prejšnjega člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki odloči o
izločitvi. Oo odločitve o izločitvi sme opravljati samo tista
dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.
*
41. člen

(2) Sklep po prejšnjem odstavku člena lahko izda sodišče na
Predlog preiskovalnega sodnika, sodnika posameznika ali
Predsednika senata ali pa na predlog obdolženca, oškodovanca, zasebnega tožilca ali državnega tožilca, ki je pristojen
za postopek pred sodiščem, ki odloča o prenosu krajevne
Pristojnosti, če teče kazenski postopek na zahtevo državnega
tožilca.

(1) Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.
(2) Stranka mora zahtevati izločitev sodnika ali sodnika porotnika, brž ko zve za razlog izločitve, vendar najpozneje do
konca glavne obravnave.

39. člen
Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške
dolžnosti:
1
) če je s kaznivim dejanjem oškodovan;
«) če je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem,
oškodovancem, njihovim zakonskim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali
krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v
stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega
kolena;
3
) če je z obdolžencem, njegovim zagovornikom, tožilcem ali
oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca;
4
) če je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja,
ali je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico
oziroma
o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu
e
9a zakona, ali če je kot sodnik za mladoletnike vodil priprav'lalni postopek, ali če je sodeloval v postopku kot tožilec,
zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oškodoyanca oziroma tožilca, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot
jzvedenec;
5
) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega
Sodišče ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki
b izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti;
) če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepris,r
anskosti.

(3) Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahteva stranka v
pritožbi ali v odgovoru na pritožbo.
(4) Stranka more zahtevati ižločitev le poimensko določenega
sodnika ali sodnika porotnika, ki postopa v zadevi, oziroma
sodnika višjega sodišča.
(5) Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, zaradi katerih
misli, da je podana kakšna zakonska podlaga za izločitev. V
zahtevi za izločitev ne more znova navajati razlogov, ki jih je
uveljavljala že v prejšnji zahtevi, ki pa je bila zavrnjena.
42. člen
(1) O zahtevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči predsednik
sodišča.
(2) Če je zahtevana izločitev predsednika sodišča ali predsednika sodišča in sodnika ali sodnika porotnika, odloči o izločitvi predsednik neposredno višjega sodišča; če pa je zahtevana izločitev predsednika vrhovnega sodišča, odloči o izločitvi občna seja tega sodišča.
(3) Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo
sodnika, sodnika porotnika oziroma predsednika sodišča, po
potrebi pa se opravijo tudi druge poizvedbe.

40. člen

(4) Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni
pritožbe. Sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrne, se

Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog
oje izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prene21
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lahko izpodbija s posebno pritožbo; če je bil tak sklep izdan
po vložitvi obtožbe, pa samo v pritožbi zoper sodbo.

nem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi, dovoli
sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da vloži pritožbo, če v osmih
dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil rok,
vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njo odda
tudi pritožbo.

(5) Če je stranka ravnala v nasprotju s četrtim ali petim
odstavkom prejšnjega člena, se zahteva v celoti oziroma
delno zavrže. Zoper sklep, s katerim se zahteva zavrže, ni
pritožbe. Sklep, s katerim se zahteva zavrže, izda predsednik
sodišča, na glavni obravnavi pa senat, in pri odločanju o njem
lahko sodeluje sodnik, katerega izločitev je zahtevana.

(2) Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.
90. člen

70. člen

(1) O vrnitvi v prejšnje stanje odloči predsednik senata, ki je
izdal sodbo ali sklep, ki se s pritožbo izpodbija.

(1) Če je obdolženec nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam
uspešno brani, ali če teče zoper njega kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, za katero je v zakonu predpisana
kazen dvajsetih let zapora, mora imeti zagovornika že pri
prvem zaslišanju.

(2) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni
pritožbe.
(3) Če se obdolženec pritoži zoper sklep, s katerim mu ni bila
dovoljena vrnitev v prejšnje stanje, mora sodišče to pritožbo
skupaj s pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep o varnostnem
ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi ter z
odgovorom na pritožbo in vsemi spisi poslati v odločitev
višjemu sodišču.
1
92. člen

(2) Obdolženec mora imeti zagovornika takoj, ko je zoper
njega odrejen pripor in ves čas, dokler traja pripor.
(3) Obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi obtožnice
oziroma zasebne tožbe, če gre za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča.
(4) Če si obdolženec v primerih obvezne obrambe iz prejšnjih
odstavkov ne vzame zagovornika sam, mu ga predsednik
sodišča postavi po uradni dolžnosti za nadaljnji potek kazenskega postopka do pravnomočnosti sodbe; če pa mu je bila
izrečena kazen zapora dvajsetih let - tudi za postopek z
izrednimi pravnimi sredstvi. Če se obdolžencu po uradni
dolžnosti postavi zagovornik po vložitvi obtožnice, se mu to
sporoči takrat, ko se mu vroči obtožnica. Če ostane obdolženec v primeru obvezne obrambe v postopku brez zagovornika, sam pa si ne vzame drugega zagovornika, mu ga predsednik sodišča, pred katerim teče postopek, postavi po uradni
dolžnosti.
(5) Za zagovornika se lahko postavi samo odvetrtik.

(1) Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nastanejo v
kazenskem postopku od njegove uvedbe do konca, in izdatki
za preiskovalna dejanja, opravljena pred preiskavo.
(2) Stroški kazenskega postopka so:
1) stroški za priče in za ogled ter nagrada in stroški za
izvedence, tolmače in strokovnjake;
2) vozni stroški za obdolženca;
3) izdatki za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki mu je
bila vzeta prostost;
4) vozni in potni stroški uradnih oseb;
5) stroški za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu in
stroški poroda;
6) povprečnina;
7) nagrada in potrebni izdatki zagovornika, potrebni izdatki
zasebnega tožilca in oškodovanca kot tožilca ter njunih
zastopnikov in pa nagrada in potrebni izdatki njihovih pooblaščencev;
8) potrebni izdatki oškodovanca in njegovega zakonskega
zastopnika ter nagrada in potrebni izdatki njegovega pooblaščenca.

71. član
O zahtevi za postavitev zagovornika iz tretjega odstavka 12.
člena odloča preiskovalni sodnik, zagovornika pa postavi
predsednik sodišča. Glede določitve zagovornika se uporabi
določba petega odstavka prejšnjega člena.
72. člen

(3) Povprečnina se določi v znesku, ki znaša najmanj eno
tretjino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne čiste
plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji in največ desetkratni znesek te plače. Pri odmeri povprečnine sodišče upošteva trajanje in zamotanost postopka ter premoženjske razmere tistega, ki jo je dolžan plačati.

(1) Namesto postavljenega zagovornika si obdolženec lahko
sam vzame drugega zagovornika. V takem primeru se postavljeni zagovornik razreši.
(2) Postavljeni zagovornik sme samo iz opravičenih razlogov
zahtevati razrešitev.

(4) Stroški iz 1. do 5. točke drugega odstavka tega člena ter
potrebni izdatki postavljenega zagovornika in postavljenega
pooblaščenca oškodovanca kot tožilca se v postopku zaradi
kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni
dolžnosti, izplačajo naprej iz sredstev organa, ki vodi kazenski postopek, pozneje pa izterjajo od tistih, ki so jih po
določbah tega zakona dolžni poravnati. Organ, ki vodi kazenski postopek, mora vse stroške, ki so bili naprej izplačani,
vpisati v seznam in seznam priložiti spisom.

(3) O razrešitvi zagovornika v primerih iz prvega in drugega
odstavka tega člena odloča pred glavno obravnavo preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata, na glavni obravnavi
senat, v pritožbenem postopku pa predsednik senata sodišča
prve stopnje oziroma senat, pristojen za odločanje v postopku
o pritožbi. Zoper ta sklep ni pritožbe.
(4) Predsednik sodišča sme na zahtevo obdolženca ali z
njegovo privolitvijo razrešiti postavljenega zagovornika, ki ne
opravlja v redu svoje dolžnosti. Namesto razrešenega zagovornika mu postavi drugega. O razrešitvi zagovornika se
obvesti odvetniška zbornica.
85. člen

(5) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski
jezik, ki nastanejo z uporabo določb ustave in tega zakona o
pravici pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po
določbah tega zakona dolžni povrniti stroške kazenskega
postopka.

Za zapisnik o glavni obravnavi veljajo tudi določbe členov 314
do 317 tega zakona.

(6) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, če ne
razume ali ne govori jezika, v katerem teče kazenski po-

89. člen
ti) Obdolženec, oškodovanec, oškodovanec kot tožilec,
zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblašče-

(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za
pritožbo zoDer sodbo ali zoper sklep o varnostnem ali vzgojporočevalec, št. 10
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nec, priča, izvedenec, tolmač in strokovnjak (178. člen) plačajo ne glede na izid kazenskega postopka stroške s svojo
privedbo, preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave in druge stroške postopka, ki so jih povzročili po svoji
krivdi, kot tudi ustrezen del povprečnine.

in mednarodno pravo, za Katera je v zakonu predpisana kazen
zapora petih ali več let;
2) za kaznivo dejanje ugrabitve po 144. členu, neopravičene
proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu, omogočanja
uživanja mamil po 197. členu, izsiljevanja po 218. členu,
neupravičenega sprejemanja daril po 247. členu, neupravičenega dajanja daril po 248. členu, ponarejanja denarja po 249.
členu, pranja denarja po 252. členu, tihotapstva po 255. členu,
jemanja podkupnine po 267. členu, dajanja podkupnine po
268. členu, hudodelskega združevanja po 296. členu, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po
310. členu ter ugrabitve letala ali ladje po 330. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije;
3) za druga kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana
kazen zapora osmih ali več let.

(2) O stroških iz prejšnjega odstavka izda sodišče poseben
sklep, razen če odloči o stroških, ki jih morata povrniti
zasebni tožilec in obdolženec, v odločbi o glavni stvari.
96. člen
(1) Če se kazenski postopek ustavi ali če se izda sodba, s
katero se obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba
zavrne, ali če se izda sklep, s katerim se obtožnica zavrže,
izreče sodišče v sklepu oziroma sodbi, da obremenjujejo
stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega
odstavka 92. člena tega zakona ter potrebni izdatki obdolženca in potrebni izdatki in nagrada zagovornika proračun,
razen v primerih, ki so navedeni v naslednjih odstavkih.

(2) Ukrep iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko odredi za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in
prometa z mamili po 196. členu, omogočanja uživanja mamil
po 197. členu, ponarejanja denarja po 249. členu ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po
310. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije, če bi ti
predmeti utegnili biti dokaz v kazenskem postopku. Z odkupom predmetov se ne sme izzvati kriminalna dejavnost.

(2) Kdor vedoma poda krivo kazensko ovadbo, plača stroške
kazenskega postopka.
(3) Zasebni tožilec mora povrniti stroške kazenskega
postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena tega
zakona, potrebne izdatke obdolženca ter potrebne izdatke in
nagrado za njegovega zagovornika, če se postopek konča s
sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali s sodbo, s
katero se obtožba zavrne, ali s sklepom, s katerim se postopek ustavi, ali obtožnica zavrže, razen če se postopek ustavi
oziroma če se obtožba s sodbo zavrne zaradi obdolženčeve
smrti, ali pa zaradi tega, ker je kazenski pregon zastaral zaradi
zavlačevanja postopka, ki ga ni mogoče pripisati v krivdo
zasebnemu tožilcu. V slednjem primeru obremenjujejo stroški
zasebnega tožilca in njegovega pooblaščenca proračun. Če
se postopek ustavi zaradi umika obtožbe, se obdolženec in
zasebni tožilec lahko poravnata o svojih medsebojnih stroških. Če je več zasebnih tožilcev, plačajo stroške vsi nerazdelno.

(3) Ukrep iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko odredi za kaznivo dejanje pranja denarja po 251. členu
kazenskega zakonika Republike Slovenije.
154. člen
(1) Sporočila in posnetke, pridobljene z uporabo ukrepov po
150. členu tega zakona, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis.
(2) Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca, se gradivo iz prejšnjega odstavka
pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika uniči. O tem uničenju napravi preiskovalni sodnik uradni zaznamek. Pred uničenjem obvesti preiskovalni sodnik o uporabi teh ukrepov
osumljenca, ki ima pravico seznaniti se s tem gradivom.

(4) Oškodovanec, ki je umaknil predlog za pregon in se zaradi
tega postopek ustavi, plača stroške kazenskega postopka,
razen če obdolženec izjavi, da jih bo plačal sam.

(3) Glede predmetov, pridobljenih z odkupom predmetov, se
uporabljajo določbe 110., 131. in 498. člena tega zakona.

(5) Če sodišče zavrže obtožnico zaradi nepristojnosti, izda
odločbo o stroških pristojno sodišče.

157. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo nekomu vzeti prostost, če je podan katerikoli od razlogov za pripor iz prvega in drugega odstavka 201. člena tega
zakona, vendar ga morajo brez odlašanja privesti pristojnemu
preiskovalnemu sodniku. Ob privedbi sporoči pooblaščena
uradna oseba organa za notranje zadeve preiskovalnemu
sodniku, zakaj in kdaj je bila privedenemu odvzeta prostost.

150. člen
(1) Zoper osebo, za katero obstajajo razlogi za sum, da je z
ono ali več osebami sodelovala pri izvršitvi kaznivih dejanj,
navedenih v 151. členu tega zakona, lahko preiskovalni sodnik odredi:

(2) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve
smejo izjemoma nekomu vzeti prostost in ga pridržati, če so
podani razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, če je pridržanje potrebno zaradi
ugotovitve istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in
dokaznih predmetov o tem kaznivem dejanju in so za pripor
podani razlogi iz 1. in 3. točke drugega odstavka 201. člena
tega zakona, v primeru iz 2. točke drugega odstavka 201.
člena tega zakona pa le, če je opravičena bojazen, da bo. ta
oseba uničila sledpve kaznivega dejanja.

1
) nadzorstvo in snemanje telefonskih pogovorov in drugih
oblik komuniciranja s tehničnimi sredstvi;
<) tajno policijsko sodelovanje, tajno opazovanje in sledenje
w slikovno snemanje;
3) navidezni odkup predmetov;
4) navidezno podkupovanje;
jj)
prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami;
6
) dostop do računalniškega sistema banke ali druge pravne
°sebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost.

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka preiskovalni sodnik odredi
na obrazložen predlog državnega tožilca, če se na drug način
ne dajo zbrati dokazi ali bi bilo njihovo zbiranje zvezano z
nesorazmernimi težavami.

(3) Oseba, ki ji je vzeta prostost, mora biti poučena po določbi
4. člena tega zakona.

d)
Ukrepi iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena
88
lahko odredijo:

(4) Če v primeru pridržanja po drugem odstavku tega člena
oseba, ki ji je vzeta prostost, zahteva pomoč zagovornika,
pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve odloži
do prihoda zagovornika, vendar najdlje za dve uri od tedaj, ko
je bila pridržanemu dana možnost, da obvesti zagovornika,
opravo vseh dejanj, razen tistih, ki bi jih bilo nevarno odlašati.

za kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in
lono ustavno ureditev in za kazniva dejanja zoper človečnost

(5) Pridržanje po drugem odstavku tega člena lahko traja
največ oseminštirideset ur. Po preteku tega roka mora poo-

151. člen

n
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državni tožilec in oškodovanec pravico do pritožbe, ki ne
zadrži njegove izvršitve.

blaščena uradna oseba organa za notranje zadeve pridržano
osebo izpustiti na prostost, ali pa ravnati po prvem odstavku
tega člena.

(6) Če se je zoper sklep senata pritožil samo oškodovanec in
se pritožbi ugodi, se šteje da je oškodovanec s pritožbo
prevzel pregon.

(6) Če pridržanje po drugem odstavku tega člena traja več kot
šest ur, mora pooblaščena uradna oseba organa za notranje
zadeve takoj v pisni obliki z odločbo obvestiti osebo, ki ji je
odvzeta prostost, o razlogih za odvzem prostosti.

(9) V primerih iz sedmega in osmega odstavka tega člena
mora senat odločiti v oseminštiridesetih urah.

(7) Oseba, ki ji je vzeta prostost ima, dokler traja pridržanje,
pravico do pritožbe zoper odločbo iz predhodnega odstavka
tega člena. Pritožba ne zadrži ukrepa odvzema prostosti. O
pritožbi mora odločiti senat pristojnega sodišča (šesti odstavek 25. člena) v oseminštiridesetih urah.

(10) Pri odločanju o zahtevi za preiskavo senat ni vezan na
pravno presojo dejanja, ki jo je navedel državni tožilec.

162. člen

178. člen

(1) Državni tožilec sme odložiti kazenski pregon za kaznivo
dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do
enega leta, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih
državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se
zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja.
Te naloge so lahko:

(1) Zaslišanje obdolženca se lahko opravi le v navzočnosti
državnega tožilca. Pri zaslišanju obdolženca je lahko navzoč
zagovornik.

1) odprava ali poravnava škode;
2) plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v
dobrodelne namene ali v sklad za povračilo škode žrtvam
kaznivih dejanj;
3) oprava kakšnega splošno koristnega dela;
4) poravnava preživninske obveznosti.

(3) Državni tožilec in zagovornik sta lahko navzoča pri hišni
preiskavi.

(2) Državni tožilec, oškodovanec, obdolženec in zagovornik
so lahko navzoči pri ogledu in zaslišanju izvedencev.

(4) Državni tožilec, obdolženec in zagovornik so lahko navzoči pri zaslišanju priče. Oškodovanec sme biti navzoč pri
zaslišanju priče samo, če je verjetno, da priča ne bo prišla na
glavno obravnavo.

(2) Če osumljenec v roku, ki ne sme biti daljši od šest mesecev, za nalogo iz četrte točke pa ne daljši od enega leta,
izpolni nalogo, se ovadba zavrže.

(5) Preiskovalni sodnik mora na primeren način obvestiti
državnega tožilca in zagovornika, kdaj in kje bo zasliševanje
obdolženca. Prav tako mora na primeren način obvestiti
državnega tožilca, obdolženca, zagovornika in oškodovanca,
kdaj in kje bodo opravljena druga preiskovalna dejanja, pri
katerih so lahko navzoči, razen če bi bilo nevarno odlašati. Če
ima obdolženec zagovornika, obvesti preiskovalni sodnik praviloma samo njega. Če je obdolženec v priporu, preiskovalno
dejanje pa naj bo opravljeno zunaj sedeža sodišča, odloči
preiskovalni sodnik, ali je obdolženčeva navzočnost potrebna.

169. člen
(1) Ko preiskovalni sodnik prejme zahtevo za preiskavo, pregleda spise, če se z zahtevo strinja, izda sklep o preiskavi, v
katerem morajo biti podatki iz tretjega odstavka prejšnjega
člena tega zakona. Sklep pošlje državnemu tožilcu in obdolžencu.
(2) Preden izda sklep, zasliši preiskovalni sodnik tistega,
zoper katerega je zahtevana preiskava, razen če bi bilo
nevarno odlašati.

(6) Če tisti, ki mu je bilo poslano obvestilo o preiskovalnem
dejanju, ne pride, se dejanje lahko opravi tudi v njegovi
nenavzočnosti. Če na zaslišanje obdolženca ne pride državni
tožilec, se zaslišanje preloži, razen če bi potekel rok iz drugega odstavka 203. člena tega zakona. O preložitvi zaslišanja
preiskovalni sodnik obvesti višjega državnega tožilca.

(3) Preden odloči o zahtevi državnega tožilca, lahko preiskovalni sodnik povabi državnega tožilca in tistega, zoper katerega je tožilec zahteval preiskavo, naj določenega dne prideta
k sodišču, če je treba, da se izjavita o okoliščinah, ki utegnejo
biti pomembne za odločitev o zahtevi, ali če misli, da bi bila iz
drugih razlogov smotrna njuna ustna izjava. Ob tej priložnosti
lahko dajeta stranki ustno svoje predloge, državni tožilec pa
lahko spremeni ali dopolni svojo zahtevo za preiskavo, lahko
pa predlaga tudi, naj se postopek izvede neposredno po
obtožnici (170. člen).

(7) Stranke in zagovornik, ki so navzoči pri preiskovanih
dejanjih lahko za razjasnitev stvari postavljajo obdolžencu,
priči ali izvedencu posamezna vprašanja. Vprašanja praviloma postavlja najprej državni tožilec, nato obdolženec in
zagovornik in na koncu preiskovalni sodnik. Preiskovalni sodnik prepove vprašanje ali odgovor na postavljeno vprašanje,
če ni dovoljeno ali če ni v zvezi z zadevo (228. člen in prvi
odstavek 241. člena). Oškodovanec lahko postavlja vprašanja
le z dovoljenjem preiskovalnega sodnika. Tisti, ki so navzoči
pri preiskovalnih dejanjih, imajo pravico zahtevati, naj se v
zapisnik vpišejo njihove pripombe glede izvršitve posameznih
dejanj, lahko pa predlagajo tudi izvedbo posameznih dokazov.

(4) Glede vabljenja in zasliševanja tistega, zoper katerega je
zahtevana preiskava, se uporabljajo določbe tega zakona o
vabljenju in zasliševanju obdolženca. Vabilu se priloži drugopis zahteve za preiskavo. Če je bil zoper obdolženca odrejen
pripor na podlagi predloga v zahtevi za preiskavo, se mu
drugopis zahteve za preiskavo vroči skupaj s sklepom o
priporu. Osebo, ki jo povabi po prejšnjem odstavku, pouči
preiskovalni sodnik v smislu 5. člena tega zakona.

(6) Preiskovalni sodnik mora pritožbo takoj predložiti senatu
(šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

(8) Za razjasnitev posameznih tehničnih ali drugih strokovnih
vprašanj, ki nastanejo v zvezi s pridobljenimi dokazi, pri
zaslišanju obdolženca ali pri drugih preiskovalnih dejanjih,
lahko pokliče preiskovalni sodnik osebo ustrezne stroke, da
mu da o takih vprašanjih potrebna pojasnila. Če so stranke pri
tem navzoče, lahko zahtevajo, naj da ta oseba natančnejša
pojasnila. Če je potrebno, lahko zahteva preiskovalni sodnik
pojasnila tudi od ustreznega strokovnega zavoda.

(7) Če se preiskovalni sodnik ne strinja z zahtevo državnega
tožilca za preiskavo, zahteva, naj o tem odloči senat (šesti
odstavek 25. člena). Zoper sklep senata imajo obdolženec,

(9) Določbe prvega do osmega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, če se opravi preiskovalno dejanje pred sklepom
o preiskavi.

(5) Zoper sklep preiskovalnega sodnika o preiskavi se obdolženec lahko pritoži. Če mu je sklep ustno sporočen, lahko
poda pritožbo pri tej priložnosti na zapisnik.

poročevalec, št. 10
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zakonu predpona kazen dvajset let zapora; če pa so podani
upravičeni razlc^j, sme sodišče skleniti, da pripora ne bo
odredilo.
i
(2) Če je podan ute^ejljen sum, da je določena oseba storila
kaznivo dejanje, se s*i0 pripor zoper njo odrediti;

180. člen
(1) Če državni tožilec med preiskavo ali po končani preiskavi
izjavi, daodstopa od pregona, preiskovalni sodnik obvesti o
tem oškodovanca in ga posebej pouči o njegovi pravici, da
sme nadaljevati pregon (60. in 62. člen).

1) če se skriva, če ni mog«!^e, ugotoviti njene istovetnosti ali če
so druge okoliščine, ki kafcejo na nevarnost, da ,bi pobegnila;
2) če je opravičena bojazen, da bo uničila sleddve kaznivega
dejanja, ali če posebne okoliščine kažejo, da bo ovirala preiskavo s tem, da bo vplivala ni priče, udeležence ali prikrivalce;
3) če posebne okoliščine opravičujejo bojazen, da bb ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo dejanje ali
storila kaznivo dejanje, s katerim grozi;

(2) Če oškodovanec ne nadaljuje pregona, preiskovalni sodnik s sklepom ustavi preiskavo. Sklep se pošlje obdolžencu,
državnemu tožilcu in oškodovancu.
184. člen
(1) Preiskovalni sodnik konča preiskavo, ko spozna, da je
stanje stvari v preiskavi zadosti razjasnjeno, da se lahko vloži
obtožnica.

(3) V primeru it 1. točke prejšnjega odstavka traja pripor, ki je
bil odrejen samo zato, ker ni bilo mogoče ugotoviti istovetnosti osebe, toliko časa, dokler istovetnost ni ugotovljena. V
primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka se pripor odpravi, brž
ko so zagotovljeni dokazi, zaradi katerih je bil odrejen.

(2) Po končani preiskavi pošlje preiskovalni sodnik spise
državnemu tožilcu; ta mora v petnajstih dneh predlagati
dopolnitev preiskave ali vložiti obtožnico ali pa izjaviti, da
odstopa od pregona. Ta rok sme senat (šesti odstavek 25.
člena) na predlog državnega tožilca podaljšati.

203. člen

(3) Če se preiskovalni sodnik ne strinja s predlogom državnega tožilca za dopolnitev preiskave, zahteva, naj o tem
odloči senat (šesti odstavek 25. člena). Če senat zavrne predlog državnega tožilca, začne teči rok iz prejšnjega odstavka
od dneva, ko je državnemu tožilcu sporočena njegova odločba.

(1) Preiskovalni sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta
prostost in mu je bil pripeljan, takoj poučiti po 4. členu tega
zakona. Pouk preiskovalnega sodnika in izjava tistega, ki mu
je bila vzeta prostost, morata biti zapisana v zapisnik. Če je
potrebno, mu preiskovalni sodnik pomaga, da si najde zagovornika. Če si ta v štiriindvajsetih urah od ure, ko mu je bilo to
sporočeno, ne zagotovi zagovornikove navzočnosti, ga mora
preiskovalni sodnik takoj zaslišati.

(4) Če se državni tožilec ne drži roka, ki je določen v drugem
in tretjem odstavku tega člena, mora o razlogih za to obvestiti
višjega državnega tožilca.

(2) Če tisti, ki mu je vzeta prostost, izjavi, da si ne bo vzel
zagovornika, ga mora preiskovalni sodnik v štiriindvajsetih
urah zaslišati.

196. člen
Če bi bilo treba obdolženca pripreti ali če je že v priporu samo
zaradi tega, ker se je bati, da bo pobegnil, se lahko pusti na
prostosti oziroma izpusti, če da on osebno ali kdo drug zanj
varščino, da do konca kazenskega postopka ne bo pobegnil,
sam obdolženec pa obljubi, da se ne bo skrival in da brez
dovoljenja ne bo zapustil svojega prebivališča.

(3) Če je obramba obvezna (prvi odstavek 70. člena), tisti, ki
mu je vzeta prostost, pa si ne vzame zagovornika v štiriindvajsetih urah od ure, ko \6 bil poučen o tej pravici, ali izjavi, da si
zagovornika ne bo vzel, mu ga sodišče postavi po uradni
dolžnosti.

197. člen

(4) Takoj po zaslišanju mora državni tožilec izjaviti, ali bo
zahteval preiskavo, zahtevo za preiskavo pa lahko poda tudi
na zapisnik, nakar preiskovalni sodnik odloči, ali naj tistega,
ki mu je bila vzeta prostost pripre ali izpusti. Če odredi pripor
in če državni tožilec v oseminštiridesetih urah, ko je bil obveščen o priporu, ne vloži pisne zahteve za preiskavo, preiskovalni sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti.

(1) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi
glede na težo kaznivega dejanja, osebne in družinske razmere
obdolženca ter glede na gmotne razmere tistega, ki jo daje.
(2) Varščina se lahko da v gotovini, v vrednostnih papirjih, v
dragocenostih ali v drugih premičnih stvareh večje vrednosti,
ki jih je lahko vnovčiti in hraniti, v hipoteki za znesek varščine
na nepremičnini tistega, ki varščino daje, ali pa v osebni
zavezi ene ali več oseb, da bodo plačale določeni znesek, če
obdolženec pobegne.

209. člen
(1) Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in
dostojanstvo obdolženca.

(3) Če obdolženec pobegne, se s sklepom določi, da vrednost,
ki je bila dana kot varščina, pripade proračunu.

(2) Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki
so potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko
škodovalo uspešni izvedbi postopka.

198. člen

(3) V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki niso istega
spola. Praviloma tudi ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki
so sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki
prestajajo kazen s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne
smejo biti osebe, ki so storile kaznivo dejanje v povratku,
priprte v istem prostoru z drugimi priporniki, na katere bi
lahko škodljivo vplivale.

(1) Kljub dani varščini se obdolženec pripre, če v redu povabljen ne pride in svojega izostanka ne opraviči, če se pripravlja
na beg ali če se pokaže potem, ko je bil puščen v prostosti,
zoper njega kakšen drug zakonski razlog za pripor.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka varščina preneha. Položeni denarni znesek, dragocenosti, vrednostni papirji ali
druge premične stvari se vrnejo, hipoteka pa izbriše. Enako se
favna tudi, če se kazenski postopek pravnomočno konča s
sklepom o ustavitvi ali zavrženjem obtožnice ali s sodbo.

210. člen
(1) Priporniki imajo pravico do osemurnega nepretrganega
počitka v štiriindvajsetih urah. Poleg tega se jim mora zagotoviti vsak dan najmanj dve uri gibanja na prostem, če imajo
zapori primeren ograjen prostor.

(3) Če se s sodbo izreče kazen zapora, preneha varščina šele,
ko obsojenec nastopi kazen.
201. člen

(2) Priporniki imajo pravico hraniti se na svoje stroške, nositi
svojo obleko in uporabljati svojo posteljnino, si na svoje
stroške kupovati knjige, časnike in druge stvari, ki ustrezajo

(1) Pripor se odredi zoper tistega, za katerega je podan
utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, za katero je v
25
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njihovim rednim potrebam, če to ni v škoao uspešni izvedbi
postopka. O tem odloča preiskovalni so(*»ik, ki opravlja preiskavo.
' ,
u t' .i,f
5 M' «••• •
(3) Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za
vzdrževanje snačje v njegovem prostoru. Preiskovalni sodnik
oziroma predsednik senata v sfftrazumu z upravo zaporov,
mora vselej priprtemu omogočiti delo, ki ustreza njegovim
duševnim in telesnim sposobnostim, s pogojem, da to ni
škodljivi za kazenski postopek. Opravljanje tega dela ne sme
biti za pripornika obvezno, če pa se zanj odloči, mu ga je treba
plačati.

vpisan v vojaško evidenco in pri katerem organu za obrambo,
ali je bil odlikovan, kakšni so njegov osebni dohodek in
njegove premoženjske razmere, ali je bil že obsojen pa
obsodba še ni bila izbrisana, kdaj in zakaj, in ali je in kdaj
izrečeno kazen prestal, ali teče zoper njega postopek za
kakšno drugo kaznivo dejanje, če je mladoleten pa tudi, kdo
je njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poučiti, da
mora na vabilo priti in takoj sporočiti vsako spremembo
naslova ali nameravano spremembo prebivališča, ter ga opozoriti na posledice, če ne bi tako ravnal.

211. člen
Cf
•' ' t '
(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo, in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvom
nekoga, ki ga on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah
hišnega reda bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi
zdravnik in drugi. Posamezni obiski se smejo prepovedati, če
bi zaradi tega lahko nastala škoda za postopek.

(3) Če se obdolženec ne zagovarja ali ne odgovarja na vprašanja, se ga lahko pouči, da si utegne s tem otežiti zbiranje
dokazov za svojo obrambo.

(2) Obdolžencu se nato da pouk po 5. členu tega zakona.

(4) Obdolženec se zaslišuje ustno. Pri zasliševanju se mu
lahko dovoli, da uporablja svoje zapiske.
(5) Pri zasliševanju je treba obdolžencu omogočiti, da se v
neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh okoliščinah, ki ga
obremenjujejo, in da navede vsa dejstva, ki so v korist njegovi
obrambi.

(2) Diplomatski in konzularni funkcionarji imajo pravico, da z
vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikom, ki je državljan
njihove države.

(6) Ko obdolženec konča svojo izpovedbo, se mu postavijo
vprašanja, če je treba, da se izpolnijo vrzeli ali odpravijo
nasprotja in nejasnosti v njegovem pripovedovanju. Obdolžencu postavlja vprašanja praviloma najprej državni tožilec,
nato zagovornik, na koncu pa še preiskovalni sodnik.

(3) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami
zunaj zaporov z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega
sodnika, ki opravlja preiskavo. Ta lahko prepove pošiljanje in
sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje drugih
stikov, ki so škodljivi za postopek. Nikakor pa se ne sme
prepovedati priporniku, da bi poslal prošnjo ali pritožbo.

(7) Zasliševanje se mora opraviti tako, da se v polni meri
spoštuje obdolženčeva osebnost.

(4) Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pravice iz prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik
senata.

(8) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila, grožnja ali
druga podobna sredstva (tretji odstavek 266. člena), da bi se
dosegla kakšna njegova izjava ali priznanje.

212. člen

(9) Obdolženec sme biti zaslišan brez zagovornika, če se je
izrecno odpovedal tej pravici, obramba pa ni obvezna, če
zagovornik ni navzoč, čeprav je bil obveščen o zaslišanju
(178. člen), ali če si obdolženec za prvo zaslišanje ni zagotovil
navzočnosti zagovornika niti v štiriindvajsetih urah od ure, ko
je bil poučen o tej pravici (drugi odstavek 67. člena), razen če
je obramba obvezna. •

(1) Za disciplinske prestopke pripornikov sme izreči preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata disciplinsko kazen
omejitve obiskov in dopisovanja. Ta omejitev se ne nanaša na
občevanje pripornika z zagovornikom.
(2) Zoper sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega
člena, je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena pritožba na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa.

(10) če je bilo ravnano proti določbam osmega in devetega
odstavka tega člena ali če izjave obdolženca iz prejšnjega
odstavka o navzočnosti zagovornika niso zapisane v zapisnik,
ni mogoče opreti sodne odločbe na obdolženčevo izpovedbo.

213. člen

249. člen

(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik
okrožnega sodišča.

(1) Izvedenstvo odredi s pisno odredbo organ, ki vodi postopek. V odredbi navede, katera dejstva naj se ugotovijo ali
presodijo s pomočjo izvedencev in komu naj bo izvedensko
delo zaupano.. Odredba se vroči tudi strankam.

(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj
enkrat na teden obiskati pripornike, in jih, če misli, da je to
potrebno, tudi brez navzočnosti nadzornikov in paznikov
vprašati, kakšna je hrana, kako se oskrbujejo z drugimi
potrebščinami in kako se z njimi ravna. Dolžan je ukreniti, kar
je treba, da se odpravijo nepravilnosti, ki jih je zapazil pri
obisku zaporov. Določeni sodnik ne sme biti preiskovalni
sodnik.

(2) Če je za določeno vrsto izvedenskega dela strokoven
zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega
organa, se tako delo, zlasti če je'bolj zamotano, zaupa praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma organ
določi enega ali več strokovnjakov, ki naj to delo opravijo.
(3) Kadar določi izvedenca organ, ki vodi postopek, določi
praviloma enega izvedenca; če je izvedensko delo zamotano,
pa dva ali več.

(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem času obiskati vse pripornike, z njimi govoriti in sprejemati njihove pritožbe.

(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela pri sodišču
postavljeni stalni izvedenci, se smejo postaviti drugi izvedenci
samo, če bi bilo nevarno odlašati, če so stalni izvedenci
zadržani ali če to zahtevajo druge okoliščine.

227. člen
(1) Ko se obdolženec zaslišuje prvič, ga je treba vprašati za
ime in priimek in morebitni vzdevek, ime in priimek staršev,
dekliški priimek matere, kje je rojen, kje stanuje, dan, mesec
in leto rojstva, enotno matično številko (EMSO), narodnost,
državljanstvo, poklic, kakšne so njegove družinske razmere,
ali je pismen, katere šole ima, ali je bil vojak, kje in kdaj,
oziroma ali je podčastnik, častnik ali vojaški uslužbenec, ali je
poročevalec, št. 10

288. člen
(1) Na glavno obravnavo se povabijo obtoženec in njegov
zagovornik, tožilec, oškodovanec in njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci ter tolmač. Prav tako se na glavno obrav26

navo povabijo priče in izvedenci, ki sta jih predlagala tožilec v
obtožnici in obdolženec v ugovoru zoper obtožnico, razen
tistih, za katere predsednik senata misli, da njihovo zasliSanje
na glavni obravnavi ni potrebno. Tožilec in obtoženec lahko
na glavni obravnavi ponovita predloge, ki jim predsednik
senata ni ugodil.

V,. .

315. člen

(1) Zapisnik mot<» biti končan na koncu zasedanja. Podpišeta
ga predsednik sei^ta in zapisnikar.
H
^ S*
* *** ^
(2) Stranke imajo pra^co pregledati korjfani zapisnik in njegove priloge, podati |wjpombe glede vsebine in zahtevati
njegov popravek.
.

(2) Glede vsebine vabila za obtoženca in priče veljajo določbe
193. in 239. člena tega zakona. V vabilu se obtoženec opozori,
da se bo glavna obravnava opravila tudi v njegovi nenavzočnosti, če bodo zato podani zakonski pogoji (tretji odstavek
307. člena).

(3) Popravke napačno vpisanih ipfien, številk in'drugih očitnih
napak v pisanju sme odrediti predsednik senata, na predlog
stranke ali zaslišanca ali po uradni dolžnosti. Drug« popravke
in dopolnitve zapisnika sme odrediti samo senat.

(3) Obtožencu se mora vabilo vročiti tako, da mu ostane med
vročitvijo vabila in dnevom glavne obravnave zadosti časa za
pripravo obrambe, najmanj pa osem dni. Na zahtevo obtoženca ali na zahtevo tožilca s privolitvijo obtoženca se sme ta
rok skrajSati.

(4) Pripombe in predloge strank glede zapisnika ter popravke
in dopolnitve zapisnika ie treba zapisati v nadaljevanju končanega zapisnika. V nadaljevanju zapisnika se zapišejo tudi
razlogi, zaradi katerih posamezni predlogi in pripombe niso
bili sprejeti. Predsednik senata in zapisnikar podpišeta tudi
nadaljevanje zapisnika.
316. člen

(4) Oškodovancu, ki ni povabljen kot priča, sporoči sodišče v
vabilu, da se bo glavna obravnava opravila tudi brez njega in
da bo njegova izjava o premoženjskem zahtevku prebrana.
Opozori ga tudi, da se bo v primeru, če ne pride, štelo, da ne
namerava nadaljevati pregona, če bi državni tožilec umaknil
obtožbo.

(1) V uvodu zapisnika se mora navesti sodišče, pred katerim
se opravlja glavna obravnava, kraj in čas zasedanja, ime in
priimek predsednika senata, članov senata in zapisnikarja,
tožilca, obtoženca in zagovornika, oškodovanca in njegovega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter tolmača, kaznivo
dejanje, ki je predmet obravnavanja, in ali je glavna obravnava
javna ali pa je javnost izključena.

(5) Oškodovanec kot tožilec in zasebni tožilec se opozorita v
vabilu, da se bo v primeru, če ne prideta na glavno obravnavo
in tudi ne pošljeta pooblaščenca, štelo, da sta umaknila obtožbo.

(2) Zapisnik mora zlasti vsebovati podatke o tem, katera
obtožnica je bila na glavni obravnavi prebrana in ali je tožilec
obtožbo spremenil ali razširil, kaj so predlagale stranke in kaj
je odločil predsednik senata ali senat, kateri dokazi so bili
izvedeni, ali so bili prebrani kakšni zapisniki in druga pisanja,
ali so bili reproducirani zvočni ali drugi posnetki in kakšne
pripombe so glede prebranih zapisnikov, pisanj ali reproduciranih posnetkov podale stranke. Če je bila javnost na glavni
obravnavi izključena, se mora navesti, da je predsednik
senata opozoril navzoče na posledice, če bi neupravičeno
izdali, kar so na tej glavni obravnavi zvedeli kot tajnost.

(6) Obtoženec, priča in izvedenec se opozorijo v vabilu na
posledice, če ne pridejo na glavno obravnavo (307. in 309.
člen).
290. člen
Če kaže, da bo glavna obravnava trajala daljši čas, lahko
predsednik senata zahteva od predsednika sodišča, naj
določi enega ali dva sodnika oziroma sodnika porotnika, ki
naj bosta navzoča pri glavni obravnavi, da bi lahko nadomestila člane senata, če bi bili zadržani.

(3) izpovedbe obtoženca, prič in izvedencev se vpišejo v
zapisnik tako, da se poda njihova bistvena vsebina. Te izpovedbe se vpišejo v zapisnik samo, če vsebujejo kakšno spremembo ali dopolnitev njihovih prejšnjih izpovedb. Na zahtevo
stranke odredi predsednik senata, naj se deloma ali v celoti
prebere zapisnik o prejšnji izpovedbi.

293. člen
(1) Če tožilec umakne obtožnico pred začetkom glavne obravnave, predsednik senata obvesti o tem vse, ki so bili povabljeni na glavno obravnavo. Oškodovanca pa posebej obvesti o
njegovi pravici, da sme nadaljevati pregon (60. in 62. člen).

(4) Na zahtevo stranke se vpiše v zapisnik tudi vprašanje
oziroma odgovor, ki ga senat ni dovolil.

(2) Če oškodovanec ne nadaljuje pregona, ustavi predsednik
senata s sklepom kazenski postopek. Ta sklep se pošlje strankam in oškodovancu.

317. člen
(1) V zapisnik o glavni obravnavi se vnese celoten izrek sodbe
(tretji, četrti in peti odstavek 364. člena) in navede, ali je bila
sodba razglašena javno. Izrek sodbe v zapisniku o glavni
obravnavi je izvirnik.

314. člen
(1) O glavni obravnavi se mora pisati zapisnik, v katerega se
vpisuje bistvena vsebina vsega poteka glavne obravnave.
(2) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski zapisniki se v oseminštiridesetih urah prepišejo, pregledajo in priložijo zapisniku.

(2) Če je bil izdan sklep o priporu (361. člen), se mora tudi ta
vnesti v zapisnik o glavni obravnavi.

(3) Za magnetofonsko snemanje poteka glavne obravnave se
smiselno uporabljajo določbe 84. člena tega zakona. Magnetofonsko snemanje odredi oziroma dovoli predsednik senata.

(1) Obtoženec in zagovornik imata pravico, da odgovorita na
obtožbo in zavzemata svoje stališče glede obtožbe in premoženjsko pravnega zahtevka oškodovanca.

(4) Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po uradni
dolžnosti odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave,
za katere misli, da so posebno pomembne.

(2) V odgovoru na obtožbo se obtoženec lahko izjavi le o tem,
ali dejanje in premoženjsko pravni zahtevek prizanava in ali
ima ugovore pravne narave. Namesto obtoženca lahko poda
odgovor na obtožbo zagovornik, vendar ne o tem, ali obtoženec dejanje priznava.

322. člen

(5) Če je treba, zlasti pa, če se v zapisnik dobesedno vpiše
kakšna izjava, sme predsednik senata odrediti, naj se ta del
zapisnika takoj prebere. Vselej se takoj prebere, če to zahteva
stranka, zagovornik ali tisti, čigar izjava se vpisuje v zapisnik.

330. člen
Priznanje obtoženca na glavni obravnavi, pa naj je še tako
27
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(5) Preden izda sklep, s katerim odredi ali odpravi pripor v
primerih iz drugega in četrtega odstavka tega člena, zasliši
senat državnega tožilca, če teče postopek na njegovo zahtevo.

popolno, ne odveže sodišča dolžnosti, da i**ede tudi druge
dokaze.
< • '•»
M'
340. člen
1
« -'
mj <
(1) Poleg primerov, ki so posebej dttočeni v tem zakonu, se
smejo zapisniki o izpovedbah prič.ioobtožencev ali že obsojenih udeležencev pri kaznivem dejanju ter zapisniki ali drugi
zapisi o izvidu in mnenju izvedencev prebrati po odločbi
senata samo v tehle primerih:

(6) Če je obtoženec že v priporu in senat spozna, da so še
podani razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen, ali da so
podani razlogi iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ga s
posebnim sklepom podaljša. Poseben sklep izda senat tudi,
kadar je treba odrediti ali odpraviti pripor. Pritožba zoper ta
sklep ne zadrži njegove izvršitve.

1) če so zaslišane osebe umrle, duševno zbolele ali jih ni
mogoče najti ali če zaradi starosti, bolezni ali iz drugih tehtnih
vzrokov ne morejo priti ali zelo težko pridejo k sodišču;
2) če priče ali izvedenci brez zakonskega razloga nočejo
izpovedati na glavni obravnavi.

(7) Pripor, ki je bil odrejen ali podaljšan po določbah prejšnjih
odstavkov, sme trajati do pravnomočnosti sodbe, vendar najdalj do izteka časa kazni, izrečene v sodbi sodišča prve
stopnje.

(2) Senat sme s soglasjem strank odločiti, naj se zapisnik o
prejšnjem zaslišanju priče ali izvedenca oziroma njegov pisni
izvid in mnenje prebereta tudi, če priča oziroma izvedenec
nista navzoča, ne glede na to, ali sta bila povabljena na glavno
obravnavo ali ne.

(8) Kadar izreče sodišče kazen zapora, se sme obtoženec, ki je
v priporu, oddati na podlagi sklepa predsednika senata, še
pred pravnomočnostjo sodbe v zavod za prestajanje kazni, če
to sam zahteva.
362. člen

(3) Zapisniki o prejšnjem zaslišanju oseb, ki so oproščene
dolžnosti pričevanja (236. člen), se ne smejo prebrati, če te
osebe sploh niso bile povabljene na glavno obravnavo ali če
so na glavni obravnavi izjavile, da nočejo pričati. Ko je končan
dokazni postopek, odloči senat, da se ti zapisniki izločijo iz
spisov in shranijo posebej (83. člen). Tako ravna senat tudi
glede drugih zapisnikov in obvestil iz 83. člena tega zakona,
če ni bilo že prej odločeno, naj se izločijo iz spisov. Zoper
sklep o izločitvi zapisnikov in obvestil je dovoljena posebna
pritožba. Po pravnomočnosti sklepa se izločeni zapisniki in
obvestila zaprejo v poseben ovitek in izročijo preiskovalnemu
sodniku, da jih shrani ločeno od drugih spisov, ter jih ni
dovoljeno pregledovati in ne uporabljati v postopku. Zapisniki
in obvestila se morajo izločiti, preden se spisi v zvezi s
pritožbo zoper sodbo odpošljejo višjemu sodišču.

(1) Po razglasitvi sodbe pouči predsednik senata stranke o
pravici do pritožbe.
(2) Če je obtožencu izrečena pogojna obsodba, ga predsednik
opozori na pomen pogojne obsodbe in na. pogoje, ki se jih
mora držati.
3) Predsednik senata opozori stranke, da morajo do pravnomočnega konca postopka vsako spremembo naslova sporočiti sodišču.
363. člen
(1) Razglašena sodba mora biti pisno izdelana v osmih dneh
po razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih
dneh. Če sodba ni izdelana v tem roku, mora predsednik
senata obvestiti predsednika sodišča, zakaj to ni bilo storjeno.
Predsednik sodišča ukrene, kar je potrebno, da se sodba
čimprej izdela.

(4) Razlogi, zakaj se bere zapisnik, se navedejo v zapisniku o
glavni obravnavi; pri branju pa se sporoči, ali je bil izvedenec
. zaprisežen ali ne.

(2) Sodbo podpišeta predsednik senata in zapisnikar.

347. člen

(3) Overjen prepis sodbe se vroči tožilcu, obtožencu in zagovorniku pa v skladu s 120. členom tega zakona. Če je obtoženec v priporu, morajo biti overjeni prepisi sodbe odposlani v
rokih iz prvega odstavka tega člena.

Tožilec poda v svoji besedi presojo dokazov, ki so bili izvedeni
na glavni obravnavi, nato pa razloži svoje sklepe o dejstvih, ki
so pomembna za odločbo, ter poda in obrazloži svoj predlog
o obtoženčevi kazenski odgovornosti, o določbah kazenskega zakona, ki naj se uporabijo, ter o olajševalnih in obteževalnih okoliščinah, ki bi jih bilo treba upoštevati pri odmeri
kazni. Tožilec ne sme podati določenega predloga o višini
kazni, pač pa sme predlagati, naj se izreče sodni opomin ali
pogojna obsodba.

(4) Obtožencu, zasebnemu tožilcu in oškodovancu kot tožilcu
se vroči sodba s poukom o pravici do pritožbe.
(5) Overjen prepis sodbe s poukom o pravici do pritožbe vroči
sodišče oškodovancu, če ima pravico do pritožbe, osebi,
kateri je s to sodbo vzet predmet (drugi odstavek 69. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije), ter pravni osebi,
kateri je izrečen odvzem premoženjske koristi. Oškodovancu,
ki nima pravice do pritožbe, vroči prepis sodbe v primerih iz
drugega odstavka 61. člena tega zakona s poukom, da ima
pravico zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. Pravnomočna
sodba se vroči oškodovancu, če to zahteva.

361. člen
(1) Kadar izreče sodbo, s katero obsodi obtoženca na pet ali
več let zapora, sme senat odrediti pripor, če obtoženec ni že
priprt.
(2) Če pa izreče senat obsodbo na krajšo kazen zapora, odredi
pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke drugega
odstavka 201. člena tega zakona; pripor pa odpravi, če je
obtoženec že v priporu, pa niso več podani razlogi, zaradi
katerih je bil odrejen.

(6) če je sodišče po določbah o odmeri enotne kazni za
kazniva dejanja v steku izreklo kazen in pri tem upoštevalo
tudi sodbe, ki so jih izdala druga sodišča, pošlje overjen
prepis pravnomočne sodbe tem sodiščem.

(3) Pripor senat vselej odpravi in odredi izpustitev obtoženca,
če je ta oproščen obtožbe ali spoznan za krivega, pa mu je
odpuščena kazen, če je obsojen samo na denarno kazen ali
mu je izrečen sodni opomin ali pogojna obsodba, če je zaradi
vštetja pripora kazen že prestal ali če je obtožba zavrnjena ali
obtožnica zavržena, razen če je zavržena zaradi nepristojnosti
sodišča.

368. člen
(1) Obtoženec se lahko odpove pravici do pritožbe seie, ivu mu
je sodba vročena. Še pred tem pa se lahko odpove pravici do
pritožbe, če sta se tudi tožilec in oškodovanec, ki je imel
pravico pritožiti se iz vseh razlogov (četrti odstavek prejšnjega člena), odpovedala tej pravici, razen če bi imel obtoženec po sodbi prestajati kazen zapora. V tem primeru ni
potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala obrazložitev.
Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko obtoženec umakne že podano pritožbo. Obtoženec lahko umakne

(4) Za odreditev ali odpravo pripora po razglasitvi sodbe do
njene pravnomočnosti velja drugi odstavek tega člena. O tem
odloči senat sodišča prve stopnje (šesti odstavek 25. člena).
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tudi pritožbo, ki so jo podali njegov zagovornik ali osebe iz
drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Tožilec in oškodovanec se lahko odpovesta pravici do
pritožbe od razglasitve sodbe pa do preteka roka za pritožbo,
lahko pa do izdaje odločbe sodišča druge stopnje tudi umakneta že podano pritožbo.

(5) Sodišče dru&e stppnje sme razveljaviti sodbo sodišča prve
stopnje samo deloma, če se dajo posamezni deli sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.

(3) Odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati.

42<fclen

373. člen

(1) Zoper pravnomočno sodno odločbo in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, se sme
vložiti zahteva za varstvo zakonitosti v naslednjih primerih:
o'
1) zaradi kršitve kazenskega zakona;
2) zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz
prvega odstavka 371. člena tega zakona;
3) zaradi drugih kršitev določb kazenskega postopka, če so te
kršitve vplivale na zakonitost sodne odločbe.
(2) Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi
zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in tudi ne
zoper odločbo vrhovnega sodišča, s katero je bilo odločeno o
zahtevi za varstvo zakonitosti.

(6) Če je obtoženec v priporu, preizkusi sodišče druge stopnje, ali so še dani razlog za pripor, in ga s.sklepom podaljša
ali odpravi. Zoper ta skle^ ni pritožbe.

(1) Sodba se sme izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja, če je sodišče kakšno odločilno
dejstvo ugotovilo zmotno ali ga sploh ni ugotovilo.
(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno tudi tedaj, če na
to kažejo nova dejstva ali novi dokazi.
378. člen
(1) O seji senata se obvestijo pristojni državni tožilec, če gre
za zadevo, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
obtoženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec ali zasebni
tožilec.

\

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme
državni tožilec Republike Slovenije vložiti zahtevo za varstvo
zakonitosti zaradi vsake kršitve zakona.

(2) Če je obtoženec v priporu ali prestaja kazen in se želi
udeležiti seje senata, mu je to potrebno omogočiti.

421. člen

(3) Seja senata se začne s poročilom sodnika poročevalca o
stanju stvari. Senat lahko zahteva od strank, ki so navzoče na
seji, potrebna pojasnila v zvezi z navedbami v pritožbi.
Stranke pa lahko predlagajo, naj se v dopolnitev poročila
preberejo posamezni spisi, in lahko dajo potrebna pojasnila
za svoja stališča iz pritožbe oziroma odgovora na pritožbo, ne
da bi ponavljale ono, kar je vsebovano v poročilu.

(1) Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti državni tožilec
Republike Slovenije, obsojenec in zagovornik. Po obsojenčevi smrti pa jo smejo v njegovo korist vložiti osebe iz drugega odstavka 367. člena tega zakona.
(2) Državni tožilec Republike Slovenije sme vložiti zahtevo za
varstvo zakonitosti tako v škodo, kakor tudi v korist obdolženca.
*
(3) Obsojenec, zagovornik in osebe iz drugega odstavka 367.
člena tega zakona smejo vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti
v roku treh mesecev od dneva, ko je obsojenec prejel pravnomočno sodno odločbo. Če zoper odločbo sodišča prve stopnje ni bilo pritožbe, se ta rok šteje od pravnomočnosti te
odločbe.

(4) Če stranke, ki so bile v redu obveščene, ne pridejo, to ni
ovira, da senat ne bi imel seje. Če obtoženec ni sporočil
sodišču spremembe prebivališča ali naslova, ima senat lahko
sejo, čeprav obtoženec o njej ni bil obveščen.
(5) Na seji senata, na kateri so navzoče stranke, se sme
izključiti javnost samo pod pogoji, ki so določeni v tem
zakonu (členi 295 do 297).
(6) Zapisnik o seji senata se priključi spisom sodišča prve in
druge stopnje.

(4) Če je z odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice
ugotovljeno, da je bila s pravnomočno sodno odločbo v
škodo obsojenca kršena človekova pravica ali temeljna svoboščina, se rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti šteje
od dneva vročitve odločbe Evropskega sodišča obsojencu.

(7) Sklepi iz 389. in 390. člena tega zakona se smejo izdati tudi
brez obvestila strank o seji senata.
392. člen

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena je
mogoče zahtevo za varstvo zakonitosti iz prejšnjega odstavka
vložiti tudi zoper odločbo vrhovnega sodišča.

(1) Sodišče druge stopnje s sklepom ugodi pritožbi in sodbo
sodišča prve stopnje razveljavi ali jo razveljavi po uradni
dolžnosti in vrne zadevo v novo sojenje, če ugotovi, da je
podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka, razen
primera iz drugega odstavka tega člena in primerov iz prvega
odstavka 394. člena tega zakona, ali če misli, da je treba
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
odrediti novo glavno obravnavo pred sodiščem prve stopnje.

424. člen
(1) Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji
sodišče samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se
sklicuje vložnik v svoji zahtevi.

(2) Če je podana bistvena kršitev določb kazenskega
postopka iz 8. točke prvega odstavka 371. člena tega zakona,
se sodba sodišča prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi bila
razveljavitev samo iz tega razloga v škodo obtoženca.

(2) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo
odločbo v obsojenčevo korist, podani tudi v korist kakšnega
drugega soobtoženca, glede katerega ni bila vložena zahteva
za varstvo zakonitosti, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi
bila taka zahteva vložena.

(3) Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo sodišča
prve stopnje tudi ko sodba ni bila izpodbijana zaradi zmotne
ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, če nastane pri
odločanju o pritožbi precejšen dvom o resničnosti odločilnih
dejstev, ki so bila ugotovljena v sodbi, zaradi česar misli, da je
bilo dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno v
obtoženčevo škodo.

(3) Če je vložena zahteva za varstvo zakonitosti v obsojenčevo
korist, je sodišče pri odločanju vezano na prepoved, ki je
predpisana v 385. členu tega zakona.
432. člen

(4) Sodišče druge stopnje sme odrediti, da se opravi nova
glavna obravnava pri sodišču prve stopnje pred popolnoma
spremenjenim senatom.

(1) Pripor se sme odrediti zoper tistega, za katerega je utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje:
29
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1) če se skriva, če se ne da ugotoviti njegcva istovetnost ali če
so podane druge okoliščine, ki očitno kriejo na nevarnost, da
bo sicer pobegnil;
2) če gre za kaznivo dejanje zoper javni red in mir, zoper
spolno nedotakljivost ali za kaznive dejanje s prvinami nasilja,
za katera se sme izreči kazen zapora dveh let, pa posebne
okoliščine opravičujejo bojazen, da bo obdolženec to kaznivo
dejanje ponovil ali da bo storil kaznivo dejanje, s katerim
grozi.

stranki in oškodovancu prepis sodbe samo, če to zahtevata.
Če so se obe stranki in oškodovanec po razglasitvi sodbe
odpovedali pravici do pritožbe in če nihče od njih ni zahteval
vročitve sodbe, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala obrazložitev.
(5) Določbe 361. člena tega zakona se uporabljajo smiselno
tudi glede odprave pripora potem, ko je izrečena sodba.
(6) Če izreče sodnik v sodbi kazen zapora, sme odrediti, da se
obdolženec pripre oziroma da ostane v priporu, če so dani
razlogi iz prvega odstavka 432. člena tega zakona. Pripor sme
trajati v takem primeru do pravnomočnosti sodbe, vendar
največ dotlej, dokler obdolžencu ne izteče kazen, ki jo je
izreklo sodišče prve stopnje.

(2) Pred vložitvijo obtožnega predloga sme trajati pripor le
toliko, kolikor je treba, da se opravijo preiskovalna dejanja,
vendar ne več kot osem dni. O pritožbi zoper sklep o priporu
odloča senat okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena).
(3) Glede pripora od izročitve obtožnega predloga do konca
glavne obravnave se smiselno uporabljajo določbe 207. člena
tega zakona; pri tem mora sodnik vsakih mesec dni preizkusiti, ali so še dani razlogi za pripor.

(7) Če sodnik med ali po končani glavni obravnavi spozna, da
je za sojenje stvarno pristojno okrožno sodišče ali da je podan
primer iz prvega odstavka 352. člena tega zakona, zavrže s
sklepom obtožni akt.

(4) Če je obdolženec v priporu, mora sodišče postopati
posebno hitro.

473. člen

439. člen

(1) Mladoletnik mora biti priprt praviloma ločeno od polnoletnih.

(1) Sodnik povabi na glavno obravnavo obdolženca in njegovega zagovornika, tožilca, oškodovanca in njihove zakonske
zastopnike in pooblaščence, priče, izvedence in tolmača; po
potrebi pa preskrbi tudi predmete, ki naj se uporabijo kot
dokaz na glavni obravnavi.

(2) Sodnik za mladoletnike sme odrediti, naj bo mladoletnik
priprt skupaj s polnoletnimi, če bi mladoletnikova osamitev
predolgo trajala, podana pa je možnost, da je mladoletnik v
priporu skupaj s polnoletnim, ki nanj ne bo škodljivo vplival.
(3) Sodnik za mladoletnike ima nasproti priprtim mladoletnikom enake pravice, kot jih ima po tem zakonu preiskovalni
sodnik glede pripornikov.

(2) Obdolžencu se v vabilu sporoči, da sme na glavno obravnavo priti z dokazi za svojo obrambo ali da lahko dokaze
pravočasno sporoči sodišču, da bi se mogli preskrbeti za
glavno obravnavo. V vabilu se obdolženec opozori, da se bo
glavna obravnava opravila tudi v njegovi nenavzočnosti, če
bodo za to podani zakonski pogoji (prvi odstavek 442. člena).
Obdolžencu se z vabilom vred vroči tudi prepis obtožnega
predloga oziroma zasebne tožbe, če mu obtožni akt ni bil
poslan takoj po preizkusu (drugi odstavek 435. člena) in se
pouči, da ima pravico vzeti si zagovornika, da pa, če obramba
ni obvezna, glavna obravnava ne bo preložena, če zagovornik
nanjo ne bi prišel ali če bi si obdolženec šele na njej vzel
zagovornika.

502. člen
Kadar prihaja v poštev odvzem premoženjske koristi, odredi
sodišče po uradni dolžnosti po določbah, ki veljajo za izvršilni
postopek, začasno zavarovanje zahtevka. V takem primeru
veljata smiselno drugi in tretji odstavek 109. člena tega zakona.
515. člen
(1) Prošnje domačih sodišč za pravno pomoč v kazenskih
zadevah se pošiljajo tujim organom po diplomatski poti. Na
enak način se pošiljajo domačim sodiščem prošnje tujih organov za pravno pomoč.

(3) Vabilo se vroči obdolžencu tako, da mu ostane med
vročitvijo vabila in glavno obravnavo zadosti časa za pripravo
obrambe, najmanj pa trije dnevi. Z obdolženčevo privolitvijo
se sme ta rok skrajšati.
443. člen

(2) V nujnih primerih se lahko prošnje za pravno pomoč
pošiljajo po Ministrstvu za notranje zadeve, če velja vzajemnost.

(1) Glavna obravnava se začne z branjem obtožnega predloga
ali zasebne tožbe, ki jo prebere tožilec. Začeta glavna obravnava se dokonča, če je mogoče, brez prekinitve.

518. člen
Kadar gre za kazniva dejanja ponarejanja denarja in spravljanja ponarejenega denarja v obtok, neupravičenega izdelovanja, predelovanja in prodaje mamil in strupov, trgovine z
belim blagom, izdelovanja in širjenja pornografskega gradiva
ali za kakšno drugo kaznivo dejanje, glede katerega je po
mednarodnih pogodbah dogovorjena centralizacija podatkov, mora organ, pred katerim teče kazenski postopek, brez
odlašanja poslati Ministrstvu za notranje zadeve podatke o
kaznivem dejanju in storilcu, sodišče prve stopnje pa tudi
pravnomočno sodbo.

(2) Po končani glavni obravnavi sodnik takoj izreče sodbo in
jo razglasi z bistvenimi razlogi. Sodba mora biti izdelana
pisno v osmih dneh od razglasitve.
(3) Zoper sodbo je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve prepisa sodbe.
(4) Stranke in oškodovanec se lahko odpovedo pravici do
pritožbe takoj po razglasitvi sodbe. V takem primeru se vroči

poročevalec, št. 10

30

^

J

iN, t,
'I it K

•-'V« ,
'*«■
'•-.I

A.

x

•-.

d.
• fci
rtt

PREDLOG

SPREMEMBE

DRŽAVNEGA

ZBORA

POSLOVNIKA

(PoOZ-R)

- EPA 1424 - skrajšani postopek

Komisija za poslovnik pošilja na podlagi tretje alinee 134.
člena in 175. člena poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93 in 80/94) v obravnavo in sprejem

predlog spremembe poslovnika državnega zbora obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj pomenijo
predlagane spremembe le manj zahtevne spremembe in
dopolnitve poslovnika (prva alinea, prvega odstavka 204.a
člena poslovnika).

- PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA
ZBORA (PoDZ-B), skrajšani postopek,
ki ga je sprejela in oblikovala na 45. seji, dne 20. 3. 1996.

Komisija za poslovnik kot predlagatelj predloga določa na
podlagi 176. člena poslovnika kot svoje predstavnike
člane komisije.
'

Komisija za poslovnik predlaga državnemu zboru, da

UVOD

1.2. Pobudo za začetek priprav opisanih sprememb določb
poslovnika je podala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je komisiji za poslovnik posredovala
predlog sprememb in dopolnitev poglavja »Postopek za ugotavljanje odgovornosti in ukrepi zaradi neopravičene odsotnosti s sej«. Komisija za poslovnik je po preučitvi predloga
sklenila, da posebna delovna skupina, sestavljena iz članov
komisije, pregleda predlog, se do njega opredeli in pripravi
konkretne predloge sprememb skupine členov od 43. do 47.
člena. Pri tem naj sledi naslednjim sprejetim stališčem:

1.1. Predlagane spremembe poslovnika pomenijo odgovor na
v praksi večkrat grajane določbe četrte točke tretjega
poglavja poslovnika, to je »Postopek za ugotavljanje odgovornosti in ukrepi zaradi neopravičenih odsotnosti s sej« in
pomenijo uvajanja preglednejšega in za prakso veliko sprejemljivejšega sistema opravičevanj odsotnosti poslanca s seje
državnega zbora ali delovnega telesa.
Tako predlagana sprememba poslovnika pomeni:
- redakcijo obstoječih določb;
- na enem mestu so našteti vsi opravičljivi razlogi za odsotnost s seje, ki so povsem logični, pa niso bili našteti v 44.
členu (npr. odsotnost na seji, katere se je udeležil nadomestni
član iz iste poslanske skupine) ali pa so bili dosedaj urejeni na
drugem mestu v poslovniku (npr. napovedana odsotnost cele
poslanske skupine - »obstrukcija« - 84. člen);
- uvajanje novosti - službena odsotnost po odobritvi vodje
poslanske skupine, ob hkratni izpolnitvi pogoja: zagotovitve
določene navzočnosti poslancev te poslanske skupine ves
čas trajanja seje zbora ali delovnega telesa. Uporaba te možnosti pa je za poslansko skupino fakultativna (44. a, b in c
člen). Hkrati predlog zaradi te spremembe usklajuje ostale
določbe tega poslovniškega poglavja;
- uvajanje trikratnega ugotavljanja navzočnosti oziroma
sklepčnosti ob prvem neuspelem poskusu (spremembe 62. in
85. člena), kar se je pojavila kot parlamentarna praksa;
- uskladitev določbe tretjega odstavka 62. člena (obveščanje
o odsotnosti poslancev na začetku seje državnega zbora) z
določbo 159. člena, ki tega ne pozna pri delovnih telesih;
- manjše novosti v postopku pred komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

»1. Da za izhodišče dopolnjevanja določb poslovnika sprejme
opredelitev:
- da naj se razširi krog primerov, ko se odsotnost poslanca
šteje za opravičeno,
- da naj se hkrati zaostri odgovornost in precizirajo določbe
o sankcioniranju odsotnosti v ostalih primerih.
2. Glede razširitve primerov opravičene odsotnosti pa naj se:
- smiselno upoštevajo in preverijo predlogi KVIAZ,
- precizirajo primeri, v katerih odsotnost odobrava predsednik državnega zbora ali vodja poslanske skupine oz. primeri, v
katerih velja izjava poslanca,
- bolj zavezujoče predvidi
- vnaprejšnje opravičilo v določenem roku pred sklicano sejo
z obveznostjo sklicatelja, da pred sejo sporoči ali opravičila
ne sprejme
- možnost in pogoje opravičevanja neposredno pred sejo (ob
sklicih v rednem roku in v nasprotju z roki, določenimi v
poslovniku)
- izjemne možnosti naknadnega opravičila po že opravljeni
seji.
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upošteva tudi obstrukcija poslanca, ki se pridruži obstrukciji
druge poslanske skupine ali pa obstruktuira s še ostalimi
kolegi;
- v 44. a naj se zahtevana prisotnost zviša na najmanj 3/4
poslanske skupine;
- NOVOST: V poglavju »Vzdrževanje reda na seji« naj se
uvede ukrep »izrek začasnega suspenza« (76. člen in nov 80.
a člen).

3. Glede ugotavljanja odgovornosti in sankcij naj se predvidi
- različne sankcije za celodnevno odsotiost in za odsotnost
v primeru, ko državni zbor zaradi nesklspčnosti prekine delo.
(V zvezi s tem je treba spremeniti tudi 47. člen poslovnika)
- v primeru nesklepčnosti naj se prpdvidi sankcioniranje za
odsotnost po 3 xugotavljanju sklepčnosti - s tem da se tretjič
ugotavlja po 10 minutah.
">r
ry
:,y
4. Razmisli naj se o poenostavljenem postopku ugotavljanja
odgovornosti v KVIAZ, ki r>e bo zahteval pisanje obsežnih
formalnih odločb z obrazložitvami, omogočal pa bo hkrati
ugovor zoper sporočilo o neopravičeni odsotnosti.«.

Poslanska skupina SKD:
- podpira desetminutni časovni presledek pred zadnjim ugotavljanjem sklepčnosti (62. člen) oziroma navzočnosti (85.
člen);
- podpira variantni dodatek, razen kaznovanja za opravičeno
odsotnost (46. člen).

Na naslednji seji komisije so se člani opredelili do pripravljenih predlogov delovne skupine, vendar so delovni skupini
predlog vrnili. Menili so. da naj se v novi predlog besedila
vnesejo naslednja stališča:
»- da je potrebno v besedilu jasno določiti, da se lahko
poslanska skupina odloči in upošteva: a) predlagano spremembo, ki ji omogoča, da je na seji državnega zbora ali
delovnega telesa prisotnih najmanj dve tretjine poslancev članov poslanske skupine, o opravičljivosti odsotnosti pa
odloča vodja poslanske skupine, ali pa b) da so lahko odsotni
le tisti poslanci, ki so opravičili svojo odsotnost na podlagi
novega drugega odstavka 44. člena, o opravičenosti pa
odloča KVIAZ;
- vključi v besedilo enak postopek opravičevanja tudi za
samostojnega poslanca;
- vključijo obveznost vodij poslanskih skupin, da obvestijo
KVIAZ o razlogih za odsotnost poslanca;
- da je potrebno besedilo jezikovno in normo-tehnično še
dodelati v okviru pripomb • sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve«.

Poslanska skupina SLS z amandmaji:
- ni sprejemala možnosti, da predhodno opravičena službena odsotnost postane neopravičena, če ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti oziroma navzočnosti ni navzočih 2/3
poslancev poslanske skupine;
- nasprotovala kaznovanju za opravičeno odsotnost.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se
je prav tako odzvala predlogu in poudarila nujnost čimprejšnjega sprejema sprememb poslovnika v tem poglavju oziroma
proučitve možnost predlagati obvezno razlago tega poglavja.
Pri poročanju o udeležbi poslanca na seji državnega zbora
oziroma delovnega telesa je predlagala, da se priložijo potrdila poslancev o njihovi odsotnosti. Pri 44. c členu pa je
menila, da bi bilo glede ugotavljanja kvoruma korektnejše
sprejeti celodnevni pristop. Pri ponujenih variantah pa se je
zavzela za krajše predahe med enim in drugim ugotavljanjem
navzočnosti oziroma sklepčnosti. Predsednik komisije ni podprl ponujene variante, po katerem lahko vodja poslanske
skupine opravičuje službeno odsotnost. Pri 44. b členu pa je
menila, da bi bilo potrebno to rešitev še dodelati.

Delovna skupina je pripravila dopolnjen predlog sprememb in
kot varianto ponudila rešitev, da vodja poslanske skupine
odloča o opravičljivosti odsotnosti poslancev. Obenem je
predlagala še variantni dodatek, namreč, da se poslancu
odtrga od plače fiksni znesek za vsakokratno celodnevno
opravičeno odsotnost z seje državnega zbora, z željo s tem
spodbujati čim večjo prisotnost na sejah državnega zbora in
nemoteno odločanje.

Pri odločitvi, katero poslansko pripombo je upoštevati v besedilu predloga sprememb poslovnika, je delovna skupina sprejela stališče, da upošteva večinsko pripombo poslanskih skupin k določenim ponujenim rešitvam v delovnem gradivu. Na
podlagi tako sprejete opredelitve je pripravila delovni osnutek
predloga sprememb poslovnika.

Člani komisije so ob obravnavi zadnjega predloga sprememb
sklenili, da zaprosijo poslanske skupine za konkretne amandmajske pripombe k predlogom.

1.3. Komisija za poslovnik (v nadaljevanju: predlagatelj) je
obravnavala tako pripravljeno gradivo in ugotovila, da pomeni
predlagano besedilo spremembe poslovnika večinski konsenz med različnimi interesi poslanskih skupin. Jasnejše
določbe, celovita ureditev opravičevanja odsotnosti na enem
mestu in novosti med razlogi, ki se štejejo za opravičljivo
odsotnost s seje, vse to po mnenju članov komisije poenostavlja dosedaj napadeni sistem opravičevanja odsotnosti
poslancev s sej delovnih teles in zbora ter zagotavlja večjo
učinkovitost dela državnega zbora.

1.2.1. Poslanske skupine SNS, SND, SDSS, SKD in SLS ter
predsednik komisije za volitve imenovanja in administrativne
zadeve so do 28. 2.1996 posredovale komisiji pripombe, ki jih
je nato preučila delovna skupina.
Če pripombe na kratko povzamemo, jih je moč strniti:
Poslanska skupina SNS je z amandmaji predlagala spremembo:
- 46. člena: opozarja na neskladje med tretjim odstavkom, ki
kazen predpisuje tudi za odsotnost s seje delovnega telesa, in
44. c členom, ki opredeljuje odsotnost le za seje državnega
zbora;
- 62. in 85. člena: predlaga črtanje variante, saj je deset minut
primeren čas za presledek med ugotavljanji;
- črta naj se drugi odstavek 44. a člena, tako da lahko
opraviči službeno odsotnost poslanca njegov vodja brez
zagotovitve 1/3 navzočnosti na seji;
- črtanje možnosti kaznovanja tudi za opravičeno odsotnost.

2. Predlagatelj je predlagane spremembe delovne skupine
ocenil kot manj zahtevne spremembe in dopolnitve poslovnika državnega zbora, saj predlagane rešitve ne posegajo v
materijo, ki jo mora in jo prvenstveno ureja poslovnik (zakonodajni postopek, medsebojna razmerja med poslanci, med
državnim zborom in drugimi subjekti, ki poslujejo z državnim
zborom, itd.), zato je po mnenju predlagatelja predlagani
skraj&ani postopek povsem utemeljen in nesporen.
3. Finančne posledice

Poslanska skupina SND je predlagala črtanje možnosti kaznovanja opravičeno odsotnega poslanca.

Sprejem spremembe poslovnika državnega zbora ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna in
ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom 175. člena poslovnika.

Poslanska skupina SDSS je z amandmaji:
- predlagala v 44. členu, da se med opravičljive razloge
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ugotavlja na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 44. člena
tega poslovnika-.

BESEDILO ČLENOV

-i

44. c člen
^ \u.
'
Poslanec, ki ni opravičitodsotnosti v skladu s 44. členom tega
poslovnika, se šteje za neopravičeno odsotnega tudi, če je ob
ugotavljanju navzočnosti oziroma sklepčnosti zaradi njegove
odsotnosti državni zbor nesklepčen in ne more delati ali
odločati. Neopravičena odsothost poslanca se v takem primeru ugotovi ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti iž 62. člena
tega poslovnika oziroma navzočnosti iz 85. člena tega poslovnika.
44. d člen

1. člen
V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/
94) se členi od 43. do 47. spremenijo tako, da se glasijo:
»43. člen
Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora in
njegovih delovnih teles, katerih član je.
44. člen

Generalni sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega telesa po končani seji zbora oziroma delovnega telesa
pisno obvesti komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o odsotnostih poslancev s seje državnega zbora
oziroma njegovega delovnega telesa in predloži računalniški
izpisek ali listo prisotnosti poslancev.

Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti predsednika državnega zbora oziroma
predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje,
razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:

Priloženi računalniški izpisek ali lista prisotnosti poslancev
dokazuje navzočnost oziroma odsotnost poslancev s seje
državnega zbora oziroma delovnega telesa v trenutku ugotavljanja sklepčnosti ali navzočnosti.

- zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in
zdravstvenem zavarovanju,
-službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega
zbora
- izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom
državnega zbora oziroma komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve,
- zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo,
- zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, katerega
član je,
*
- zadržanost poslanca s seje delovnega telesa, katerega član
je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji
nadomesti poslanec iste poslanske skupine,
~ poslansko delo na terenu v dnevih, ki so s programom dela
državnega zbora zagotovljeni za delo poslancev v volilnih
enotah,
~ odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti
vseh članov poslanske skupine, katere član je poslanec, pri
obravnavi posamezne točke dnevnega reda.

45. člen
Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje ter priloženega računalniškega izpisa glasovanja ali liste prisotnosti
poslancev, predsednik komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in drugih
osebnih prejemkov.
46. člen
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora
poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in
povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela.
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje delovnega telesa
državnega zbora poslancu ne pripada polovica plače, regres
za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na
delo in z dela.

Opravičilo poslanca ni potrebno v primeru iz pete, šeste in
sedme alinee drugega odstavka tega člena. V primeru iz pete
alinee drugega odstavka tega člena zadostuje potrdilo predsednika delovnega telesa, da se je poslanec udeležil seje tega
delovnega telesa, v primeru iz šeste alinee pa zadostuje obvestilo iz četrtega odstavka 159. člena tega poslovnika.

V primeru neupravičene odsotnosti iz 44. c člena tega poslovnika poslancu ne pripada znesek, določen v prejšnjem
odstavku. Ob večkratni neopravičeni odsotnosti istega dne
poslancu ne pripada znesek, določen v prvem odstavku tega
člena.
47. člen

44. a člen
Med opravičljive razloge za odsotnost poslanca s seje državnega zbora ali delovnega telesa iz drugega odstavka 44. člena
,e
ga poslovnika se šteje tudi službena odsotnost, ki jo je
Odobril vodja poslanske skupine.

Zoper obvestilo predsednika komisije iz 45. člena tega poslovnika ima poslanec pravico ugovora. Pisni ugovor se pošlje
komisiji v 8 dneh po prejemu obvestila.

Vodja poslanske skupine lahko odobri odsotnost po prvem
odstavku tega člena le, če zagotovi, da ne bo na seji državnega zbora ali delovnega telesa opravičeno odsotnih na pod'agi 44. in 44. a člena tega poslovnika več kot ena tretjina
Poslancev te poslanske skupine.

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru
ugodi in ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in
potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih
prejemkov. Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto odločitvijo.

v
odja poslanske skupine obvesti predsednika državnega
*oora
oziroma delovnega telesa in komisijo za volitve, imenoVa
nja in administrativne zadeve o službeni odsotnosti iz
Prvega odstavka tega člena do začetka seje državnega zbora
oziroma delovnega telesa.

Podrobnejši postopek obveščanja poslanca o njegovi odsotnosti s seje državnega zbora oziroma delovnega telesa, postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca ter kriterije za
določanje višine denarnih kazni uredi komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve v posebnem aktu.«.

44. b člen

2. člen

je poslanec službeno odsoten na podlagi 44. a člena tega
>nf'0vnika' ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti oziroma navocnosti pa na seji nista navzoči dve tretjini poslancev njeUOv
e poslanske skupine, se njegova opravičljivost odsotnosti

Na koncu drugega odstavka 62. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:
33
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»Če je zbor po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, se
sklepčnost ugotavlja še dvakrat. Drugo ugotavljanje sklepčnosti se opravi takoj po prvem, če je zbor; $e vedno nesklepčen. se tretje ugotavljanje sklepčnosti opravi šele po preteku
petnajstih minut od drugega ugotavljanja sklepčnosti.«.
v
AH?
o
3. člen c
' /if
V 83. členu se črta tretji odstavek.
t?
4. člen

V primeru, da zbor povezano nadaljuje z odločanjem (pri
sprejemanju sklepov in stališč v prvi obravnavi, pri odločanju
v drugi in tretji obravnavi, pri odločanju po hitrem postopku in
skrajšanem postopku, pri ratifikaciji mednarodnih pogodb ter
pri odločanju o amandmajih k državnemu proračunu po 221.,
222. in 223. členu tega poslovnika), se ugotavljanje navzočnosti izpelje pred vsakim nadaljnjim glasovanjem trikrat v skladu
s prejšnjim odstavkom, pri čemer se ne upošteva petnajstminutni presledek med drugim in tretjim ugotavljanjem sklepčnosti.«.

V 84. členu se črta četrti odstavek.

6. člen
V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

5. člen
V 85. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Predsedujoči ob ugotavljanju navzočnosti ugotovi kdo

»Če je zbor pred odločanjem po prvem ugotavljanju navzočnosti nesklepčen, se na predlog predsedujočega ugotavljanje
ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje se opravi takoj po
prvem. Če je zbor še vedno nesklepčen, se tretje ugotavljanje
navzočnosti opravi šele po preteku petnajstih minut od drugega ugotavljanja navzočnosti.

KfiSa«n0V 98 iB 0bV6Stil'

da ie zadržan

se seje ne more

7. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
začetku seje se sklepčnost ugotavlja po prvem neuspelem
poskusu še drugič, in če tudi sedaj zbor ni sklepčen, se tretje
ugotavljanje opravi šele po preteku določenega časa (15
minut). Predlagatelj meni, da je ta odmor primeren, saj bi še
daljši odmor pomenil možnost za zavlačevanje dela državnega zbora, krajši čas pa bi onemogočal, da bi se odsotni
poslanci lahko pridružili ostalim pri delu zbora. Pri ugotavljanju navzočnosti je postopek enak opisanemu s to razliko, da
se pri večkratnem povezanem odločanjem tretji poizkus ugotavljanja navzočnosti opravi takoj po drugem brez omenjenega čakanja;
E) zaradi uvedbe sprememb, opisanih pod B) in C), predlog
vsebuje tudi smiselne spremembe postopka izrekanja denarnih kazni neopravičeno odsotnim poslancem. Popravljene pa
so tudi določbe, ki so urejale denarne kazni za neopravičeno
odsotne poslance, saj so denarne kazni odvisne od vrste
odsotnosti.
F) dopolnitev 159. člena iz poglavja o delovnih telesih državnega zbora, ki smiselno državnemu zboru nalaga predsedniku delovnega telesa, da na začetku seje ugotovi, kdo izmed
članov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.
* * * * * *

Predlog sprememb je moč strniti v naslednjem:
A) dosedanji krog odsotnosti poslancev, ki se štejejo za opravičene in so navedeni v 43. členu poslovnika, se v novem 44.
členu razširijo s štirimi novimi in povsem nespornimi odsotnostmi:
- zadržanost poslanca s seje delovnega telesa, zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, katerega
član je,
- zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član
je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji
nadomesti poslanec iste poslanske skupine,
- poslansko delo na terenu v dnevih, ki so s programom dela
državnega zbora zagotovljeni za delo poslancev v volilnih
enotah,
- odsotnost zaradi»obstrukcije«, ki je sedaj urejena v tretjem
odstavku 84. člena poslovnika. Določba je prenošena zaradi
želje, da se na enem mestu naštejejo vsi možni razlogi za
opravičeno odsotnost poslanca s seje;
B) novost je možnost, da vodja poslanske skupine odloča o
službeni opravičljivi odsotnosti poslanca njegove poslanske
skupine (44. a člen). Takšna rešitev temelji na predpostavki,
da je poslanec politik in se je kot član stranke dolžan udeležiti
raznih strankarskih sestankov, itd. Predsednik državnega
zbora v teh primerih ne more presojati opravičljivost takšne
odsotnosti, ampak je zato lahko pristojen le vodja poslanske
skupine, ki tudi pošilja poslance na takšna srečanja. Predlog
pa določa, da mora vodja poslanske skupine zagotoviti, da
odsotnost poslancev njegove poslanske skupine, ki so opravičili svoj izostanek po 44. in 44. a členu, ne presega ene tretjine
vseh članov poslanske skupine. Delovna skupina je to omejitev vnesla zaradi zagotavljanja sklepčnosti zbora oziroma
delovnega telesa in s tem možnosti njunega nemotenega
delovanja. S tem povezan je tudi nov 44. b člen, ki takemu
poslancu avtomatično ne prizna opravičijivosti, če pri tretjem
ugotavljanju sklepčnosti nista navzoči dve tretjine poslancev
njegove poslanske skupine. Tedaj se njegova odgovornost
ugotavlja na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 44. člena
poslovnika:

Za opravičeno odsotnost poslanca se štejejo:

C) predlog uvaja kaznovanje poslanca tudi v primeru, ko le ta
ni opravičil odsotnosti v skladu z novim 44. členom in ni
navzoč na seji zbora, ali pa je navzoč, vendar ne sodeluje pri
odločanju (44. c člen),

- zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in
zdravstvenem zavarovanju,
- službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega
zbora,

BESEDILO DOLOČB POSLOVNIKA ZA KATERE
JE PREDLOŽENA SPREMEMBA*
43. člen
Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora in
njegovih delovnih teles, katerih član je.
Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti predsednika državnega zbora oziroma
predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje,
razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.

D) nov način ugotavljanja sklepčnosti oziroma navzočnosti, ki
pa je le prevzetje dosedanje prakse (62. In 85. člen). Na
poročevalec, št. 10
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Prevzeto po Uradnem listu RS. št. 40/93 in 80/94.

- zadržanost zaradi istočasnega dela drugega delovnega
telesa, katerega član je,
- izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom
državnega zbora oziroma komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve,
- zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo.

'

83. člen
b \1
Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina
vseh poslancev.
• '«
si« v
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina
vseh poslancev, državni zbor veljavno odloča, če sta na seji
navzoči najmanj dve tretjini vseh poslancev.
•
t
*
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost poslancev v
dvorani.
*

44. člen
Generalni sekretar državnega zbora ali sekretar delovnega
telesa pisno obvesti komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o opravičenih in neopravičenih odsotnostih
poslancev s seje državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa.

84. člen t
Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne
naprave, z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev.

45. člen
Na podlagi obvestila o neopravičeni odsotnosti poslanca s
seje predsednik komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve obvesti poslanca o ustreznem znižanju njegove
plače in drugih osebnih prejemkov.

Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se
ugotovi njihova navzočnost tedaj, če je glasovalna naprava
pokvarjena ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave ni. O
načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.

Zoper obvestilo predsednika komisije iz prejšnjega odstavka
ima poslanec pravico ugovora pri tej komisiji v 8 dneh po
prejemu obvestila.

Poimensko klicanje poslancev opravi generalni sekretar
državnega zbora. Vsak poslanec potrdi svojo navzočnost z
besedo »tukaj«. Predsedujoči ponovi ime in priimek poslanca
in ugotovi, da je,navzoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost
poslanca vpiše generalni sekretar državnega zbora pri imenu
in priimku poslanca v seznamu.

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
46. člen

Odsotnost vseh poslancev posamezne poslanske skupine
lahko predstavnik poslanske skupine na seji obrazloži.

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na
sejo, na kateri obravnava ugovor iz prejšnjega člena, povabi
tudi poslanca, ki je vložil ugovor. Poslanec ima pravico, da na
seji komisije svoj ugovor pojasni.

85. člen
Navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.

0 ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru
ugodi in ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in
Potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih
Prejemkov.

Navzočnost na seji se "'lahko ugotavlja tudi med sejo, če
predsedujoči ugotovi, da je potrebno preveriti sklepčnost.

47. člen

159. člen

Za
dneve neopravičene odsotnosti pri odločanju na seji državn
ega zbora poslancu ne pripada plača, regres za prehrano
med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela.

Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeležuje več ko
polovica članov. Vsak član lahko zahteva ugotavljanje sklepčnosti. Seja se lahko tudi ob nesklepčnosti nadaljuje z obravnavo vprašanj, o katerih se ne odloča.

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora v
drugih primerih in za dneve neopravičene odsotnosti s seje
delovnega
telesa državnega zbora poslancu ne pripada polov
'ca plače, regres za prehrano med delom in povračilo strokov za prevoz na delo in z dela.

Če je na nesklepčni seji prisotna najmanj ena tretjina članov,
lahko člani soglasno sklenejo, da obravnavajo tudi vprašanja,
o katerih se odloča, in da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji. Predsednik delovnega telesa mora sklicati redno
sejo, če do konca korespondenčne seje najmanj ena tretjina
članov delovnega telesa ugovarja korespondenčni seji in zahteva sklic redne seje (spremembe Uradni list RS, it. 80/94).

62. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti državni zbor, kdo izmed
Poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more
beležiti.

Predsedujoči obvesti državni zbor, kdo je povabljen na sejo.

Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje
delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega
telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine,
z vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa, razen
če državni zbor z aktom o ustanovitvi delovnega telesa ali
drugim aktom ni določil drugače.

Na začetku seje predsedujoči lahko daje pojasnila v zvezi z
°elom na seji in v zvezi z drugimi vprašanji.

Poslanec, ki nadomešča opravičeno odsotnega poslanca,' se
mora izkazati s pooblastilom vodje poslanske skupine.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je državni zbor sklepčen.

i
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PREDLOG ZAKONA O

UREDITVI

DOLOČENIH

POVEZANIH

Z

GRADITVIJO

ŽELEZNIŠKEGA
OBJEKTOV
NA

ZA

RAZDALJI

DRŽAVNA

OMREŽJA

GRADNJO
PUCONCI

MEJA

ŽELEZNIŠKE

VPRAŠANJ,

IN

PROGE

KOPER-DIVAČA

IN

NOVE
-

PROGE

HODOŠ

-

DRUGEGA TIRA
NA

RAZDALJI

(ZGPHKD)

- EPA 1429 - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 189. seji dne 21. marca
1996 določila besedilo:

Predlagani zakon dopplnjuje veljavno zakonodajo in omogoča izdajo dovoljenja za poseg v prostor in za gradnjo,
ob upoštevanju varovanja zasebnih interesov in tudi javnega interesa države. Zakon, ki bo izjemoma samo za
gradnjo železniškega omrežja na razdalji Puconci Hodoš - državna meja in Koper - Divača določil posebne
pogoje pri pripravljalnih delih, pridobivanju zemljišč pri
izdaji dovoljenja za poseg v prostor in za graditev in v zvezi
z varstvom okolja, bo omogočil nemoteno nadaljevanje
sprejetega Nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture.

- PREDLOGA ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ, POVEZANIH Z GRADITVIJO ŽELEZNIŠKEGA
OMREŽJA IN OBJEKTOV ZA GRADNJO NOVE PROGE NA
RAZDALJI PUCONCI - HODOŠ - DRŽAVNA MEJA IN
DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE NA RAZDALJI
KOPER - DIVAČA,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava in
sprejme po hitrem postopku, kar je razvidno iz Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, ki je bil sprejet v Državnem zboru, da je gradnja
novega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji izredna
potreba države.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

1-1. Železniško omrežje

povečanje stopnje varnosti in uvajanje višjih standardov ob
upoštevanju varstva okolja in racionalizaciji poslovanja. V te
projekte sta vključeni tudi gradnja nove proge za povezavo
Slovenije z Madžarsko na razdalji Puconci - Hodoš državna meja in gradnja drugega tira na odseku Koper Divača.

Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalna programa razvoja slovenske železniške infrastrukture
Zavezal nosilce programa za njegovo realizacijo. Nacionalni
Program razvoja slovenske železniške infrastrukture predvideva tudi dograditev obstoječih prog, kar pomeni dopolnitev
zmogljivosti in višjo stopnjo posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže. Vse to narekuje predvideno povečanje
obsega prevoza, pritegnitev novih prometnih tokov, potrebno

Gradnja drugega tira na razdalji Koper - Divača bo bistveno
povečala zmogljivost proge in s tem izboljšala zaledno povezavo pristanišča Koper, medtem ko gradnja nove neposredne
železniške povezave med Slovenijo in Madžarsko na razdalji
Puconci - Hodoš - državna meja pomeni prednost za Slovenijo zato, ker bo to najkrajša zveza med Koprom in državami
Vzhodne Evrope, s tem pa bodo ustvarjene tudi boljše komercialne možnosti za pritegnitev tovora v pristanišče Koper po
slovenskih progah.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
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meja in drugega tira železniške proge Koper - Divača kar je v
nacionalnem interesu.

Meddržavni komisiji za pripravo in izdelavo postopkov za
gradnjo nove železniške povezave med Rupubliko Slovenijo
in Republiko Madžarsko sta sprejeli podroben vsebinski in
časovni program aktivnosti, ki jih je treba opraviti v obeh
državah v letu 1996 tako, da bi bil omogočen začetek gradnje
te nove proge v prvi polovici leta 1997."Potrjena je bila študija
upravičenosti gradnje prometne p6v»iave med državama in
določen potek nove proge.
it
/c
*!>
i X

Predlagani zakon rešuje temeljno vprašanje, kako uskladiti
varovanje lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb z javno
koristjo države in kako preprečiti veliko materialno škodo, če
ne bi pravočasno začeli s pripravljalnimi in gradbenimi deli in
bi prišlo do zamud pri izvedbi programa gradnje.
Predlagane zakonske rešitve imajo svoj temelj v 33., 67. in 69.
členu Ustave Republike Slovenije.

2. CIUI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA

3. FINANČNE POSLEDICE

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravočasen pričetek
gradnje nove železniške proge Puconci - Hodoš - državna

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za državni
proračun.

BESEDILO ČLENOV ZAKONA

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo dovoliti dostop
na svoja zemljišča osebam, ki se s pogodbami za izvajanje
pripravljalnih del izkažejo z ustreznim pooblastilom SŽ d. d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastniku oziroma uporabniku zemljišč, ki mu je zaradi pripravljalnih del nastala škoda, plačajo odškodnino SŽ d. d.

1. člen

7. člen

Za graditev železniškega omrežja na razdalji Puconci Hodoš - državna meja in Koper - Divača - 2. tir (v nadaljnjem besedilu: železniške proge) v Republiki Sloveniji se
postopki za pridobitev nepremičnin in pridobitev dovoljenja
za poseg v prostor in za gradnjo vodijo po predpisih o razlastitvi, urejanju prostora in naselij, graditvi objektov, varstvu
okolja ter drugih predpisih, če ta zakon ne določa drugače.

Z izvajanjem prenosa lege gradbenih parcel na teren se začne
takoj po uveljavitvi uredbe o lokacijskem načrtu.
Za izvedbo parcelacij se meje parcele obravnavajo in določijo
po poteku meje v veljavnih zemljiškokatastrskih načrtih oziroma po veljavnih podatkih zemljiškega katastra.

2. člen

Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma uporabnikov v postopku zamejitve posestnih meja ali njihovo
nestrinjanje s tako opravljeno zamejitvijo ne zadrži postopka
za izvedbo sprememb glede novonastalih posestnih meja v
zemljiškem katastru in ustreznih zaznamb v zemljiški knjigi.

Nepremičnine pridobivajo v imenu in za račun Republike
Slovenije za graditev železniških prog Slovenske železnice d.
d. (v nadaljnjem besedilu: SŽ d. d.)
II. PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV NEPREMIČNIN IN ZAGOTOVITEV PODLAG ZA TEHNIČNO NAČRTOVANJE

Postopki po določbah tega člena se štejejo za nujne.

3. člen

III. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN, POTREBNIH ZA GRADITEV ŽELEZNIŠKE PROGE

Z uveljavitvijo uredbe Vlade Republike Slovenije o lokacijskem načrtu za: (1) traso železniške proge na razdalji Puconci
- Hodoš - državna meja in (2) traso železniške proge na
razdalji Koper - Divača (v nadaljnjem besedilu: uredba o
lokacijskem načrtu) se lahko začne z izvajanjem raziskav
zemljišča, parcelacijo zemljišča, drugimi merjenji, cenitvijo
nepremičnin in podobnim (v nadaljnjem besedilu: pripravljalna dela) znotraj območja lokacijskega načrta.

8. člen
Po opravljeni parcelaciji zemljišča oziroma najkasneje v 60
dneh po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji se lastnikom
nepremičnin, ki so potrebne za graditev železniške proge,
predlaga sklenitev pogodbe zaradi odkupa njihove nepremičnine oziroma nadomestitve te nepremičnine z drugo ustrezno
nepremičnino v vrednosti, ki jo določi sodni cenilec ali cenilec z licenco Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.

4. člen
Območje lokacijskega načrta po tem zakonu obsega nepremičnine, potrebne za določitev železniške trase in drugih
objektov in naprav, ki so v zvezi z železniško progo ter
gozdnih in drugih površin za neposredno zaščito železniške
proge.

Investitor mora lastnika nepremičnine še pred začetkom
dogovarjanja za sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka
poučiti o vseh njegovih pravicah v postopku za določitev
odškodnine.

Uredba o lokacijskem načrtu določi tudi tolerance pri opredelitvi območja lokacijskega načrta.

Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano cenitvijo
nepremičnine, navedbe lastnika preveri drug cenilec.

5. člen

Če se niti po preveritvi cenitve oziroma najkasneje v šestih
mesecih od dneva, ko je bila lastniku vročena prva ponudba, z
lastnikom ne doseže sporazum o odkupu oziroma nadomestitvi njegove nepremičnine, se uvede postopek za razlastitev.

Če je zaradi gradnje železniške proge potrebna razdelitev
zemljišč na območjih kmetijskih prostorskoureditvenih operacij, investitor krije potrebne stroške za spremembe v parcelacijah.

Za vročanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo
predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem postopku.

6. člen

9. člen

Izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti lastnika oziroma
uporabnika zemljišča najmanj osem dni pred začetkom izvajanja teh del.
poročevalec, št. 10

Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega zemljišča
oziroma gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot
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svojo glavno oeiavnost, sodeluje Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Pri izbiri nadomestnih zemljišč je treba upoštevati pravice
dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz drugih predpisov.
Listine o možnosti razpolaganja zemljišč, ki naj bi bila ponuđena kot nadomestno zemljišče, glede na določbe zakona o
denacionalizaciji priskrbijo SŽ d. d.
10. člen
če je zaradi graditve železniške proge treba porušiti določen
objekt, mora investitor lastniku takega objekta zagotoviti pravično odškodnino.
Pri določanju odškodnine se odškodnini, določeni po drugih
predpisih, doda vrednost, ki zagotavlja nadomestni objekt v
enaki velikosti, funkciji in kakovosti gradnje skladno z veljavnimi standardi in predpisi ter jo ugotovi sodni cenilec ali
cenilec z licenco Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
Ce se z lastnikom objekta doseže sporazum o nadomestni
gradnji objekta, krije investitor stroške projektne in druge
tehnične dokumentacije ter plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda.
11. člen
Če se z lastnikom nepremičnine, ki jo je treba pridobiti,
doseže sporazum za nadomestilo v naravi, je treba razpoložljive nadomestne nepremičnine poiskati na trgu oziroma sprejeti ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga lastnik.
p

ri iskanju nadomestne nepremičnine se upoštevajo zahteve
'astnika,
katerega nepremičnino je treba pridobiti tako, da se
2
nadomestno nepremičnino njegove razmere ne bodo
bistveno
poslabšale v nobeni pomembni okoliščini in bo kar
n
ajbolj ustrezala njegovim interesom.

dene odločbe o kmetijskih prostorskoureditvenih operacijah
po Zakonu o kmetijsKih «jemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,
11/81 in 1/86 ter Uradni. list RS, Št. 9/90, 5/91 in 46/92 odločba US);
-ds*
•
'OS ■
i>u •
t« •
- Potrdilo pristojnega organa, da niso dokončanj postopki po
Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/9}, In 31/93);
r>
- potrdilo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, da niso dokončani postopki lastninskega preoblikovanja in privatizacije;
- potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76
in 23/78 ter Uradni list RS, št. 40/94 - odločba Ustavnega
sodišča) oziroma Zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodarstev (Uradni list SRS, št. 26/73,
29/73 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 76/94 - odločba Ustavnega
sodišča);
- historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarne skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94
in 38/94);
- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki
vračanja premoženja po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS,
št. 13/92, 7/93 in 22/94);
- zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot
javno dobro;
- izjava SŽ d. d., da je bil izveden postopek sporazumevanja z
lastnikom v skladu s tem zakonom in potrdilo pristojnega
upravnega organa, da je uveden postopek razlastitve.
Izjavi SŽ d. d iz zadnje alinee prejšnjega odstavka morajo biti
priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti iz 8. člena tega zakona.

12. člen

Takoj po končanih postopkih iz prve do šeste alinee prvega
odstavka SŽ d. d. izvedejo z lastniki nepremičnin postopek za
pridobitev nepremičnin v skladu s predpisi o razlastitvi in tem
zakonom.

^a zahtevo lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti.
Pa si je sam našel nadomestno nepremičnino, se ta nepremičnina odkupi in prenese na lastnika, če je s cenitvijo obeh
"epremičnln ugotovljena njuna enakovrednost.

SŽ d. d. začnejo z gradbenimi deli v skladu z dovoljenjem za
poseg v prostor in za gradnjo.

je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od
Rednosti ocenjene nepremičnine lastnika, ki jo je treba pridobi,
in lastnik pristane na tako nadomestilo, se lastniku plača
r
®*lika v gotovini.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen

^e je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine, ki jo želi
vPridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba pridobiti,
'Sja od vrednosti njegove ocenjene nepremičnine, se nadomestna
nepremičnina odkupi, če lastnik plača razliko v vredn
°sti obeh nepremičnin.

Dovoljenje za poseg v prostor in za gradnjo drugega tira na
razdalji Koper - Divača in nove železniške povezave Puconci
- Hodoš - državna meja, ki je bilo določeno z uredbo o
lokacijskem načrtu do uveljavitve tega zakona, se izda, če SZ
d d izkažejo, da so poskusile sporazumno pridobiti nepremičnino po dosedanjih predpisih in če predložijo sklenjene
pogodbe oziroma dokaze iz 13. člena tega zakona.

13. člen
^a dokaz po prvi alinei 36. člena Zakona o graditvi objektov
uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) se štejejo sklenjene
P°godbe z lastniki oziroma eden od teh dokazov:

15. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

" zemljiškoknjižnji izpisek, da zemljiškoknjižno niso bile izve-
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OBRAZLOŽITEV
primerih možnost začeti z graditvijo železniške proge tudi na
zemljiščih, ki še niso pridobljena. Takšna rešitev pomeni
poseg v posest in omogoča kasnejši odkup potrebne nepremičnine ob plačilu pravične odškodnine. Predlagano rešitev
narekuje dejstvo, da je treba zaradi nacionalnega interesa in
preprečitve nastanka velike materialne škode zagotoviti pravočasen pričetek gradnje nove železniške proge Puconci Hodoš - državna meja in drugega tira železniške proge Koper
- Divača.

Pri pridobivanju zemljišč oziroma nepremičnin za gradnjo
infrastrukturnih objektov se je izkazalo, da so določbe veljavnega zakona pretoge in zahtevajo dolgotrajne postopke.
Predlagatelj s predlaganim zakonom zagotavlja pravni temelj,
s katerim bo omogočeno pridobiti potrebne nepremičnine v
krajšem času. Če se investitor in prizadeti lastnik ne sporazumeta v zakonsko previđenom roku (šest mesecev), v katerem
mora investitor lastniku ponuditi vse možne nadomestne
nepremičnine, ki jih lahko pridobi na trgu, oziroma z njim
doseči sporazum o višini denarne odškodnine v okviru zakonskih možnosti, se uvede postopek za razlastitev.

To pa nikakor ne pomeni, da bi se posegalo v pravice, ki jih
imajo lastniki objektov, ki jih je treba porušiti, če se ne
sporazumejo o izselitvi. V teh primerih bo pač treba počakati
na dokončanje razlastitvenih postopkov.

Če zaradi objektivnih razlogov ni mogoče pravočasno zagotoviti potrebnih nepremičnin za gradnjo železniške proge, daje
predlagani zakon v ozkem pasu železniške proge v izjemnih

poročevalec, št. 10
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

POSLANCIH

(ZPos-B)

- EPA 1185 - draga obravnava

Podpisani poslanci na podlagi prvega odstavka 174. in
187. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) ter stališč in sklepov
Državnega zbora, sprejetih ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih v prvi
obravnavi na 35. seji Državnega zbora, vlagamo v drugo
obravnavo in sprejem

ZAKONA O POSLANCIH, EPA 1185 - DRUGA OBRAVNAVA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

Skupina poslancev

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora Vam sporočamo, da bomo pri obravnavi
zakona v Državnem zboru in pri delu njegovih delovnih
teles sodelovali podpisani poslanci kot predlagatelji.

4. člen

1. člen
V zakonu o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92 in Ur. I. RS št. 44/94 odločba Ustavnega sodišča U - 1 - 135/92 - 29), se drugi
odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:

37. člen se črta.

»Poslanec ne sme biti član poslovodnega organa, organa
upravljanja ali nadzornega organa gospodarske družbe, javnega podjetja, javnega ali drugega zavoda ali sklada.

38. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:

5. člen
»Poslanec, ki mu je prenehal poslanski mandat, ima po prenehanju pravico do prejemanja nadomestila plače v višini povprečja plač skupaj z dodatki na funkcijo in delovno dobo, ki
jih je prejemal v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem
poslanskega mandata. To pravico ima, dokler se ne zaposli
oziroma upokoji po splošnih predpisih ali po tem zakonu,
vendar najdlje eno leto po prenehanju poslanskega mandata.«

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za članstvo v skupščini gospodarske družbe.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.«
2. člen

6. člen

16. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

Za 38. členom se doda nov 38. a člen, ki se glasi:

»Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje državnega
zbora oziroma njegovega delovnega telesa, katerega član je,
se mu ustrezno zniža plača in drugi osebni prejemki.

»Poslancu, ki mu je prenehal mandat, se čas prejemanja
nadomestila plače po 38. členu tega zakona šteje v delovno
dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki
urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju.«

Plača poslanca po prejšnjem odstavku se lahko zniža največ
za 50%.

7. člen

Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in ukrepi se
določijo s poslovnikom državnega zbora. Z aktom pristojnega
delovnega
telesa državnega zbora se lahko podrobneje razfi|
enijo razlogi za opravičeno odsotnost in način ugotavljanja
°dsotnosti.«

Vstavi se nov 39. člen, ki se glasi:
»Poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandatne dobe Državnega zbora ali zaradi trajne nezmožnosti za
opravljanje poslanske funkcije, lahko uveljavi pravico do
pokojnine ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev
pravice do pokojnine po splošnih predpisih, če je:

3. člen
36

- člen se črta.
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ske pokojnine neodvisno od dopolnjene pokojninske dobe,
starosti in trajanja opravljanja poslanske funkcije.

1. opravljal funkcijo poslanca manj kot eno mandatno dobo,
će je dopolnil 30 let pokojninske dobe in mu funkcija
poslanca ni prenehala na podlagi lastne ddločitve, ter je
dopolnil starost 50 let;

Poslancu se v primeru iz prejšnjega odstavka pokojnina
odmeri v višini 85% pokojninske osnove.

2. opravljal funkcijo poslanca najmanj leno mandatno dobo,
če je dopolnil 25 let pokojninske dobe. ter je dopolnil starost
50 let;
"
t
Cl<
3 opravljal funkcijo poslanca zaporedoma najmanj dve mandatni dobi, če je dopolnil 20 let pokojninske dobe, ter je
dopolnil starost 50 let;

9. člen
Doda se nov 39. b člen, ki se glasi:
»V primeru smrti poslanca pridobijo člani njegove družine
pravico do družinske pokojnine po splošnih predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

4. opravljal funkcijo poslanca najmanj eno mandatno dobo,
če je dopolnil najmanj 15 let pokojninske dobe, ter je dopolnil
starost 65 let.

Osnova za odmero družinske pokojnine je pokojnina umrlega
poslanca, ki bi mu ali mu je pripadala v trenutku smrti.«

Pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, določene po
splošnih predpisih:

10. člen
»Doda se nov 39. c člen, ki se glasi:
Določbe 38. do 39. b člena veljajo tudi za poslanca iz drugega
odstavka 14. člena tega zakona, ki je prenehal opravljati
funkcijo poslanca, razen če odstopi s funkcije poslanca.«

1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka za 30 let pokojninske dobe v višini 80%;
2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka za 25 let pokojninske dobe v višini 75%;

11. člen

3. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka za 20 let pokojninske dobe v višini 70%;

Dodata se nova 41. a in 41. b člen, ki se glasita;
»41. a člen

4. v primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka za 15 let pokojninske dobe v višini 50%.

Določbe tega zakona o materialnih in drugih pogojih za delo
poslancev ter pravice poslancev po prenehanju mandata se
uporabljajo tudi za tiste funkcionarje državnega zbora, ki jih
imenuje državni zbor in jim po določilih poslovnika državnega
zbora funkcija preneha s konstituiranjem novega državnega
zbora.
41. b člen

Odstotek za odmero pokojnine se poveča za 1% na vsako
dopolnjeno leto pokojninske dobe nad dobo, določeno v
prejšnjem odstavku, največ do 85% odstotkov pokojninske
osnove.
Pravico do pokojnine po tem zakonu poslanec lahko uveljavi
v treh mesecih po prenehanju pravice do nadomestila plače iz
38. člena tega zakona.

Kot mandatna doba po 39. členu tega zakona se šteje tudi čas,
ko je poslanec opravljal funkcijo delegata Skupščine Republike Slovenije.«

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 državnega proračuna.«

Za polno mandatno dobo se šteje tudi, če je poslanec opravljal poslansko funkcijo manj kot štiri leta, vendar ne manj kot

Poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandatne
dobe Državnega zbora, ima pravico do dokupa največ štirih
let zavarovalne dobe.

Poslanci iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 7. člena, ki so
opravljali funkcijo poslanca v času prve mandatne dobe
Državnega zbora, lahko uveljavijo pravico do pokojnine ob
pogojih iz 39. člena tudi, če še niso dopolnili 50 let starosti.

8. člen
Doda se nov 39. a člen, ki se glasi;

13. člen

»Poslanec, ki je v času opravljanja poslanskega mandata
trajno izgubil delovno zmožnost, pridobi pravico do invalid-

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

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči državnega zbora preučil in upošteval
opozorila, ki so bila ob prvi obravnavi predloga zakona navedena v mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
in v mnenju komisije Državnega sveta za politični sistem. Ob
tem je predlagatelj predlagane rešitve v zvezi s pravicami
poslancev po preteku mandata, med katere sodi tudi upokojitev pod posebnimi pogoji, preučil tudi z vidika analognih
ureditev v drugih zakonih. Predlagatelj je na nekaterih mestih
predlog zakona spremenil tako, da je bodisi črtal bodisi dodal
nove določbe, kar je obrazloženo v nadaljevanju. Hkrati je
besedilo predloga na več mestih tudi redakcijsko izboljšal.

tične miselnosti oziroma ureditve in določa, da ima poslanec,
ki je do izvolitve opravljal trajno funkcijo v državnem organu,
po prenehanju poslanskega mandata pravico, da nadalje
opravlja to (prejšnjo) funkcijo, če izpolnjuje pogoje za njeno
opravljanje in če to sporoči pristojnemu organu. Takšna
določba je glede na sedanjo ureditev oziroma situacijo neprimerna, kajti z izjemo sodniške funkcije ni videti realne osnove
za takšno privilegirano ureditev za nosilce drugih trajnih
funkcij v državnih organih. Glede sodnikov, katerih položaj je
zaradi pomena njihove funkcije in posebnosti njihovega statusa specifičen, pa že 40. člen Zakona o sodniški službi (Ur. I.
RS št. 19/94) izrecno določa, da sodniku, ki je izvoljen za
poslanca, sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz
sodniške službe mirujejo. Poleg tega 106. člen istega zakona
že tudi izrecno določa, da se z dnem uveljavitve zakona o

V 3. členu je določeno, da se črta 36. člen zakona o poslancih.
Določba 36. člena predstavlja ostanek prejšnje pravno-poliporočevalec, št. 10
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zarja na nujnost uvrstitve takšnega pogoja (določitev starostne meje za upokojitev) v sklop posebnih pogojev za pridobitev pravice do upokojitve po zakonu o poslancih. V četrti
točki prvega odstavka je predlagatelj določil celo bistveno
višjo starostno mejo 65 let, zaradi česar je v kombinaciji z njo
pogojil pravico do pokojnine le z eno mandatno dobo in z
najmanj 15 leti pokojninske dobe. V drugem odstavku je
predlagatelj višino pokojninske odmere določil v enakem
odstotku za poslanke in poslance, s čimer je, v sistemu te
posebne ureditve, poudaril' njihov enakopraven položaj. V
prvem odstavku je črtano besedilo »in ne izpolnjuje pogojev
za opravljanje prejšnje funkcije ali dela v državnem organu ter
iz objektivnih razlogov ne more dobiti druge ustrezne zaposlitve oziroma iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve«. S črtanjem
36. in 37. člena (3. in 4. člen predloga) je postalo citirano
besedilo brezpredmetno. Dodan je tudi nov zadnji odstavek 7.
člena, ki daje poslancu, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandatne dobe Državnega zbora, pravico do dokupa
največ štirih let zavarovalne dobe.

sodniški službi za sodnike preneha uporabljati določba 36.
<5lena zakona o poslancih.
Predlagatelj je spremenil 4. člen predloga in sicer tako, da je z
njim določil le, da se 37. člen zakona o poslancih črta. S tem
/e predlagatelj odstopil od rešitve, ki jo je predlagal v prvi
obravnavi, kjer je veljavni 37. člen nadomestil z določbo s
katero je predvidel, da bi imel poslanec po prenehanju
Poslanskega mandata do nastopa prejšnje funkcije ali dela
oziroma do nastopa novega dela, vendar najdlje tri mesece po
prenehanju mandata, pravico do nadomestila plače v višini
plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poslanca.
Pravico do nadomestila plače po prenehanju poslanskega
Mandata (pod določenimi pogoji) določa že 5. člen predloga,
razlogi za črtanje 37. člena zakona pa so analogni razlogom
*a črtanje 36. člena zakona (3. člen predloga), pri čemer pa so
predvsem tudi posledica nerealnosti te določbe. Možnosti za
dejansko realizacijo 36. člena zakona, ki določa pravico do
vrnitve poslanca po prenehanju mandata na prejšnje delo
oziroma mu zagotavlja drugo delo, ki utreza vrsti in stopnji
njegove strokovne izobrazbe, so namreč minimalne, saj je v
praksi takšno določbo praviloma nemogoče dosledno uresničevati.

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo ponovno preučil določbo 8. člena predloga zakona iz
prve obravnave, ki je za poslance, ki ne izpolnjujejo pogojev
za upokojitev, določal pravico do odpravnine ter določal
osnovo za njeno odmero. Ker bi bila takšna rešitev v okviru
splošne ureditve pravic po prenehanju delovnega razmerja po
našem sistemu neustrezna, saj pojma odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja naš pravni red ne pozna, se je
predlagatelj odločil, da ta člen v celoti črta.

V 5. členu je v prvem odstavku črtano besedilo, ki pogojuje
Pravico do prejemanja plače in drugih osebnih prejemkov
največ eno leto po prenehanju mandata z neizpolnjevanjem
Pogojev za nadaljnje opravljanje prejšnje funkcije ali dela v
državnem organu ter z objektivno nezmožnostjo pridobitve
druge ustrezne zaposlitve oziroma nadaljevanja prejšnjega
dola. Poleg tega sta besedni zvezi -če dotlej ni izpolnil pogoiov za upokojitev in »dokler ne izpolni pogojev za upokojitevm nadomeščeni z besednima zvezama »če se dotlej ni
u
Pokojil» ter »dokler se ne... upokoji.« S tem in upoštevaje
ostale določbe tega člena se predlagatelj opredeljuje za reši'ev, po kateri je poslancem na splošno največ eno leto po
Prenehanju mandata zagotovljena materialna varnost v obliki
Prejemanja nadomestila plače v višini povprečja plač skupaj z
dodatki na funkcijo in delovno dobo, ki jih je poslanec preje"tel zadnjih 12 mesecev pred prenehanjem poslanskega mandata. Takšna rešitev naj poslancem zagotovi dovolj časa, da si
najdejo ustrezno zaposlitev. Če se zaposlijo ali upokojijo že
Pred potekom enega leta po prenehanju mandata, jim ta
Pravica ugasne. V skladu s takšno zasnovo je črtan tudi drugi
odstavek 5. člena, ki je določal, da se poslancu pravica do
nadomestila plače podaljša do izpolnitve pogojev za upokoji'®v
po splošnih predpisih, vendar najdlje še za eno leto, kar bi
v
skrajnem primeru pomenilo, da lahko poslanec prejema
navedeno nadomestilo tudi še dve leti po prenehanju mandata. Prav tako je črtan zadnji odstavek, ki je določal način
dokazovanja neizpolnjevanja pogojev za opravljanje prejšnje
'Unkcije ali dela v državnem organu. Takšno dokazovanje je
*8 poslanca z zakonom nemogoče zagotoviti v takšni meri, ki
omogočala objektivno presojo. Poleg tega je v prvem
odstavku črtana besedna zveza »ali dobiti druge ustrezne
zaposlitve«, ki se pojavlja v tem odstavku dvakrat - popravek
io redakcijski, saj ta besedna zveza tako še vedno ostaja v
določbi tega odstavka in ohranja svoj celotni pomen. Iz istih
(redakcijskih) razlogov je v prvem stavku črtana tudi besedna
zveza »če dotlej ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih
Predpisih ali po tem zakonu«, kajti vsebina te besedne zveze
lo ustrezno zajeta v drugem stavku besedila tega člena.

Kot nov 8. člen je predlagatelj v besedilo predloga vnesel
določbo, po kateri se v zakonu doda nov 39. a člen, ki določa,
da pridobi poslanec, ki je v času opravljanja poslanskega
mandata trajno izgubil delovno zmožnost, pravico do invalidske pokojnine neodvisno od dopolnjene pokojninske dobe,
starosti in trajanja opravljanja poslanske funkcije. Ta pokojnina se poslancu odmeri v višini 85% pokojninske osnove. Z
novim 9. členom je v besedilo predloga vnešen nov 39. b člen,
ki določa, da pridobijo v primeru smrti poslanca člani njegove
družine pravico do družinske pokojnine po splošnih predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Osnova za
odmero družinske pokojnine je pokojnina umrlega poslanca,
ki bi mu ali mu je pripadala v trenutku smrti. Oba nova člena
upoštevata specifičnosti položaja in funkcije poslanca, ki jim
je treba ustrezno prilagoditi tudi možnost invalidske upokojitve in prejemanja družinske pokojnine.
V skladu z navedenimi spremembami so nadaljnji členi
ustrezno preštevilčeni.
Besedilo 10. člena predloga zakona je redakcijsko popravljeno, tako da je sedaj v določbi tega člena jasno opredeljen
naslovljenec, to je poslanec iz drugega odstavka 14. člena
zakona (t. i. nadomestni poslanec). Poleg tega se uporaba te
določbe sedaj razteza na člene od 38 do 39. b, kar je v
redakcijskem pogledu posledica črtanja 37. člena (predlog za
prvo obravnavo se je skliceval tudi na 37. člen zakona), po
vsebinski plati pa takšen obseg sklicevanja te določbe na
druge člene ustreza njenemu osnovnemu namenu, saj se tako
za poslanca iz drugega odstavka 14. člena zakona uporabljajo
prav vse določbe, ki urejajo pravice poslancev po prenehanju
mandata. To ne velja le za primer, če poslanec (sam) odstopi s
funkcije poslanca.
*

^ 6- členu predloga je predlagatelj črtal sklicevanje na 37.
*lon zakona, kar je redakcijski popravek (37. člen se namreč v
°olotl črta). Poleg tega pa je v skladu z načelom sorazmernosti urejanja pravic poslancev po prenehanju mandata z osta'irni kategorijami oseb in v skladu s kontekstom predloga
zakona
črtal tudi zadnja dva stavka 6. člena, ki določata
r
ogres za letni dopust (ta je zajet že z nadomestilom iz 5. člena
Predloga) ter odpravnino.

V 11. členu je predlagatelj upoštevaje pripombe Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve črtal novo predlagano
določbo prvega odstavka 41. a člena, ki je predvidevala, da se
določbe od 39. do 39. b člena uporabljajo tudi za tiste javne
funkcionarje, ki jih voli državni zbor za mandatno dobo,
določeno z zakonom, in ne morejo biti ponovno izvoljeni.
Razlog za črtanje te določbe je neustreznost uporabe določil
o pravicah poslancev po prenehanju poslanskega mandata za
tiste kategorije subjektov, ki jih je zajemala navedena določba
41. a člena, kajti poslanska funkcija je glede na te druge
subjekte v marsičem specifična (npr. izvolitev na splošnih
volitvah, časovno omejen in reprezentativen oziroma svoboden mandat, politična narava funkcije). Glede na zgoraj ome-

^ členu je predlagatelj v prvem odstavku k posebnim
Pogojem za pridobitev pokojnine, ki jih je vseboval že pred'og, predložen za prvo obravnavo, dodal tudi splošni pogoj
dosežene
starosti najmanj 50 let. Gre za dopolnitev, ki upo®Va mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve,
"oPosredno pa predvsem oceno ustavnega sodišča, ki opo43
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prvega mandata državnega zbora, na volitvah kandidirali in
bili izvoljeni v času, ko je za njih veljal še 39. člen zakona o
poslancih, ki ga je kasneje ustavno sodišče razveljavilo.
Takšna naknadna razveljavitev je bistveno spremenila del
pravne ureditve pravic poslancev po prenehanju njihovega
mandata in s tem posegla v pravno varnost (predvidljivost in
zanesljivost glede določitve pravic in pravnih razmerij)
poslancev sedanjega mandata. Vse to utemeljuje ne le
potrebo po novi ureditvi tega področja, temveč tudi potrebo
po navedeni prehodni določbi (novega) 12. člena predloga, ki
sicer upošteva spremenjene razmere, vendar pa hkrati zagotavlja tudi minimalno pravno varnost naslovljencev zakona o
poslancih, ki so nastopili svoje mandate pod drugačnimi
pravnimi pogoji (pravicami).

njene spremembe v predlogu, je tudi v 11. členu predloga
številka 39 nadomeščena s številko 39. b, kar pomeni, da se
določbe o pravicah do invalidske in družinske pokojnine (8. in
9. člen predloga) uporabljajo tudi za tiste javne funkcionarje,
ki jih voli državni zbor za mandatno dobo, določeno z zakonom, in ne morejo biti ponovno izvoljeni (gre za funkcionarje,
katerih funkcija in delo sta bistveno povezana z delovanjem
državnega zbora). Poleg tega je v 11. Členu določeno tudi, da
se za polno mandatno dobo šteje tudi, če je poslanec opravljal poslansko funkcijo manj kot 4 leta, vendar ne manj kot dve
leti.
Predlagatelj je v predlog uvrstil tudi nov 12. člen, ki vsebuje
prehodno določbo. Ta določa, da lahko poslanci, ki so opravljali funkcijo poslanca v času prve mandatne dobe državnega
zbora, uveljavijo pravico do pokojnine ob pogojih iz 39. člena
tudi, če še niso dopolnili 50 let starosti. Ta prehodna ureditev
upošteva dejstvo, da so poslanci sedanjega mandata, tj.
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V skladu z določitvijo novega 12. člena je končna določba
prejšnjega 12. člena redakcijsko preštevilčena v 13. člen.
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OSEBNI

IZKAZNICI

(ZOIzk)

- EPA 1085 - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra
1995 določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 34. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27/9-1995 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za •
notranje zadeve,
- Božidar HUMAR, državni podsekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o osebni
izkaznici - druga obravnava.

besedilo členov

Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi
drugi osebi ali uporabiti tujo osebno izkaznico kot svojo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne izkaznice vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice.
1. člen

II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje svojo
istovetnost in državljanstvo.

4. člen
Osebno izkaznico izda pristojna upravna enota, na območju
katere ima državljan stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod
državne meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno z
meddržavnim sporazumom.

Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega zakona in
določbo prejšnjega odstavka izda državljanu, ki v času izdaje
osebne izkaznice še nima urejene prijave stalnega prebivališča, osebno izkaznico upravna enota, na območju katere
ima začasno prebivališče.

2. člen
Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim prebiva'iščem v Republiki Sloveniji.

5. člen

Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
dopolni 18 let starosti in nima veljavne javne listine, oprem'iene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, mora imeti
osebno izkaznico.

Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister
za notranje zadeve. Obrazce osebnih izkaznic, osebne izkaznice in obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice izdeluje
podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister za notranje
zadeve.

Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico.
3. člen

6. člen

Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz drugega
°dstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe, ki je po
*akonu za to pooblaščena, dati na vpogled.

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, izda pristojni organ
45
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osebno izkaznico pripadniku narodne skupnosti
na dvojezič4 jr
nem obrazcu.
'
j it >■
V primeru, da državljan ne želi imeti osebne izkaznice na
dvojezičnem obrazcu, se mu izda osebna izkaznica na
obrazcu v slovenskem jeziku.

Imetnik osebne izkaznice iz 1. točke prejšnjega odstavka
oziroma državljan iz 2. točke prejšnjega odstavka mora
osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v osmih dneh
po nastopu razloga iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka.
IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE

III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE

12. člen

7. člen
t
V J»
Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri
pristojnem organu.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni
poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še
ni dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo
petih let.

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.

Državljanu, ki izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih
izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

13. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem
obrazcu.

V primeru iz drugega odstavka 4. člena tega zakona se
osebna izkaznica izda z veljavnostjo enega leta.

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:

8. člen

1. priimek in ime;
2. rojstni datum in spol;
3. stalno prebivališče (v primeru iz drugega odstavka 4. člena
tega zakona začasno prebivališče);
4. državljanstvo;
5. datum in kraj vložitve vloge;
6. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika;
7. občino stalnega prebivališča (v primeru iz drugega
odstavka 4. člena tega zakona občino začasnega prebivališča).

Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po Zakonu
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije pristojen
zahtevati zavrnitev izdaje potne listine, iz tam navedenih
razlogov prepove uporabo osebne izkaznice za prehod
državne meje.
O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti
organ iz prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v osebni
izkaznici.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene

V primeru iz 6. člena tega zakona je potrebno navesti tudi
jezik narodne skupnosti.

O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje mora pristojno sodišče ali organ
iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti pristojni
organ.

Vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno priložiti fotografijo predpisane velikosti.

Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po preteku
enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega zakona, se šteje, da so razlogi za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje prenehali.

14. člen

V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti resnične podatke.

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznaniti
pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3.
in 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena, podatke iz
četrte alinee drugega odstavka 15. člena tega zakona ter
navedbo okoliščin pogrešitve osebne izkaznice.

Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena,
pristojni organ državljanu v osebni izkaznici izbriše prepoved
uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje na vlogo
državljana oziroma jo zamenja z novo.

Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v osmih
dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu
organu na način, določen v prejšnjem odstavku.

10. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico
najpozneje v 30 dneh, če:

Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.

1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega
drugega razloga ni več uporabna.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda
pristojni organ potrdilo, na podlagi katerega državljan prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaznico po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo
za izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v 13. členu
tega zakona.

V. EVIDENCE

11. člen
Ne glede na določbo 7. člena tega zakona veljavnost osebne
izkaznice preneha:

15. člen
Pristojni organi vodijo in vzdržujejo evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.

1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če državljan odjavi stalno prebivališče zaradi odselitve iz
Republike Slovenije.
poročevalec, št. 10

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
46

3. državljan, |<i osebpe izkaznice v določenem roku ne izroči
pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena);
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu
organu (drugi odstavek^1. člena);, ",
5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne
naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice
(prvi, drugi in tretji odstavek,1,4. člena).
.

~ podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona,
~ datum izdaje osebne izkaznice,
~ veljavnost osebne izkaznice,
~ serijsko in registrsko številko osebne izkaznice,
~ podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih
'zkaznicah,
~ podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Psebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let po
izdaji nove osebne izkaznice, vendar najdalj 20 let od dneva
izdaje oziroma 5 let po prenehanju veljavnosti osebne izkaz"ice iz 11. člena tega zakona, razen podatkov iz 8. člena tega
zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha
razlog za njihovo vodenje.

Z denarno kaznijo 20.000 t6larjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom
zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3.
člena).
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe

16. člen

20. člen

Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo delavci pristojnega organa za opravljanje nalog s
svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi
Pooblaščene
uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve, če
9re za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerin iz 8.
člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in Ministrstvo za
obrambo.

Denarno kazen o prekršku iz 18. in 19. člena tega zakona s
sklepom izreče uradna oseba, ki je za to pooblaščena v skladu
z Zakonom o prekrških.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen

Osebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati
Pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona
samo
za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice
'n jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.

Minister za notranje zadeve v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona:
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica
osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve
in uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona;
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.

Vi. NADZOR
17. člen
Nadzor
nad izvajanjem tega zakona opravlja Ministrstvo za
n
°tranje zadeve.
V|

'- KAZENSKE DOLOČBE

* 22. člen

18. člen

Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi Pravilnika o spremembi pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
(Uradni list RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka njene
veljavnosti, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega zakona.

j;ar denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
*avljan:
!• k' nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine, opremlene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi odstavek
a Kl
£!ena);
t na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblašča. noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne listine
tPfvi odstavek 3. člena);
• to svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali
Porabi tujo osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek 3.
ciena);
• ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične
Podatke (peti odstavek 13. člena).

Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika iz prejšnjega odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od pričetka
uporabe tega zakona.
23. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki
Sloveniji preneha uporabljati Zakon o temeljnih podatkih za
osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št 6/79).
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata veljati
Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in
42/86) in Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
(Uradni list SRS, št. 16/81, 2/89 in 33/91).

19. člen
* denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico (tretji odstaP6k *• člena);
I- oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno
Kaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice
I' odstavek 3. člena);

24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v treh mesecih
po uveljavitvi.

■
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OBRAZLOŽITEV
A -(
S to rešitvijo predlagatelj sledi teritorialnemu načelu, hkrati
pa daje posamezniku možnost, da zahteva osebno izkaznico
na obrazcu v slovenskem jeziku, s čimer je upoštevano personalno načelo uveljavljanja pravice do izdaje osebne izkaznice.
Pri tem predlagatelj ne posega v zagotovljen standard pravic,
ki jih imajo pripadniki narodnih skupnosti, upošteva pa
načelo enakosti ustavno varovanih pravic vseh, ki na teh
območjih živijo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 3ff, seji, dne 27.9.1995,
obravnaval predlog zakona o osebni izkaznici - prva obravnava. Predlagatelju je naložil, da v skladu s stališči in sklepi
Državnega zbora pripravi besedilo predloga zakona za drugo
obravnavo, pri tem pa naj prouči in po možnosti upošteva
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki, ne pa tudi
redakcijski popravki in jezikovne izboljšave.

V zvezi s tem želi predlagatelj opozoriti na 4. člen Zakona o
upravi, ki določa uradni jezik pri poslovanju v državni upravi.
Zakon določa, da na območjih občin, v katerih živita avtohtoni
italijanska in madžarska narodna skupnost, uprava posluje,
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v
jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju,
uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. Ker predstavlja
Zakon o upravi za nas sistemski zakon, bi bilo s pravno
sistemskega in nomotehničnega stališča pravilno, da Zakon o
osebni Izkaznici tega ne bi posebej urejal. Ocenjujemo pa, da
bi pri izvajanju zakona naleteli na težave, kako v praksi preveriti, ali stranka dejansko uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. Zato se je predlagatelj odločil za predlagano formulacijo člena, formulacijo, ki bo državnim organom omogočila
izvajanje zakona. Posredno pa bo predlagana rešitev zahtevala tudi spremembo Zakona o upravi.

V skladu z navedenim je besedilo predlaganega zakona za
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno z naslednjim;
V 4. členu, ki se v celoti nanaša na pristojnost izdaje osebne
izkaznice, je predlagatelj na osnovi mnenja Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve dodatno proučil določbo drugega odstavka 4. člena in črtal besedo »lahko«, s čimer je
izključil možnost odločanja po prostem preudarku. Vsebino
prvotnega besedila drugega odstavka je ohranil v tem členu,
saj meni, da bi prenos v splošne določbe rušil koncept splošnih načel zakona, ki veže izdajo osebne izkaznice na stalno
prebivališče, na katerega je sicer vezana tudi večina pravic,
urejenih v veljavni zakonodaji. Navedeno določbo pa je predlagatelj vgradil v zakon le zaradi iskanja rešitev za tiste primere, ko oseba iz utemeljnih razlogov še nima urejene prijave
stalnega prebivališča.

Pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve k 10.
členu je predlagatelj v celoti upošteval in spremenil 1. točko
prvega odstavka tako, da je besedo »in~ nadomestil z besedo
»ali'.

Predlagatelj je v skladu s stališčem Državnega zbora ponovno
proučil rešitev v 6. členu z vidika skladnosti z Ustavo Republike Slovenije in z vidika osamosvojitvenih obljub Republike
Slovenije, da se raven zaščite manjšin ne bo znižala, in pri tem
izhajal iz načela sorazmernosti kot načela varstva pravnega
reda. Tako je določil novo besedilo 6. člena:

V 13. členu je predlagatelj na podlagi stališča Državnega
zbora v 2. točki drugega odstavka tega člena črtal uporabo
enotne matične številke občana in dodal 7. točko, ki se glasi:
»občino stalnega prebivališča (v primeru iz drugega odstavka
4. člena tega zakona občino začasnega prebivališča). '

••Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, izda pristojni organ
osebno izkaznico pripadniku narodne skupnosti na dvojezičnem obrazcu.

V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je predlagatelj ponovno proučil 30-dnevni rok iz
drugega odstavka 16. člena, v katerem je pooblaščeno
podjetje oz. organizacija dolžna uničiti osebne podatke, vsebovane v vlogi za izdajo osebne izkaznice, in ugotovil, da je
predlagani rok ustrezen oziroma potreben za celotni potek
izdelave in vročitve osebne izkaznice državljanu.

V primeru, da državljan ne želi imeti osebne izkaznice na
dvojezičnem obrazcu, se mu izda osebna izkaznica na
obrazcu v slovenskem jeziku.'

izboljšano, besedi »na vlogo« pa se nadomestita z besedama
»na zahtevo«.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Amandma k 13. členu
1. Amandma k 8. členu

2. točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;«.

V drugem odstavku 8. člena se za besedo »izkaznici« črta pika
in doda besedilo »na način, ki ga predpiše minister za notranje zadeve.«.

Obrazložitev
Predlagatelj meni, da je podatek o osebni identifikacijski
številki (pri nas EMŠO) kot sestavnem delu obrazca vloge za
izdajo osebne izkaznice nujen, saj je le na ta način mogoče
natančno, učinkovito in ekonomično ugotoviti identifikacijske
podatke o osebi. Ker je EMŠO del veljavnega, pozitivno-pravnega sistema, predlagatelj meni, da njene uporabe ne kaže
parcialno in ravno v tem zakonu izrivati in izpodbijati, vsaj
dokler se uporablja še v mnogih drugih primerih in je uzakonjena in urejena v veljavnih zakonih.

Obrazložitev
Amandma je potreben zaradi nedvomne potrebe po ureditvi
načina označitve prepovedi uporabe osebne izkaznice za
prehod državne meje, kar naj bi urejal podzakonski predpis.
2. Amandma k 9. členu
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če so
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni organ v
osebni izkaznici na zahtevo državljana izbriše prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.«

Enotna matična številka občana je bila vpeljana z Zakonom o
uvedbi matične številke občana in z Zakonom o enotni
matični številki občana. Osebna identifikacijska številka kot
stalna, unikatna referenčna številka posameznika je namenjena predvsem delovanju centralnega registra prebivalstva,
preprečevanju dvojnih in napačnih zapisov in povezovanju
podatkov v uradnih evidencah.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave. Potreben je zaradi uskladitve
besedila z drugim odstavkom 8. člena. Besedilo je jezikovno
poročevalec, št. 10
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som naslednjih volitev - še ni zaključen. Spremembe
območja občin bodo tako povzročile neusklajenost podatkov
na osebni izkaznici z dejanskim stanjem in vsakokratno zamenjavo osebne izkaznice.

Tako se je kot povezovalni znak uveljavila na vseh tistih
upravnih področjih, kjer je organ državne uprave pred sprejetjem odločitve (npr. izdaje upravne odločbe) dolžan preveriti
identifikacijske podatke o osebi. To še posebej velja za
osebno izkaznico kot javno listino, ki predstavlja temeljni
dokument za dokazovanje istovetnosti. Tudi druge javne
listine, s katerimi se lahko dokazuje istovetnost (potni list,
vozniško dovoljenje), že vsebujejo podatek o EMŠO. Tako bi
izključitev tega podatka iz osebne izkaznice, kot temeljne
javne listine za dokazovanje istovetnosti, zmanjšala njeno
učinkovitost pri uveljavljanju temeljnih pravic in obveznosti
državljana in pri nastopanju v pravnem prometu. Ukinitev
EMŠO bi pripeljala do situacije, ko bi postala osebna izkaznica brez tega podatka zaradi dolžnosti državljanov, da v
postopkih, predpisanih z zakoni, posredujejo EMŠO, drugorazredni dokument za dokazovanje istovetnosti. Glede na navedeno predlagatelj meni, da bi bilo potrebno uporabo EMŠO
celovito urediti, s čimer bi se izognili vsem negativnim pojavom, ki bi lahko nastali ob parcialnem reševanju omenjene
problematike. Nenatančna identifikacija posameznikov
pomeni poleg zmanjšanja učinkovitosti državne uprave tudi
neposredno ogrožanje z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic
in svoboščin državljanov. Z ukinitvijo EMŠO bi se povečalo
tveganje napačne ugotovitve istovetnosti in možnosti zlorab
osebne izkaznice kot javne listine.

5. Amandma k 13. členu

,
t.
V 13. členu se črta besedilo tretjega odstavka, ki se glasi »V
primeru iz 6. člena tega zakona je potrebno navesti tudi jezik
narodne skupnosti.«.
'
t
Obrazložitev
Ker je predlagatelj sledil stališčem in sklepom Državnega
zbora in po ponovni proučitvi v 6. členu črtal pogoj uporabe
italijanskega oziroma madžarskega jezika, je vsebinsko treba
uskladiti tudi 13. člen, saj podatek o jeziku narodne skupnosti
glede na predlagano besedilo 6. člena ni potreben.
6. Amandma k 15. členu
V prvi alinei drugega odstavka se za besedo »drugega«
dodata besedi »in tretjega«.
Obrazložitev

Iz navedenega izhaja, da je podatek o EMŠO kot edini enoznačen podatek o osebi na vlogi za izdajo osebne izkaznice
nujen, saj bi z njegovo ukinitvijo prihajalo do številnih težav,
žal predvsem na škodo državljana.

Po ponovni proučitvi 15. člena je predlagatelj ugotovil, da
vsebina evidence ne vsebuje fotografije, ki je sestavni del
vloge za izdajo osebne izkaznice in jo je torej potrebno
vključiti v evidenco, ki jo vodi pristojni organ.

4. Amandma k 13. členu

7. Amandma k 18. členu

črta se besedilo 7. točke drugega odstavka, ki se glasi »7.
občino stalnega prebivališča (v primeru iz drugega odstavka
4. člena tega zakona občino začasnega prebivališča).«

V 4. točki 18. člena se beseda »peti« nadomesti z besedo
»četrti«.

Obrazložitev

Obrazložitev

t
Zaradi vsebine amandmaja k 13. členu, po katerem se črta
besedilo tretjega odstavka, je potrebno v kazenskih določbah
4. točko 18. člena uskladiti z zaporedjem odstavkov 13. člena.

Predlagatelj izrecno ne nasprotuje vključitvi občine stalnega
prebivališča, vendar meni, da je takšen podatek nepotreben in
ne služi namenu osebne izkaznice. Pri določitvi podatka o
stalnem prebivališču je predlagatelj sledil Zakonu o evidenci
in nastanitvi občanov in o registru prebivalstva, ki stalno
prebivališče opredeljuje kot naselje (ne kot občino), v katerem
se občan naseli z namenom, da v njem stalno živi.

8. Amandma k 21. členu
V 1. točki 21. člena se za besedo »zakona« črta podpičje in
doda besedilo: »in način označitve prepovedi iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona;«.

S tem podatkom bi se tudi zmanjšala trajnost osebne izkaznice, saj proces oblikovanja območij občin - glede na sodbo
Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da sta 2. in 3. člen Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. I. RS, št.
60/94) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije in da jih mora
Državni zbor odpraviti najkasneje v šestih mesecih pred razpi-

Obrazložitev
Amandma je potreben zaradi uskladitve besedila z drugim
odstavkom 8. člena glede na amandma k 8. členu.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

OBRAMBI

(ZObr-A)

- EPA 1423 - prva obravnava

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljam v prvo obravnavo in sprejem

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in
pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBRAMBI

|v0 Hva|jca

,f

UVOD

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC SPREJEMA ZAKONA

1. OCENA STANJA

Zakon ne bo imel finančnih posledic.

S sprejemom Zakona o obrambi je prišlo do situacije, ko so
vsi profesionalno zaposleni v Slovenski vojski, zaposleni po
pogodbi za dobo 5 ali 10 let. To praktično pomeni, da se je
tudi delovno razmerje zaposlenim v Slovenski vojski iz zaposlitve za nedoločen čas, spremenilo v določen čas. Ker je
zakon to uredil za nazaj, je to še posebej sporno. Tako je
zakon zaposlenim v Slovenski vojski poleg drugih pogojev in
omejitev odprl vrsto dilem o profesionalni karieri v Slovenski
vojski.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O OBRAMBI (UR.
LIST RS, ŠT. 82/94), ZA KATERE SE
PREDLAGAJO DOPOLNITVE IN SPREMEMBE
1. člen
V 92. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS. št. 62/94) se doda
nov odstavek, ki se glasi:

Zaposlovanje po pogodbi je bilo prvotno zamišljeno, kot
način s katerim se zagotovi, da se tisti, ki ne morejo več
opravljati nalog v Slovenski vojski zaposlijo na drugih področjih, medtem ko morajo najbolši kadri v Slovenski vojski tudi
ostati, ne da bi trepetali pred morebitnim nepodaljšanjem
pogodbe.

»Podčastniki in častniki Slovenske vojske, ki izpolnjujejo
pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, lahko po dvakratni sklenitvi in izvršitvi pogodbe o zaposlitvi sklenejo
pogodbo, s katero se jim ne omeji časa trajanja pogodbe «
2. člen

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

V 109. členu se črta besedilo 3. in 4. odstavka ter nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:

Razlogi za sprejem tega zakona so v tem, ker je področje
sistemsko nedodelano in zahteva jasen status in perspektivo
zaposlenih. Da bi se to zagotovilo predlagamo, da se zaposlenim, ki so imeli status zaposlenih za nedoločen čas v času
uveljavitve zakona, ta prvotni status ponovno uveljavi. Ob tem
Pa se zagotovi tistim, ki so se že, skozi trajanje dveh pogodb,
dokazali v obrambnem sistemu, da tudi v naprej ostanejo v
Slovenski vojski, brez omejitve trajanja pogodbe.

»Pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, ki so bili z dnem
uveljavitve Zakona o obrambi zaposleni za nedoločen čas,
sklenejo pogodbo, s katero se jim ne omeji časa trajanja
pogodbe.
Z dnem uveljavitve tega zakona se pogodbe, ki so bile sklenjene po prejšnjem 3. odstavku 109. člena, uskladijo z določili
tega zakona v roku treh mesecev «

3

- CILJI IN NAČELA ZAKONA

C'lj
zakona je urediti status zaposlenih v Slovenski vojski na
n
ačin, da bo omogočeno strokovno delo na daljši rok ter da
se bo za zaposlene v Slovenski vojski našlo ustrezno rešitev
statusa zaposlenih.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Sedanji Zakon o obrambi je poleg drugega tudi novost v zvezi
s statusom poklicnih častnikov in podčastnikov v Slovenski
vojski. Zaradi specifičnosti dela in nalog na obrambnem
področju je bilo to potrebno. Vendar pa se je pri tem prezrlo
osnovne pravice do tedaj zaposlenih, ki so, kot drugi delavci v
državni upravi, imeli status zaposlenih za nedoločen čas,
sprejem zakona pa je to stanje spremenil v določen čas.
tli
■.
Ker s tem pride do absurda, da ima naša država vse zaposlene
v Slovenski vojski zaposlene za določen čas, ni dosežen
namen zakona, kot je bil prvotno predlagan, da se spremeni
režim pri tistih, ki na novo prihajajo v Slovensko vojsko.

Namen uvedbe pogodb je bil, da se omeji starostna struktura
starejših letnikov v Slovenski vojski, kar se doseže s tem, da
se najboljšim omogoči nadaljevanje kariere v Slovenski vojski. Sedanji sistem pa je prinesel stanje, ko bi bili vsi zaposleni
v Slovenski vojski skoraj istočasno na tem, da se jim izteče
pogodba ter se znajdejo pred problemom podaljšanja
pogodb. Ker to zagotovo ni bil namen zakona, smatramo, da
je potrebno spremeniti tista določila Zakona o obrambi, ki
sedaj urejajo status zaposlenih za nazaj in pa da po preteku
časa dveh pogodb najboljši kadri, ki izpolnjujejo tudi vse
potrebne kriterije za nadaljevanje dela v Slovenski vojski,
ostanejo v obrambnem sistemu Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

rano kot visokošolsko izobraževanje, lahko sklene pogodbo o
zaposlitvi brez dodatnih pogojev, določenih v drugem
odstavku tega člena.

92. člen

(5) Ženskam se v pripravniško dobo všteva stažiranje v vojaških enotah pred ali po končani vojaški šoli iz drugega
odstavka tega člena.

(pogodba o zaposlitvi)
(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške
službe, lahko z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi kot
kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika. Pogodba se
sklene:
- za vojaka za pet let in se nato lahko podaljšuje za enako
časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti;
- za podčastnika za deset let in se nato lahko podaljšuje za
časovno obdobje po pet let, vendar ne dalj kot do 55. leta
starosti;
- za častnika za deset let in se nato lahko podaljšuje za
časovno obdobje po pet let.

109. člen
(uporaba zakona za zaposlene)
(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopnjo
splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, se ne uporabljajo
za tiste, ki so bili pripadniki stalne sestave Teritorialne
obrambe na dan 18. 7.1991 in če so ob uveljavitvi tega zakona
imeli najmanj 15 let skupne zavarovalne dobe.
(2) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki ne
izpolnjujejo pogoja skupne zavarovalne dobe, morajo manjkajočo stopnjo splošne izobrazbe pridobiti v desetih letih po
uveljavitvi tega zakona.

(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno usposabljanje, in sicer:
- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe;
- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu
od sklenitve pogodbe;
- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od
sklenitve pogodbe.

(3) Določbe tega zakona, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski
vojski s pogodbo o zaposlitvi, se uporabljajo za pripadnike
stalne sestave, ki so zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi
tega zakona, tako da se šteje, kot da so sklenili pogodbo o
zaposlitvi za vojake pet, za podčastnike in častnike pa deset
let, šteto od uveljavitve tega zakona.

(3) Kandidatu iz prejšnjega odstavka, ki vojaško strokovnega
usposabljanja ne opravi uspešno, se pogodba o zaposlitvi
prekine.

(4) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka imajo med
trajanjem in po izteku rokov, določenih v prejšnjem odstavku,
pravice in dolžnosti, kot jih ta zakon določa za pogodbe o
zaposlitvi.

(4) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za častnike, organizi-
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(ZUODNO-?)
- EPA 1428 - prva obravnava
Poslanka Irana Oman je dna 11/4-1995 predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij — prva obravnava (ZUODNO-A) - EPA 1072, ki
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - prva obravnava
(EPA 1428), ki ga je predložil v obravnavo poslanec Zmago
Jelinčič. Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga
je predložila poslanka Irena Oman še ni končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil poslanec
Zmago Jelinčič.

ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ - PRVA OBRAVNAVA,
ki ga pošiljam v obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika državnega zbora bom pri delu delovnih teles in Državnega
zbora Republike Slovenije sodeloval sam.
Zmago Jelinčič, I. r.

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91 -I), 19. člena Zakona o poslancih (Uradni
list RS, 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/
94) predlagam državnemu zboru
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

Skrile. Sedež občine je v Piranu. Občinski svet ima 25 članov,
od katerih so trije predstavniki pripadniki italijanske narodnosti.

H. UVOD
t- Ocena stanja

Občina ima torej še vedno vse funkcionalne značilnosti
mestne občine s tem, da je status spremenjen v tako imenovano »navadno« občino, kar naj bi verjetno pomenilo »vaško«
občino Piran, neglede na to da ima vse funkcije kot so: visoko
šolstvo, kulturne inštitucije, sodstvo, uprava, gospodarstvo.
Občina Piran je s tem uvrščena med nepomembne majhne
občine, ki izpolnjujejo le pogoj glede števila prebivalcev in
nimajo nobenih mestnih funkcij. Občina Piran bi v primeru, če
bi eno od njenih naselij ustanovilo samostojno občino po
sedanjem stanju bila v enakem položaju kot njen del, ki bi se
izločil in, ki sedaj ima le ruralni, ne pa urbani značaj.

2 zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60-2082/94, popravek 69/94 in št.
69-2508/94) je bila ustanovljena občina Piran.
Po sprejemu tega zakona in ustanovitvi nove občine Piran
sicer v istih teritorialnih okvirih, je občina Piran degradirana
"led t. i. »navadne« občine neglede na dejstvo, da je dolga
stoletja imela status mestne občine z vsemi funkcijami.
Občina Piran je sestavljena iz treh gosto strnjenih naselij
PIRAN-PORTOROŽ-LUCIJA, povezanih v enoten prostorski
or
c ganizem in mestno okolico, ki jih povezuje dnevna migra'ja prebivalstva. Vsa naselja v občini so: Buzini, Dragonja,
Lucija, Mlini, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran,
Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter, Skodelin in

Piranska občina meji na dve sosednji državi. Hrvaško in Italijo.
Glede na predvidene zakonske rešitve, ki mestnim občinam
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omogočajo več pristojnosti v odločanju p lastnem razvoju, je
občina Piran po tolikih stoletjih razvojajn funkcioniranja kot
mestna, z degradacijo v »navadno« občino, obsojena na stagnacijo in postopno propadanje v družbi z »navadnimi« občinami, za katere še niti naziv,ni dobrq izoblikovan, kaj pa šele
njihov položaj.
,> *
;f
ji
><
' f ;i '
2. Razlogi za sprejem zakona
,I
u 11
Občina Piran izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev mestne
občine, predpisane v 16. in 16a. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72-2629/93, 57-2035/94 in 14-677/
95). Občina Piran je že najmanj osem stoletij mesto in funkcionira v smislu opredelitve pojma mestne občine iz noveliranega drugega odstavka 16. člena zakona o lokalni samoupravi. Te funkcije so zapisane in razvidne iz srednjeveškega
Statuta Občine Piran.

t čistilna naprava v mestu Piran, na katero so vsi sistemi
povezani in je edinstvena na slovenski obali z dolgim podmorskim izpustom in prečiščevanjem odplak,
- deponija za celotno občino v kraju Dragonja.
c) oskrba z vodo
- sistem Rižanskega vodovoda, ki je skupen za tri obalne
občine, se napaja tudi z izvirov Bužini in Gabrijeli na ozemlju
Občine Piran, na meji z Republiko Hrvaško, tako, da so vsa
naselja v občini oskrbljena z vodovodnim omrežjem.
2.1.3 Družbeni sektor:
Šolstvo in otroško varstvo:
V Občini Piran deluje:
- pet (5) osnovnih šol z 1928 učenci,
- trije (3) otroški vrtci kot samostojni zavodi z 869 vključenih
otrok, ali 80 % vseh otrok predšolske dobe,
- Center za korekcijo sluha in govora s sedežem v Portorožu,
- Center za usposabljanje s sedežem v Strujanu - Občin«
Piran (oba zavoda sta regionalnega pomena),
- štiri (4) srednje šole, in sicer: slovenska gimnazija, gimnazija z italijanskim učnim jezikom, srednja zdravstvena šola<
srednja pomorska in prometna šola,
- ena (1) Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož,
- dve (2) visoki šoli, in sicer: visoka šola za hotelirstvo in
turizem Portorož in visoka strokovna šola za management
(podjetništvo) Portorož.

V starejši in novejši zgodovini je bila Občina Piran koncipirana kot mestna, kar je razvidno iz sistema prometne povezave, kanalizacijskega sistema, oskrbe z vodo, šolskega, otroškega, zdravstvenega in spomeniškega varstva, pomorskega
gospodarstva, upravne organiziranosti ter občutka pripadnosti prebivalcev in njihove povezanosti z mestnimi funkcijami v
Piranu.
Mestna občina Piran ima statut iz leta 1277.
Da je občina Piran bila, natančno MESTNA OBČINA kaže tudi
dokument iz piranskega arhiva, enega od najstarejših v Sloveniji. Gre za listino, ki jo je izdal cesar Franz I. na Dunaju dne
22.7.1829 s katero Mestni občini Piran (Stadtsgemein) podeljuje privilegij, da dvakrat letno v aprilu in septembru priredi
sejem.

Pri tem šolskem delu je treba omeniti, da delujejo vrtec in
osnovna šola s štirimi podružnicami, in že omenjena srednja
šola kot šola narodnosti z italijanskim učnim jezikom.
2.1.4 Kultura

Tudi akt Ljudskega odbora Mestne občine Piran z dne
19.02.1953 jasno izkazuje mestni značaj občine Piran.

Na področju kulture je Piran že uveljavil status središča, ne
samo za svoje potrebe, temveč predvsem za raven regije,
nekatere prireditve pa dosegajo republiško raven.
- Obalne galerije, s sedežem v Piranu, so s svojimi razstavami
že zdavnaj pritegnile pozornost, ne samo slovenske, temveć
tudi inozemne kulturne javnosti,
- Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ima sedež v Piranu in pokriva vse tri občine na obali in je
tudi zaslužen, da je mesto Piran kot celota spomeniško zaščiteno,
- Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je edini pomorski
muzej v Sloveniji, je torej kulturna inštitucija, ki je, ne sam<>
regijskega pomena (za obmejne občine), temveč je nacionalnega pomena. Ta muzej po svojem pomertu presega meje
Republike Slovenije, saj izpričuje tudi zgodovino, ne samo
slovenskega pomorstva, temveč tudi avstro-ogrske mornarice
nasploh.
- Muzej solinarstva kot sestavni del prej omenjenega muzeje
je pravzaprav prava rariteta med muzejskimi inštitucijamiPrikazuje nam predmete, tehnologijo, način življenja in dele
ljudi specifičnega poklica, edinstvenega v tem delu Evrope i"
edinega v Sloveniji.
- V Piranu deluje Arhiv z najstarejšim gradivom v Republik'
Sloveniji, v katerem se hranijo tudi statutarne določbe mesta'
konca 13. stoletja in kompleten statut iz samega začetka 14'
stoletja. Temu arhivu je Občina Piran zagotovila v letu 199®
sodobno urejene nove prostore.
- Javni zavod Kongresni, kulturni in promocijski center Avditorij Portož z moderrto urejeno dvorano za kongresne, kul-6
turne (gledališke, glasbene, razstavne) seminarske in drug
prireditve je že v zasnovi presegel občinsko raven. S svojo
dejavnostjo pa je v nacionalni ravni, saj je nekaj priredita*
nacionalnega pomena v Portorožu, postalo tradicija.
- Poleg Avditorija, ki ima predvsem gledališke predstave, jev
Piranu tudi gledališče Tartini - stara stavba v centru meste
Piran, ki jo namerevamo v kratkem temeljito obnoviti.
- V Občini deluje tudi Mestna matična knjižnica, ki je javf"
zavod in ima tudi specializirano otroško knjižnico.
- FORMA VIVA - stalna razstava skulptur na lokaciji kraji"*
skega parka na Seči, je že tradicija, ki ie že zdavnaj P°

Status mestne občine nikoli ni.bil preklican, šele zakonodaja
samostojne neodvisne Slovenije ukinja občini Piran status
Mestne občine.
Da naša država ni imela posluha za obmejna občutljiva
območja in dosedanjo zgodovino kaže dejstvo, da je zakon o
lokalni samoupravi (spremembe in dopolnitve, Uradni list RS,
št. 57/94) v noveliranem 16. členu črtal določbe o zgodovinskih razlogih za status mestne občine.
2.1. Funkcionalni razlogi za sprejem zakona
2.1.1. Javni sektor
Občina Piran je funkcionalno koncipirana tako, da zadovoljuje potrebe mestnih naselij, okolice, regije in države.
2.1.2 Gospodarske javne službe:
Gospodarske javne službe so in morajo biti koncepirane ter
delovati za mesto s 45.000 do 55.000 prebivalcev ker nekaj
mesecev na leto v občini Piran živi toliko prebivalcev,
a) promet
- mestni promet,
- povezava po morski poti s sosednjimi državami,
- sedež edinega slovenskega ladjarja Splošne plovbe Portorož,
- transportne povezave po morju in kopnem zaradi prevoza
in oskrbe s soljo,
- v novejši zgodovini letalska povezava z Aerodroma Portorož, edinega potniškega letališča na Primorskem.
b) kanalizacijski sistem
- ureditev odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije za
naselja Piran, Portorož, Lucija, Strunjan in večji del primestnih naselij (le tri vasi še nimajo sistema kanalizacije, ki je v
postopku urejanja),
poročevalec, št. 10
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udeležbi kiparjev in po slovesu presegla meje Slovenije in
celo Evrope.

V občini Piran delujejo
državne javne službe:
• državni organi;
• Okrajno sodišče Piran In zemljiška knjiga za območje
občine Piran in Občine Izola;
• Izpostava državnega tožilstva za območje občine Piran;
• Izpostava Republiške uprave za javne prihodke (davčna
uprava) za območje občine Piran in Izola;
• Republiška upravna enota za področje občine Piran; notranje zadeve, obrt, gradbene zadeve, gospodarstvo, kmetijstvo,
ribištvo ipd...)

Prireditve
V Piranu v poletnih mesecih deluje že tradicionalna glasbena
prireditev »Piranski glasbeni večeri« v Križnem hodniku Minoritskega samostana Sv. Frančiška Asiškega v osrednjem delu
piranskega srednjeveškega mestnega jedra.
V letu 1994 je Piran s prireditvijo proslave ob 300-obletnici
rojstva violinista Giuseppa Tartinija pod visokim pokroviteljstvom predsednika Republike za naš del in predsednika
Republike Italije za italijanski del, doživel pozornost celotne
Evrope.

organi lokalne skupnosti
• Občinska uprava za urejanje prostora (planiranje, odločanje);
• Direkcija za gospodarske javne službe;
• Služba komunalnega nadzora (občinsko redarstvo), ki nadzira promet, javni red in mir, komunalni red ipd...

2.1.5 Lokalne RTV - tisk
Občina Piran ima urejeno lokalno radijsko postajo Koper in
TV Koper, ki pokriva celotno ombočje in nekaj manjših radijskih postaj na območju občine Piran (Radio Tartini).

2.1.10 gospodarske javne službe
Po Zakonu o gospodarskih javnih službah so ustanovljene in
delujejo naslednje javne službe:

Časopis PRIMORSKI UTRIP je glasilo, ki izhaja v občini Piran
in obravnava probleme v občini Piran in tudi na slovenski
obali. Prav tako v naši občini izhaja časopis »PORTOROŽAN«.

• JP Okolje, ki pokriva zbiranje odvoz in deponiranje odpadkov, upravljanje s čistilno napravo, upravljanje kopališke
dejavnosti, upravljanje javnih plaž, pometanje in čiščenje ulic,
vzdrževanje zelenic, ogrevanje itd...

2.1.6 Zdravstvo
Na področju zdravstva ima Občina Piran bolnišnico v Izoli z
vsemi potrebnimi oddelki skupaj z občinama Izola in Koper.

• Javne službe na področju letalskega prevoza v Javnem
podjetju AERODROM Portorož, ki je last Občine Piran.

V gradnji je tudi (adaptacija stare piranske bolnišnice) specialistična bolnišnica z zasebnim kapitalom, ki bo končana v
tem letu.

• Mestni promet,
• Taksi služba,
• Pristanišče Piran,

Občina ima izredno dobro pokrito primarno zdravstvo s tremi
moderno opremljenimi zdravstvenimi domovi Piran, Lucija in
Sečovlje in več ambulant.

2.1.11 družbene javne službe

Poleg teh zdravstvenih inštitucij delujejo še zdravilišče Terme
v Portorožu in zdravilišče Krka v Strunjanu.

• Javne službe na področju šolstva In specialnega šolstva
(vrtci, osnovne šole, Prednje šole, visoke šole).

2.1.7 Športno rekreacijski objekti In prostori
Občina Piran razpolaga z zelo visokim standardom na
področju športa in rekreacije:

• Javne službe na področju varstva naravne in kulturne dediščine (Zavod s sedežem v Piranu).
• Javne službe na področju zdravstva (zdravstveni domovi,
zdravstvene službe v koncesiji, osnovno zdravstvo in zobozdravstvo). Zdravstvene službe za otroke, šolsko mladino in
turiste.

- v mestu Lucija je zgrajena velika večnamenska športna
dvorana za vse dvoranske športe (rokomet, košarka, odbojka,
telovadba ipd.),
-v mestu Piran je urejen nogometni stadion po vseh tekmovalnih predpisih, na katerem trenira in igra tekme piranski
nogometni klub,
-v Portorožu so prostori jadralnega kluba PIRAT, iz katerega
so izšli nekateri svetovno znani tekmovalci,
~ v Portorožu so zgrajeni in so v funkciji teniški tereni Igrišča, ki služijo za tekmovanja (Portoroški turnir) in rekreacijo,
- Portoroški zaliv je kraj, kjer se nenehno izvajajo tekmovalne
regate, kakor tudi rekreativno jadranje (Casino Cup, ipd.)

• Javne službe na področju kulture (muzeji, prireditvene
dejavnosti - Avditorij, galerijske službe, delavci v zavodu za
zaščito kulturne dediščine).
Vse institucije imajo sedež v Piranu.
2.2 Gospodarski, geografski in zakonski razlogi za sprejem
zakona:
2.2.1 Zasebni sektor

2.1.8 Znanstveno raziskovalna dejavnost

Na področju zasebnega sektorja je Občina Piran pomembna
zaradi dejstva, ker je najbolj turistična občina v Republiki
Sloveniji.

V Občini Piran (mesto Piran) deluje znanstveno raziskovalna
in moderno opremljena inštitucija Morska biološka postaja
Piran, v kateri delajo raziskovalci z akademskimi nazivi doktorji znanosti s področja biologije in morske biologije. Gre
za team strokovnjakov posebne vrste, edini v Republiki Sloveniji. Nekateri od njih so pridobili doktorate tudi v tujini.

Turizem je tista dejavnost, ki daje pečat vsem drugim dejavnostim, zlasti v javnem sektorju. Že samo dejstvo, da v štirih
poletnih mesecih Občina Pirah doseže do 40.000 prebivalcev,
kaže koliko je relativna zahteva po 20.000 prebivalcev za
status mestne občine, saj ta številka ni zgolj sama sebi
namen, sicer bi bila nesmisel.

Raziskave na področju biologije morja niso samo lokalnega
Pomena, temveč nacionalnega, saj piranski znanstveniki
imajo zelo razvejano sodelovanje z institucijami v sosednjih
državah, zlasti v Italiji in na Hrvaškem.

Portoroški turizem predstavlja več kot eno tretjino slovenskega tujskega turizma.

2.1.9 Omrežje javnih siuib

Občina Piran torej po svojih funkcijah, tudi gospodarskih,
presega regionalni pomen, saj je v Občini Piran sedež edinega slovenskega pomorskega prevoznika - Splošne plovbe
Portorož. To pomeni koncentracijo kadrov pomorske stroke,

5 prikazom delovanja javnega sektorja je dejansko delno
Pfikazano delovanje nekaterih javnih služb.
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ki so edini v Sloveniji in se zaposlujejo v omenjenem podjetju
v veliko večjem številu kot to uradne statistike izkazujejo.
Razlog za to so registracije ladij pod tujimi zastavami zaradi
trenutnih razmer v državi.

prebivalcev, ki so prijavljeni začasno (od tega do 3.000 študentov) in poleti okrog 30.000 turistov.
Vse mestne službe morajo, torej delovati kot služba za mesto
od 45 do 55 tisoč prebivalcev.

Marina Portorož, ki je razglašena za najbolj opremljeno in
najbolj urejeno na jadranski obali, razširja gravitacijsko
območje občine Piran o katerem govori novelirani 4. odst. 16.
čl. Zakona o lokalni samoupravi. To območje sega daleč izven
občinskih meja po celotni Evropi, torej ima internacionalni
pomen.

Mesto Piran je kot šolsko, kulturno in gospodarsko središče
zahodne Istre vedno privlačilo prebivalstvo krajev, ki so južno
od mesta in so danes deloma v drugi državi. Kljub meji še
vedno številni Istrani hodijo v občino Piran v šole, na delo, na
prireditve. Tudi promet na letališču deluje še vedno za celo
regijo kljub meji.

Igralnica Casino kot pomemben vir državnega proračuna tudi
daje mestu pečat in funkcijo mestnega značaja, saj ima ta
dejavnost zelo veliko gravitacijsko območje o katerem zakon
govori.

Poleg tega Piran vrši vrsto funkcij za celo Slovenijo in je v tem
smislu cela Slovenija njegovo gravitacijsko območje (Srednja
pomorska šola, Fakulteta za promet in pomorstvo, Morska
biološka postaja, Pomorski in solinarski muzej, Visoka turistična šola, vrsta kulturnih in kongresnih prireditev ipd.).

V občini je še tovarna živil Droga s specifično obdelavo čajev,
kave in začimb, pridelavo soli, ki je spet specifičnost, ki ima
značaj ne samo za občino Piran.

Tudi pomorščaki iz cele Slovenije so zaposleni pri Splošni
plovbi d. o. o. Portorož, ki ima sedež v Portorožu, čeprav ti
ljudje s svojimi družinami živijo praktično vsak v svoji občini.

2.2.2 Naravne vrednote in dobrine
Občina Piran razpolaga tudi z redkimi sestavinami narave,
pomembnimi za zadovoljevanje človeških materialnih in
duhovnih potreb. To so predvsem morje, soline, redke rastline
in živali, zato ima občina več zaščitenih območij, ki so zaščitena z odloki kot naravni rezervat, naravni spomenik, etnološki in tehnični spomenik in krajinski park (Sečoveljske soline)

Občina Piran je tudi občina, ki ima avtohtono italijansko
narodnost in posluje dvojezično, ne samo v administraciji,
temveč ima šolske in kulturne inštitucije za oba naroda. Tudi
ta okoliščina oziroma značilnost je povečala šolske, kulturne
in druge zmogljivosti ter število javnih služb.

Zaradi te specifike, so se v Piranu razvile tudi posebne službe
in strokovnjaki s področja skrbi in urejanja prostora, tako da
je občina predpisovala poleg omenjenih režimov zaščite, tudi
režime v javnih lukah, kopališčih ipd...

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je, da bi Občina Piran pridobila status meste
občine z vsemi pravicami in obveznostmi iz 21. a in 22. člena
zakona o lokalni samoupravi. S tem zakonom bi preprečili, da
se status obmejne občine, ki leži na geografsko in nacionalno
občutljivem območju degradira in s tem naredi zgodovinska
napaka. Zakon sloni na načelih iz 15. a, 16. in 16. a člena
zakona o lokalni smaoupravi.

Občina Piran kot obmorska občina je v položaju, da lahko s
svojimi predpisi ureja način uporabe pomorskega javnega
dobra, z njim gospodari in ga upravlja.
Vse te funkcije zahtevajo status in pooblastila ter kadre, ki
vsekakor niso tipični za t. i. navadno občino.

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Iz tega kratkega pregleda se da zelo hitro sklepati, da občina
Piran ne samo, da izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa
mestne občine, temveč te kriterije daleč presega.

Zakon ne bo zahteval nobenih novih sredstev iz državnega
proračuna.

2.2.3 Prebivalstvo in regija

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

Zakon o lokalni samoupravi namreč postavlja kriterije v 6. čl.
novele, oziroma v spremenjenem in dopolnjenem 16. čl. in
govori o pogoju 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delavnih mest, torej kumulativni pogoj ter da je občina:

Zakon ne bo imel nobenih drugih posledic, razen pozitivnih,
to je boljšega občutka prebivalcev, da jim tudi nova država
Republika Slovenija priznava osemstoletni status, kar se bo
tudi odražalo v vsakodnevnem odnosu prebivalcev do dela,
do turistov in do sosedov, Hrvatov in Italijanov.

• geografsko,
• gospodarsko in
• kulturno središče SVOJEGA gravitacijskega območja.

Poleg tega bo občina Piran ohranila dosedanji pomen, ker bo
sposobna planirati, financirati in voditi zelo razvito gospodarsko, šolsko, kulturno, pomorsko, prometno in drugo infrastrukturo.

Občina Piran ima 17.500 stalnih prebivalcev, preko 6.000

94) se v 2. členu črta 82. točka »PIRAN« in se celotno besedilo
te točke prenese v 3. člen kot nova 9. točka.

BESEDILO ČLENOV

Ostale točke v 2. in 3. členu se preštevilčijo.
1. člen

2. člen

V zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 60-2082/94, popravek69/94 in št. 69-2508/

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
V skladu s petim odstavkom 16. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ustanovi
mestno občino državni zbor z zakonom; z zakonom se tudi
določita območje in ime mestne občine. Državni zbor Republike Slovenije je v 1. členu zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, popravek
69/94 in št. 69/94) odločil, da ta zakon določa tudi občine, ki
imajo status mestne občine; v 3. členu zakona pa je nato

državni zbor ustanovil mestne občine ter določil njihova
območja in imena. Zato predlagam spremembo in dopolnitev
tega zakona, tako da tudi »navadna« občina Piran postane
mestna občina.
Razlogi za ustanovitev Mestne občine Piran so zelo obširno
navedeni v 2. točki Uvoda »Razlogi za sprejem zakona«, zato
jih ne bi ponavljal, ampak predlagam, da državni zbor predlog
zakona sprejme ter ustanovi Mestno občino Piran.

V. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

pa se preštevilčijo, tako da bo v 3. členu (dvanajst mestnih
občin namesto sedanjih enajst).

Pri tem predlogu zakona gre samo za spremembo statusa
občine, zato nima smisla navajati členov, ki se spreminjajo.

Morda je potrebno dodati še dejstvo, da na sprejem tega
zakona v ničemer ne vpliva sprejemanje predloga zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Z P U ODO)- E P A1165, ki je v drugi obravnavi na 38. seji
državnega zbora, pri občini Piran gre samo za spremembo
statusa, to je da iz »navadne« občine postane mestna občina.
Ne ustanavlja se nova občina, ne spremeni se območje
občine, ne njen sedež ne njeno ime, torej se ne dogaja ničesar
kar naj bi urejal novi ZPUODO.

Formalno pravno gre za spremembe 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, v katerem se
Crta 82. točka, ostale pa se preštevilčijo tako da ostane v tem
členu 135 občin namesto 136. S črtanim besedilom pa se
dopolni 3. člen, v katerem so navedene mestne občine po
abecedi, tako da se vstavi nova 9. točka občine Piran, ostale

beležke

*
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Predlog zakona o

ZDRAVNIKIH

(ZZah)

- EPA 1433 - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 190. seji dne 28. marca
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVNIKIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s
predlogom, da ga uvrstite na sejo zbora v mesecu aprilu
1996.

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

čil, koliko naj bi z ozirom na potrebe prebivalstva in ekonomske možnosti države bilo v posameznem kraju zdravnikov
splošne prakse, zobozdravnikov, ginekologov, pedialtrov, itd.
ali v posamezni bolnišnici kirurgov, internistov, itd. Ker so
zdravniki osnovni nosilci zdravstvene dejavnosti, se šele na
podlagi te mreže lahko načrtujejo vse ostale zmogljivosti
zdravstvene službe in spremljevalnih servisov.

UVOD
J- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
* štirih letih od uveljavitve nove zdravstvene zakonodaje so se
*8 izkazale potrebe po obsežnejših spremembah in dopolnitvah posameznih področij, ki jih ureja Zakon o zdravstveni
dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96, v nadaljnjem
oesedilu: ZZD) med drugim tudi na področju poklicne dejavnosti zdravnikov. Zato je po vzoru zahodnoevropskih zakonodaj predlagan poseben Zakon o zdravnikih, ki naj bi uredil
status zdravnikov z vsemi njihovimi obveznostmi, odgovornostmi in pravicami.

Pogoje za opravljanje zdravniške službe je ZZD uredil dokaj
dobro, zato jih ni treba bistveno dopolnjevati oziroma spreminjati. Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo,
če izpolnjuje splošne pogoje, določene z delovnopravnlmi
predpisi ter da ima ustrezno izobrazbo (poleg diplome končano pripravništvo, sekundariat oziroma specializacijo), je v
vpisan v register zdravnikov in mu je podeljena ustrezna
licenca.

2ZD po oceni strokovne javnosti ne upošteva v zadostni meri
posebnosti zdravniškega poklica.
ijZD sicer načelno opredeljuje odgovornost vseh zdravstvenih
oeiavcev za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ne določa pa
prečno zdravnikove svobode pri izbiri diagnostike in terapije.
38. skupščini Svetovnega zdravniškega združenja je bila
oktobra 1986 v Rancho Mirage (Kalifornija) sprejeta Deklara~|I8 o neodvisnosti in poklicni svobodi zdravnika, v kateri ie
med ostalim rečeno:

Iz dosedanjih izkušenj izhaja, da je nepotrebno zdravnikom
opravljati šest mesečno pripravništvo v okviru dvoletnega
sekundariata, zato naj bi z zakonom uveljavili enostavnejšd in
racionalnejšo rešitev: zobozdravniki bodo usposobljeni za
samostojno delo po enoletnem pripravništvu, zdravniki pa po
dvoletnem sekundariatu, pri čemer sta obe obliki glede pravic
iz delovenga razmerja izenačeni.

"če skupnost zagotavlja neodvisnost in poklicno svobodo
t^vnikov pri opravljanju njihovega poklica, s tem zagotavlja
"Ois najkvalitetnejšo zdravstveno varstvo svojim državljanom
tem obstoj močne in trdne države.«
J^ežo javne zdravstvene službe določa plan zdravstvenega
arstva. Zakon o zdravnikih naj bi dopolnjeval ta plan z obliko®njem razporeda kot odgovornost države, ki se financira iz
oveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpored naj bi dolo-

Specializacije še niso urejene in na novo definirane v skladu z
zahtevami Evropske unije, ki za noben poklic ne zahteva tako
skrbne izobrazbe kot v primeru zdravnikov. Eden od pogojev
vključevanja države v EU je namreč uskladitev tudi dodiplomskoga in podiplomskega izobraževanja zdravnikov z zahtevami EU. Na področju medicinske doktrine in specializacij pa
te zahteve oblikuje U. E. M. S. (Union Europeenne des Medecins Specialistes), katerega polnopravna članica je tudi
59
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Zdravniška zbornica Slovenije. Ker v posamezne strokovne
sekcije U. E. M. S. nacionalna strokovna zdravniška združenja
delegirajo svoje predstavnike, je smotrno, da Slovensko
zdravniško društvo prevzame del odgovornosti pri oblikovanju vsebin posameznih podiplomskih specializacij in posebnih znanj. Glede na ureditev izobraževanja in usposabljanja
pri nas bo potrebno pri specializacijah upoštevati tudi stališča
razširjenih strokovnih kolegijev, strokovnih kolegijev klinik in
oddelka za podiplomski študij Medicinske fakultete.

nične zdravnike v vseh državah (z izjemo Grčije) na tak ali
drugačen način dovoljeno.
Vrhunskim strokovnjakom v bolnišnični dejavnosti je treba
zagotoviti zakonsko možnost, da izven redne delovne obveznosti opravljajo tudi zdravniško službo v svojem imenu in za
svoj račun. Takšni strokovnjaki bi svoje delo lahko opravljali
po dogovoru (pogodbi) z bolniki za storitve izven obveznega
zdravstvenega zavarovanja, vendar bi za svoje delo potrebovali predhodno soglasje delodajalca. Delodajalec bi pri izdaji
takšnega soglasja lahko po svoji presoji uveljavil konkurenčno prepoved, lahko pa se bo z zdravnikom tudi dogovoril
za najem potrebnih prostorov, opreme ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ob upoštevanju ekonomskih cen.

Predlagani zakon naj bi zdravniške specializacije uredil kot
del usposabljanja za samostojno opravljanje poklica in ne kot
podiplomsko izobraževanje, ki bi ga sicer moral opredeliti v
skladu za zakonom o visokem šolstvu.
Kot organizator oziroma obvezni spremljevalec sekundariata,
specializacij in posebnih znanj ima Zdravniška zbornica Slovenije najboljši vpogled v potrebe in v ustreznost posameznih
zdravstvenih zavodov ali ordinacij, ki kandidirajo za pridobitev naziva »zdravstveni učni zavod« ali »zdravstvena učna
ordinacija«. Naziv naj bi še naprej podeljeval minister za
zdravstvo, vendar pa na predlog Zdravniške zbornice Slovenije.

V primeru nenadnega prenehanja zasebne dejavnosti (bolezen, nesreča, smrt, ipd), se lahko pojavijo neprijetni zapleti za
bolnike, ki so vezani na ordinacijo zasebnega zdravnika. Za
take primere pa sedanja zakonodaja ne nudi ustreznih rešitev,
zato je treba zagotoviti ustrezno varstvo zdravstvene dokumentacije in prehod bolnikov k drugemu zdravniku.
Sedanji način oblikovanja cen zdravstvenih storitev je posledica programskega financiranja izvajalcev. Po sedanjem
sistemu se predvidena sredstva razdelijo med izvajalci v glavnem po številu zaposlenih, po obsegu opravljenega dela in po
strukturi storitev. Na splošno lahko rečemo, da zdravstvo ne
razpolaga s »ceno« svoje posamezne storitve, ampak je znan
predvsem delež sredstev, s katerimi obvezno zdravstveno
zavarovanje plača zdravstveno storitev.

Ker Zdravniška zbornica Slovenije že vodi register vseh zdravnikov, bi bilo primerneje, da Registra zasebnih zdravnikov ne
bi več vodilo Ministrstvo za zdravstvo, temveč Zdravniška
zbornica Slovenije.
Če naj bo Ministrstvo za zdravstvo glavni in odgovorni nosilec
zdravstvene politike in če naj mreža podeljenih koncesij skupaj z javnimi zavodi predstavlja obseg zdravstvene službe, ki
ga je treba zagotoviti iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja, bo treba tudi sklepanje pogodb z ZZZS podrediti
temu izhodišču. Koncesijska pogodba bi torej morala dati tudi
pravico sklenitve pogodbe z ZZZS.

Sedanja »cena« torej ni realna cena zdravniškega dela,
ampak zelo poenostavljena obračunska kategorija, ki vključuje le porabljeni čas zdravstvenih delavcev in povsem pavšalno dogovorjeno vrednost materialnih stroškov z amortizacijo. Tak pristop je po eni strani vzrok nenehnih sporov in
finančne zmede na zdravstvenem področju, po drugi strani pa
onemogoča normalne tržne odnose, ki so predpogoj vsakršni
trajni racionalizaciji - tudi v zdravstvu. Vsak ekonomsko
osveščen izvajalec zdravstvenih storitev se bo vse bolj izogibal zahtevnim posegom, če mu v ceni ne bo priznano
potrebno znanje in izkušnje ter predvideno tveganje, ki je
značilno za posamezne vrhunske posege. To pa so kategorije,
ki so značilne za zdravniški del zdravstvene storitve.

Z leti se vse več zdravnikov odloča za zasebno dejavnost. V
osnovnem zdravstvu in v ambulantno specialistični dejavnosti
poteka ta postopek nadzorovano in nemoteno, ker ne prihaja
do podvajanja zdravstvenih kapacitet in do razslojevanja uporabnikov.
Medtem ko je narava dela v osnovni zdravstveni in specialistično ambulantni dejavnosti taka, da je zaradi zagotavljanja
boljše kakovosti, humanejšega odnosa do bolnikov in racionalnejšega poslovanja prehod v zasebno dejavnost celo
zaželen, pa bi na ravni bolnišnične dejavnosti tak prehod
posameznih zdravnikov v zasebno dejavnost pomenil nevarno
siromašenje bolnišničnega (timskega) dela.

Z razcvetom posameznih vrhunskih postopkov diagnostike in
terapije dobiva zdravstvo za posamezna področja le posamezne vrhunske strokovnjake, za katere je pričakovati in
želeti, da bodo v bodoče svoje znanje in izkušnje iz svoje
matične klinike prenašali tudi v druge regijske centre. Že
sedaj se javlja potreba, da bi tak strokovnjak lahko v regijski
bolnišnici opravil posamezno vrhunsko storitev, pri tem pa
»prodal« le svoje znanje, svoje izkušnje in svoj čas, vso
infrastrukturo (naprimer operacijsko dvorano, asistenco,
laboratorij, pooperativno nego itd.) pa bi preskrbela bolnišnica sama.

V bolnišnični (predvsem terciarni) dejavnosti gre za visoko
strokovno usposobljene zdravnike, ki so oziroma bodo postali
zelo zanimivi za zasebne bolnišnice. Zaradi boljše upravljalske prilagodljivosti in boljše finančne stimulacije je ob sedanji
zakonodaji pričakovati vse večji pretok vrhunskih strokovnjakov v zasebne bolnišnice ali zasebne diagnostične centre.
Preostali strokovnjaki bodo bistveno manj motivirani za
napredek stroke, pa tudi finančne možnosti za nadaljnji razvoj
bodo s pretokom denarja v zasebne zavode bistveno manjše.

Zaradi vsega tega je po zgledu mnogih zahodnih dežel
potrebno v celotni ceni zdravstvene storitve določiti delež
cene zdravniškega dela. O tej ceni naj bi se dogovarjali
minister za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije še pred sklenitvijo
dogovora o programu storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki ga določa zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju.

Glede na navedeno obstaja nevarnost, da bi se sčasoma razvil
dvojni sistem bolnišničnega zdravstva: prvi, privatni bi imel
sposobnejši management, uveljavljene strokovnjake in boljši
standard storitev; drugi, javni bi imel slabšo organizacijo,
neučinkovito kadrovsko politiko in manj uveljavljene strokovnjake. Večina bolnikov bi kljub doplačilom raje iskala pomoč
pri zasebnikih, ki se bodo lahko finančno krepili, javni zavodi
pa bi se finančno in kadrovsko osiromašili. Hkrati s tem bi se
spremenila tudi socialna struktura bolnikov.

Višina zdravniške plače ni samo slovenski problem, temveč
povzroča napetosti v številnih državah.
Z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne samouprave se je stanje nekoliko
izboljšalo le za maloštevilne starejše zdravnike. Prvi in do zdaj
edini korak, ki je zdravniku napovedal nekoliko boljše delovne
pogoje, je bil podpis poklicne kolektivne pogodbe za zdravnike, ki pa ni razrešila bistvenih vprašanj vrednotenja zdravnikovega dela.

Končni rezultat takšnega postopka bi bile obubožane, strokovno neuveljavljene in neorganizirane javne bolnišnice za
reveže in strokovno ozko usmerjene in dobro vodene zasebne
bolnišnice za socialno priviligirane bolnike.
Države Zahodne Evrope so to nevarnost pravočasno zaznale
in zato je izvajanje svobodne zdravniške dejavnosti za bolnišporočevalec, št. 10

Ob sedanjih plačah utegnejo mnogi zdravniki, med njimi tudi
60

zavarovanju notarjev po zakonu o notariatu (Ur list RS št. 13/
94 in 48/94).

najsposobnejši in za zdravstvene zavode najpomembnejši,
zapustiti službo v javnih zdravstvenih zavodih. To utegne
'meti za posledico strokovno pustošenje posameznih panog,
zavodov, klinik in inštitutov. Mnogi vrhunski strokovnjaki za
večjo plačo opravljajo manj zahtevno medicino ali pa odhajajo v tujino, kjer se njihovo znanje ceni bolje in drugače kot
doma. Da bi dosegli ustrezno ekonomsko raven, si mnogi
zdravniki nakopljejo kopico drugih obveznosti, zaradi česar
Postajajo preobremenjeni.

Zakon naj bi določil minimalno zavarovalno vsoto, medtem ko
bi bile te vsote po posameznih specialnostih različne in
odvisne od velikosti tveganja. Zavarovalna premija naj bi se
kot strošek vključila v ceno zdravstvene storitve, plačali pa jo
bodo delodajalci za zaposlene zdravnike, zasebni zdravniki
pa sami.
Ker je bil nazivu »primarij« (primarius, prvi na bolnišničnem
oddelku) pred leti spremenjen pomen, so vodje oddelkov
ostali brez naziva. Zato predlog zakona uvaja naziv »šef
zdravnik«.

V času dežurne službe ali na hišnem obisku se dogaja, da
lahko zdravnik nudi bolniku le ampulirano zdravilo (injekcijo)
in recept, s katerim mora bolnik sredi noči v oddaljeno mesto
Po zdravila v dežurno lekarno. Zakon o lekarniški dejavnosti
namreč ne dovoljuje, da bi zdravnik razpolagal tudi s priročno
zalogo. V večini zahodnoevropskih dežel je taka zaloga za
zdravnika v osnovnem zdravstvu celo obvezna. Zakon naj bi
torej zadolžil zdravnika, da mora v skladu s svojo dejavnostjo
in krajevnimi pogoji imeti na razpolago nujne medicinske
Pripomočke in nujna zdravila, ki jih bo določil minister za
zdravstvo.

Sistem podeljevanja nazivov »primarij«, »svetnik« ali »višji
svetnik« naj bi še naprej ostal v pristojnosti ministra za zdravstvo.
Ker sta pripravništvo in sekundariat predpogoj kakršnegakoli
samostojnega dela zdravnika ali zobozdravnika, naj bi se
financirala iz državnega proračuna. Stroški za vsa ostala
podiplomska izpopolnjevanja in usposabljanja (specializacije
in posebna znanja), ki so obvezna za izvajanje določenih
(specialističnih) del, pa naj bi se vključili v ceno zdravstvenih
storitev.

Vse bolj pomembna postaja tudi zdravnikova dolžnost, da
pred začetkom zdravljenja bolnika seznani s potekom zdrav'jenja in pridobi njegovo privolitev. Mnogi urgentni primeri ne
omogočajo
pridobitve izrecnega bolnikovega soglasja. Zato
b
o moral zakon izrecno določiti primere, ko so zdravnikovi
ukrepi dopustni brez vnaprejšnje privolitve.

Da bi povečali kvaliteto, zakon določa dolžnosti in pravice
mentorja. S tem bo zagotovljeno primerno vrednotenje mentorskega dela, Zdravniška zbornica pa bo imela možnost, da
ob nespoštovanju predpisanih dolžnosti zdravniku odvzame
naziv.

2- načela in cilji zakona
p
oleg splošnih pogojev kakovosti zdravniškega dela (urejeni
delovni pogoji in sodobna medicinska oprema) naj bi zakon
Zagotovil:

Medicinska doktrina ne predstavlja le znanja, ki se poučujejo
"a Medicinski fakulteti, ampak uporabna določila za zdravnikovo strokovno ravnanje v praksi.

Predlagani zakon naj bi dopolnil sistem oblikovanja cen
zdravstvene storitve z ozirom na zdravniško delo, za katerega
je značilna strokovna in ekonomska specifičnost. Cena zdravniškega dela mora namreč poleg porabljenega časa diplomanta Medicinske fakultete upoštevati tudi 2-letni sekundariat, bodočo 6-letno spepializacijo, obvezno stalno strokovno
izpopolnjevanje in potrebna znanja ter izkušnje za najbolj
zahtevna in odgovorna dela. Specifičen strošek predstavlja
tudi neposredna zdravnikova odgovornost za diagnostiko in
terapijo.

^ato bo predlagani zakon zdravniku določil upoštevanje
Medicinske doktrine, ki jo v dodiplomskom študiju oblikuje
Medicinska fakulteta v sodelovanju z zdravništvom, v podiplomskem izobraževanju pa zdravništvo v sodelovanju z
Medicinsko fakulteto.

Tudi nove organizacijske oblike zdravstvene službe (prepletanje zasebne in javne službe, sodelovanja in pogodbena dela
strokovnjakov, itd.) zahtevajo po vzoru zahodnih držav možnost, da se vrednost zdravniške storitve izlušči iz celotne cene
zdravstvene storitve.

Paradi
kazenske odgovornosti zdravnika, da brezpogojno
nu
di nujno zdravniško pomoč, naj bi zakon opredelil tri najpomembnejše vidike te zdravnikove dolžnosti;

Skladno s tem bo treba pri oblikovanju cen zdravstvenih
storitev upoštevati dva elementa:

~ vzpostavitev uporabne strokovno-medicinske doktrine;
" stalno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov;
" nadzor zdravnikove strokovnosti;
"" določitev strokovnih nazivov, priznanj in nagrad.

- ceno zdravniškega dela, ki bo upoštevala zahtevano znanje,
porabljen čas za pripravo in izvedbo storitve ter odgovornost
in tveganje za opravljeno delo,
- plače in druge prejemke za storitve oziroma dejavnost
potrebnih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev v skladu s
predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti.

~ obseg (vsebina) nujne zdravniške pomoči;
~ kdaj in kako jo je zdravnik dolžan nuditi;
- Pogoji za prevzem te odgovornosti.
V strokovnih razpravah se je izkazalo, da je vsebino nujnih
travniških posegov nemogoče podrobneje opredeliti, ker je
*sak primer različen. Zato naj bi zakon določil »negativno«
a
efinicijo v tem, da so nujne zdravniške storitve tiste, katerih
°Pustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo
°kvaro zdravja ali celo smrt.

S pojavom zasebne dejavnosti in samoplačništva v zdravstvu
postaja aktualno tudi določanje cen zdravniških storitev, ki
niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker naj
bi bile tudi te cene na nek način kontrolirane in poenotene,
naj bi z zakonom določili, da metodologijo oblikovanja teh
cen določi Zbornica.

Sistem podeljevanja in podaljševanja licenc, strokovni nadzor
« svetovanjem in zavezujoče obnavljanje znanja naj bi ostali
^spremenjeni, predlagani zakon pa naj bi zavezal tudi delojemalce, da zaposlenim zdravnikom omogočijo tak obseg izobraževanja in usposabljanja, ki bo omogočal podaljševanje
"cence.

Predlagani zakon naj bi uveljavil izhodišče, da ima zdravnik
pravico do plačila, ki upošteva ne le delovnega časa, znanja in
izkušenj, ampak tudi kakovost, zahtevnost, tveganje, odgovornost zdravnikovega dela in njegov odnos do dela in bolnika ter obvezno preverjanje usposobljenosti za opravljanje
svojega poklica. Zdravniške plače naj bi določil v soodvisnosti
od ekonomske sposobnosti države.

j^rokovne napake, ki imajo za posledico invalidnost ali celo
^rt, so povezane z velikimi odškodninskimi zahtevki, ki
°aieč presegajo plačilno sposobnost zdravnika. V zavarovale oškodovanca naj bi z zakonom predpisali obvezno zavaroanje za povrnitev škode, nastale zaradi strokovne napake,
p
°dobno obveznemu zavarovanju v prometu ali obveznemu

Po predlogu zakona naj bi določila o plačah (indeksna razmerja) veljala le v primeru opravljenega standardnega obsega
dela. S tem zakon dopušča, da ima zdravnik v primeru neo61

poročevalec, it. 10

Nemčija: Specializant sam si mora najti zaposlitev v enem od
učnih zavodov.

pravljenoga ali nekvalitetno opravljenega programa nižjo
plačo. Postopke razvrščanja zdravnikov v plačilne skupine ter
dodatke k osnovni plači pa naj bi določila kolektivna pogodba
za zdravnike, pri čemer naj bi zakon določil le zgornjo mejo
vseh možnih dodatkov.

Anglija: »Dekan« za podiplomsko izobraževanje je odgovoren, da v soglasju s fakulteto odloči, kateri mladi zdravnik je
primeren za katero specialnost. Specializanti so nato nameščeni v skladu s centralno določenimi kvotami, ki zagotavljajo
pokritje verjetnih bodočih zdravstvenih potreb prebivalcev.

Predlagani zakon poleg Zdravniške zbornice Slovenije opredeljuje tudi Slovensko zdravniško društvo. S predlaganim
zakonom naj bi Slovenskemu zdravniškemu društvu določili
oziroma priznali v praksi že uveljavljeno mesto pri oblikovanju
medicinske doktrine na področju podiplomskega izobraževanja zdravnikov in mu priznali status društva, ki deluje v javnem interesu.

Dovoljenje za delo (licenca) In dovoljenje za zasebno dejavnost
Avstrija: Dovoljenja za opravljanje zdravniškega poklica in
dovoljenja za zasebno dejavnost izdaja zbornica.

3. PRIMERJALNO - PRAVNI PREGLED
Zahodno evropske države urejajo zdravniška vprašanja večinoma v posebnih zakonih kot so Zakon o zdravnikih ali Zakon
o zdravniški zbornici. (V nadaljevanju poglavja nas zanima,
kako imajo v treh vzorčnih deželah - Avstriji, Nemčiji in
Angliji - razrešena vprašanja, ki predstavljajo novost v naši
zakonodaji).

Nemčija: Osnovno dovoljenje za opravljanje zdravniškega
poklica izdaja država, za opravljanje posameznih (specialističnih) dejavnosti pa zbornica. Zdravniki, ki se želijo kot
zasebniki pogodbeno vezati z državnim zdravstvenim zavarovalništvom, morajo postati člani Zdravniškega zavarovalniškega združenja (Penal Doctors Association, Kassenaerztliche Vereinigung).

Mreža zdravniških delovnih mest

Člane v to združenje sprejema komisija, sestavljena iz predstavnikov zavarovalnic in zbornice.

Avstrija: Za bolnišnično dejavnost je zakonsko določeno število zdravniških delovnih mest iz ur. Sicer vsak zdravnik, ki je
vpisan v zbornični register, lahko odpre zasebno prakso.
Omejeno pa je število pogodb z zdravstvenimi zavarovalnicami. Za to mrežo pogodbenih zdravniških mest (Kassenplanstellen) se dogovarjata zbornica in zavarovalnice.

Anglija: Vsem zdravnikom, tako zaposlenim v mreži NHS kot
tudi zasebnikom, izdaja dovoljenje za delo Generalni zdravstveni svet (ekvivalent zdravniške zbornice).
»Zasebno« delo zaposlenih zdravnikov

Nemčija: Število zdravnikov v bolnišnici določa bolnišnica, za
število ambulant v posameznem kraju pa se dogovarjata zbornica in zavarovalnice.

Avstrija: V večini bolnišnic obstoja posebna ponudba (Sonderklasse, »nadstandard«), po kateri so pacienti nameščeni v
posebej urejene sobe in po kateri smejo zdravniki poleg svoje
plače zaračunavati še poseben (zaseben) honorar.

Anglija: Število zdravnikov v bolnišnici določa bolnišnica v
skladu s priporočili Kraljeve medicinske fakultete, mrežo
ambulant pa v načelu določa vlada.

Nemčija: Bolnišnični zdravnik lahko »zasebno« oskrbi paciente, ki so zavarovani pri eni od komercialnih zavarovalnic
(približno 9% nemškega prebivalstva), kar ureja posebna
pogodba med zdravnikom in bolnišnico.

Pripravništvo In specializacije
Avstrija: Podiplomsko izobraževanje zdravnikov nadzira zbornica, ki izda tudi dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniškega poklica. V času specializacije je specializant zaposlen
v učni bolnišnici, ki specializanta tudi plačuje.

Anglija: Specialisti v bolnišnicah smejo imeti omejeno število
zasebnih pacientov v skladu s pogoji, ki jih za NHS določa
vlada. Skupni prihodek od tega dela ne sme preseči 10%
bruto prihodka, ki ga specialist prejme od NHS. Specialisti,
zaposleni za delni delovni čas, nimajo omejitev pri zaslužku
na račun zasebnih pacientov.

Nemčija: Vse podiplomsko izobraževanje, vključno specializacije, ureja in nadzira zbornica. Specializant (Assistenzartzt)
je zaposlen v bolnišnici ali v učni ordinaciji pooblaščenega
zasebnega zdravnika.

Nazivi zdravnikov

Anglija: Postopek in vsebino specializacij določajo Kraljeve
medicinske fakultete. Podiplomsko izobraževanje zdravnikov
financira vlada.
Potek specializacij

Avstrija: Zdravniki, ki vodijo najmanj 20 postelj in nadzirajo
najmanj enega zdravnika, smejo uporabljati naziv »Primarius«. Za specialiste z dolgoletno prakso podeljuje bolnišnica
naziv »Oberarzt«.

Avstrija: Specializacija poteka v bolnišnici ali v redkih primerih (do enega leta) v zasebni učni ordinaciji. Naziv učnega
zavoda podeli minister za zdravstvo na podlagi vloge bolnišnice in po priporočilu zbornice.

Nemčija: Na delovnem mestu se uporabljajo nazivi »šefzdravnik«, »nad-zdravnik« ali »zdravnik-asistent« (Chefarzt,
Oberarzt ali Assistenzarzt), ki odsevajo le status zaposlenega
zdravnika.

Nemčija: Vsebino in potek specializacij ter učne zavode
določa zbornica.

Anglija: Častni nazivi zdravnikov v Veliki Britaniji niso uobičajeni.

Anglija: Vsaka regija NHS zaposluje »dekana« za podiplomsko izobraževanje, ki ureja specializacije in druga podiplomska izobraževanja mladih zdravnikov v bolnišnicah NHS.

Oblikovanje cen zdravniškega dela
Avstrija: Za ceno storitev se pogajajo predstavniki zbornice in
zavarovalnic.

Odobravanje specializacij

Nemčija: Za ceno storitev se pogajajo predstavniki zbornice
in zavarovalnic.

Avstrija: S podelitvijo naziva učni zavod se tudi določi, koliko
specializantov se lahko izobražuje na posameznem oddelku,
o samem zaposlovanju specializantov pa odloča bolnišnica
sama.
poročevalec, št. 10

Anglija: Za ceno storitev se pogajajo Generalni zdravstveni
svet in država (zavarovalništvo).
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Javna pooblastila zbornice

čemer bodo upoštevani in preverjeni že sedaj uveljavljeni
dodatki ter zgornja omejitev glede na osnovno plačo.

Avstrija: Zbornica vodi register (tudi zasebnih) zdravnikov
nadzira podiplomsko izobraževanje, podeljuje licence se z
zavarovalnicami dogovarja o sklepanju pogodb, za zaposlene
zdravnike opravlja naloge sindikata, itd.

Predlagani zakon bo po predvidevanjih zagotovil dolgoročno
tudi določene prihranke sredstev, in sicer predvsem zaradi
vključitve pripravništva v sekundariat, ker se bo skrajšalo
trajanje usposabljanja zdravnikov za samostojno delo; v
naslednjem letu pa bodo proračunski odhodki za refundacijo
plač sekundarijev nekoliko višji zaradi povečanega števila
zdravnikov - sekundarijev, ki bi bili sicer za čas pripravništva
financirani iz drugih virov.

Nemčija. (Seznam pooblastil je podoben Avstrijskemu).
Anglija: Vlada je pooblastila Generalni zdravstveni svet (najvišje predstavniško telo zdravništva), da določa minimalne
zanteve izobraževanja in standarde zdravniškega dela ter ie
odgovoren za strokovnost in disciplino zdravnikov.

Določene prihranke bi predlagani zakon zagotovil tudi zaradi
zmanjšanja števila dežurnih ekip, standardizacije servisne
dejavnosti na eno zdravniško mesto in pogojevanja osnovne
plače in dodatkov z izvedbo standardnega obsega dela.

4- finančne in druge posledice zakona
Za izvajanje predlaganega zakona bodo potrebna višja
••nančna sredstva v prvi vrsti zaradi višje izhodiščne plače
zdravnikov. Ob upoštevanju razporeditve zdravnikov v štiri
Plačilne razrede s koeficientom od 1,8 do 3,7 in osnove za
obračun zdravniške plače po predlogu zakona bi bila na letni
ravni potrebna dodatna sredstva za osnovne plače zdravnikov
v višini 2,9 mlrd sit.

Po predlogu zakona so predvidene naloge Zdravniške zbornice Slovenije, med katerimi so posebej opredeljene tiste, ki
jih bo zbornica opravljala kot javna pooblastila. Glede na
sedanji obseg javnih pooblastil ugotavljamo, da bodo
potrebna za vodenje registra zdravnikov in registra zasebnih
zdravnikov nekoliko višja finančna sredstva, kot se sedaj
zagotavljajo iz proračuna, ki pa za to javno pooblastilo ne
bodo presegla 3 mio sit na letni ravni.

Dodatki k plačam bodo določeni s kolektivno pogodbo, pri

besedilo členov

5. člen

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki splošne medicine,
zobozdravniki, zdravniki specialisti in zobozdravniki specialisti, če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.

1-1. Zdravnik In zdravniška služba
1. člen

1.2. Razpored zdravniških delovnih mest v okviru mreže
lavne zdravstvene službe

Zdravnica
in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdravnik (v
n
adaljnjem besedilu zdravnik) so temeljni odgovorni nosilci
zdravstvene dejavnosti.

' 6. člen
Zdravniška služba se opravlja na zdravniških delovnih mestih
v okviru javne zdravstvene službe in izven nje.

2. člen
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in
dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega
Poklica.

7. člen
Zdravniška delovna mesta v javni zdravstveni službi se razporedijo po območjih in po specialističnih področjih, tako da
imajo prebivalci čim bolj enako dostopnost do zdravstvenih
storitev.

3. člen
Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen.
Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je po njegovi
oceni v danih okoliščinah najprimernejši in je v skladu z
veljavno medicinsko doktrino.

Razpored zdravniških delovnih mest iz prejšnjega odstavka je
osnova za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe.

Zaposleni zdravnik sodeluje pri odločanju o sestavi delovne
skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Razpored zdravniških delovnih mest v javni zdravstveni službi
določi minister za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

4. člen

9. člen

8. člen

Zdravniška
služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji
n
a medicinski doktrini.

Zdravniška Zbornica (v nadaljnjem besedilu: Zbornica)
- spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
- nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o prostih
delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o nezaposlenih
zdravnikih;
- daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom;
- v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravnikov
posameznih strok načrtuje in odobrava specializacije;

Zdravniška služba obsega:
pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih
oolezni, poškodb ali anomalij;
z
- Presojo stanja iz prve alineje s pomočjo medicinsko-diag"ostičnih sredstev;
3- zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
Preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
^ Predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
pbdukcijo mrtvih;
'zdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

9- druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

2.1. Splošno

Vsako objavo prostega delovnega mesta zdravnika je treba
hkrati s prijavo Zavodu za zaposlovanje posredovati Zbornici.
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10. člen

17. člen

Zdravniki smejo samostojno opravljati zdravniško službo, če
poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene s tem zakonom, imajo
ustrezno izobrazbo in usposobljenost, so vpisani v register
zdravnikov in imajo dovoljenje za samostojno delo (v nadaljnem besedilu licenca).

Vsebino specializacij določi Zbornica v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in Slovenskim zdravniškim društvom.
Vrste in trajanje specializacij in postopek opravljanja specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije določi Zbornica.
18. člen

11. člen

Specializacijo zdravnikom odobri Zbornica na podlagi razpisa. Razpisne pogoje, postopek razpisa in odobritve specializacije določi Zbornica v soglasju z ministrom.

Zdravnik pri opravljanju zdravniške dejavnosti uporablja slovenski jezik; na območju italijanske in madžarske narodne
skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski
jezik, če bolnik, ki živi na tem območju, uporablja italijanski
oziroma madžarski jezik.

19. člen
Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki po vsebini in
trajanju ustreza zahtevam 17. člena, se prizna po postopku in
na način, ki ga določi Zbornica v soglasju z ministrom.

Znanje jezika se v primeru spora dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega
zavoda.

20. člen

12. člen

Zdravniki specializanti smejo opravljati dejavnost, za katero
se usposabljajo le pod vodstvom mentorja.

Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo
medicinske fakultete ali nostrificirano diplomo tuje univerze
in je opravil:

Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo le na
področju specialnosti, za katero imajo licenco.

- zobozdravnik: pripravništvo;
- zdravnik splošne medicine: sekundariat;
- zdravnik specialist: zdravniško specializacijo.

2.4. Posebna znanja
21. člen

2.2. Pripravništvo In sekundariat

Zdravnik, ki želi svojim bolnikom nuditi posamezne zdravniške storitve, za katere se zahtevajo posebna znanja, ki niso
bila v zadostni meri vsebina njegovega dotedanjega študija,
se mora najprej dodatno izpopolnjevati.

13. člen
Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli kot
zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se
konča s strokovnim izpitom.

22. člen

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom predpiše
minister v sodelovanju z Zbornico.

Vrste in trajanje dodatnih izpopolnjevanj oziroma pogoje pridobivanja posebnih znanj določi Zbornica.

Na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita Zbornica zobozdravniku izda licenco za opravljanje zobozdravniškega poklica.

Program dodatnega izpopolnjevanja določi organizator v
sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom. Program
potrdi Zbornica.

14. člen

Po uspešno opravljenem izpopolnjevanju izda Zbornica dovoljenje za opravljanje zdravniških storitev, za katere se zahtevajo posebna znanja.

Zdravnik, ki je končal študij medicine, se zaposli kot sekundarij. Sekundariat traja dve leti in se konča s preskusom usposobljenosti.

2.5. Učna mesta zdravnikov

Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja sekundarija so
enake pravicam in dolžnostim pripravnika.

23. člen

Vsebino in potek sekundariata s preskusom usposobljenosti
določi Zbornica v soglasju z ministrom.

Minister na predlog Zbornice predpiše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati zdravstveni zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij.

Na podlagi uspešno opravljenega preskusa usposobljenosti
Zbornica zdravniku izda licenco za opravljanje zdravniškega
poklica na področju splošne medicine.

24. člen
Zdravstvenim zavodom in zasebnim ordinacijam, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, minister na predlog Zbornice
podeli naziv »zdravstveni učni zavod« oziroma »zdravstvena
učna ordinacija« in določi število zdravniških učnih delovnih
mest.

15. člen
Zobozdravniki pripravniki in zdravniki sekundariji smejo
opravljati dejavnost, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom mentorja.

25. člen

2.3. Zdravniške specializacije
16. člen

Zdravstveni učni zavodi in zdravstvene učne ordinacije
morajo ponuditi zaposlitev pripravnikom, sekundarijem in
specializantom, v okviru števila odobrenih zdravniških učnih
delovnih mest.

«

Zdravnik, ki je opravil sekundariat oziroma zobozdravnik, ki je
končal pripravništvo, se lahko specializira na posameznem
področju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom.
Tisti del sekundarijata, ki po vsebini ustreza programu specializacije, se všteva v specializacijo.
poročevalec, št. 10

26. člen
Zdravstveni učni zavodi in zdravstvene učne ordinacije enkrat
letno sporočijo Zbornici:
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- seznam prostih in zasedenih zdravniških učnih delovnih
mest,
- seznam mentorjev,
- seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in specializantov ter predviden zaključek njihovega izobraževanja.

-

27. član

datum in vrste pridobljenega dodatnega znanja,
datum ter področje magisterija in doktorata,
pridobljeni strokovni nazivi,
pridobljeni pedagoški nazivi,
članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih.

3. ZASEBNA ZDRAVNIŠKA DEJAVNOST

Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna v višini, določeni s
kolektivno pogodbo.

34. člen
Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot
zasebno dejavnost, če je vpisan v Register zasebnih zdravnikov. ki ga vodi Zbornica.

Sredstva za specializacije in dodatna izpopolnjevanja po tem
zakonu se za zaposlene zagotavljajo v okviru cen zdravstvenih storitev.

35. člen

2.6. Mentorji

Zbornica vpiše zdravnika v Register zasebnih zdravnikov, če
zdravnik izpolnjuje naslednje pogoje:

2$. člen

- ima veljavno licenco;
- ima slovensko državljanstvo, če je tuj državljan, pa dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
- ni v delovnem razmerju;
- ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre.

Mentorje imenuje Zbornica na predlog zdravstvenega učnega
zavoda oziroma zdravstvene učne ordinacije.
29. člen
Mentor:
- vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom in
medicinsko doktrino;
- nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki je
potrebna za dosego zahtevanega znanja na področju, za
katerega je kot mentor odgovoren;
- mora biti zdravniku zgled strokovno in etično neoporečnega ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odnosa
med zdravniki;
- vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju zdravnika in jih
Posredovati Zbornici.

O vpisu v register zdravnikov izda Zbornica odločbo v upravnem postopku.
36. člen
Za vodenje Registra zasebnih zdravnikov Zbornica poleg
podatkov iz 33. člena zbira tudi naslednje podatke:
- datum in trajanje vpisa v Register zasebnih zdravnikov;
- datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne dejavnosti;
- področje in kraj opravljanja zasebne dejavnosti;
- datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
- datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter področje in obseg programa,
za katerega je sklenjena pogodba z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

30. člen
Mentor ima pravico do ustreznih materialnih in časovnih
Pogojev za delo, vključno z ustreznim plačilom mentorskega
dela v višini določeni s kolektivno pogodbo za zdravnike.
Mentor sme odkloniti delo z zdravnikom, ki kljub večkratnemu opozorilu ne izvaja ali malomarno izvaja program usposabljanja.

37. člen

Kogoje za opravljanje mentorstva določi Zbornica v soglasju z
ministrom.

Zasebne zdravniške dejavnosti ni mogoče opravljati na
naslednjih področjih:

2.7. Vpis v Register zdravnikov

- preskrba s krvjo, krvnimi pripravki, odvzem in hranjenje
genetskega materiala, odvzem in hranjenje človeških organov
za presajanje;
- socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstvenoekoioška dejavnost;
- patoanatomska dejavnost.

31. člen
Zdravnik sme začeti opravljati zdravniško službo z vpisom v
Register zdravnikov, ki ga vodi Zbornica.
32. člen

Mrliško pregledno službo lahko na podlagi pooblastila pristojnega organa občine opravlja tudi zdravnik, ki opravlja
zasebno zdravniško službo na podlagi koncesije.

Vpis v Register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje
Pogoje, določene s tem zakonom.
O vpisu v register Zbornica izda odločbo v upravnem postopku.
33. člen

38. člen
Zdravnik se izbriše iz Registra zasebnih zdravnikov, če:

Za vodenje Registra zdravnikov Zbornica zbira naslednje
osebne podatke;

- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v
register;
- odjavi opravljanje zasebne zdravniške dejavnosti;
- umre;
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti oziroma poklica;
- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register;
- se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti.

~ priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
~ naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
~ državljanstvo;
~ng naziv in naslov zavoda ter delovno mesto zaposlitve ali
ziv in naslov zasebne ordinacije;
~ osebna številka zdravnika;
~ kraj in datum diplome;
~ datum strokovnega izpita;
~ datum in vrsta opravljene specializacije,

Zbornica izda odločbo o izbrisu iz Registra zasebnih zdravnikov v upravnem postopku.
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39. člen

4.2. Medsebojni odnosi

Koncesijo za opravljanje zdravniške službe v mreži javne
zdravstvene službe lahko pridobi zdravnik, ki je vpisan v
register zasebnih zdravnikov, na podlagi javnega razpisa.

47. člen
Zdravnik mora seznaniti bolnika s predvidenimi diagnostičnimi postopki in s predlaganim zdravljenjem.

Ob enakem izpolnjevanju pogojev ima pri podelitvi koncesije
prednost zdravnik, ki je že dotlej opravljal zdravniško službo v
mreži javne zdravstvene službe na določenem območju in
strokovnem področju.
40. člen

Zdravnik ne sme ukrepati brez bolnikove privolitve oziroma
privolitve staršev oziroma skrbnika, kadar gre za mladoletno
osebo.

Zdravnik, ki mu je podeljena koncesija, sklene pogodbo z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za program,
opredeljen v koncesijski pogodbi. Ce se zdravnik neupravičeno ne javi na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se
mu koncesija odvzame.

Ukrepi brez privolitve bolnika so dopustni le, če bi opustitev
zdravljenja povzročila bolniku zdravstveno škodo in bolnik ni
sposoben odločanja o sebi zaradi motenj zavesti ali hude
oslabitve umskih sposobnosti ali umske manjrazvitosti ali
duševne motnje, zaradi katere je hudo motena bolnikova
presoja.

41. člen

48. člen

Zdravnik, zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu na bolnišničnem področju z najmanj pet let izkušenj samostojnega
dela na področju ustrezne licence, lahko s soglasjem delodajalca izven redne delovne obveznosti opravlja zdravniško
službo v svojem imenu, za svoj račun in izven pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravnik ni odgovoren za potek in uspeh zdravljenja bolnika,
ki:
- zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem počutju;
- se ne ravna po navodilih zdravnika;
- ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega
zdravja.

Zbornica vodi poseben register zdravnikov iz prejšnjega odstavka.
42. člen

49. člen
Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v
skladu z njegovo vestjo, če ne gre za nujno zdravniško
pomoč. O svojem ugovoru vesti mora bolnika pravočasno
obvestiti in ga napotiti k drugemu usposobljenemu zdravniku,
oziroma, če je zaposlen, mora o zavrnitvi posega obvestiti
svojega delodajalca.

Ko zasebni zdravnik preneha z dejavnostjo, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s soglasjem Zbornice
prevzame opravljanje njegove dejavnosti.
Če si zasebni zdravnik ob prenehanju dejavnosti ni določil
prevzemnika, imenuje Zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

50. člen

43. člen

Zdravnik mora voditi dokumentacijo o zdravstvenem stanju in
zdravljenju bolnika in druge evidence v skladu s posebnim
zakonom.

Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi, če zasebni
zdravnik umre. V tem primeru ima začasni upravitelj pravico
do vstopa v ordinacijo in do prevzema zdravstvene dokumentacije.

51. člen
4. DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZDRAVNIKOV
PRI OPRAVLJANJU ZDRAVNIŠKE DEJAVNOSTI

Zdravnik mora varovati kot poklicno skrivnost podatke o
zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.

4.1. Nujna zdravniška pomoč
44. člen

52. člen

Nujna zdravniška pomoč obsega nujne storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro
zdravja ali smrt. Tako pomoč je dolžan nuditi zdravnik v
skladu s Kodeksom medicinske deontologije in v skladu z
medicinsko doktrino.

Podatki iz prejšnjega člena se ne smejo dajati drugim ljudem
oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal
razkriti posameznika, na katerega se nanašajo.
Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravnika
razreši bolnik sam ali sodišče v skladu z zakonom, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma
skrbniki.

Zdravnik ne sme pogojevati nuđenja nujne zdravniške pomoči
z vnaprejšnjim plačilom.
45. člen

Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti ne preneha po smrti
bolnika.

Zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru
mreže javne zdravstvene službe se mora vključiti v program
zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

53. člen
Brez predhodnega soglasja bolnika lahko podatke iz 51. člena
daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrbnikom le zdravnik,
ki bolnika zdravi, če oceni, da je to v bolnikovo korist.

46. člen
Zdravnik mora v skladu z veljavno medicinsko doktrino, s
svojo dejavnostjo in krajevnimi pogoji imeti na razpolago
nujne medicinske pripomočke in nujna zdravila, ki jih bolniku
posreduje kot začetek nujnega zdravljenja.

54. člen
V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik
izbere drugega zdravnika, mora zdravnik ali zdravstvom
zavod na novo izbranemu zdravniku brezplačno posredovati
vso zdravstveno dokumentacijo o bolniku.

Seznam nujnih medicinskih pripomočkov in nujnih zdravil iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.
poročevalec, št. 10

66

pošlje zdravnikovemu delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku in ministrstvu za zdravstvo; kadar gre za izredni strokovni nadzor pa tudi predlagatelju izrednega strokovnega
nadzora.
62. člen

S- ZAGOTAVUANJE KAKOVOSTI ZDRAVNIŠKEGA DELA
5.1. Strokovno—medicinska doktrina
55. člen
Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po smernicah strokovno medicinske doktrine, ki jo v dodiplomskom in podiplomskem izobraževanju oblikuje Medicinska fakulteta, v
Podiplomskem usposabljanju in izpopolnjevanju zdravnikov
Pa ministrstvo, Zdravniška Zbornica in Slovensko zdravniško
društvo.

če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje strokovne
pomanjkljivosti ali napake, lahko Zbornica v skladu s svojimi
akti:
,
- izreče opomin;
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravnika, za
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost;
- zdravniku odvzame licenco;
- predlaga druge ukrepe Ministrstvu za zdravstvo.

s

-2. Strokovno Izpopolnjevanja
56. člen

63. člen

Zdravnik ima pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, ki obsega:

Strokovni nadzor iz 59. člena tega zakona se financira iz
državnega proračuna.

~ stalno spremljanje razvoja medicinskih ved;
~ občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih zavodih.

Strokovni nadzor iz 60. člena plača predlagatelj nadzora.
5.5. Zavarovanje odgovornosti

Delodajalec mora zdravniku omogočiti strokovno izpopolnjevanje najmanj v obsegu, ki omogoča zdravniku podaljševanje
"cence brez preskusa strokovne usposobljenosti.

64. člen
Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za
odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu.
Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.

5.3. Podeljevanja In podaljševanje licenc
57. člen

Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto
določi Zbornica, v soglasju z ministrom.

Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
pravniške
službe, Zbornica izda dovoljenje za delo lic
enco, ki določa strokovno področje, za katerega je zdravnik
Us
Posobljen, in čas veljavnosti licence.

Najnižja zavarovalna vsota iz prejšnjega odstavka je
10.000.000 SIT.
5.6. Nazivi, nagrade in priznanja

58. član

^65. član

Zdravniki morajo vsakih sedem let dokazati strokovno uspo^bljenost za nadaljnje delo v svoji stroki.

Zdravniški nazivi »zobozdravnik pripravnik«, »zdravnik
sekundarij«, »zdravnik splošne medicine«, »zobozdravnik«,
»specialist« ustreznega področja, se smejo uporabljati le v
skladu z doseženo izobrazbo.

^tančnejše
pogoje za določitev strokovnih dosežkov kot
d
°kaza strokovne usposobljenosti, vsebino, roke in postopke
Poizkusa strokovne usposobljenosti, kolikor zdravnik ne
'*Polnjuje pogoja strokovnih dosežkov ter potrebne evidence
a
°loči Zbornica, ki določi tudi zgornjo starostno mejo za
°Pravljanje preizkusa usposobljenosti.

66. člen
»Šef zdravnik« je specialist, ki vodi bolniški oddelek z najmanj
25 posteljami ali specialist, ki v okviru bolnišnice vodi inštitut
brez postelj.

Zdravnik, ki ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposob■lenosti
ali ne pride na preizkus v določenem roku, se mora na
Sv
°je stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjeni na ustreznem strokovnem področju.

»Nadzorni zdravnik« je specialist, ki ima najmanj pet let samostojnih izkušenj v specialistični dejavnosti in je odgovoren za
delo najmanj še dveh zdravnikov specialistov.

drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti
°*iroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje
Poizkusa, zdravniku Zbornica odvzame dovoljenje za samotno delo.

67. člen
Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje, podeli minister naziv primarij,
svetnik ali višji svetnik.

5

-4. Strokovni nadzor s svetovanjem

Pogoje in postopek za podelitev nazivov iz prejšnjega
odstavka, predpiše minister.

59. člen

66. člen

Zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem nad delom
Zdravnikov, v skladu s pravilnikom in letnim programom, ki ga
Prejme v soglasju z ministrom.

Republika Slovenija podeljuje zdravnikom nagrade in priznanja kot posebna družbena priznanja za izjemne uspehe širšega družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega varstva.

60. član
|*eredni

strokovni nadzor s svetovanjem mimo sprejetega let9a programa opravi Zbornica na lastno pobudo, na predlog
•nistra ali plačnika zdravstvenih storitev.

6. PLAČEVANJE ZDRAVNIŠKIH STORITEV
6.1. Določanje cen zdravnikovega dela

61. čien

69. člen

r
e
? °P
et1 avlj nem strokovnem nadzoru mora biti najkasneje v 15
Po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik, ki se

Zbornica, ministrstvo za zdravstvo in Zavod za zdravstveno
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zavarovanje Slovenije doloći|o ceno zdravnikovega dela, ki |e
sestavni del cene zdravstvene storitve, določene z dogovorom
o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zbornica je pravna oseba.
78. člen

70. člen

Članstvo v Zbornici je obvezno za vse, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo.

Cena zdravnikovega dela vključuje:

Članstvo v Zbornici je prostovoljno za zdravnike:

- zahtevano znanje,
- porabljen čas za pripravo in izvedbo storitve,
- odgovornost in tveganje za opravljeno storitev.

- ki ne opravljajo zdravniške službe:
- ki opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije,
pa imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče:
- upokojence;
- nezaposlene.

71. člen
Metologijo za določanje cen zdravniških storitev, ki niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, določa Zbornica.

7.2. Naloge in javna pooblastila Zbornice

6.2 Vrednotenje dela zaposlenih zdravnikov

79. člen

72. člen

Zbornica ima naslednje naloge:

Zaposleni zdravniki so, glede na svoje znanje in pridobljene
delovne izkušnje, razvrščeni v štiri plačilne skupine, znotraj
katerih so določeni plačilni razredi izraženi v koeficientih.
Višina koeficienta pomeni hkrati označbo plačilnega razreda.

1. Sprejem kodeksa medicinske deontologije. preverja ravnanje zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa.
2. Daje. podaljšuje in odvzema dovoljenja za samostojno
opravljanje dela zdravnikov.

73. člen
Za opravljen standardni obseg dela so zdravniki razvrščeni v
plačilne skupine s koeficienti od 1,8 do 3,7.

3. Načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundariat, specializacijo
in druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti,

Standardni obseg dela po specialnostih določi Zbornica v
soglasju z ministrom.

4. Izvaja strokovni nadzor s svetovanjem
5. Sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov,
kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva.

Podrobnejši postopki razvrščanja zdravnikov v plačilne skupine in pogoji za napredovanje se določijo s Kolektivno
pogodbo za zdravnike in zobozdravnike.

6. Soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

74. člen

7. Zastopa interese zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb
z Zavodomn za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Osnova za obračun zdravniške plače je enaka osnovi za
izračun plače poslancev v Državnem zboru.

8. Sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev.

75. člen
Zdravniška plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače
za delovno uspešnost in dodatkov, določenih s kolektivno
pogodbo.

9. Vodi register zdravnikov in register zasebnih zdravnikov.

Osnovna plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega
člena pomnoži s koeficientom iz 73. člena.

Naloge iz 2., 3., 4. In 9. točke prejšnjega odstavka opravlja
Zbornica kot javna pooblastila.

Dodatki lahko dosegajo največ 50 odstotkov osnovne plače za
standardni obseg dela.

Naloge, ki jih opravlja Zbornica kot javna pooblastila se financirajo iz sredstev državnega proračuna.

76. člen

80. člen

Dežurstvo je delo preko polnega delovnega časa za zagotavljanje nujne zdravniške pomoči. Omejitev dela preko polnega
delovnega časa znaša največ 50 ur na mesec.

Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, samostojni podjetniki posamezniki in zasebni zdravniki, ki zaposlujejo zdravnike morajo Zbornici, na njeno zahtevo, posredovati
podatke o zdravnikih iz 33. in 36. člena tega zakona.

10. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

Medicinska fakulteta Zbornici na njeno zahtevo posreduje
podatke o številu študentov in seznam diplomantov ter
podatke o strokovni izobrazbi zdravnikov, ki jih Zbornica
potrebuje za izvajanje nalog iz 3. in 5. točke 79. člena tega
zakona.

Po 50 letu starosti zdravnik ni več dolžan opravljati dežurstva.
7. ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

81. člen

7.1. Splošne določbe in članstvo
77. člen

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije v delu. ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil.

Zdravniki se združujejo v Zdravniško zbornico Slovenije, ki
zastopa njihove poklicne, socialne in ekonomske interese,
skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje
zdravniških dolžnosti.
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82. člen
Zbornica pridobiva svoja sredstva:
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s članarino,
iz državnega proračuna za izvajanje javnih pooblastil,
s prodajo svojih storitev,
z donatorstvom, volili in iz drugih virov.

4. če začne opravljati zdravniško službo brez vpisa v register
zdravnikov (31. člen),
5. če začne opravljati zasebno zdravniško dejavnost brez
vpisa v register zasebnih zdravnikov (34. člen),
6. če opravlja zasebno zdravniško dejavnost na nedovoljenem
področju (37. člen),
7. če opravlja zdravniško službo v nasprotju s prvim odstavkom 41. člena tega zakona,
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena tega
zakona,
9. če pogojuje nuđenje nujne zdravniške pomoči z vnaprejšnjim plačilom (drugi odstavek 44. člena)
10. če se ne vključi v program zagotavljanja nujne medicinske
pomoči v skladu s 45. členom tega zakona.
11. če ukrepa v nasprotju z drugim odstavkom 47. člena tega
zakona.

Na podlagi soglasja zaposlenega zdravnika je zavod oziroma
njegov delodajalec dolžan obračunavati mesečno članarino
in jo nakazovati Zbornici.
8. SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
83. člen
"Zdravniki se prostovoljno združujejo v Slovensko zdravniško
'društvo, ki deluje v javnem interesu.
84. člen

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Slovensko zdravniško društvo

90. člen

*- sodeluje pri določanju vsebine podiplomskega usposabljanja in izpopolnjevanja zdravnikov,
- predstavlja in zastopa strokovne interese slovenskih zdravnikov v mednarodnih strokovnih združenjih.

Zdravniška Zbornica Slovenije ima kot pravna naslednica
Zdravniške zbornice za Dravsko banovino pravico do vrnitve
premoženja v skladu s predpisi o denacionalizaciji.

9. KAZENSKE DOLOČBE

91. člen
85. člen

Zdravnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pričel s specializacijo brez končanega sekundariata, nadaljuje specializacijo
po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

2 denarno kaznijo najmanj 100 000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravstveni učni zavod in zasebni zdravnik, ki ima
zdravstveno učno ordinacijo in ravna v nasprotju s 26. členom
tega zakona.

92. člen

2 denarno kaznijo najmanj 50 000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.

Postopek za uskladitev Kolektivne pogodbe za zdravnike s
tem zakonom se prične takoj po uveljavitvi tega zakona.

86. člen

V enem mesecu po ufeljavitvi tega zakona Ministrstvo za
zdravstvo izroči Zbornici register zasebnih zdravnikov z vso
dokumentacijo, arhivom in še nerešenimi vlogami.

93. člen

2 denarno kaznijo najmanj 100 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik
Posameznik ali zasebni zdravnik, ki kot delodajalec ne zavaruje zdravnikove odgovornosti za škodo (64. člen).

94. člen

2 denarno kaznijo najmanj 50 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
°sebe.

Vloge za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki so
jih zdravniki vložili pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo
po predpisih, ki so veljali na dan vložitve.

87. člen

95. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister:

2 denarno kaznijo najmanj 100 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik
Posameznik ali zasebni zdravnik, ki Zbornici ne posreduje
Podatkov iz 33. in 36. člena tega zakona.

- predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod
ali zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, sekundariata
in specializacij (22. člen).

2 denarno kaznijo najmanj 50 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.

- predpiše seznam nujnih pripomočkov in nujnih zdravil iz
drugega odstavka 46. člena tega zakona;

88. člen

96. člen

* denarno kaznijo najmanj 120 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek, kdor začne samostojno opravljati zdravniško službo
Pa
ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena tega zakona.

V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister
določi razpored zdravniških delovnih mest v javni zdravstveni
službi (8. člen).
97. člen

89. člen
2 denarno kaznijo najmanj 100 000,00 tolarjev se kaznuje za
Prekršek zdravnik:

V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona Zbornica:
- določi vrste in trajanje specializacij ter postopek in način
priznanja v tujini opravljene specializacije (17. člen).
- določi pogoje za opravljanje mentorstva (30. člen),
- določi standardni obseg dela (73. člen)

L6® opravlja dejavnost v nasprotju s 15. in prvim odstavkom
člena tega zakona,
ne
ciio 23
°PravlJa zdravstvene službe le na področju specializa3 *' ^a*ero ima licenco (drugi odstavek 20. člena),
a| n nudi posamezne zdravniške storitve v nasprotju z 21.
om tega zakona.

98. člen
Zavarovanje odgovornosti zdravnika za škodo iz 61. člena
tega zakona se mora zagotoviti od 1.1. 1997. leta.
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99. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/92, 37/95 in 8/
96) glede vprašanj, ki so urejena s tem zakonom.
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS št.18/94) se uporablja za
zdravnike do sklenitve kolektivne pogodbe, iz 73. č lena
»tega zakona.
100. člen
Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se uporabljajo,
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi:

7. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundariata in specializacij (Ur. I. RS št.25/93)
8. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih
šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva
učni zavod (Ur. I. RS št.25/93).
9. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
(Ur. I. RS št.24/92).
10. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti (Ur. I. RS št.24/92).
11. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pr?
gledne službe (Ur. I. RS št.56/93).

1. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnosti (Ur. I. RS št.59/92).

12. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur. I. RS
št.56/94).

2. Program pripravništva za poklic zdravnik (Ur. I. RS št.33/
95).

13. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij (Ur. I. RS št.6/93)

3. Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur. I. RS št. 39/
93).

14. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Ur. I. RS št.7/95, 34/95).

4. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Ur. I. RS
št.56/94).

15. Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
(Ur. I. RS št.65/94).

5. Pravilnik o specializacijah delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. I. RS št.16/82).

101. člen

6 . Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavev (Ur. I. RS št.16/75).

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

OBRAZLOŽITEV
Razpored zdravniških delovnih mest v javni zdravstveni služI*
bo določil minister za zdravstvo (8. člen). V 9. členu se
podrobneje opredeljene naloge Zbornice pri ohranjanju "
mreže in določena tudi obveznost, da morajo delodajalk
Zbornico tekoče obveščali o prostih delovnih mestih zdrat
nikov.

1. Poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
Z uveljavitvijo novih predpisov s področja zdravstva in s
približevanjem evropski zakonodaji na tem področju je treba
tudi na področju zdravstva opredeliti zdravnika kot nosilca
zdravstvene dejavnosti, vendar ne le kot odgovornega načrtovalca, ampak zlasti kot prvega in odgovornega izvajalca posameznih zdravstvenih storitev.

2. poglavje: POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKI
SLUŽBE
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, &
izpolnjuje splošne pogoje in posebne pogoje, ima ustrezOC
izobrazbo in usposobljenost in je v vpisan v register zdravi
kov ter mu je podeljena ustrezna licenca (10., 11. in 12. člen)■

Če bo zdravnik v svojih odločitvah glede zdravljenja in diagnostike osebno odgovoren, mora biti tudi svoboden. Kljub
osebnemu zavedanju o omejenih finančnih možnostih družbe
je zato zdravnik načeloma zavezan le medicinski stroki, etičnim načelom poklica in dobrobiti bolnika.

Pripravništvo je določeno le še za zobozdravnike, medtem W
je za zdravnike vključeno v program sekundariata (13. in 1*
člen).
17. člen določa, da Zbornica predpiše vrste in trajanje sped'
alizacij ter imenovanje izpitnih komisij. Zbornica bo v sodelO<■
vanju s Slovenskim zdravniškim društvom in z MedicinsM
fakulteto določila vsebine posameznih specializacij. °°
zgledu srednjeevropskih držav odobri specializacijo zbornicii1
vendar na podlagi javnega razpisa, ki poteka v soglasju
ministrom za zdravstvo (18. člen). 20. člen določa, da smefi
zdravniki specialisti opravljati dejavnost, za katero se uspe
sabljajo le pod vodstvom mentorja.

Predlog Zakona o zdravnikih v prvih treh členih deklarativno
opredeljuje zdravnikovo odgovornost in poklicno samostojnost ter svobodo pri izbiri zdravljenja.
Posebnost zdravniškega poklica je tudi v tem, da mora zdravnik prevzeti osebno odgovornosti tudi za delo njemu podrejene ekipe. Zato je v 3. členu določeno, da ima zdravnik tudi
pravico sodelovati pri odločanju o sestavi delovne skupine, za
katere delo je odgovoren.
V 4. četrtem členu je podrobno opredeljena zdravniška
služba, ki je poklicna dejavnost zdravnika in jo pod določenimi pogoji smejo zdravniki opravljati samostojno.

Po zgledu evropske zakonodaje predlog zakona ureja tud'
področje -posebnih znanj-, ki niso vsebina dodiplomske^
študija ali ustrezne specializacije. Z razvojem medicine &
namreč srečujemo z vedno novimi in vse bolj zahtevnif
diagnostičnimi ali terapevtskimi postopki, ki za kvaliteti
izvajanje zahtevajo določeno usposabljanje. Gre na primer l>
ambulantno uporabo ultrazvoka, izvajanje akupunkture, zB~
tevnejše vodenje posameznih bolezni in podobno. Za up?
rabo takih posameznih metod zakon zahteva od zdravniK'
ustrezno izpopolnjevanje izobraževanja, ki pa bo predvido«"
krajše od specializacije (21. in 22. člen).

V 5. členu zakona je določeno samostojno opravljanje zdravniške službe.
V 6. do 8. členu predloga zakona je definiran »razpored
zdravniških delovnih mest- v okviru mreže javne zdravstvene
službe. Razpored določa, koliko naj bi z ozirom na potrebe
prebivalstva bilo v posameznih območjih zdravnikov, zobozdravnikov in specialistov. Na podlagi tega razporeda se bodo
načrtovale zdravstvene delovne skupine pri oblikovanju javne
zdravstvene mreže.
poročevalec, it. 10
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Predpogoj uspešnega zagotavljanja novih strokovnjakov je
vzpostavitev mreže učnih zdravstvenih zavodov oziroma
zdravniških učnih delovnih mest, utečen postopek imenovanja mentorjev in določitev obveznosti učnih zavodov in mentorjev (členi 23. do 26. člen).

podlagi 46. člena predloga zakona zdravnik moral v skladu s
svojo dejavnostjo in krajevnimi pogoji imeti na razpolago
nujne medicinske pripomočke in nujna zdravila. Ker so precejšnje razlike med dejavnostmi, ki jih opravljajo zdravniki
(npr. dermatolog ali splošni zdravnik) in med dostopnostjo do
lekarniških storitev na posameznih območjih (npr. redko
poseljena podeželje ali mesto), bo seznam zdravil in medicinskih pripomočkov, s katerimi bo zdravnik lahko razpolagal pri
svojem delu, predpisal minister za zdravstvo.

Ker sta pripravništvo in sekundariat nujni pogoj za samostojno delo zdravnika ali zobozdravnika, je v zakonu predvidena rešitev, da se bosta financirala iz državnega proračuna,
medtem ko bodo stroški za vsa druga izpopolnjevanja izobraževanja (specializacije in posebna znanja), ki so obvezna za
izvajanje določenih (specialističnih) del, vključeni v ceno
zdravniških storitev (27. člen).

Vse bolj pomembna postaja tudi zdravnikova dolžnost, da
pred začetkom zdravljenja bolnika seznani s potekom zdravljenja in pridobi njegovo privolitev, ki je lahko tudi domnevna.
Mnogi urgentni primeri namreč ne omogočajo ne razlage
postopka in ne pridobitve izrečnega bolnikovega mnenja (47.
člen). Pri tem se razume, da v primeru mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb dajejo privolitev starši oziroma skrbniki.

Mentorje imenuje Zbornica, na predlog zdravstvenega
učnega zavoda ali zdravstvene učne ordinacije, kjer mentorji
delajo (28. člen). Predlog zakona določa dolžnosti in pravice
mentorja. S tem bo zagotovljeno ne le primerno vrednotenje
mentorskega dela, ampak tudi možnost, da se ob nespoštovanju predpisanih dolžnosti zdravniku odvzame pravica biti
mentor (29. in 30. člen).
v

Predlog zakona določa tudi svoboščino zdravnika, da lahko
odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo
vestjo in v primeru, če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O
tem mora obvestiti bolnika in ga napotiti k drugemu zdravniku
ter o zavrnitvi posega obvestiti tudi delodajalca.

Kot pogoj za samostojno opravljanje zdravniške službe predlog zakona določa tudi postopek vpisa v register zdravnikov
(31. do 33. člen) ter podatke, ki jih vsebuje register.

Predlog zakona določa zdravnikovo dolžnost, da vodi dokumentacijo o zdravstvenem stanju in zdravljenju bolnika (50.
člen) in predpisuje način varovanja poklicne skrivnosti.

3. poglavje: ZASEBNA ZDRAVNIŠKA DEJAVNOST
V 34. členu predloga zakona je določeno, da register zasebnih
zdravnikov vodi Zbornica, kar predstavlja novo rešitev v primerjavi s sedanjo ureditvijo, ko je bilo vodenje registra v
pristojnosti Ministrstva za zdravstvo. V 35. členu so natančneje določeni pogoji za vpis v register zasebnih zdravnikov.

V 54. členu je opredeljena dolžnost zdravnika, da v primeru
preselitve ali premestitve bolnika k novo izbranemu zdravniku
le temu brezplačno posreduje zdravstveno dokumentacijo.
5. poglavje: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
ZDRAVNIŠKEGA DELA

Področja, na katerih ni mogoče opravljati zasebne zdravniške
dejavnosti, so v primerjavi z dosedanjimi določili zakona o
zdravstveni dejavnosti razširjena tudi na -odvzem in hranjenje genetskega materiala« (37. člen).

Poleg Medicinske fakultete imamo v Sloveniji, podobno kot v
zahodnem svetu, na vseh področjih zdravniške prakse
posebna zdravniška strokovna združenja in strokovne sekcije
Slovenskega zdravniškega društva, ki imajo dolgoletno in
uspešno tradicijo oblikovanja doktrine zdravnikovega ravnanja v praksi.

38. člen določa pogoje za izbris iz registra zasebnih zdravnikov.
V 39. členu so določeni pogoji, pod katerimi zdravnik lahko
pridobi koncesijo za opravljanje zdravniške službe.

V 41. členu predlog zakona določa, da lahko zdravnik, ki je
zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu na bolnišničnem
področju z najmanj petimi leti izkušenj in s soglasjem delodajalca izven redne delovne obveznosti opravlja zdravniško
službo v svojem imenu, za svoj račun in izven pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja. O teh zdravnikih vodi
Zbornica poseben register.

Zato predlog zakona zdravniku nalaga podrejanje medicinski
doktrini, ki jo v dodiplomskom študiju oblikuje Medicinska
fakulteta, v podiplomskem usposabljanju in izpopolnjevanju
pa ministrstvo. Zdravniška zbornica in Slovensko zdravniško
društvo (55. člen).
Zaposlenim zdravnikom pogosto ni omogočeno niti pridobivanje znanj o novih boleznih, kaj šele občasno praktično
izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih zavodih. Zato predlog zakona zavezuje delodajalca, da svojemu zaposlenemu
zdravniku omogoči minimalni obseg izpopolnjevanjaobraževanja (56. člen).

V primeru prenehanja zasebne dejavnosti si mora zdravnik
zagotoviti prevzemnika ali pa mora Zbornica ustrezno zavarovati zdravstveno dokumentacijo in poskrbeti za nadaljno
oskrbo bolnikov (42. člen). Predlog zakona določa postopek v
Primeru zdravnikove smrti (43. člen).

Na podlagi prvih izkušenj pri podeljevanju in podaljševanju
licenc Zbornica ugotavlja, da marsikateri zdravnik opravlja
dejavnost, za katero ni usposobljen. To dokazuje, da je utemeljeno podeljevati in podaljševati licence, ter s tem občasno
preverjati, ali je zdravnik usposobljen za delo, ki ga opravlja
(57. in 58. člen).

Podeljena koncesija pomeni tudi zdravnikovo dolžnost in
pravico skleniti pogodbo z ZZZS (40. člen).

Izkušnje kažejo, da poleg rednega strokovnega nadzora, ki ga
Zbornica že opravlja, vse bolj potrebujemo tudi ciljane -izvedeniške•• nadzore, takoimenovane izredne strokovne nadzore, ki bi obravnavali zdravnikovo strokovno odgovornost ob
posameznem dogodku. Tak nadzor bi bilo potrebno izvesti
neposredno po dogodku oziroma na zahtevo ministra za
zdravstvo, pristojnega sodišča, občana ali zdravnika in ga ni
mogoče vnaprej planirati. Plačnik tega nadzora bo n/egov
naročnik (60. člen).

4

- poglavje: DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZDRAVNIKOV PRI
OPRAVLJANJU ZDRAVNIŠKE DEJAVNOSTI

V 44. členu je določena »negativna« definicija nujne zdravnice pomoči, ki obsega storitve, katerih opustitev bi v kratkem
času
vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali celo v
sr
nrt. 45, ć/en predloga zakona določa, da se mora zdravnik.
1
opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru mreže
lavne
zdravstvene službe, vključiti v program zagotavljanja
nu
We medicinske pomoči na svojem območju.

Strokovne napake, ki imajo za posledico invalidnost ali smrt.
so vezane z velikimi odškodninskimi zahtevki, ki daleč presegajo plačilno sposobnost zdravnika. V zaščito oškodovanca
predlaga zakon obvezno zavarovanje za povrnitev škode,
nastale zaradi strokovne napake. Vsako leto Zbornica v

Čeprav zakon o lekarniški dejavnosti ne dovoljuje, da bi
zdravnik razpolagal tudi z nujnim depo/em zdravil, bo na
71
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soglasju z ministrom določi najnižjo obvezno zavarovalno
vsoto na zdravnika po posameznih specialnostih (64. člen).

- opredeljen je osnovni namen Zbornice (77. člen);
- obveznost članstva velja za vse, ki opravljajo zdravniško
službo, ta pa je podrobno opredeljena v 4. členu predloga
zakona (78. člen);
- določene so naloge in javna pooblastila zbornice Zbornica,
kot so vodenje registra vseh zdravnikov in vodenje registra
zasebnih zdravnikov;
- podobno kot pri sindikalni članarini naj bi bil delodajalec
dolžan ob soglasju zaposlenega zdravnika mesečno obračunavati in nakazovati njegovo članarino Zbornici (82. člen).

Zakon v 66. členu določa, da ima do naziva »šef zdravnik«
pravico samo tisti zdravnik, ki vodi bolniški oddelku z najmanj
25 posteljami ali inštitut brez postelj. Po zgledu sosednjih
držav se za starejše izkušene specialiste uvaja naziv »nadzorni zdravnik«.
Pristojnost podeljevanja nazivov -primarij«, svetnik« ali -višji
svetnik«, ki jo ima minister za zdravstvo, ostaja nespremenjena (67. člen),
6. poglavje: PLAČEVANJE ZDRAVNIŠKIH STORITEV

a. poglavje: SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
Predlagani zakon Slovenskemu zdravniškemu društvu določa
oziroma priznava v praksi že uveljavljeno mesto na področju
medicinske doktrine, zato so v tem poglavju začrtana naslednja izhodišča:

Zdravnik mora za vstop v zdravniški poklic opraviti ne le 6
letni študij medicinske fakultete ampak tudi dve leti sekundariata in v večini primerov še 4 leta specializacije s specialističnim izpitom. Na podlagi zahtev Evropske unije se predvideva
povprečno trajanje posamezne specializacije 6 let.

- članstvo v društvu je prostovoljno (83. člen);
- sodeluje pri določanju vsebin podiplomskega usposablanja
in izpopolnjevanj zdravnikov,
- predstavljanje in zastopanje strokovnih interesov slovenskih zdravnikov v mednarodnih strokovnih združenjih (84.
člen).

Zdravniki so se dolžni združevati v Zdravniško zbornico Slovenije, ki svoje člane nadzira, presoja in tudi kaznuje. Zdravnik je dolžan vsakih 7 let dokazovati svoje stalno strokovno
izpopolnjevanje in spremljanje hitrega razvoja medicinske
znanosti, sicer mu Zdravniška zbornica ne podaljša dovoljenja za delo.

9. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE
Cilj kazenskih določb je zagotoviti izvajanje zakona in na
področju opravljanja zdravniške službe doseči red in zakonitost (85. do 89 člen).

Za ceno zdravnikovega dela v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja se dogovarjajo Zbornica, Ministrstvo in
ZZZS (69. člen). Ta cena naj bi bila le del celotne cene
zdravstvene storitve, zato ne vključuje materialnih stroškov in
amortizacije ampak le zdravnikovo živo delo: ne le porabljen
čas ampak tudi zahtevano znanje, odgovornost in tveganje.

10. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Kot v vseh upravnih centrih takratne Avstro-ogrske, je bila
tudi v Ljubljani konec prejšnjega stoletja ustanovljena Zdravniška zbornica za Kranjsko, ki pa ni v celoti zaživela. Šele po
prvi svetovni vojni leta 1923 dobimo na Slovenskem sodobno
in dobro organizirano Zbornico, ki je dvignila zdravniški
poklic na zavidljivo etično in strokovno raven. V drugi svetovni vojni so italijanske oblasti skušale Zbornico utopiti v
Sindikat sanitarnih delavcev, jo razvrednotiti in končno ukiniti, zato je v času italijanske okupacije delo Zbornice stagniralo. Povojne oblasti so 23. januarja 1946 z odločbo razrešile
organe Zbornice in s tem je delo zbornice popolnoma zamrlo
vse do leta 1992, ko je bila z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ponovno vzpostavljena. Tako po svojem statutu kot po
miselnosti in načinu dela se sedanja Zbornica čuti naslednico
prejšnje, zato naj bi ji predlagani zakon tudi priznal neizpodbitno pravno nasledstvo (90. člen).

S pojavom zasebne dejavnosti in samoplačništva v zdravstvu
postaja aktualno tudi določanje cen zdravniških storitev, ki
niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker naj
bi bile tudi te cene nadzorovane in poenotene, predlog
zakona predlaga, da metodologijo oblikovanja teh cen določi
Zbornica (71. člen).
Predlagani zakon razvršča zdravnike v plačilne skupine za
standardni obseg dela. Podrobnejši postopki razvrščanja se
določijo s kolektivno pogodbo (73. člen).
Način določitve plače je urejen v 74. in 75. členu.
Zaradi prekomerne obremenitve zdravniki, ki opravljajo
dežurstvo, po izračunih zbornice, ob povprečni obremenitvi 6
dežurnih dni mesečno, v 40 letih delovne dobe poleg rednega
dela opravijo še dodatnih 8 polnih let v zavodu, mnogi pa tudi
več. Zato predlog zakona določa, da se plačilo za dežurstvo v
celoti všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in da je dežurstvo delo preko polnega delovnega časa.
Predlog zakona na novo določa orfiejitev dela preko polnega
delovenga časa na 50 ur na mesec. Po 50. letu starosti
zdravnik ni več dolžan opravljati dežurstva.

Postopek za uskladitev Kolektivne pogodbe za zdravnike naj
bi stekel takoj po uveljavitvi tega zakona (92. člen).
V enem mesecu po uveljavitvi zakona se iz registra zasebnih
zdravstvenih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za zdravstvo,
izvzame register zasebnih zdravnikov in se ga prenese na
Zbornico (93. člen). Seveda se vloge za zasebno dejavnost
rešujejo po predpisih, ki so veljali na dan vložitve (94. člen).

7. poglavje: ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

V šestih oziroma dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega
zakona je potrebno sprejeti vse izvršilne predpise, ki jih predlaga zakon, do takrat pa se še naprej uporabljajo izvršilni
predpisi, določeni v 100. členu predloga zakona.

Navedeno poglavje na podlagi triletnega delovanja zbornice
uvaja nekatere dopolnitve v primerjavi z veljavno ureditvijo, in
sicer:

»•
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- EPA 1427 Vlada Republike Slovenije je na 188. seji dne 14. marca
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE NEMČIJE O ZAPOSLOVANJU DELAVCEV
ZARADI POGLABLJANJA NJIHOVIH POKLICNIH IN JEZIKOVNIH ZNANJ (DOGOVOR O ZDOMSKIH DELOJEMALCIH),

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- mag. Tone ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve:
*
- Miroslav BERGER, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve in vodja Službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
1.člen

a) na nemški strani:
die Bundesanstalt fur Arbeit, Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung in Frankfurt/Main,
(Zvezni zavod za delo, Centralna služba za posredovanje dela
v Frankfurtu na Maini),

Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Zvezne republike Nemčije o zaposlovanju delavcev zaradi
Poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj (Dogovor o
zdomskih delojemalcih), podpisan v Ljubljani 16. februarja
1996.

b) na slovenski strani:

2. člen

Republiški zavod za zaposlovanje, Ljubljana,

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:

(die Anstalt der Republik fur Beschaftigung, Laibach).

Dogovor med Vlado Republike Slovenije In Vlado Zvezne
republike Nemčije

2. člen
(1) Zdomski delojemalci so delojemalci, ki

0

zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicih in jezikovnih znanj (Dogovor o zdomskih delojemalcih)

a) imajo zaključeno poklicno izobrazbo ali temu ustrezne
poklicne spretnosti,

Vlada
Republike Slovenije in Vlada Zvezne Republike Nemčije
s
'a sklenili kot sledi:

b) se za izpopolnitev svojih poklicnih in jezikovnih znanj
začasno zaposlijo in

I.člen

c) ob nastopu zaposlitve niso mlajši od 18 in ne starejši od 40
let.

1

( ) Ta dogovor se uporablja za Nemce v smislu prvega
odstavka 116. člena Ustave Zvezne Republike Nemčije in za
slovenske
državljane s prebivališčem na območju veljavnosti
,e
9a dogovora, ki se hočejo zaposliti kot zdomski delojemalci.

(2) Zaposlitev zdomskega delojemalca traja praviloma eno
leto, vendar se jo lahko podaljša do skupno 18 mesecev.
(3) Če se zaposlitev predčasno konča, si pristojna služba
pogodbene stranke gostiteljice prizadeva, da zdomskemu

(2) Službe, pristojne za izvajanje tega dogovora so:
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delojemalcu posreduje drugo, enakovredno delovno razmerje.
3. člen
(1) Zdomskim delojemalcem se izda potrebna dovoljenja v
skladu z notranjepravnimi predpisi o vstopu v državo in o
bivanju tujcev, ki jim v času trajanja njihove zaposlitve v državi
gostiteljici omogočajo življenje in delo.

7. člen
Glede nadomestila stroškov in plačila pristojbin veljajo pravni
predpisi posamezne pogodbene stranke.
8. člen
Zvezno ministrstvo za delo in socialno ureditev Zvezne republike Nemčije in Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve Republike Slovenije v okviru tega dogovora med seboj
tesno sodelujeta. Po potrebi se na zahtevo ene izmed pogodbenih strank sestavi mešana slovensko-nemška delovna skupina za obravnavo vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje tega
dogovora.
9. člen

(2) Za vstopni vizum zaprosi zdomski delojemalec pred vstopom v državo pri predstavništvu, ki je pristojno za zastopanje
države gostiteljice v tujini.
(3) Dovoljenje, ki je potrebno za zaposlitev, se izda neodvisno
od položaja in razvoja na trgu delovne sile.
4. člen
Glede plačila in ostalih delovnih pogojev veljajo kolektivne
pogodbe ter delovnopravne in socialnovarstvene določbe
države gostiteljice.

Ta dogovor se začasno uporablja od dneva podpisa dalje.
10. člen
(1) Ta dogovor začne veljati takoj, ko Vlada Republike Slovenije Vladi Zvezne republike Nemčije sporoči, da so izpolnjeni
notranjepravni pogoji, ki so po slovenskem pravu potrebni za
njegovo uveljavitev. Kot dan začetka veljavnosti dogovora se
šteje dan prispetja note.

5. člen
(1) Število zdomskih delojemalcev, ki jih lahko vsaka stran
odobri, je določeno na 150 letno.

(2) Ta dogovor velja za dobo treh let. Njegova veljavnost se
vsakokrat podaljša za nadaljnje leto, če ga nobena od pogodbenih strank pisno ne odpove vsaj šest mesecev pred iztekom
koledarskega leta.

(2) O spremembi tega najvišjega števila se lahko pogodbeni
stranki dogovorita z izmenjavo not.
(3) Če največje število ni doseženo, se neizkoriščenih mest ne
prenese na naslednje leto. Podaljšanje trajanja zaposlitvenega razmerja po 2. členu ne velja kot nova odobritev.

(3) Dovoljenj, ki so bila na podlagi tega dogovora že izdana, za
odobreno časovno obdobje ni mogoče odpovedati.

6. člen
(1) Zdomski delojemalci, ki se želijo zaposliti v skladu s tem
dogovorom, lahko svojo prošnjo za posredovanje zaposlitve
naslovijo na službo, ki je na njihovi strani pristojna za izvajanje tega dogovora. Pristojna služba posreduje prošnjo naprej
pristojni službi druge pogodbene stranke.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 16. februarja 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe
besedili enako obvezujoči.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

(2) Pristojni službi pogodbenih strank spodbujata izmenjavo
in si prizadevata za zdomske delojemalce najti primerno
zaposlitev; o rezultatih svojih prizadevanj se sproti obveščata.

OBRAZLOŽITEV
delojemalce veljale kolektivne pogodbe ter delovnopravni /" k
socialnovarstveni predpisi države gostiteljice.
V

Dne 16. februarja 1996 je bil v Ljubljani sklenjen dogovor med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije
o zaposlovanju delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj (Dogovor o zdomskih delojemalcih). V
imenu slovenske vlade je dogovor podpisal minister za delo,
družino in socialne zadeve, mag. Anton Rop, v imenu nemške
vlade pa ga je podpisal veleposlanik Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji, dr. Gunther Seibert.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS in Zvezno
ministrstvo za delo in socialni red ZRN bosta kot nosilci
dogovora v zvezi s cilji in namenom dogovora tesno sodelovala, njegovo operativno izvajanje pa bosta prepustila Republiškemu zavodu za zaposlovanje v Ljubljani oziroma Zveznemu zavodu za delo, Centralni službi za posredovanje dela "
Frankfurtu na Maini, ki se bosta v okviru danih usmeritef
pristojnih ministrstev podrobneje dogovorila o načinu izvajanja dogovora.

Na podlagi tega dogovora bo lahko vsaka pogodbenica neodvisno od položaja in razvoja na trgu delovne sile zaposlila
letno 150 zdomskih delojemalcev praviloma za eno leto z
možnostjo podaljšanja zaposlitve do skupno 18 mesecev.
Pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati kandidati so naslednji:

Pogodbenici sklepata dogovora za tri leta z možnostjo vsakokratnega podaljšanja za nadaljnje leto. Pri tem sta se pogodbenici dogovorili, da se bo dogovor začasno uporabljal že od
njegovega podpisa dalje. Formalnopravno bo dogovor zače[1
veljati, ko bo Vlada Repbulike Slovenije sporočila Vlad
Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni notranjepravo1
pogoji, ki so po slovenskem pravu potrebni za njegovo uveljr
vitev.

- zaključena poklicna izobrazba ali temu ustrezne poklicne
spretnosti,
- začasna zaposlitev je namenjena izpopolnjevanju njihovih
poklicnih in jezikovnih znanj in

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanji
zadevah bo predmetni dogovor ratificiral Državni zbor Repif
blike Slovenije z zakonom. Ratifikacija dogovora o zdomski
delojemalcih ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih ozirotf*
sprejemanja novih predpisov.

- ob nastopu zaposlitve niso mlajši od 18 let in ne starejši od
40 let.
Glede plačila in ostalih delovnih pogojev bodo za zdomske
poročevalec, št. 10
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Vlada Republike Slovenije je na 189. seji dne 21. marca
1996 določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O
POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH II, IV
DO VII IN DELIH MEJNIH SEKTORJEV IX IN X (REGULIRANA GLANČNICA) KAKOR TUDI XIX (REGULIRAN RIŠKI
POTOK),

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Branko CELAR, pomočnik poveljnika slovenske policije:
- Jože ROTAR, svetovalec direktorja Geodetske uprave
Republike Slovenije;
- Franc ČERNE, svetovalec direktorja v Geodetskem
zavodu Republike Slovenije;
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

POGODBA
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku
državne me|e na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih
sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX
(reguliran Riftki potok)

I.člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Ostrijo
o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII
|n delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor
'"di XIX (reguliran Riški potok), podpisana v Ljubljani, 24.
°ktobra 1995.

Republika Slovenija in Republika Avstrija sta se v želji, da v
nekaterih točkah spremenita in dopolnita pogodbo o skupni
državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu pogodbe z dne 29.
oktobra 1975, izmenjanih not z dne 27. oktobra 1979 in 3.
marca 1980 ter izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, sporazumeli o naslednjem:

2. člen
^pgodba se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
9'asi :*

I. DEL
Sprememba poteka državne meje na mejnem sektorju II
I.člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju II določen z

*»oge
k pogodbi so na vpogled v Službi za mednarodnopravne
aev
e Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
75
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- opisom meje (Priloga 1),
- seznamom koordinat (Priloga 2) in
- mejnim načrtom v merilu 1:1000 (Priloga 3).

10. člen
Kasnejše spremembe toka Glančnice ne vplivajo na pote*
državne meje, kot je določen v 9. členu te pogodbe.

2. člen

11. člen

Kasnejše spremembe toka Kučnice ne vplivajo na potek
državne meje, kot je določen v 1. členu te pogodbe.

Deli državnega ozemlja ene države pogodbenice, ki na podlagi 9. člena te pogodbe pripadejo državnemu ozemlju drug'
države pogodbenice, imajo na
strani vsake države pogodbf
niče skupno površino 130 m2. Ti deli so prikazani v situacij'
skem načrtu v merilu 1:250 (en list) in so glede na svoj«
površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Prilog'
20).

3. člen
Deli državnega ozemlja ene države pogodbenice, ki na podlagi 1. člena te pogodbe pripadejo državnemu ozemlju druge
države pogodbenice, imajo na strani
vsake države pogodbenice skupno površino 126.136 m2. Ti deli so prikazani v situacijskem načrtu v merilu 1:1000 (25 listov) in so glede na svojo
površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Priloga
4)
"
II. DEL

IV. DEL
Spremembe poteka državne meje na območju regullraneg'
Riškega potoka (del mejnega sektorja XIX)
12. člen

Me]a na Muri (mejni sektorji IV do VII)

Potek državne meje je na mejnem sektorju XIX od mejneg'
znaka št. XIX/160 do mejnega znaka št. XIX/176 določen z

4. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju IV določen z

- opisom meje (Priloga 21).
- seznamom koordinat (Priloga 22) in
- mejnim načrtom v merilu 1:250 (Priloga 23).

- opisom meje (Priloga 5),
- seznamom koordinat (Priloga 6) in
- mejnim načrtom v merilu 1:2000 (Priloga 7).

13. člen
Kasnejše spremembe toka Riškega potoka ne vplivajo f*
potek državne meje, kot je določen v 12. členu te pogodb«'

5. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju V določen z

14. člen

- opisom meje (Priloga 8),
- seznamom koordinat (Priloga 9) in
- mejnim načrtom v merilu 1:2000 (Priloga 10).

Deli državnega ozemlja ene države pogodbnice, ki na podla}
12. člena te pogodbe pripadejo državnemu ozemlju drug'
države pogodbenice, imajo na
strani vsake države pogodb*
niče skupno površino 237 m2. Ti deli so prikazani v situacij'
skem načrtu v merilu 1:250 (trije listi) in so glede na svoj«
površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Prilog'

6. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju VI določen z
- opisom meje (Priloga 11),
- seznamom koordinat (Priloga 12) in
- mejnim načrtom v merilu 1:2000 (Priloga 13).

V. DEL
Prehodna in končna določila

7. člen

15. člen

Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju VII določen z

(1) Deli državnega ozemlja Republike Slovenije, ki na podla?
te pogodbe pripadejo državnemu ozemlju Republike Avstriji
postanejo z uveljavitvijo te pogodbe lastnina Republik
Avstrije (Zveze).

- opisom meje (Priloga 14),
- seznamom koordinat (Priloga 15) in
- mejnim načrtom v merilu 1:2000 (Priloga 16).

(2) Deli državnega ozemlja Republike Avstrije, ki na podlagi t«
pogodbe pripadejo državnemu ozemlju Republike Sloveniji
postanejo z uveljavitvijo te pogodbe lastnina Republike Slov*
nije.

8. člen
Kasnejše spremembe toka Mure ne vplivajo na potek državne
meje, kot je določen v členih 4 do 7 te pogodbe.

(3) S prenosom lastnine po prvem in drugem odstavku pren*
hajo vse obstoječe javne in zasebne pravice na preneseni''
delih ozemlja.

III. DEL

(4) Če so s prenosom lastnine po prvem in drugem odstavk"
prizadete pravice tretjih oseb na zamenjanih delih ozemlja,
država pogodbenica, na ozemlju katere so bili deli ozemlj'
pred prenosom lastnine, tretjim osebam plačala ustreznj"
odškodnino; do države pogodbenice, v katere last so preS'111
deli ozemlja, tretje osebe ne morejo uveljavljati nobeni
zahtev.

Spremembe poteka državne meje na območju regulirane
Glančnice (deli mejnih sektorjev IX In X)
9. člen
Potek državne meje je na mejnih sektorjih IX in X od mejnega
znaka št. IX/396 do mejnega znaka št. X/2 določen z

16. člen

- opisom meje (Priloga 17),
- seznamom koordinat (Priloga 18) in
- mejnim načrtom v merilu 1:250 (Priloga 19).
poročevalec, it. 10

Pogodbenici bosta s primernimi ukrepi skrbeli za to, da bod0,
če to ne bo v nasprotju z bistvenimi interesi vodneaa aosP0,
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darstva, mejne vode, ki jih obravnava ta pogodba, ostale v
položaju, kot je opredeljen v prilogah k tej pogodbi.

državne meje v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra
1992.

17. člen

19. člen

Priloge, ki so navedene v I. do IV. delu te pogodbe, so sestavni
deli pogodbe.

(1) To pogodbo je treba ratificirati v skladu z ustavnima
ureditvama držav pogodbenic, ratifikacijski listini bosta izmenjani na Dunaju.
•
(2) Pogodba začne veljati- prvega dne tretjega koledarskega
meseca po izmenjavi ratifikacijskih listin.

18. člen
(1) Z uveljavitvijo te pogodbe nehajo veljati določila zadnjega
stavka prvega odstavka 1. člena, drugega odstavka 4. člena in
drugega odstavka 6. člena pogodbe med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila
1965 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992.

(3) Pogodbe, vključno s prilogami, ni mogoče odpovedati.
SESTAVLJENO v Ljubljani, dne 24.10.1995 v dveh izvirnikih v
slovenskem in nemSkem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.
3. člen

(2) Z uveljavitvijo te pogodbe neha veljati tudi določilo 1.
člena pogodbe z dne 29. oktobra 1975 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah
pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu izmenjanih
not z dne 16. oktobra 1992.

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve v
sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za okolje in prostor - Geodetsko upravo Republike
Slovenije.

(3) Z uveljavitvijo te pogodbe nehajo veljati glede mejnega
sektorja IV tudi določila izmenjanih not z dne 27. oktobra 1979
in 3. marca 1980 med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o mejnih dokumentih za sektorje I in IV skupne

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih
mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX
(reguliran Riški potok) sta 24. oktobra 1995 v Ljubljani podpisala Borut Mahnič, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve
v Ministrstvu za zunanje zadeve in dr. Gerhard Wagn
er, veleposlanik Republike Avstrije.

membe meddržavne meje zaradi opravljenih regulacij Mure,
Riškega potoka, Glančnice in Kučnice. Gre za vzajemno
menjavo ozemelj s skupno površino 126.503 m2 na strani
vsake pogodbenice.
*
S pogodbo se na meddržavni ravni verificirajo obsežna dela
strokovnjakov na terenu in na pripravi dokumentacije ter
omogoča ureditev lastniških razmerij na zamenjanih ozemljih.

Pobudo za sklenitev obravnavane pogodbe sta obravnavala
vlada RS dne 27. oktobnra 1994 in Odbor za mednarodne
odnose DZ11. januarja 1995. Poročilo o pogajanjih o sklenitvi
pogodbe je obravnavala in sprejela vlada RS dne 4. maja
1995.

Pogodbo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi izvajanja pogodbe ni treba sprejeti novih ali spremeniti
veljavnih predpisov.

® pogodbo se v nekaterih točkah spreminja in dopolnjuje
Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
skupni državni meji in se z njo formalnopravno urejajo spre-

Izvajanje pogodbe ne bo zahtevalo novih proračunskih sredstev.

\
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INFORMACIJA VLADE

RS

O

IZVAJANJU

SKLEPOV

DRŽAVNEGA ZBORA

IZREDNA

SEJA

PROBLEMATIKO
DRUŽBENE

DZ)

V

ZVEZI

(31.

S

PREORLIKOVANJA

LASTNINE

Vlada Republike Slovenije pošilja informacijo o realizaciji
6. in 7. točke stališč, priporočil in sklepov 31. izredne seje
Državnega zbora Republike Sloveniiezdne 13. in 14. iuliia

1995 v zvezi s problematiko preoblikovanja družbene lastnine.

ukrepanja v zvezi s kaznivimi dejanji, storjenimi pri privatizaciji podjetij. Ob tem velja opozoriti, da je v pripravi tudi novela
Zakona o državnem tožilstvu, ki je uvrščena v delovni program Viade Republike Slovenije za drugo trimesečje letošnjega leta.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne 13.
in 14. julija 1995 ob obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in
sklepe, s katerimi je med drugim pozval Vlado Republike
Slovenije in še posebej Ministrstvo za pravosodje, da v okviru
svojih pristojnosti zagotovita sodiščem take pogoje za delo, ki
bodo omogočili odpravo zaostankov, v tem okviru pa tudi
hitrejšo obravnavo zadev v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in vpisom pravnih posledic lastninskega preoblikovanja podjetij v sodni register ter pripravita predlog možnih ukrepov za učinkovitejše delovanje državnih tožilstev pri
obravnavanju kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij.

Rešitve, ki bodo vplivale na hitrejše delo državnih tožilstev
nasploh in posledično tudi na postopke v zvezi s kaznivimi
dejanji, storjenimi pri privatizaciji podjetij, so vsebovane tudi
v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku, ki bo še v mesecu februarju letošnjega
leta posredovan v obravnavanje Vladi Republike Slovenije in
njenim delovnim telesom. Predlog zakona zasleduje idejo po
večji učinkovitosti, racionalizaciji in predvsem pospešitvi
kazenskega postopka v vseh njegovih fazah ob sicer nezmanjšanih procesnih garancijah za obdolženca in ostale udeležence kazenskega postopka. Predlog med drugim ukinja
obvezno navzočnost državnih tožilcev na vseh, tudi manj
pomembnih zaslišanjih obdolžencev pred preiskovalnim sodnikom. Tako bo tožilcem ostalo več časa za obravnavanje
kaznivih dejanj, storjenih pri privatizaciji podjetij. Podoben
namen imajo določbe, ki skrajšujejo in pospešujejo glavno
obravnavo.

Pristojnosti Ministrstva za pravosodje so opredeljene v
Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94), ki v 12. členu določa, da opravlja
Ministrstvo za pravosodje med drugim tudi zadeve, ki se
nanašajo na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva in
državnega tožilstva, na financiranje, zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč in
državnih tožilstev in na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja.

Dne 12/3-1996 je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega
zakonika Republike Slovenije. Novela prinaša razširitev in
izboljšavo definicije kaznivega dejanja pranja denarja in razširitev ukrepa odvzema premoženjske koristi tudi na odvzem
legalnega premoženja storilcu kaznivega dejanja, in z njim
povezanih fizičnih in pravnih oseb. V protivrednosti pridobljene premoženjske koristi, kakor tudi možnost uporabe
začasnih ukrepov za njegovo zavarovanje. Navedene spremembe bodo po mnenju Vlade omogočile ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o pranju denarja in s tem lažjo izmenjavo
podatkov med državami pri odkrivanju kaznivih dejanj pranja
denarja, tudi tistega, ki izvira iz kaznivih dejanj storjenih pri
privatizaciji podjetij. Predlagane spremembe bodo skupaj s
spremembami zakona o kazenskem postopku tako razširile
možnosti delovanja organov odkrivanja in pospešile delo
organov pregona in sodišč s tem da bodo omogočile učinkovitejše obravnavanje storilcev kaznivih dejanj zlasti na
področju gospodarskega kriminala.

Uveljavitev nove sistemske zakonodaje v sodstvu v letu 1994
j® uzakonila strožje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo,
kar je posledično povzročilo slabo odzivnost na razpisana
mesta, zlasti na okrajnih sodiščih, kjer število prijav po pravilu
ne dosega 40% razpisanih mest. V zvezi z navedeno problematiko ocenjujemo, da je ena izmed pomembnih sistemskih
fošitev za pospešitev dela sodišč in državnih tožilstev sprejetje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
®°cJniški
službi v mesecu januarju 1996. Navedeni zakon velja
'udi za državne tožilce, ki so glede pravic, ki izvirajo iz njihova delovnega razmerja praviloma izenačeni s sodniki,
povela zakona prinaša blažje in bolj izenačene kriterije za
'nienovanje sodnikov in njihovo napredovanje v sodniški
'unkciji, odpravlja pa tudi različno vrednotenje dodatka zaradi
nezdružljivosti sodniške funkcije, katerega višina je sedaj
^ovisna od uvrstitve sodnika v plačilno skupino. Navedene
^Premembe naj bi zagotovile hitrejšo in učinkovitejšo
asedbo prostih mest ter s tem pripomogle k pospešitvi dela
°oišč in državnih tožilstev, tudi na področju spremljanja in
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Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem
Republike Slovenije že več let v okviru proračunskih možnosti
izvaja tudi program modernizacije sodišč in državnih tožilstev, kar naj bi pripomoglo k njihovi večji učinkovitosti. Izvajanje tega programa se uresničuje predvsem v dveh delih in
sicer z informatizacijo sodišč in državnih tožilstev ter s posodabljanjem birotehnične in ostale opreme na teh organih. V
proračunu za leto 1995 je bilo za potrebe tehnološke posodobitve sodišč in državnih tožilstev odobrenih in izkoriščenih
približno 417 mio. SIT. Cca 200 mio SIT je bilo porabljenih za
nakup računalniške opreme in za vzpostavitev računalniške
mreže (državno tožilstvo v Ljubljani), približno polovica sredstev pa za nakup pisarniške opreme, diktirne tehnike, pisalnih
strojev, telefaksov in ostale opreme. Ob koncu leta 1995 so
bila vsem okrožnim državnim tožilstvom dodeljena tudi vozila
ter sodobna sredstva vez (mobiteli, pagingi) v cilju zagotavljanja uspešnega delovanja državnih tožilstev.
Ministrstvo za pravosodje si prizadeva tudi za rešitev prostorske problematike sodišč in državnih tožilstev, pri čemer so v
preteklem letu izstopala sodišča v Ljubljani, Krškem, Slovenj
Gradcu, na Ptuju in v Mariboru. Iz sodne stavbe v Ljubljani je
že prišlo do preselitve Višjega državnega tožilstva v Ljubljani
in Državnega tožilstva Republike Slovenije v poslovno stavbo
Slovenijalesa. Ministrstvo za pravosodje pa si tudi prizadeva,
da bi v najkrajšem času našlo ustrezne prostore, kamor bi se
kratkoročno selilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, dolgoročen cili razrešitve Drostorske problematike ljubljanskih

sodišč pa je nedvomno v izgradnji nove sodne zgradbe. V letu
1995 sta se v Mariboru v nov objekt preselila tudi Višje
državno tožilstvo v Mariboru in Okrožno državno tožilstvo *
Mariboru, ki sta prej delovala v sodni zgradbi, v zaključni fazi
je izgradnja objekta v Krškem, kamor se bo preselilo državno
tožilstvo, pridobljeni pa so bili tudi dodatni prostori za nova
sodišča v Krškem, Slovenj Gradcu in na Ptuju. V letu 1996 se
bosta nadaljevali že začeti obnovi sodišč na Jesenicah in
Piranu, v okviru proračunskih možnosti pa bo prioriteto v
letošnjem letu predstavljala tudi obnova sodišč v Ajdovščini.
Ormožu, Rakeku in v Trbovljah.
Ministrstvo za pravosodje namenja posebno pozornost tudi
izobraževanju sodnikov in državnih tožilcev. V skladu s sprejetim programom izobraževanja in strokovnega usposabljanjev
sodnikov in državnih tožilcev je Ministrstvo za pravosodje
sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije i"
Centrom strokovnega izpopolnjevanja in svetovalne dejavnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani v preteklem letu, glede na
specifiko postopkov, povezanih z lastninskim preoblikovanjem podjetij, izvedlo tudi seminarje o ekonomiji in financah
ter o korporacijskom pravu. Navedeni seminarji so po svoji
vsebini prispevali k izobraževanju in seznanjanju sodnikov if
državnih tožilcev z novostmi, ki jih prinaša nova zakonodaje
ter s tem posledično pripomogli k učinkovitejšemu reševanju
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi z lastninskim preoblikvovanjem podjetij.
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