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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SODIŠČIH

(ZS-C)

EPA 1043-II-hitri postopek
sedanje probleme zmanjšal, nekatere pa celo odpravil. Ni pa
predlagan zakon edini ukrep, ki naj bi povečal učinkovitost
sodstva. V ta namen, oziroma s tem ciljem so bili s področja
pravosodja že sprejeti nekateri pomembni procesni predpisi,
ki bodo z novimi rešitvami prispevali k večji učinkovitosti.

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 6.1.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODIŠČIH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Med ukrepi, ki jih uvaja predlog zakona, so zlasti večje
pristojnosti in razširitev pooblastil in odgovornosti predsednikov
sodišč za delo sodišč. Po predlbgu zakona, bodo imeli
predsedniki sodišč vsa pooblastila za določanje letnega
razporeda sodnikov, med katerimi je izrednega pomena
možnost, po kateri lahko predsednik sodišča, v izjemnih in
nujnih primerih za opravo posameznih procesnih dejanj določi
drugega sodnika. Posredni cilj tega ukrepa je preprečitev
nastajanje novih zaostankov, neposredni cilj pa je zagotoviti,
da se zadeva ne zavlačuje iz razlogov na strani sodišča.
Neodvisnost in samostojnost pri odločanju je tako, kot je bilo
sedaj urejena, onemogočala tudi v najbolj očitnih in skrajnih
primerih kršitve pravil Sodnega reda (vrstni red reševanja
zadev, pravočasnost sklicevanja narokov, odlaganje narokov,
pravočasnost izdajanja sodb), vpogled ali ukrepanje v
nepravnomočnih zadevah. Tako je prihajalo v nekaterih
zadevah zaradi tega tudi do zastaranja, ali do drugih motenj.
Kljub zelo odmevnim reagiranjem strokovne in nestrokovne
javnosti po posameznih zadevah, organi za nadzor (v primeru
nadzorstvene pritožbe so to predsedniki sodišč in pod
določenimi pogoji tudi minister, pristojen pravosodje), za
reševanje očitno utemeljenih nadzorstvenih pritožb sedaj
nimajo ustreznih pooblastil in možnosti za učinkovitejše
ukrepanje. Zato je za dosego tega cilja določena novost, ki naj
bi ob vsem spoštovanju sodnikove samostojnosti in
neodvisnosti v utemeljenih primerih dovoljevala predsedniku
sodišča vpogled in ukrepanje po njegovi oceni v še
nepravnomočnih zadevah. Na drugi strani, pa je zaradi
zagotavljanja temeljnih načel, to je sodnikove samostojnosti in
neodvisnosti, s predlogom zakona predvidena možnost
varstva in zaščite te sodnikove pravice tudi neposredno pred
sodnim svetom, v kolikor bi sodnik menil, da je bila kršena
njegova samostojnost, njegov neodvisni položaj, ali
neodvisnost sodstva.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zaradi izrednih potreb države predlog
zakona s spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
obravnava po hitrem postopku.
Slovensko sodstvo je bilo deležno kritik nezadovoljnih
državljanov in udeležencev v sodnih postopkih, kot tudi
poslancev Državnega zbora, prav tako pa tudi neugodnih
ocen Evropske unije. Skupna ocena vseh je, da je sodstvo
premalo učinkovito. Zakonodaja, ki ureja organizacijo sodišč
in ima velik vpliv na učinkovitost sodstva, temelji na Zakonu o
sodiščih in Zakonu o sodniški službi. Oba zakona sta bila
uveljavljena v letu 1994, kot posledica sprememb v ustavni
opredelitvi položaja sodne oblasti, položaja sodnika in njegove
funkcije, ter v neodvisnosti in samostojnosti te funkcije in sta
bila v dosedanjem obdobju večkrat dopolnjena z manjšimi
spremembami in dopolnitvami (Zakon o sodiščih: Ur. I. RS,
štev. 19/94, 26/99 in 38/99), Zakon o sodniški službi: Ur. I. RS,
19/94, 8/96 in 24/98). Naraščajoča potreba po sodnemu
varstvu, narekuje pravosodni sistem brez nepotrebne
organizacijske in sistemske togosti, in sistem, v katerem naj
bi bila zagotovljena vsa osnovna načela učinkovitega sodstva
(ustavnost, zakonitost, neodvisnost in samostojnost,
učinkovitost, racionalnost in reševanje sodnih zadev v
razumnem roku).
Za doseganje teh ciljev, ni potrebna ponovna reforma sodstva.
Po mnenju predlagatelja je nujno potrebno obstoječo
zakonodajo dopolniti, odpraviti nepotrebno togost, ter bolje
dodelati pravila ugotavljanja odgovornosti sodnika v primeru
neučinkovitega dela. Z ukrepi za povečanje prilagodljivosti
sodišč potrebam države in državljanom, naj bi predlagan zakon
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Zaradi do sedaj neizdelanih meril o število nerešenih zadev,
oziroma o število zadev, ki naj se štejejo kot zaostanki, je bil
ustvarjen splošen vtis o visokem številu sodnih zaostankov.
Primerjalna analiza po posameznih državah je pokazala, da
je potrebno ti dve kategoriji (nerešena zadeva in sodni
zaostanek) med seboj ločiti, zato predlog zakona določa
kriterije za opredelitev zaostanka, s pooblastilom predsedniku
sodišča, da v primeru, ko pri sodišču pride do povečanega
števila nerešenih zadev kot posledica nižje storilnosti, sprejme
program ukrepov.

obveznosti Republike Slovenije v procesu vključevanja naše
države v Evropsko unijo in predstavlja tudi politični kriterij za
vstop v Evropsko unijo predvsem kar zadeva reševanje
problematike v zvezi z nastalimi zaostanki. Pomembno je
poudariti, da je EU v vsakokratnem poročilu o napredku
Republike Slovenije, poudarila nujnost sprejemanja ukrepov
za zmanjšanje zaostankov. Eden izmed tako imenovanih
"dolgoročnih" ukrepov je tudi sprememba zakona o sodiščih,
predvsem v delu, ki se nanaša na pospešitev sodnikovega
dela in opredelitve pojma "zaostanki".

Iz razlogov racionalnosti je predlagatelj ocenil, da je potrebno
sodnike v čim večji meri razbremeniti dela, ki ni v neposredni
zvezi s sojenjem. Zato naj bi se upoštevajoč rešitve v predlogu
Zakona o sodniški službi (ukinitev ocenjevanja sodnikovega
dela na vsakih šest let) sodnikovo delo vse bolj osredotočilo
na osnovno funkcijo, to je sojenje in odločanje,
razbremenjevalo pa ga stranskih obveznosti (Ukinitev
personalnih svetov pri okrožnih sodiščih).

Glede na to, da je Republika Slovenija že najavila pripravo
kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo le teh, je
nujno, da se zakonska podlaga čim preje sprejme in da se na
tej osnovi začenjajo izvajati predlagane rešitve, za katere
predlagatelj ocenjuje, da bo potreben določen čas za dosledno
izvajanje. Iz navedenih razlogov je predlog za sprejem
predlaganega zakona po hitrem postopku v celoti utemeljen.
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
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Predlagani zakon uvaja tudi nekatere druge, manj bistvene
spremembe in dopolnitve, na katere je opozorila dosedanja
praksa in strokovna javnost na področju pravosodne in sodne
uprave, sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega
tolmačenja. Vse z namenom napraviti sodstvo učinkovitejše.

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Slavko VRAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za pravosodje.

Po oceni predlagatelja, je glede na opisano stanje, sprejem
predlaganega zakona nujnost predvsem zaradi odprave
težav, ki so se pokazale v praksi in zaradi povečanja
učinkovitosti sodstva. Slednje je tudi ena izmed primarnih

I. UVOD

službi v želji, da bi z novimi instituti v čim večji meri zagotovili
varstvo človekovih pravic v postopkih pred sodišči in s tem
prispevali k pravni in demokratični državi, je bilo zapostavljeno
načelo o racionalnem, hitrem in učinkovitem sodstvu. To načelo
pa predstavlja v procesu vključevanja Republike Slovenije v
Evropsko unijo na področju pravosodja temeljno zahtevo Evropske
unije (Agenda 2000) in tako temeljno obveznost Republike
Slovenije izraženo v strategiji Republike Slovenije, da bo z vsemi
sredstvi zagotovila večjo učinkovitost sodstva. Predmetne
spremembe Zakona o sodiščih so eno od sredstev za dosego
tega cilja.

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
Sedanja zakonska ureditev rednega sodstva temelji v glavnem
na Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38 /99) in
Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96), ki sta
bila v prvotnem besedilu objavljena 13. aprila 1994 na podlagi
obveze o uskladitvi bivše zakonodaje z novo slovensko ustavo.
Razumljivo je, da je tedaj zakonodajalec v precejšnji časovni
stiski polagal posebno pozornost ustavni opredelitvi položaja
sodne oblasti in sodišč, ki naj bi se od predhodnega razlikovala
že po samem izhodišču upoštevajoč demokratične politične
spremembe in dejstvo, da je Slovenija postala samostojna in
suverene država, s čimer je bilo omogočeno za razliko od prej,
da se vsi sodni postopki dokončajo v Sloveniji.

Sedanje določbe zakona o personalnih in kadrovskih zadevah
so sicer sistemsko dobro urejene, vendar pa predlagatelj
ugotavlja, da t§ka organizacija vpliva na čas, ki naj bi ga sodniki
porabili za sojenje, nadalje možnost predodelitve sodnikov je
glede na stanje (kadrovski problemi na sodiščih v posameznih
regijah ali po posameznih vrstah sodišč) premajhna. Načelo
neodvisnosti in samostojnosti pa dosedanji sistem tolmači tako
široko, da praktično ne omogoča nadzora v smislu zagotovitve
spoštovanja vrstnega reda obravnavanja zadev.

Bistvene spremembe na področju, ki ga obravnava zakon o
sodiščih so se pokazale zlasti v poudarjeni sodnikovi neodvisnosti,
v obvezi, da odločbe sodne oblasti vežejo vse druge državne
organe in da je sodnik pri opravljanju sodniške funkcije vezan na
ustavo in zakon. Ob nadaljnjih ustavnih načelih o trajnosti sodniške
funkcije in ob predlagalni pravici sodnega sveta, v katerem imajo
večino članov sodniki, se je sistem sodne oblasti in položaj
sodnikov povsem približal sistemom, ki so že dalj časa uveljavljeni
v modernih demokratičnih državah.

Na podlagi take ugotovitve izhaja potreba po spremembi in
prilagoditvi tistih določil zakona, ki naj ustvarijo take pogoje za
delo sodišč, v katerih naj se sodnike čim bolj razbremeni z
obveznostmi, ki niso neposredno povezane s sojenjem, ter se
jim v največji meri omogoči izvajanje svoje temeljne sodniške
funkcije. Pričujoče spremembe in dopolnitve zasledujejo izključno
ta cilj ob istočasni skrbi, da se v ničemer ne oddaljimo od tiste
ravni varovanja človekovih pravic, ki je značilna in svojstvena
razvitim demokratičnim državam Evrope.

Delovanje sodstva v petletnem obdobju po uveljavitvi obeh
zakonov je opozorilo na večplastne probleme, ki se kažejo v
slabši učinkovitosti, ko sodstvo ni v stanju obvladovati ogromnega
pripada zadev, kar kaže na to, da se sodni sistem z novo
organizacijsko zakonodajo iz leta 1994, ni v zadostni meri prilagodil
naraščajočim potrebam po sodnem varstvu. V veliki časovni stiski,
ki je težila ustvarjalce zlasti Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški
poročevalec, št. 6

Pričujoče spremembe in dopolnitve na segmentu, ki ga obravnava
Zakon o sodiščih, je treba razlagati in razumeti izključno v funkciji
boljšega, racionalnejšega, učinkovitejšega in hitrejšega delovanja
sodstva.
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3. Finančne posledice zakona

2. Cilji in načela zakona
S spremembami in dopolnitvami zakona se ne posega v temeljna
načela sojenja (neodvisnost in samostojnost), pač pa se izboljšuje
ureditev v tistih delih, za katere predlagatelj ocenjuje, da bodo
prispevali k racionalizaciji in večji učinkovitosti sodstva, ter k
zagotovitvi takih pogojev delovanja sodstva, ki bodo prispevali k
učinkovitejšemu obvladovanju vse večjega pripada zadev in
odpravi zaostankov.

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo povzročile dodatnih
finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. Z nekaterimi
predlaganimi rešitvami pa se bodo stroški celo neznatno zmanjšali.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi :
»Enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo sodniško
funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, po enega
sodniki vseh sodišč splošne pristojnosti in specializiranih sodišč
na območjih višjih sodišč v Celju, Mariboru in Kopru, dva člana pa
na območju višjega sodišča v Ljubljani.«.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 in 38/
99) se v četrtem odstavku 5. člena za besedo »obravnavo«
vstavi besedilo: »ali sejo senata, na kateri so navzoče stranke,«.

V četrtem odstavku se za besedo "sodnik" postavi pika, ostalo
besedilo pa črta.
Peti odstavek se črta.

2. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kolikor ni drugače določeno, se predpisi, ki urejajo položaj in
pravice delavcev v državnih organih, smiselno uporabljajo tudi
za sodno osebje.«.

6. člen
V prvemu odstavku 23. člena se za besedo »vodi« doda: »Vrhovno
sodišče Republike Slovenije. Podatki za imenik se povzamejo iz
evidence sodnikov in odločb o imenovanju.« . Ostali tekst se črta.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V drugem odstavku se besede : »ministrstvo, pristojno za
pravosodje« nadomestijo

3. člen

z : »Vrhovno sodišče Republike Slovenije« .

Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega
člena sme sodišče višje stopnje zahtevati podatke v zvezi z
uporabo zakona in pregledovati spise le v zadevah, v katerih je
že bilo pravnomočno odločeno, v drugih pa le izjemoma, če je to
potrebno zaradi izvajanja pooblastil po zakonu.«.

7. člen
V prvem odstavku 24. člena se beseda »dvakrat« nadomesti z
besedo »štirikrat«.

4. člen

8. člen

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni organi in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
sodiščem pri izvajanju njihovih funkcij zahtevano pomoč, ki je
brezplačna, razen, če zakon ne določa drugače.«.

V prvem odstavku 27. člena se v 3. točki za besedo «funkcije«
vstavi besedilo »ter z imenovanjem na sodniško mesto vrhovnega
sodnika, ali z imenovanjem na sodniško mesto sodnika na
območju drugega višjega sodišča;«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi :
»Upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov, ki razpolagajo s
podatki, ki so sodišču potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z
vodenjem postopkov, so dolžni, ne glede na določbe o varstvu
osebnih in drugih podatkov, na zahtevo sodišča, brezplačno
posredovati zahtevane podatke.«.

9. člen
V prvem odstavku 28. člena se 'vejica za besedo »sodišč«
nadomesti s podpičjem, za njim pa vstavi besedilo »odloča o
pritožbi sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova zakonska
pravica, kršen njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva,«.

5. člen

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
«Na podlagi akta o ugotavljanju pričakovanega obsega
sodnikovega dela in sistematizacije sodniških mest, sodni svet
spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost sodnikov in sodišč, o
čemer vodi evidenco.

V drugem odstavku 22. člena se za besedo »imenik« namesto
pike postavi vejica ter doda besedilo »ki vsebuje ime in priimek
sodnika ter sodišče, na katerem dela.«.
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V personalni svet vrhovnega sodišča izvolijo sodniki izmed sebe
štiri člane.

Evidenca iz prejšnjega odstavka o uspeSnosti sodnikovega dela
zajema naslednje podatke: ime in priimek, ter podatke za
identifikacijo iz kadrovske evidence, datum nastopa funkcije,
datum razrešitve s funkcije, število rešenih zadev, odsotnosti, ter
podatke, ki pripomorejo h določitvi uspešnosti.

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

Podatki, ki se nanašajo na posameznika, se hranijo pet let po
dnevu njegove razrešitve.«.

Pri obravnavi ocene ustreznosti kandidatov za sodnike okrajnih
in okrožnih sodišč, sodeluje brez pravice glasovanja tudi
predsednik sodišča, pri katerem je razpisano sodniško mesto.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se
besedi «prejšnjem odstavku«, nadomestita z besedilom «prvem
in drugim odstavkom « tega člena«.

14. člen
V 35. členu se doda nov stavek, ki se glasi: »Podrobnejša navodila
o načinu volitev sprejme sodni svet.«.

10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
«Pri višjih sodiščih se oblikujejo personalni sveti, ki so pristojni
za oblikovanje mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike okrajnih,
okrožnih in višjih sodišč, ocene sodniške službe za sodnike
okrajnih in okrožnih sodišč, za reševanje ugovorov, ki jih vložijo
sodniki okrajnih, okrožnih in višjih sodišč in druge zadeve, če
zakon tako določa.

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Članu personalnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške funkcije;
4. če preneha opravljati sodniško funkcijo na sodišču, katerega
sodniki so ga izvolili.

Pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije se oblikuje personalni
svet, ki je pristojen za oblikovanje mnenj o kandidatih za sodnike
vrhovnega sodišča, za ocene sodniške službe za sodnike
vrhovnih in višjih sodišč in za druge kadrovske zadeve sodnikov,
če zakon tako določa.«.

Član personalnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki
prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana
personalnega sveta do izvolitve novega člana.
Članu personalnega sveta preneha mandat po 2. točki drugega
odstavka tega člena z dnem, ko personalni svet prejme njegovo
pisno izjavo o odstopu. O tem se nemudoma obvesti sodni svet.«.

11. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik sodišča, pri
katerem je svet oblikovan in določeno število članov, ki jih izvolijo
sodniki izmed sebe.

15. člen
V drugem odstavku 46. člena se za besedo »predsednik« doda
beseda »okrožnega«.

Personalnemu svetu predseduje predsednik sodišča; v njegovi
odsotnosti ga nadomešča podpredsednik sodišča.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo predlogom priložiti
dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, ki jih določa
zakon.«.

Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Pri obravnavi zadev, ki se nanašajo na posamezno sodišče,
lahko sodeluje brez pravice glasovanja tudi predsednik tega
sodišča.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik okrožnega sodišča pravočasne in popolne predloge
posreduje predsedniku višjega sodišča. Če je za sodnika porotnika
predlagana oseba, ki je že doslej opravljala to funkcijo, priloži tudi
mnenje iz drugega odstavka 44. člena tega zakona.«.

Članom personalnega sveta pripada za udeležbo na sejah
personalnega sveta sejnina. Višino sejnine določi sodni svet.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Kolikor od izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni vloženih
najmanj takšno število predlogov, kot je število mest sodnikov
porotnikov, predsednik višjega sodišča presodi, ali bo potreben
dodaten poziv predlagateljem za vložitev predlogov, ali pa bo
imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed oseb, ki so
že doslej opravljale to funkcijo in soglašajo s ponovnim
imenovanjem.«

12. člen
32. člen se črta.
13. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
«V personalne svete pri višjih sodiščih izvolijo izmed sebe enega
člana sodniki okrajnih sodišč, enega člana sodniki okrožnih sodišč,
štiri člane pa sodniki višjega sodišča.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
16. člen

V personalni svet pri Višjem delovnem in socialnem sodišču izvolijo
dva člana sodniki prvostopnih, štiri člane pa sodniki višjega
sodišča.

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

V personalni svet Višjega upravnega sodišča izvolijo sodniki izmed
sebe štiri člane.

»Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada in
povračilo stroškov po predpisih, ki jih sprejme minister, pristojen
za pravosodje.«.
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17. člen

Če se kljub povečani storilnosti in ob preseganju meril za določanje
uspešnosti dela sodnikov občutno poveča število nerešenih zadev
se lahko sodišču ob povečani stimulaciji iz prejšnjega odstavka
dodelijo dodatna finančna sredstva za reševanje teh zadev v
skladu s sprejetim programom reševanja preko rednega
delovnega časa in po odobritvi ministrstva, pristojnega za
pravosodje.

V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo »če sam tako želi
ali«.
Dodajo se novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»Sodniku porotniku preneha mandat po zakonu:
1. če se odpove mandatu sodnika porotnika;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi zdravstveno zmožnost za opravljanje dolžnosti
sodnika porotnika;
4. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti;

Če z opisanimi ukrepi ni možno zmanjšati števila nerešenih zadev
na razumno mero, se sodišču lahko poveča sistemizacijo in
odobrijo dodatne zaposlitve.
S sodnim redom se podrobneje predpišejo ustrezne evidence v
sodni statistiki, s pomočjo katerih se ugotavlja storilnost in določijo
drugi ukrepi za odpravljanje zaostankov.".

Šteje se, da so razlogi iz 2.in 4. točke prejšnjega odstavka nastopili
z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa.

21. člen

Odpoved mandatu učinkuje trideseti dan po prispetju k
predsedniku višjega sodišča, ki ga je imenoval. Predsednik višjega
sodišča o odpovedi takoj obvesti predsednika okrožnega sodišča.

61. člen se spremeni tako, da se glasi:
«Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča, če
ni s tem zakonom drugače določeno.

V primeru iz prvega odstavka tega člena predsednik višjega
sodišča na obrazložen predlog predsednika okrožnega sodišča
izda odločbo o razrešitvi, v primerih iz tretjega odstavka tega
člena pa ugotovitveno odločbo o prenehanju mandata za sodnika
porotnika.

Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča podpredsednik,
ki lahko po pooblastilu predsednika opravlja tudi druge zadeve iz
pristojnosti predsednika.
Podpredsednika sodišča imenuje in razrešuje personalni svet na
predlog predsednika za dobo treh let.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se sodnik porotnik lahko
pritoži v roku osmih dni na Ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.

Če ostane sodišče brez predsednika in podpredsednika, se lahko
za čas do šest mesecev za opravljanje dolžnosti predsednika
imenuje sodnik enakega ali višjega položaja. Izjemoma se lahko
imenovanje ponovi za nadaljnjih šest mesecev. Začasnega
predsednika sodišča imenuje predsednik neposredno višjega
sodišča, začasnega predsednika vrhovnega sodišča pa Občna
seja vrhovnega sodišča.

18. člen
V 55. členu se za besedo »zapisnike« postavi pika, ostalo besedilo
pa črta.
19. člen

Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče sekretarja
sodišča.

59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, določi Vlada
Republike Slovenije skupne osnove in kriterije za sistemizacijo
delovnih mest ter nomenklaturo nazivov in vsebino nalog za
skupine delovnih mest, enotne zahteve glede izobrazbe in druge
pogoje, potrebne za zasedbo delovnih mest.

Sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ima enak položaj
kot generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. Na to mesto se
lahko imenuje univerzitetni diplomirani pravnik, z opravljenim
pravniškim državnim izpitom ali sodnik.«.

Število sodnega osebja določi za posamezno sodišče minister,
pristojen za pravosodje, na predlog predsednika sodišča.«.

22. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imenuje
državni zbor na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po
poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, za dobo šestih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.

20. člen
V 60. členu se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek,
ki se glasijo:
»Če pride na sodišču do povečanega števila nerešenih zadev ,
kot posledica nižje storilnosti od povprečne storilnosti sodišč iste
stopnje, mora predsednik sodišča v skladu s pooblastili v zakonu
in sodnem redu sprejeti program reševanja teh zadev. Storilnost
sodišč ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, s podatki
sodne statistike.
Če je s sodno statistiko predpisano od ministrstva, pristojnega za
pravosodje, ugotovljeno, da je storilnost sodišča vsaj za pet
odstotkov večja od povprečne storilnosti sodišč iste stopnje in
sodišče obenem presega merila za določanje uspešnosti dela
sodnikov, je sodišče upravičeno do dodatnih finančnih sredstev
za stimulacijo v skladu z merili, ki jih določi ministrstvo.

25. januar 2000

Predsednike ostalih sodišč imenuje minister, pristojen za
pravosodje, na predlog sodnega sveta, za dobo šestih let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Za predsednika sodišča je lahko imenovan sodnik sodišča
enakega ali višjega položaja.
Prosto mesto predsednika sodišča razpiše sodni svet najmanj
štiri mesece pred iztekom mandata oziroma največ 30 dni po
prenehanju funkcije. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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nad delom sodišč preko predsednikov sodišč višje stopnje
oziroma predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.

Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Kandidat morajo prijavi
priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in
organizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško funkcijo.
Prijave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka in prijave
kandidatov, ki ne izpolnjujejo formalnih pogojev za imenovanje,
sodni svet zavrže.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi :
»Pri izvajanju nadzorstva sodne uprave lahko predsedniki sodišč
in preko njih tudi ministrstvo pristojno za pravosodje, zahtevajo
pismena pojasnila in poročila o izvajanju posameznih nalog.».

Če se na razpisano mesto prijavi več kandidatov, sodni svet
izbere in ministru poda obrazložen predlog največ treh kandidatov,
pri tem lahko navede, kateremu kandidatu daje prednost in to
obrazloži. Predlog se vroči vsem prijavljenim kandidatom.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni
tako, da se glasi: "Določbi prejšnjih odstavkov se ne nanašata na
nadzor nad izvrševanjem zadev sodne uprave na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije.«.

Zoper odločbo sodnega sveta iz šestega in predlog iz sedmega
odstavka tega člena, je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku 8
dni od dneva vročitve odločbe, oziroma predloga. Pristojno sodišče
mora odločiti v upravnem sporu v roku 30 dni od prejema tožbe,
oziroma pritožbe zoper prvostopno odločbo.

27. člen
69. člen se spremeni, tako da se glasi:
«Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko enoto
sodnik, postavi in odstavi vodjo enote predsednik sodišča.«

Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja
ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje imenovanje
za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na sodniško mesto
tega sodišča. Po prenehanju, oziroma razrešitvi funkcije
predsednika sodišča, se lahko tak sodnik vrne na sodniško mesto
na sodišču, na katerem je opravljal sodniško funkcijo pred
imenovanjem za predsednika sodišča. O premestitvi na zahtevo
sodnika, odloči sodni svet.«.

28 . člen
V prvem odstavku 70. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Služba za informatiko okrožnega sodišča opravlja naloge tudi
za potrebe okrajnih sodišč z območja okrožnega sodišča.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Strategijo razvoja računalniške podpore v poslovanju sodišč
določa Svet uporabnikov za računalniško podprto informatizacijo
sodišč na podlagi predhodnega mnenja direktorja Centra za
informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (CIF).«.

23. člen
V prvem odstavku 63. člena se 4. točka spremeni tako, da se
glasi:
»4. po poteku mandata, če ni ponovno imenovan.«.

29. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi :
»Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
predsednik sodišča. Sodnik lahko poda ugovor v roku osmih dni
po objavi na oglasni deski na personalni svet, ki o njem dokončno
odloči. Ugovor ne zadrži izvršitve.

24. člen
Za prvim odstavkom 64. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
«Poročilo o kršitvah iz prejšnjega odstavka pripravi predsednik
sodišča višje stopnje sam ali na zahtevo sodnega sveta oziroma
ministra, pristojnega za pravosodje.«.

Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do 15.
decembra za naslednje koledarsko leto.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
za besedo »razlog« namesto pike postavi vejica in doda besedilo
»predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa da
neposredno pred Državnim zborom obrazloži svoje stališče.«.

Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se pri
sodišču izprazni ali zasede eno ali več sodniških mest, če jih
narekujejo spremembe v pripadu zadev in v drugih primerih, ki jih
predvidi sodni red.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.

Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati prej
kot v petih dneh po njihovi objavi. Spremembe se opravijo po
enakem postopku kot sprejem.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi :
»Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, odloči o razrešitvi
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Državni zbor
z večino glasov vseh poslancev, na predlog ministra, pristojnega
za pravosodje, po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne
seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«.

V izjemnih in nujnih primerih lahko predsednik sodišča določi
drugega sodnika za opravo posameznih procesnih dejanj v
. zadevah, v katerih so naroki že določeni. Če na sodišču ni drugega
prostega sodnika lahko predsednik višjega sodišča za opravo
teh dejanj določi kateregakoli sodnika enakega ali višjega položaja
iz območja višjega sodišča.«.

25. člen
66. člen se črta.

30. člen
72. člen se spremeni, tako da se glasi:

26. člen

»Kadar meni stranka, da sodišče neutemeljeno dolgo rešuje
zadevo, naslovi na predsednika sodišča, ki zadevo rešuje,
pritožbo zaradi zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu :
nadzorstvena pritožba).

67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje zadev sodne uprave na prvostopnih sodiščih
nadzoruje predsednik višjega sodišča, na sodiščih vseh stopenj
pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in
ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki izvaja službeni nadzor
poročevalec, št. 6
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Če predsednik sodišča na podlagi navedb v nadzorstveni pritožbi
ali na podlagi drugih podatkov meni, da niso spoštovana pravila o
vrstnem redu reševanja zadev ali zakonski roki za razpis narokov
ali izdelavo sodnih odločb, lahko zahteva od sodnika, ki mu je
zadeva dodeljena v reševanje, da brez odlašanja izdela poročilo,
lahko pa zahteva tudi spis na vpogled. Če ugotovi nepravilnosti,
pisno opozori nanje sodnika, lahko pa predlaga tudi ukrepe po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo. Če je nadzorstvena
pritožba vložena v zadevi, ki jo rešuje predsednik sodišča, jo leta odstopi, skupaj s svojim poročilom, predsedniku neposredno
višjega sodišča.

Prvi odstavek 78. člena se spremeni, tako, da se glasi:
«Vrhovno sodišče Republike Slovenije vodi kadrovsko evidenco
za sodnike in drugo sodno osebje sodišč.«.

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri predsedniku sodišča
višje stopnje, jo ta odstopi predsedniku pristojnega sodišča in
lahko zahteva, da ravna po določbah drugega odstavka ter ga o
ugotovitvah in morebitnih ukrepih obvesti.

36. člen

V drugem odstavku se črta beseda »centralna«.
V tretjem odstavku se besedilo «ministrstvu sodišča na način, ki
ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.« nadomesti z
besedilom »Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije sodišča in
drugi na način, ki ga predpiše predsednik vrhovnega sodišča.«.

V prvem odstavku 79. člena se črta beseda «centralni«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje in Sodni svet lahko od
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pridobita vse podatke iz
kadrovske evidence.«

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje, lahko minister zahteva od predsednika sodišča,
da ravna po določbah prejšnjega odstavka in ga o ugotovitvah ter
ukrepih obvesti .

V tretjem odstavku se črta beseda «centralne«.

Minister pristojen za pravosodje lahko od predsednika sodišča
zahteva poročilo o vseh vloženih nadzorstvenih pritožbah v
določenem obdobju ter o ukrepih, ki so bili v zvezi s tem sprejeti.«.

37. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo sodišča, za učinkovito
vodenje in preglednost sodnih postopkov ter za statistično
poročanje vodijo sodišča vpisnike, imenike in pomožne knjige, ki
vsebujejo osebne in druge podatke iz spisov.

31. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih iz prejšnjega člena lahko predsednik sodišča višje
stopnje odredi sam ali na predlog ministrstva pristojnega za
pravosodje, pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se
stranka pritožuje in o ugotovitvah, če je pregled opravljen na
predlog ministrstva, poroča ministrstvu.«.

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo in posredujejo
sodišča le v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. Dostop do
arhiviranih podatkov ima le sodišče, ostali uporabniki pa le z
izkazanim interesom, podatki so trajni

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi :
»Pregled poslovanja iz prejšnjega odstavka lahko predsednik
sodišča odredi tudi na obrazložen predlog disciplinskega tožilca
ali disciplinskega sodišča, ki po zakonu o sodniški službi odločajo
v disciplinskem postopku zoper sodnika.«.

Podrobnejšo obliko in vsebino posameznih sodnih vpisnikov,
imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje
sodišč, učinkovito vodenje postopkov ter za statistično poročanje
predpiše v skladu z zakonom minister, pristojen za pravosodje.«.

32. člen

.38. člen

V 74. členu se za besedo «kadrov,« vstavi besedilo »izdajanje
strokovne literature,«.

V drugem odstavku 83. člena se v 1. točki za besedo »odvzeta«
dodata besedi »ali omejena«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, v času sodnih počitnic
procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vračajo sodna pisanja.
Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi
naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.«.

33. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
«V okviru državnega proračuna Republike Slovenije se obseg
finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje
prostorskih pogojev sodišč z izjemo sredstev za najemna razmerja
oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje,
za informatizacijo sodišč pa pri Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije.«

39. člen
V 84. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov, so dolžni sodni
izvedenci, in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imenovanja
in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let, predložiti ministru pristojnemu
za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka
87. člena tega zakona.«.

34.člen
V 76. členu se črtata besedi »oziroma predstojnikov«.

40. člen

35. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali
sodnega tolmača, se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo,

Pred 78. členom, se doda naslov novega poglavja, ki se glasi:
«10.a poglavje: Kadrovska evidenca«
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43. člen

kadar dajejo izvide in mnenja, cenitve ali tolmačenja in prevode
na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja
njenih pravic, v drugih primerih pa le, če tako določa zakon, ali z
dovoljenjem predsednika okrožnega sodišča.«.

Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi :
»Ministrstvo pristojno za pravosodje vodi imenik sodnih
izvedencev, ki razen podatkov iz prejšnjega člena in prejšnjega
odstavka obsega člena še naslednje podatke: priimek in ime,
akademski ali strokovni naslov, poklic, datum in kraj rojstva,
naslov stalnega ali začasnega bivališča, številko telefona in
podatke o zaposlitvi.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi :
»Imenik sodnih izvedencev v delu, ki je javen, obsega naslednje
podatke: priimek in ime, akademski ali strokovni naslov, naslov
stalnega ali začasnega bivališča, številko telefona in strokovno
področje, za katero je imenovan za izvedenca. Javni del imenika
se uporablja za potrebe sodišč in drugih državnih organov v
sodnih in drugih postopkih.«.

41. člen
V 86. členu se za besedo »pravosodje« namesto pike postavi
vejica in doda besedilo »za določeno področje izvedenskega ali
cenilskega dela, oziroma za prevajanje govorjene in pisne besede
iz ali v določen jezik ter tolmačenje govorice in znakov
gluhonemih.«.
42. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik;
2. je poslovno sposoben;
3. je osebnostno primeren;
4. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno
neprimeren za opravljanje izvedenskega dela;
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto
izvedenskega dela;
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo;
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

44. člen
89. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Minister, pristojen za pravosodje, razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 84. člena ali
pogojev iz prvega odstavka 87. člena tega zakona;
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno;
4. če ravna v nasprotju z določilom 85. člena tega zakona;
5. če se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, ki ni združljiva s sodnim
izvedeništvom.
Nezdružljivost ugotavlja ministrstvo pristojno za pravosodje.«.

Ni osebnostno primeren za delo izvedenca, kdor se je ali se
obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja
utemeljeno sklepati, da izvedenskega dela ne bo opravljal pošteno
in vestno.

45. člen
Člen 92 se spremeni tako, da se glasi:
« Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za sodne cenilce, določbe drugega in tretjega odstavka 88. ter
89. do 91. člena, razen petega odstavka 89 člena pa za sodne
tolmače.«.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca oseba, ki
ima višoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s področji, kjer
primanjkuje sodnih izvedencev in ni kandidatov z ustrezno
univerzitetno izobrazbo, prav tako je lahko izjemoma imenovana
za sodnega izvedenca oseba, ki ne izpolnjuje pogoja iz šeste
točke prejšnjega odstavka, če gre za priznanega strokovnjaka s
specialističnim, magistrskim ali doktorskim naslovom, vendar le
za področja, kjer primanjkuje sodnih izvedencev.

46. člen
Prvi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
« Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg
izpolnjevanja pogojev iz 1 .do 5. točke prvega odstavka 87. tega
zakona uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.«.

Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja in sposobnosti za
opravljanje izvedenskega in cenilskega dela minister pristojen za
pravosodje zahteva od kandidata predložitev mnenja ustreznega
državnega organa, zavoda oziroma strokovnega združenja ali
druge institucije, lahko pa tudi odredi poseben preizkus
strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s
področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani
komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot
kandidat za sodnega izvedenca.

V drugem odstavku se za besedo »ima« vstavi beseda »visoko«
in za njo postavi vejica.
47. člen
V prvem odstavku 99. člena, se določilo pod II. spremeni tako, da
se glasi:

Sodni izvedenci in sodni cenilci so se dolžni strokovno
izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in
metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in
strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Minister,
pristojen za pravosodje lahko določi, da morajo sodni izvedenci
iz posameznih strokovnih področjih v določenem roku opraviti
posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v
stroki. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali preizkusa ne
opravi, se razreši.

«ll. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji
1. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje v zadevah v
skladu z zakonom o pravdnem postopku;
2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;
3. v izvršilnih zadevah in zadevah zavarovanja, če zakon ne
določa drugače;«

Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti predpiše
minister, pristojen za pravosodje.«.
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Sodni svet razpiše volitve članov v nove personalne svete v
šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.

48. člen
V prvem odstavku 101. člena, se določilo pod II. spremeni tako,
da se glasi:
«ll. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
1. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje v zadevah v
skladu z zakonom o pravdnem postopku;
2. o priznanju tujih sodnih odločb;
3. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine,
5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred začetkom
spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v
gospodarskih sporih, oziroma zadevah, v katerih je
dogovorjena arbitražna pristojnost;
6. v nepravdnih postopkih, v katerih so udeležene gospodarske
družbe, družbeniki, oziroma delničarji in člani organov
gospodarskih družb, za katere je treba uporabiti pravo
družb.«.

Do konstituiranja novih personalnih svetov nadaljujejo delo
obstoječi personalni sveti po dosedanjih predpisih.
Prvo sejo novega personalnega sveta skliče predsednik sodišča,
ki je po svojem položaju predsednik novega personalnega sveta.
50. člen
Sodni izvedenci in sodni cenilci imenovani do konca leta 1995,
morajo dokazila iz 39. člena tega zakona prvič predložiti v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona .
51. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

49. člen
»Sodni svet, izvoljen po dosedanjih določilih, nadaljuje z delom
do izteka mandata.

III. OBRAZLOŽITEV.

1. TEMELJNE DOLOČBE (členi 1 do 4)

Sodelovanje pri zagotavljanju obvezne pomoči sodiščem se iz
leta v leto povečano komerciatizira tudi v primerih, ko je
zaračunavanje take pomoči povsem neprimerno. Zaradi tega je
potrebno, da se v 13. členu zakonu ta problem posebej razreši.
Določilo o posredovanju osebnih in drugih podatkov temelji tako
na določilih postopkovnih zakonov, kakor tudi Zakona o varstvu
osebnih podatkov.

l/ skladu z posebno ustavno pravico avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti je Zakon o kazenskem postopku
(čl 6) določil, da na območjih, kjer je v uradni rabi tudi jezik
italijanske in madžarske narodne skupnosti, lahko kazenski
postopek teče tudi v jeziku te narodne skupnosti. Kazenski
postopek z neposredno udeležbo strank je predviden tudi v
kazenskem pritožbenem postopku pred višjim sodiščem na
območju, kjer je v uradni rabi tudi jezik narodne skupnosti. Zato
imajo člani te skupnosti tudi v tem delu kazenskega postopka
pravico do poteka postopka v njihovem jeziku, v sled česar je bilo
nujno dopolniti člen 5.

2. SODNI SVET (členi 5 do 9)
Sprememba tretjega odstavka 22. člena še najbolj poseže v
dosedanji sistem zastopanosti sodnikov v Sodnem svetu.
Ustavna omejitev (čl.131) na število šest članov, ki jih izvolijo
sodniki izmed sebe, je v praksi povzročala težave, ker ni bilo
moči zagotoviti zastopanosti zlasti sodnikov specializiranih sodišč
(delovna in upravno sodišče), po drugi strani ne glede na določilo,
ki je priporočalo zagotavljanje zastopanosti z območji vseh višjih
sodišč, tega ni bilo moči povsem zagotoviti, ker je bilo število
sodnikov-volivcev z območja višjega sodišča v Ljubljani
prevladujoče. Ustavna funkcija, ki jo ima Sodni svet kot predlagatelj
novih sodnikov (130. člen) zahteva, da sodeluje ob tem delu tudi
sodnik z območja, za katerega se izbirajo kandidati za sodnike,
ker je ravno na tem območju izkazan največji interes za pridobitev
strokovno dobrih in etično primernih sodnikov. S tem je tudi dana
večja možnost sodelovanja v Sodnem svetu sodnikom
specializiranih sodišč, ki opravljajo svojo funkcijo izven Ljubljane.
V dosedanji praksi delovanja Sodnega sveta so sodišča izven
Ljubljane pogrešala odsotnost svojih predstavnikov v tem organu.
Podoben sistem teritorialne zastopanosti poznajo tudi nekatere
druge države.

Dosedanja določila zakona (čl. 9) niso izrecno določala, kateri
predpisi urejajo položaj in pravice sodnega osebja. Zato je bilo
nujno s takim določilom dopolniti zakon.
Dosedanje določilo tretjega odstavka 12. člena je praktično
prepovedalo vsak pregled posameznih zadev, ki še niso bile
pravnomočno končane. V praksi je prišlo do pojavov, ko se
posamezni sodnik očitno ni držal določil Sodnega reda zlasti glede
vrstnega reda reševanja zadev, učinkovitega in racionalnega
vodenja postopkov. Prišlo je tako tudi do zastaranja zelo odmevnih
zadev, kar je povzročalo v javnosti veliko nejevolje in celo politične
ekscese. Zaradi tega je bilo nujno uvesti pravico do nadzora tudi
v še ne dokončanih postopkih, pri čemer pa je povsem
zagotovljena sodnikova neodvisnost glede odločanja o samem
sporu. Take oblike nadzora pozna vsa Evropa.
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4. SODNIKI POROTNIKI (členi 15 do 17)

Odpravlja se tudi omejitev kandidiranja v Sodni svet predsednikom
sodišč (peti odst. 22. čl), ker je nesistemska, saj so predsedniki
po svoji temeljni funkcij tudi in zlasti sodniki.

V tem poglavju se spremembe in dopolnitve nanašajo le na
podrobnejšo obdelavo postopka kandidiranja in razrešitve
sodnikov porotnikov, s čimer se odpravljajo nejasnosti, ki so v
praksi povzročale določene težave.

Spremembo 23. člena narekuje prenos kadrovske evidence za
sodnike in drugo sodno osebje iz ministrstva, pristojnega za
pravosodje na Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Povezava
s členom 35 predloga zakona).

Določbo 50. člena je bilo potrebno spremeniti, ker se sicer zelo
skromne nagrade za sodelovanje sodnikov porotnikov na
Državnem zboru niso usklajevale, kar je ima za posledico
odpovedovanja tej funkciji.

Povečanje števila kandidatov v členu 24 je v funkcij večje možnosti
izbire kandidatov.
Sprememba v 27. členu je potrebna zato, ker sodnik, kije imenovan
na drugo sodišče ne more več zastopati sredine, v kateri je prej
opravljal svojo sodniško funkcijo.

5. SODNA UPRAVA (členi 20 do 31)
V skladu z razlogi in cilji, ki so narekovali te spremembe je v tem
poglavju podan največji poudarek racionalnemu in učinkovitemu
delovanju sodstva, ne da bi bila kršena temeljna načela o
neodvisnosti sodnika. Pri tem so predlagatelju služile kot vzor
tudi rešitve v drugih demokratičnih državah.

Sprememba in dopolnitev določil v 28. členu je v funkcij jačanja
vloge Sodnega sveta kot garanta sodnikove neodvisnosti.
3. PERSONALNI SVETI (členi 10 do 14

Poseg, ki naj bistveno vpliva na preglednost dela posameznih
sodišč in s tem na možnost ukrepanja v primerih, ko posamezna
sodišča odstopajo od povprečne storilnosti ostalih, je podan v 60.
členu. Vneseni so vsi možni primeri vzrokov za tako odstopanje
in ukrepi, ki naj jih predsedniki sodišč ter ministrstvo pristojno za
pravosodje sprejme za njihovo rešitev. Istočasno je dana možnost,
da se ob objektivno statistično podprti ugotovitvi, da se neko
sodišče oziroma posamezne sodnike dodatno stimulira, če je
njihova storilnost večja od povprečja. S temi dodanimi določili je
realno pričakovati večjo transparentnost glede uspešnosti ali
neuspešnosti med posameznimi sodišči in po drugi strani
zmanjšanje števila nerešenih zadev in s tem odpravljanje resne
ovire na naši poti v Evropo.

V tem poglavju je (členi 30 do 35) je prišlo do pomembnih sprememb,
saj se ukinjajo personalni sveti pri okrožnih sodiščih. Za tako
spremembo obstaja več
Razlogov. Eden od teh je problem racionalnosti dela na sodiščih,
saj bo s tem cela vrsta sodnikov in to prvostopnih, pri katerih so
največji problemi z zaostanki, razbremenjenih teh nalog in se
bodo lahko posvetili svoji temeljni funkciji, sojenju. Personalni sveti
niso ustavna kategorija, saj jih ustava niti ne predvideva. Njihova
temeljna funkcija naj bi bila skoraj izključno oblikovanje mnenj o
kandidatih, ocene sodniške službe in za druga opravila, ki se
nanašajo na kadrovske zadeve sodnikov, če zakon tako določa.
Ker se v Zakonu o sodniški službi (člen 31) predvideva odpravo
avtomatične izdelave ocen sodniške službe vsakih šest let, se
bo obseg opravil personalnih svetov močno skrčil in se omejil le
na izdelave mnenj o kandidatih za sodniško službo ter na izdelave
ocen ob napredovanjih oziroma ob morebitnih kršitvah sodniških
dolžnosti. Ker se zapolnjevanje sistemizacije na sodiščih polagoma
bliža koncu, se bo delo personalnih svetov v bodoče torej omejilo
glavnem na oblikovanje mnenj o kandidatih, ki bodo nadomestovali
v pokoj odhajajoče sodnike.

V členu 61 je predvideno, da se podpredsednika sodišča ne
imenuje in razrešuje več po enakem postopku kot predsednika
(dragi razpisi in ponavljanja) temveč ga imenuje personalni svet.
Praksa namreč potrjuje, da funkcija podpredsednika nima tako
izpostavljene vloge, ki bi terjala drage in zamudne postopke za
njegovo imenovanje.
Predvideno je tudi imenovanje vršilca dolžnosti predsednika, če
iz nepredvidenih razlogov ostane sodišče začasno brez
predsednika, vendar je ta doba omejena.

Pobuda za odpravo personalnih svetov pri okrožnih sodiščih je
nastala tudi v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike
Slovenije (UP 132/96), ki postavlja v dvom ustavnost sedanjih
personalnih svetov, ker "dopušča nevarnost, da bi se ustvaril na
primer relativno zaprt krog okrajnih in okrožnih sodnikov, iz
katerega tudi neustreznih posameznikov ne bi bilo mogoče izločiti,
ker bi jim ta krog vedno dajal pozitivne ocene". Zato Ustavno
sodišče sodi, da mora biti sodna oblast, glede na to, da nima
neposrednega demokratičnega izvora v volitvah, niti
parlamentarne kontrole, podvržena strožjemu in zanesljivejšemu
selekcijskemu mehanizmu.

V členu 62 je podrobneje in pregledneje obdelan postopek
imenovanja predsednikov sodišč. Da bi se izognili primerom
dolgotrajnih in celo nekajletnih zapletov pri imenovanju
predsednikov, kar se je v praksi zadnjih let večkrat dogajalo, so
vsi razpisni roki, zlasti pa roki ob reševanju morebitnih upravnih
sporov, bistveno skrajšani.
V členu 64 je zaradi jasnosti poudarjena obveznost predsednika
sodišča višje stopnje, da pripravi poročilo v zvezi s svojo
nadzorstveno funkcijo. V primeru razrešitve predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa mu je dana možnost,
da pred Državnim zborom neposredno in ustno obrazloži svoje
stališče v zvezi z zahtevo za razrešitev.

Tudi v drugih evropskih državah ne poznajo personalnih svetov
na nivoju okrožja, razen v Republiki Avstriji, vendar le-ti niso
primerljivi, ker tam ne poznajo sodnega sveta.
Sestava personalnih svetov pri višjih sodiščih bo še vedno
odgovarjala sestavi sodnikov, le s to razliko, da bo dan večji
poudarek strokovnosti in izkušenosti. Zato bodo v teh svetih
prevladovali sodniki višjih sodišč na čelu s predsednikom višjega
sodišča, ki bo po svojem položaju predsednik personalnega sveta.

Črtanje 66. člena je posledica odprave nesmiselnega razlikovanja
med "predsedniki" in "predstojniki" sodišč, z dopolnitvami 67.
člena, pa se zaostruje nadzor nad opravljanjem zadev sodne
uprave ob striktnem upoštevanju neodvisnosti sodnika.

Da bi se izognili nevarnosti, na katero opozarja tudi Ustavno
sodišče, bo odslej ocene ustreznosti sodnika višjega sodišča
oblikoval personalni svet pri Vrhovnem sodišču.

Sprejemanje letnega razporeda deta je v tesni zvezi s tako
imenovanim zakonitim sodnikom. Do sedaj so letni razpored
sprejemali personalni sveti (člen 71), v bodoče pa predsedniki
sodišč. Praksa je pokazala, da je bilo sprejemanje na personalnih
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imenovani za neomejen čas. Praksa je pokazala, da se
posamezne stroke tako razvijajo in napredujejo, da prihajajo
posamezniki do "strokovnega zaostanka". Zato je potrebno, da
se vsaj vsakih pet let preveri njihovo znanje zlasti glede novih
dognanj in metod v stroki. Temu je namenjeno določilo novega
četrtega odstavka 84. člena.

svetih zamudno in nepotrebno. Bistvo zakonitega sodnika ni v
tem, kdo odloči o sodnikovem razporedu, temveč v dejstvu, da
morajo biti v naprej določeni objektivni kriteriji za dodeljevanje
zadev sodnikom, da bi se tako izognili morebitnim izigravanjem,
ko bi posamezne zadeve reševal sodnik, glede katerega obstaja
dvom v njegovo nepristranskost. Pri sprejemanju letnega
razporeda dela se predvideva čim večje soglasje sodnikov.
Morebitna odstopanja ali šikaniranja ne bodo možna, kajti vsak
prizadeti sodnik bo lahko ugovarjal na personalni svet.

Določilo novega 87. člena zaostruje pogoje za imenovanje novih
sodnih izvedencev in cenilcev, zlasti pa za njihovo permanentno
strokovno izpopolnjevanje. Praksa je pokazala, da je zlasti na
določenih strokovnih področjih (kot na primer pri ocenjevanju
nepremičnin v zvezi z denacionalizacijskimi postopki) prišlo do
novih problemov, ki terjajo drugačen strokoven pristop, ki v
dosedanji praksi ni bil nujen. V takih primerih lahko minister pristojen
za pravosodje, ne glede na prvotno imenovanje na neomejeni
čas, določi dodatne preizkuse znanja, ki jih morajo izvedenci
določene stroke obvladovati, sicer svojega dela ne morejo
nadaljevati.

Določili 72. in 73. člena sta prilagojeni in dopolnjeni zaradi boljše
preglednosti in učinkovitosti pri razreševanju pritožb na delo
sodišč, določili 74. in 75. člena pa predvsem zaradi večje jasnosti
glede posameznih obveznosti.
6) KADROVSKA EVIDENCA in SODNI RED (členi 35
do 38)
Kadrovska evidenca je novo poglavje. Vsebuje minimum podatkov,
ki jih za vodenje evidence zahteva Zakon o varstvu osebnih
podatkov (prav tako tudi člen 39 za potrebe vpisnikov, imenikov
in drugih pomožnih knjig) Vodenje kadrovske evidence za sodnike
in drugega sodnega osebja se v bodoče prepušča vrhovnemu
sodišču, pri katerem se tudi že sicer zagotavlja obseg finančnih
sredstev, potrebnih za plače sodnikov in drugega sodnega osebja
(člen 35).

Spremenjeno in dodatno določilo 88. člena je vključeno zaradi
prilagajanja določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.
8) VRSTE IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ (členi 47 in 48 )
Spremembe v členih 99 in 101 so posledica določil novega Zakona
o pravdnem postopku., Zakona o izvršbi in zavarovanju ter
predvidenih sprememb Zakona o gospodarskih družbah. Za
odločanje v gospodarskih sporih je potrebno določeno specialno
znanje, ki pride v poštev tudi pri odločanju o predlogih za izdajo
začasne odredbe. Pri iem je v okviru pravilne Uporabe
materialnega prava pomembna tudi ocena posledic izdaje začasne
odredbe. Vsled tega je primerneje, da o celotni zadevi odloča
sodišče, ki je tudi sicer pristojno za odločanje o stvari. Enak
razlog je tudi v primerih odločanja v nepravdnem postopku o
zadevah iz področja Zakona o gospodarskih družbah, v čemer
se ta zakon in novela Zakona o gospodarskih družbah tudi
usklajujeta.

Dopolnitev prve točke drugega odstavka 83. člena, s katero se
med nujne zadeve uvršča razen odvzema prostosti tudi omejitev
prostosti pomeni uskladitev z Zakonom o kazenskem postopku,
ki po novem pozna poleg odvzema prostosti tudi različne oblike
omejitve prostosti, tretji odstavek pa se dopolnjuje zaradi
različnega tolmačenja o štetju procesnih rokov v času sodnih
počitnic.
7) SODNI IZVEDENCI, SODNI CENILCI, SODNI
TOLMAČI (členi 39 do 46)
Sodni izvedenci in cenilci, ki so kot pomembni strokovnjaki v
veliko pomoč sodiščem pri razreševanju sodnih zadev, so
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položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja okrožnega sodišča
in na okrajnih sodiščih. Dva člana sodnega sveta volijo vsi sodniki
iz prejšnjega odstavka.

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
SODIŠČIH, KI SE SPREMINJAJO

Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik, razen
sodnika, ki je imenovan za predsednika sodišča.

5. člen
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.

Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati
enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč v
Republiki Sloveniji.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna
skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja
italijanski oziroma madžarski jezik.

23. člen

Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah,
v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem
jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski
jezik.

Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz drugega
odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje.
Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo, pristojno za
pravosodje, pošlje imenik sodiščem.

Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku
opravi obravnavo, uporablja določbe drugega odstavka tega člena

Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno zahtevati
popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik oziroma je
vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice voliti, ali če
so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko zahteva
najmanj deset dni pred volitvami.

Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in
madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.
9. člen

Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo imenik
popravi, če meni da ni utemeljena, pa mora v dveh dneh od
prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno odločbo.

Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki sodeluje pri izvajanju
sodne oblasti, določa zakon.
Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni red.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti upravni
spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi odločbe.
Sodišče mora odločiti v nadaljnjih oseminštiridesetih urah.

12. člen
Sodišče višje stopnje lahko zahteva od sodišča nižje stopnje na
svojem območju podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o
problemih, ki se pojavljajo pri sojenju, in druge podatke, potrebne
za proučitev posameznih vprašanj, ki se pojavljajo pri njihovem
delu.

24. člen
Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega
odstavka 22. člena tega zakona mora biti večje število kandidatov,
kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ dvakrat tolikšno,
kot je število članov, ki se jih voli.

Sodišče višje stopnje sme zaradi izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka pregledati delo sodišča nižje stopnje na svojem območju.
V okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena
sodišče višje stopnje ne sme zahtevati podatkov v zvezi z uporabo
zakona ali pregledovati zadev, o katerih še ni pravnomočno
odločeno.

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

13. člen

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

V zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča medsebojno
pravno pomoč. Drugim državnim organom oziroma nosilcem
javnih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem podatkov, spisov
in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.

27. člen
Članu sodnega sveta preneha mandat:

Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
sodiščem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij.

1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške
funkcije;
4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben za
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s katerim
je bil izvoljen.

22. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so neposredne in
tajne.
Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev opravljajo sodniško
funkcijo in so vpisani v stalni sodniški volilni imenik.

Član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki prejšnjega
odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana sodnega sveta do
izvolitve novega člana.

Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo sodniško
funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, na sodiščih

Članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki prvega odstavka
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tega člena z dnem, ko sodni svet prejme njegovo pisno izjavo o
odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zbor razreši.

Pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih sodišč, so
personalni sveti sestavljeni samo iz sodnikov specializiranega
sodišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika sodišča in
dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.

V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma obvesti
predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma je bil
razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa tudi
predsednika republike.

V personalne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo sodniki
teh sodišč izmed sebe štiri sodnike.
Sodniki, ki so na delu na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
imajo pravico voliti člane personalnega sveta vrhovnega sodišča,
ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet tega sodišča.

28. člen
Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v
sodniško funkcijo; predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; daje mnenje k predlogu
proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki
urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč,
ter opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.

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

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

46. člen
Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom časa, za
katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega mandata.

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

Predsednik sodišča mora najkasneje pet mesecev pred potekom
mandata pozvati predstavniške organe občin in druge pristojne
predlagatelje, da predlagajo kandidate za imenovanje, in določiti
rok, do katerega je dovoljeno vložiti predloge. Poziv se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

30. člen

Predsednik višjega sodišča upošteva tiste predloge, ki so prispeli
k sodišču do izteka roka iz prejšnjega odstavka;

Pri okrožnih, višjih in vrhovnem sodišču se oblikujejo personalni
sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih, ocene
sodniške službe in za druga opravila, ki se nanašajo na kadrovske
zadeve sodnikov sodišča,če zakon tako določa.

Kolikor do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni vloženo
najmanj takšno število predlogov, kot je število mest sodnikov
porotnikov, predsednik sodišča presodi, ali bo dodatno pozval
pristojne predlagatelje k vložitvi predlogov, ali bo imenoval sodnike
porotnike oziroma porotnike izmed oseb, ki so že doslej opravljale
to funkcijo.

Personalni svet okrožnega sodišča opravlja svoje naloge tudi za
sodnike na okrajnih sodiščih z območja okrožnega sodišča.
31. člen

V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodišča ni
dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega člena.

Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik sodišča in
določeno število članov, kijih izvolijo sodniki izmed sebe.
Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča
podpredsednik.

50. člen
Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada in
povračilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra,
pristojnega za pravosodje sprejme državni zbor.

32. člen
Predsednika personalnega sveta in njegovega namestnika izvolijo
izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov s tajnim
glasovanjem.

51. člen

Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

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

33. člen

Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno povzroči z
nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti

V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih in
okrožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset sodnikov, izmed
sebe šest sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih kandidirajo in volijo
sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, ki jih kandidirajo in
volijo sodniki na okrožnem sodišču.

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

V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih in
okrožnih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov, izmed sebe
štiri sodnike, od tega dva okrajna in dva okrožna sodnika.
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59. člen

63. člen
Predsedniku sodišča preneha funkcija:

Število strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravno
tehničnih in drugih delavcev sodišča določi za posamezno
sodišče minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju
sodnega sveta.

1.
2.
3.
4.

Akt o določitvi števila delavcev iz prejšnjega odstavka začne
veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.

če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
če je imenovan za sodnika ali predsednika drugega sodišča;
če se odpove funkciji predsednika sodišča;
po poteku dobe iz prvega,odstavka prejšnjega člena, če ni
ponovno imenovan.

Funkcija predsednika sodišča iz razloga po 2. Točki prejšnjega
odstavka preneha z dnem učinkovanja imenovanja za sodnika
ali predsednika drugega sodišča, iz razloga po 3. Točki prejšnjega
odstavka po trideseti dan po prispetju odpovedi na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.

60. člen
V zadeve sodne uprave sodi odločanje in druga opravila, s katerimi
se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih predpisov
zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti.
V okviru sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvajanjem
ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri odločanju o
zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

64. člen
Predsednik sodišča se razreši funkcije predsednika:
3. če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali če
jih ne opravlja pravočasno;
2. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
3. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem
zadev
(2. Poglavje tega zakona)

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

Predsedniku sodišča mora biti v postopku razrešitve dana
možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo
razrešitveni razlog.

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

O razrešitvi predsednika sodišča odloči minister, pristojen za
pravosodje, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje sodnega
sveta.

Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča podpredsednik.
Za imenovanje in razrešitev podpredsednika sodišča se
uporabljajo določbe tega zakona o predsedniku sodišča.

Če sodni svet nasprotuje odločitvi o razrešitvi, mora
minister,pristojen za pravosodje, zahtevati, da o razrešitvi odloči
disciplinsko sodišče, ki je na drugi stopnji pristojno za disciplinski
postopek zoper sodnika.

Za izvrševanje zadev sodne uprave ima sodišče sekretarja
sodišča.
62. člen

66. člen

Predsednika sodišča imenuje minister, pristojen za pravosodje
izmed treh kandidatov, ki jih predlaga sodni svet, za dobo šestih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Določbe tega zakona o predsedniku in podpredsedniku sodišča
se smiselno uporabljajo za predstojnika okrajnega sodišča in
njegovega namestnika.

Sodni svet javno pozove sodnike k vložitvi kandidatur za prosto
mesto predsednika sodišča. Poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

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

Če v roku, določenem v pozivu, niso vložene vsaj tri kandidature,
sodni svet javni poziv ponovi.

67. člen

Če v ponovljenem pozivu niso vložene vsaj tri kandidature, lahko
sodni svet predlaga v imenovanje enako število kandidatov, kot
je prijavljenih kandidatur.

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

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov imenuje in razrešuje
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije državni zbor
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po prejšnjem
mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na nadzor nad
izvrševanjem zadev sodne uprave pri Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.

Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja
ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje imenovanje
za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na sodniško mesto
tega sodišča.
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69. člen

74. člen

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

V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih pogojev
za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti priprava zakonov in
drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja sodišč,
skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov,
zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih
pogojev, izvajanje mednarodne pravne pomoči, izvrševanje
kazenskih sankcij, statistična in druga raziskovanja o poslovanju
sodišč ter druge upravne naloge, ki jih določa zakon.

70. člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vrhovno
sodišče pa center za informatiko kot posebno organizacijsko
enoto.

76. člen

Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik sodišča ali
po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo sodniki, ki jih
določi predsednik sodišča, ter potrebno število strokovnih
delavcev.

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

Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma oproščeni
opravljanja drugega sodniškega dela.

Obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in sodnega osebja
ter za stroške poslovanja sodišč se v okviru državnega proračuna
Republike Slovenije na podlagi finančnih načrtov posameznih
sodišč zagotavlja pri proračunskem uporabniku Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije za vsa sodišča. Priprava finančnih
načrtov, njihovo izvrševanje in spremljanje se izvaja po
posameznih sodiščih. Sredstva za delo okrajnih sodišč na območju
posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v okviru
finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva za delo
okrajnih sodišč izkazujejo ločeno. Vrhovno sodišče usklajuje
pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev po posameznih
sodiščih glede na njihove finančne načrte in skupno zagotovljena
sredstva v proračunu. Odredbodajalci za sredstva posameznih
sodišč so predsedniki sodišč.

Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološke
podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem
sodišč.
Center za informatiko vodi sodnik,ki je določen, da vodi notranjo
organizacijsko enoto za področje evidentiranje sodne prakse.
71. člen
Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča.

Obseg finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavljanje
prostorskih pogojev sodišč se v okviru državnega proračuna
Republike Slovenije oblikuje in zagotavlja pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje.

Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje do 15.
Decembra za naslednje koledarsko leto.
Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če se pri
sodišču izprazni eno ali več sodniških mest, če jih narekujejo
občutne spremembe v pripadu zadev na določenem pravnem
področju ali v primeru daljše sodnikove odsotnosti.

76. člen
V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo, pristojno za
pravosodje, s sodišči preko predsednikov oziroma predstojnikov
sodišč. Neposredno s sodnikom lahko občuje samo v zadevah
' mednarodne pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kadar je
tako določeno v zakonu ali sodnem redu.

Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljati prej
kot v petih dneh po njihovi objavi.
72. člen
Stranka lahko, kadar meni,da sodišče neutemeljeno dolgo rešuje
zadevo, naslovi na predsednika sodišča pritožbo zaradi
zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena
pritožba), lahko pa vloži takšno pritožbo tudi na ministrstvo,
pristojno za pravosodje.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi centralno kadrovsko
evidenco za sodnike, strokovne sodelavce, sodne referente,
upravno-tehnično in drugo osebje sodišč.

Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predsednik od
sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo glede na
navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.

Centralna kadrovska evidenca zajema osebne podatke o imenu,
datumu rojstva, stalnem prebivališču,šolanju, izobraževanju, ,
znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki jih določa zakon.

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje, ministrstvo od predsednika sodišča lahko zahteva,
da ravna po določbi prejšnjega odstavka in o ugotovitvah obvesti
ministrstvo.

Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu sodišča
na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.

78. člen

79.člen
73. člen

Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski evidenci,
ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se nanašajo
nanjo, in zahtevati popravek, če so podatki napačni.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko v primeru iz zadnjega
odstavka prejšnjega člena pošlje nadzorstveno pritožbo
predsedniku višjega sodišča,če se stranka pritožuje zoper delo
višjega sodišča, pa predsedniku vrhovnega sodišča, s predlogom,
da odredi pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se stranka
pritožuje, in o ugotovitvah pregleda poroča.
25. januar2000

Sodni svet lahko od ministrstva, pristojnega za pravosodje,
zahteva vse podatke iz centralne kadrovske evidence, ki se
nanašajo na sodnike.
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87. člen

Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko uporabijo le za
izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj sodnikov oziroma
drugega sodnega osebja.

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski
jezik,
2. • je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno
neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo,
5. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.

82. člen
Obliko in vsebino sodnih vpisnikov in tipiziranih obrazcev za
poslovanje sodišč ter za statistično poročanje predpiše v skladu
z zakonom in sodnim redom minister, pristojen za pravosodje.
83. člen

Zaradi ugotavljanja pogoja'iz 5. točke prejšnjega odstavka, lahko
minister pristojen za pravosodje odredi poseben preizkus
strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s
področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani
komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot
kandidat za sodnega izvedenca.

Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. Julija do 15.
Avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.
Kot nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
obdolžencu odvzeta prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev,
ki ne prebivajo v republiki Sloveniji,
2. izdaja začasne odredbe,
3. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom
otrok ter preživninskim obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih
zdravstvenih organizacijah,
5. menični in čekovni protest ter menične tožbe,
6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
7. popis zapustnikovega premoženja,
8. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

88. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom,
pristojnim za pravosodje, izrečejo naslednjo prisego : »Prisegam
pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji vesti,
nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja
in da bom podajal-a svoje izvide in mnenje natančno in popolno.«.
Imenik sodnih izvedencev vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, se šteje čas iz prvega
odstavka tega člena kot čas, ko sodišče ne dela in se sodna
pisanja ne vračajo.

89. člen
Minister, pristojen za pravosodje, razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev,
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 87. Člena
tega zakona;
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno.

84. člen
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid mnenje
glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede
katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč
strokovnjaka.

92. člen

.

Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za
sodne cenilce, določbe drugega odstavka 88. ter 89. do 91. člena
pa za sodne tolmače.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in
dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o
gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni
vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

93. člen

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico
in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma
prevajajo listine.

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor poleg pogojev iz 1.
do 3. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona, izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da ima visoko strokovno izobrazbo,
2. da uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača.

85. člen

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega tolmača oseba, ki ima
višjo ali srednjo strokovno izobrazbo, če obvlada tuj jezik, za
katerega primanjkuje sodnih tolmačev, ker gre za tuj jezik, ki se v
postopkih pred državnimi organi Republike Slovenije redko
uporablja.Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz 2. točke
prvega odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega tolmača,
kadar posluje po določbi tretjega odstavka 84. člena tega
zakona,predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca, se
smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajejo izvide in
mnenja na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi
uveljavljanja njenih pravic, v drugih primerih pa le, če tako določa
zakon, ali z dovoljenjem predsednika okrožnega sodišča«.
86. člen
Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje minister, pristojen za pravosodje.
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99. člen

2) za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3) za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi stopnji
o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4) za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega
sodišča;
5) za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za
izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
6) za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice In
temeljne svoboščine;
7) za odločanje v zunaj obravnavnem senatu (tudi v kazenskih
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
8) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
9) za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega
ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki;

Okrajna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
1.) za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja;
3.) za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz
prejšnje točke;
4.) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
III. civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
4.) v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;
5) v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe;

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:
4) o priznanju tujih sodnih odločb;
5) v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
6.) v sporih o pravicah intelektualne lastnine.

V. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako
določa zakon;
III. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu
pristojno drugo sodišče.

III. za vodenje sodnega registra;
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa
zakon;

101. člen

VIII. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči.

Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:

O predlogih za dopustitev kontrole teletona, drugih komunikacijskih
sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih pošiljk odloča
predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je sedež
predlagatelja, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

1) za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso
pristojna okrajna sodišča;

25. januar 2000
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta;

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

»Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
sodiščih«

»Predlog akta se usklajuje z ostalimi viri prava «
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

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

»NI razlogov za delno urejevanje področja«

a. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

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

»Na področju, kot ga ureja Predlog sprememb In dopolnitev
zakona o sodiščih je sicer zagotovljena suverena pravica
države, vendar pa obveznosti države izhajajo iz prioritet «
Partnerstva za pristop« predvsem na področju učinkovitosti
sodstva, krepitvi Institucij in Izboljšanju delovanja sodstva«

»Kot rok je posredno določen z državnim programom o
prevzemu evropske zakonodaje«
51 Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino:
»Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog
sprememb in dopolnitev zakona, In ki bi bili obvezujoči za
našo državo, ni«

b.V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
»Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja
predlog zakona, obveznosti, ki Izhajajo po sekundarnih virih
prava pa naj bi bile izpolnjene najkasneje do leta 2002,
oziroma pridružitve«

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

»Predlog sprememb in dopolnitev zakona še ni preveden v
noben drug tuj jezik«

»NI razlogov za neizpolnjevanje obveznosti na tem
področju«

»Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni strokovnjaki,
kot so primeroma našteti«

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

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

»Predlog zakona |e predviden z državnim programom za
prevzem pravnega reda ES«

»Direktiv ni. Novela se usklajuje z zahtevami Poročila ES na
področju učinkovitosti sodstva«

poročevalec, št. 6

Tomaž Marušič
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Predlog

NACIONALNEGA

ŠPORTA

V

PROGRAMA

REPUBLIKI

SLOVENIJI

(NPS)
-EPA 1117-tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 142. seji dne 13/1 -2000 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15/12-1999, 166.
in 168. člena poslovnika Državnega zbora ter 5., 6. in 68. člena
Zakona o športu.

25. januar2000

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport,
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo
in šport.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V REPUBLIKI SLOVENIJI
- TRETJA OBRAVNAVA -

Januar 2000
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Na podlagi 5., 6. in 68. člena Zakona o športu (Uradni list Republike
Slovenije št. 22/98) in 168. člena Poslovnika Državnega zbora
(Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97)
je Državni zbor Republike Slovenije na .... seji ....1999 sprejel

4.1.3.3.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA V
REPUBLIKI SLOVENIJI

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

1. UVOD
2. IZHODIŠČA NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA
ŠPORTA

5.5.
5.6.

3. USMERITVE NACIONALNEGA PROGRAMA
3.1.
3.2.
3.3.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Kratkoročne usmeritve do leta 2001
Srednjeročne usmeritve do leta 2004
Dolgoročne usmeritve do leta 2010

4. VSEBINA IN OBSEG NACIONALNEGA PROGRAMA
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
4.1.3. Športna vzgoja mladine
4.1.3.1. Interesna športna vzgoje mladine
4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport

Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Založniška dejavnost
Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje
treninga
Velike mednarodne športne prireditve
Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in
postopkov
Športni objekti
Informacijski sistem na področju športa
Mednarodna dejavnost
Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih
zvez, zamejskih športnih zvez, občinskih športnih
zvez, zavodov za šport in zavodov, povezanih s
športom, Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja
športnih zvez kot osrednje krovne športne
organizecije in drugih zvez.

6. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA RAVNI NACIONALNEGA
PROGRAMA
7. OKVIRNA MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE
NACIONALNEGA PROGRAMA
8. PREDNOSTNE NALOGE NACIONALNEGA PROGRAMA

skupnosti in države. Lokalne skupnosti kot najpomembnejši
financer sofinancirajo predvsem programe športa otrok in mladine,
športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov in skrbijo za njihovo
vzdrževanje. Država Slovenija bo spodbujala razvoj športa s
finančno in strokovno podporo predvsem na tistih področjih, ki
pomembno vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja
športnih objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost. Sledila
bo določilom sprejete športne zakonodaje, usmeritvam Sveta
Evrope in mednarodnim konvencijam, ki jih je ratificirala Slovenija
(Konvencija proti dopingu v športu, 1991, Evropska listina o športu,
1992, Kodeks etike v športu, 1992, Manifest o športu mladih,
1995 ...).

1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del
splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ljudje
se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se
lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih
ali drugih športnih organizacijah.
Z nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje za
razvoj športa. Nacionalni program zajema celostno organizirano
dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo,
kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.

Zaradi interdisciplinarnosti je šport prepleten z različnimi
družbenimi področji, kot so: zdravstvo, vzgoja in izobraževanje,
gospodarstvo, okolje, turizem, kultura, znanost in obramba. Zato
so pri njegovem razvoju poleg športnih društev in drugih športnih
organizacij udeleženi tudi subjekti iz omenjenih družbenih področij.
Velik del športnih programov otrok in mladine poteka v vzgojnoizobraževalnem sistemu; ti programi niso vključeni v nacionalni

V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih
življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi
vpliva na razvoj mladega človeka prednost v nacionalnem
programu športa.
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem
urejanja strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog lokalnih
25. januar2000

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov
Športna rekreacija
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
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program športa, so pa kot del sprejetih predmetnikov in šolskih
programov pomemben element vzpostavljanja športne aktivnosti
in oblikovanja športne kulture.

prestopništvo, pijančevanje in v zadnjem času med mladimi
vse bolj preteča zasvojenost z drogami.Ti pojavi so vsak dan
številnejši in često posledica neurejenih družinskih odnosov.

Glede na usmeritve nacionalnega programa bodo lokalne
skupnosti in država sofinancirale šport po merilih za izbor in
uresničevanje letnih programov, ki jim bodo morali zadostiti
posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanje
programa na lokalni ravni bo spremljal občinski svet, na državni
ravni pa Vlada. Vsako leto bo o tem poročala Državnemu zboru.

Tudi pri športu družin imajo pomembno vlogo društva, ki
združujejo družinske člane v različnih oblikah vadbe. Zato je
treba okrepiti strokovno delo, izboljšati materialne možnosti
in z različno medijsko aktivnostjo ozaveščati starše.
2. Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene športne
vzgoje, je treba posvetiti posebno skrb interesni športni vzgoji
v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Športno vzgojo v šolah je treba oblikovati kot integralni del
vzgojno-izobraževalnega procesa. Ne gre le za razvijanje
gibalnih sposobnosti in pridobivanje športnih znanj, temveč je
športna vzgoja tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in
odnosov med posamezniki. Ravnovesje duha in telesa je
vrednota, ki omogoča ne samo učinkovitejše šolsko delo,
temveč tudi kakovostnejše življenje.

2. IZHODIŠČA NACIONALNE
STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA
Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med
delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo
ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim odnosom do
vseh udeležencev športa spodbuja medsebojno sodelovanje in
vlogo posameznika v skupini.

Športni prostori v šolah morajo biti v prihodnje kar najbolj
izkoriščeni tudi za potrebe učencev, staršev in društev zunaj
šolskih delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah in med
počitnicami. Tako je mogoče najprej najti povezavo med športom v družini, šoli in društvih.

Ravno tako mora postati pomemben dejavnik ozaveščanja o
zdravju. Šport v pomembnem delu predstavlja pri nas in v svetu
dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste sociopatoloških
pojavov, zlasti med mladimi.

Tako delo je še posebno dobrodošlo v osnovnih šolah v ožjih
socialnih okoljih, kjer so šolski športni objekti edini v kraju,
kjer se ljudje med seboj praviloma poznajo in kjer je treba v
interesu razvoja otrok celotno šolsko okolje bolj povezati.

V posameznih športnih zvrsteh so športniki Slovenije dosegali in
dosegajo rezultate mednarodne vrednosti, ki so za slovensko
nacijo pomemben dejavnik identitete. S tem so prispevali in
prispevajo pomemben delež k mednarodni uveljavitvi države
Slovenije.

3. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja, kjer
je posebej pomembna primerna priprava mladih, usmerjenih
v vrhunski in kakovostni šport. Prav njihovim programom bo
treba dati največjo vsebinsko, metodološko in materialnofinančno podporo. Odločilno vlogo pri tem morajo opraviti
društva, nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite
Slovenije - združenje športnih zvez, šole, lokalne skupnosti
in država.

Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno pomembnejših
nalog časa, ki ga živimo. Premajhna športna aktivnost lahko
pomeni pomemben primanjkljaj v življenju posamičnih generacij.
Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva zavestne napore
vseh, tako posameznikov, družine, vrtcev, šol različnih smeri in
stopenj, društev, športnih združenj in države.

4. Vrhunski športni dosežki so samostojna oblika specifičnega
kulturnega ustvarjanja, ki ima lastna merila vrednotenja svoje
ustvarjalnosti.

Državljani Slovenije cenimo vrhunsko športno ustvarjalnost,
gledamo in obiskujemo športne prireditve, predvsem pa se s
športom množično ukvarjamo. Šport je tudi pomembna sestavina
institucionalne vzgoje in izobraževanja. Šport pospešuje razvoj
športne industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje
možnosti zaposlovanja.

Glavni nosilci vrhunskih športnih uspehov so društva in
nacionalne panožne športne zveze, predvsem pa športniki
in njihovi trenerji'. Vendar se je treba zavedati, da je vrhunski
športni uspeh produkt,
ki ima povsod po svetu podobno
proizvodno ceno2. Zato moramo ustvariti pogoje, ki bodo
pospeševali vlaganja v šport. Le tako bomo lahko dvignili

Sklenemo lahko, da je šport pomembno javno dobro in tudi
ekonomska kategorija, zato je' smiselno, da ga država spodbuja
in sofinancira. Za uresničevanje javnega interesa v športu se na
ravni države zagotavlja izvajanje nalog skupnega pomena, na
ravni lokalnih skupnosti pa neposredno izvajanje nalog, ki so v
javnem interesu.
CILJI IN NALOGE:

' Slovenija ima glede na število prebivalcev izjemno število nosilcev olimpijskih
medalj (50) in še večje število nosilcev medalj z drugih velikih športnih
tekmovanj. Leta 1997je na svetovnih in evropskih prvenstvih 31 športnikov
in športnic osvojilo medalje, več kot 300 pa se jih je na teh tekmovanjih
uvrstilo do 16. mesta (podatki OKS-ZŠZ, '1998).

1. Družina pomembno vpliva na stopnjo športne ozaveščenosti.
Zato je obdobje otroštva in mladosti prav gotovo
najobčutljivejše, a tudi najpomembnejše v razvoju
posameznika.

2

Primerjava s podatki Komiteja za razvoj športa Evropske skupnosti kaže,
da vlade članic držav Evropske skupnosti vlagajo v šport bistveno več
sredstev kot naša. To je razumljivo, saj so te države večje in bogatejše kot
Slovenija. V teh državah več vlagajo tudi drugi, nedržavni viri. Potrebe po
tržnem komuniciranju so pri nas manjše, zaradi majhnosti slovenskega trga
pa smo tudi za velike sponzorje manj zanimivi (Ekonomski pomen slovenskega
športa, Bednarik s sod., 1998).

Ko poudarjamo športni slog družin, ne izhajamo le iz večje
notranje povezanosti in kakovosti družinskega življenja,
temveč tudi iz spoznanj o športu kot praviloma učinkovitem
sredstvu razvedrila in kakovostnega preživljanja prostega
časa, pa tudi preprečevanja in zdravljenja socialno-patoloških
pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko
poročevalec, št. 6
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7. Šport je pomemben element dejavnosti slovenske vojske in
policije. Delo v vojski in policiji namreč zahteva ustrezno
zmogljivost in s športom povezano življenje.

splošno raven pogojev uspešnosti, ki se v svetu iz leta v leto
izboljšujejo, in obdržali dosedanjo raven športnih dosežkov.
S tem se bo povečala množičnost vseh oblik športnega
udejstvovanja (gledanost, obiskanost, športna aktivnost),
poraba športnih izdelkov, pospeševal se bo razvoj športne
industrije, trgovine, turizma, povezanega s športom, število
delovnih mest. Zboljšalo pa se bo tudi poznavanje Slovenije in
njenih izdelkov v svetu.

8. Informirati in biti informiran sta vrednoti, ki sodita med primarne
človekove pravice. Izogibati se je treba vsakršnim
manipulacijam z njima, tudi na področju športa. Zato je potrebno
permanentno strokovno spopolnjevanje športnih novinarjev,
ki ga izvaja Društvo športnih novinarjev Slovenije oziroma
Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s pristojnimi
institucijami (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Inštitut
za šport, nacionalne panožne športne zveze itd.).

5. Število športno aktivnih je tesno povezano z 3 izobrazbo,
socialnim statusom in športno ozaveščenostjo . Odstotek
športno aktivnih je mogoče povečati tudi z akcijami najširših
razsežnosti in s promocijo športa.

Več pozornosti je treba v medijih nameniti športu otrok in
mladine ter športni rekreaciji, saj lahko z ustrezno pozornostjo,
ki jo mediji namenijo tem področjem športa, povečamo število
športno aktivnih in njihovo ozaveščenost o pomembnosti
zdravega življenja.

V času, ki ga oblikujeta predvsem delo in industrijska ponudba
preživljanja prostega časa, je izjemno pomembno spodbujati
in širiti svobodno ter neformalno ukvarjanje s športom
Bogatenje prostega časa, s tem pa tudi življenja, ne bi smelo
biti ujeto v industrijsko in porabniško logiko dela in prostega
časa.

9. Ustrezna športna dejavnost v društvih in šolah zahteva
vztrajanje pri ustreznejših standardih in normativih, ki
predpisujejo gradnjo športnih objektov, njihovo vzdrževanje
in opremljenost. Samo na tej podlagi je lahko zasnovan
športno-tehnološki premik, ki bo zagotovil kakovostne športne
prostore in s tem sodobnejšo športno ponudbo.

Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov. Z
izboljšanjem programov športnih društev in povečevanjem
njihovega števila želimo povečati število članov društev in s
tem število športno aktivnih prebivalcev, njihovo športno
ozaveščenost ter pripadnost posameznika športu. Delovanja
društev in njihovih zvez je velikega pomena za državo, zato
država spodbuja in materialno podpira društveno dejavnost.

Še prav posebno skrb namenja nacionalni program gradnji in
vzdrževanju športnih objektov, ki naj bodo večnamenski, in
spremljajoče infrastrukture. Ugotavljamo, da imamo ob
pomembnih premikih v zadnjih letih še vedno predvsem v
srednjih šolah in na univerzah premalo primernih objektov za
športno vzgojo. Objekti za športno rekreacijo morajo biti
dostopni vsem kategorijam prebivalstva. Objekti za kakovostni
in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih
športnih panog. Tudi v bodoče moramo načrtno spopolnjevati
mrežo športnih objektov, ki bo podprta z oceno stanja, rezervacijo prostora, usmeritvami za planiranje, racionalno
gradnjo in opremljanjem, pa tudi z gospodarnim upravljanjem
in vzdrževanjem zgrajenega.

V športni rekreaciji so bili v zadnjih letih narejeni pomembni
premiki. Kažejo vse številčnejšo navzočnost žensk v športni
rekreaciji. Prav športu žensk, športu otrok in mladine ter
starostnikov v svetu namenjajo vse več pozornosti. Vendarle
ne kaže prezreti, da dejavnosti temeljijo tudi na finančnem
prispevku posameznika, zato je zaradi različnih socialnih
možnosti otrok, mladine in odraslih državljanov treba nujno
zagotoviti ugodnejše plačilne pogoje vsaj za tiste, ki sami ne
zmorejo plačila.
<
V zadnjih letih se je izjemno povečalo število specializiranih
športnih centrov, ki za plačilo ponujajo najem športnega
prostora, pa tudi športne programe in storitve. Čeprav so
dozdajšnje izkušnje pokazale, da je treba te oblike razvijati
tudi v prihodnje, je treba bolj kot doslej zagotoviti strokovnost
športne ponudbe.

Celotna podoba športa in športne ozaveščenosti se
navsezadnje kaže tudi z urejenostjo naravnega prostora za
športne namene. Uporaba narave kot največje športne
površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč
tudi do naravno danega.

Posodobiti je treba nekatera športna igrišča in pokrite objekte,
tudi tiste pri šolah, in urediti odprte športne površine, ki so
dostopne vsem državljankam in državljanom.

10. Raziskave kažejo, da je v Sloveniji več kot 80 odstotkov
športnih delavcev volonterskih4. Sklenemo lahko, da bi bil
šport brez volonterskega dela v Sloveniji bistveno osiromašen.
Tako spoznanje je skladno s spoznanji zahodnoevropskih in
skandinavskih držav, ki so športno najrazvitejše.

Sestavni del športnorekreativnih programov so tudi
športnorekreativne prireditve, ki naj bodo nadgradnja celoletne
športne aktivnosti udeležencev, ne pa enkratne akcije.

Kljub temu da delujejo volonterji brezplačno, pa mora biti njihovo
delo čim bolj strokovno. Čeprav je volontersko delo treba
spodbujati tudi med trenerji, pa podatki raziskav kažejo, da
največ trenerskega dela v Sloveniji opravijo honorarni in
profesionalni trenerji. Podatki tudi kažejo, da lahko' med
profesionalne organizacije uvrstimo večje organizacije in tiste,
ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom.

6. Odnos do invalidov je eno od meril demokratičnosti in
humanosti vsake družbe. Primerna športna dejavnost
predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov,
športni dosežki pa omogočajo posamezniku tudi pestrejše in
bogatejše življenje. Še posebej je treba paziti na primernost
gradnje in ureditve športnih objektov in naprav za invalidne
osebe.

1

Raziskave kažejo, da se 52,5 odstotkov odraslih državljanov ukvarja s
športom občasno, toda le 20,6 odstotkov se jih z njim ukvarja redno najmanj
dvakrat tedensko (Petrovič s sod., Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji
1997, Ljubljana, 1998).

25. januar2000

' Le-ti opravijo prek 40 odstotkov dela v športu. Prav tako je okoli 70
odstotkov športnih organizacij pretežno volonterskih fEkonomski pomen
slovenskega športa, Bednarik s sod., 1998).
25

poročevalec, št. 6

Zagotoviti stabilno obliko sofinanciranja programov otrok in
mladine, imenovanih »panožne športne šole«.

11. Znanstvenoraziskovalno delo v športu, izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter
založništvo predstavljajo enega bistvenih pogojev razvoja
športa in humanizacijo dela s športniki. Fakulteta za šport
Univerze v Ljubljani kot najvišja pedagoška in znanstvena
institucija na področju športa se mora kar najbolj vključiti v
razreševanje problemov športne prakse, izobraževati,
usposabljati in spopolnjevati športne delavce in skupaj z
nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami skrbeti za čim višjo
strokovno raven profesionalnih in volonterskih strokovnih
kadrov.

Uveljaviti statusne pravice mladih športnikov skladno s
športno, šolsko in drugo zakonodajo ter drugimi akti, ki urejajo
statusna vprašanja športnikov.
Izboljšati športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.
Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi programi
povečati motivacijo otrok in mladine za šport.
Skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi zagotoviti športne
programe za preventivo sociopatoloških pojavov.

3. USMERITVE NACIONALNEGA
PROGRAMA

Usmeritve na področju športne rekreacije (športa za vse In
vsakogar)

Država uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev
za izvajanje skupnih nalog javnega interesa, ki so opredeljene v
poglavju "Vsebina in obseg nacionalnega programa",
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za razvoj športne
dejavnosti, sodelovanjem pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju
javnih športnih objektov in vodenjem stimulativne davčne politike
na področju športa v okviru davčnega sistema.

Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev za pet
odstotkov in vseh športno aktivnih za dva odstotka.
Izboljšati športnorekreativne programe za različne ciljne
skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven
znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti.

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z
zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega
programa, opredeljenega v poglavju "Vsebina in obseg
nacionalnega programa", ki se nanaša na lokalne skupnosti,
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opremljanje in razvoj
športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
javnih športnih objektov.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in drugimi
pristojnimi ministrstvi razvijati športne zdravstvenopreventivne programe in športne programe za krepitev
zdravja.
Spremljati in vrednotiti delovanje različnih ponudnikov
športnorekreativnih programov.

3.1. Kratkoročne usmeritve do leta 2001

Ugotoviti kadrovsko stanje pri izvajalcih športnorekreativne
dejavnosti in izdelati sistem izobraževanja, usposabljanja,
spopolnjevanja in napredovanja strokovnih kadrov.

Država in lokalne skupnosti bodo spodbujale vse oblike športne
dejavnosti ter strokovno-razvojne naloge skupnega pomena.
Podpirale bodo razvoj športa z letnimi programi.

Oblikovati sistem informiranja in promocije.
Spodbujati izvajalce k povečevanju števila športnorekreativnih
programov.

Usmeritve na področju športne vzgoje
V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo,
vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšati obvezno gibalno
dejavnost in interesno športno vzgojo predšolskih ter šolskih
otrok, mladine in študentov.

Izdelati mrežo športnih objektov in površin, namenjenih
športnorekreativni dejavnosti.
Usmeritve kakovostnega športa

Izoblikovati tesno povezavo z društvi in nacionalnimi
panožnimi športnimi zvezami, odgovornimi za izpeljavo
programov v posameznih športnih panogah. Z njihovim
soodgovornim delovanjem v sistemu ustreznih programov,
ki jih lahko imenujemo panožne športne šole", zagotoviti
kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z
mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi.

Omogočiti delovanje in razvpj kakovostnega športa.
Usmeritve vrhunskega športa
Dvigovati raven uspešnosti slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, kar bomo lahko dosegli z izdatnejšo
finančno, materialno in strokovno podpora, izboljšanjem
organizacije in vodenja.

* Ustreznost programov, ki jih lahko imenujemo "panožna športna
šola", je opredeljena:
■

s primernim kadrom,
z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za
izpeljavo tega programa,
z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.

Povečati število vrhunskih športnikov za 5 odstotkov.
Posebno pozornost je treba posvetiti predvsem:

oblikovanju sistema vrednotenja in razvrstitvi športnih panog,

Spremljati delovanje programov, poimenovanih »panožne
športne šole«, in skrbeti za strokovno izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje trenerjev s poudarkom na
pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine.

poročevalec, št. 6

.

pripravam in nastopom tistih slovenskih športnikov in ekip, ki
imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih
mednarodnih tekmovanjih,
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razvoju pogojev za izpeljavo programov vrhunskega športa
(kadri, objekti, materialne možnosti programa, tehnologija
procesa treninga itd.),

3.2. Srednjeročne usmeritve do leta 2004

uveljavljanju statusnih pravic športnikov na področju
štipendiranja, izobraževanja, zdravstvenega varstva,
opredeljenega z Zakonom o športu, stanovanjskih problemov,
služenja vojaškega roka in pravic, opredeljenih v Zakonu o
športu,

-

Najpomembnejši so naslednji cilji:
Obogatiti športno vzgojo otrok in mladine, s čimer dvigujemo
športno ozaveščenost, povečujemo število otrok in mladine,
ki se ukvarja s športom, zagotavljamo večjo športno
uspešnost in posredno preprečujemo sociopatološke pojave
(alkohol, kriminal, mamila itd.).
Skladno s kratkoročnimi usmeritvami povečati število
vrhunskih športnikov.

zagotavljanju nadstandardnega zdravstvenega varstva
vrhunskih športnikov (kakovost storitev in takojšnja
obravnava),

Omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim
športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na poletnih
olimpijskih igrah v Atenah 2004 in zimskih olimpijskih igrah
leta 2006.

omogočanju profesionalizacije športnikov s pospeševanjem
zaposlovanja v državni upravi, uveljavljanju statusa poklicnega
športnika in zaposlovanju v športnih organizacijah.

Usmeritve v izpeljavi skupnih strokovnih In razvojnih nalog

Uveljavljati strokovno delo v športu, oceniti obseg strokovnega
dela in število kadrov v športu, določiti merila za opravljanje
strokovnega dela in izpeljati sistem strokovnega
usposabljanja, izobraževanja, spopolnjevanja ter
napredovanja strokovnih delavcev v športu.

Ugotoviti stanje na področju strokovnih kadrov in strokovnih
razvojnih programov ter bolj načrtno razvijati uveljavljanje
stroke.

Uveljaviti racionalno mrežo športnih objektov, ki bodo
omogočali kakovostno in celostno zasnovano športno
pripravo.

Doseči stabilno financiranje strokovno-razvojnih nalog.

Vpeljati in sistematično ocenjevati uspešnosti nacionalnega
programa športa tudi s pomočjo tujih ocenjevalnih skupin.

Ministrstvo za šolstvo in šport skupaj z Ministrstvom za finance
zagotovi vrhunskim in poklicnim športnikom davčne olajšave.

Oblikovati sistem izobraževanja, usposabljanja in
spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
-

Izboljšati metodologijo za izbiranje skupin, projektov in nosilcev
za javno sofinanciranje in v ta namen pripraviti ekspertni
sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval vrednotenje javnega interesa, koristnosti in racionalne izvedbe nalog
v športu.

Uveljaviti statusne pravice trenerjev.
Podpirati založniško dejavnost s sofinanciranjem izdaje
posameznih publikacij in revij.

Izboljšati sistem animacije in propagiranja športne rekreacije
za različne skupine ljudi.

Sofinancirati znanstveno-raziskovalno delo v športu.

Povečati število športno aktivnih skladno s kratkoročnimi
usmeritvami, to je dvainpolodstotno letno naraščanje redno
športno aktivnih in enoodstotno naraščanje športno aktivnih.

Podpirati strokovno-svetovalno delo in spremljanje
pripravljenosti športnikov med treniranjem.
-

-Najemnine za uporabo javnih športnih objektov (tudi šolskih)
morajo biti za otroke in mladino neprofitne.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo in drugimi
pristojnimi ministrstvi pospeševati športnopreventivne
dejavnosti za izboljšanje zdravstvene ravni prebivalstva
Slovenije.

Usmeritve v gradnji športnih objektov

-

Povečati dinamiko gradnje športnih objektov za deset
odstotkov.

-

Na podlagi mreže športnih objektov izoblikovati predlog
gradnje ustreznih športnih objektov in površin.

Standardizirati športno opremo in športne rekvizite.

-

V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in ekološko
ozaveščenimi posamezniki in skupinami skrbeti za smiselno
urejenost površin, namenjenih športni dejavnosti.

Sprejeti nove normative za šolske športne objekte.
Izdelati mrežo športnih objektov in upoštevati standarde
mednarodnih in nacionalnih športnih zvez.

Doseči stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega,
razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos
spoznanj v prakso.

Vpeljati stopenjski nadzor projektov in športnotehnoloških
pregledov na podlagi strokovnih meril.

Uveljaviti interese športa v drugih ministrstvih in institucijah,
ki posredno vplivajo na razvoj športa.

Urediti lastništvo športnih objektov.

Povečati delež javnih financ za področje športa z 0,16 na
0,21 odstotka BDP (po 0,01 odstotka BDP letno, kar je spodnja
meja držav evropske skupnosti).

Vpeljati realno amortizacijo in učinkovito upravljanje objektov.
Revitalizirati športne objekte.
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Graditi in dograditi športne objekte v izmeri 25 000 m2 pokritih
površin letno.

spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo
v tem obdobju poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti,
sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z ustreznimi
vsebinami in oblikami športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo
aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti.
Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo
dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa
moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.

Podpirati rešitve, ki bodo v zakonodaji spodbujale vlaganje
kapitala v špo

3.3. Dolgoročne usmeritve do leta 2010
Strateška usmeritev v športu je postati "športna nacija".

4.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

To bomo dosegli:

Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna
športna znanja, ki jih morajo otroci te starosti spoznati in osvojiti,
poudarjeno je zlasti učenje plavanja. Poleg Zlatega sončka so še
"Ciciban planinec", "Naučimo se plavati" in druge oblike redne
športne vadbe. V program je vključenih okoli 31.000 otrok.

s povečanjem števila športno aktivnih prebivalcev,
s povečanjem deleža javnih financ na 0,32 odstotka BDP,
-

z rastjo športne kulture in ozaveščenosti slovenske nacije,
Programi na ravni lokalne skupnosti

z razvojem športne stroke in znanosti,

•
s kakovostnimi mednarodnimi dosežki vrhunskih športnikov
in športnic,
-

z optimalno pripravo mladih, nadarjenih športnikov z glavnim
ciljem čim boljših uvrstitev na poletnih in zimskih olimpijskih
igrah,

Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno
gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri
je največ 20 otrok.

z ozaveščenostjo posameznika, da tudi s športno dejavnostjo
skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede,
-

Zlati sonček,
Naučimo se plavati,
Ciciban planinec,
športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi
izvajalci.

Ocena vrednosti programa je 330.980.000 SIT.

z uporabo narave kot največje športne površine,
Programi na ravni države

z izgradnjo mreže športnih objektov in površin, namenjenih
vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega
in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti,
na prebivalca).

Zlati sonček.
Iz javnih financ države se sofinancira propagandno gradivo v
višini 0.500.000 SIT.
Skupaj je ocena vrednosti programa 339.480.000 SIT.

4. VSEBINA IN OBSEG NACIONALNEGA
PROGRAMA

4.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
4.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede
na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov
na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega
mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko
kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za »fair play«, strpnost,
spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost življenja
v dobi odraslosti in starosti. Zato ima šport mladih prednostno
mesto v nacionalnem programu športa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok,
ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in
mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak
dan.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci
športne dejavnosti. V programe redne vadbe bo vključeno vsaj
40 odstotkov šoloobveznih otrok, kar je okoli 80.000 otrok.

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del
te podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja
šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se
moramo dejstva, da kar na gibalnem področju zamudimo v
zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi.

Programi na ravni lokalne skupnosti
-

4.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do
sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih življenja je podlaga
za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih
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Zlati sonček,
Krpan,
Naučimo se plavati,
drugi 80-umi programi.

Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira:
propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih
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prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja
na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na
skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt. Ocena vrednosti
programa je 1.280.880.000 SIT.

oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morale zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni člani.
Programi na ravni države
Sofinancira se: organizacija državnih športnih prvenstev in
strokovni kader. Ocena vrednosti programa je 300.000.000 SIT.

Programi na ravni države

Skupaj je ocena vrednosti programa 2.700.000.000 SIT.

Zlati sonček,
Krpan,
Naučimo se plavati,
programi v počitnicah,
šolska športna tekmovanja,
športni oddelki.

4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s
posebnimi potrebami. V programe je vključenih okrog 10 000 otrok.

Sofinancira se: propagandno gradivo, preverjanje znanja plavanja
in plavalni tečaji za neplavalce, programi v počitnicah, organizacija
in izpeljava regijskih in državnih šolskih športnih prvenstev,
tehnološka oprema.

Programi na ravni lokalne skupnosti
Iz javnih financ se sofinancira: strokovni kader za izvedbo 80 ur
programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt. Ocena vrednosti
programa je 280.000.000 SIT.

Ocena vrednosti programa je 130.000.000 SIT.
Skupaj je ocena vrednosti programa 1.410.880.000 SIT.

Programi na ravni države
4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Sofinancira se: organizacija, izpeljava in koordinacija sklepnih
državnih športnih prvenstev. Ocena vrednosti programa je
10.000.000 SIT.

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno
uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega
dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo
doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog - trener
zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja
mladih športnikov.
>
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je
prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih
zvrsti.

Ocena vrednosti programa skupaj je 290.000.000 SIT.

4.1.3. Športna vzgoja mladine
4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe.
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem
izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične
sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih
posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja,
preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem,
narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in
tekmovalnosti.

V programe od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta je vključenih
okrog 10 odstotkov otrok oziroma približno 20 000 otrok.
Izvajalci programov (»panožnih športnih šol«), ki so sofinancirani
iz javnih financ, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi
nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom
za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem
športnih zvez.

Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci
športne dejavnosti. V programe je vključenih okrog 60 000 mladih.

Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
1. cicibani, cicibanke

Programi na ravni lokalne skupnosti

240 ur

2. mlajši dečki in deklice

240 do 400 ur

3. starejši dečki in deklice

300 do 800 ur

Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira: strokovni
kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20
mladih, objekt. Ocena vrednosti programa na ravni lokalne
skupnosti je 844.000.000 SIT.

Programi na ravni lokalne skupnosti

Programi na ravni države

Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira: objekt, strokovni
kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje. Ocena vrednosti programa
je 2.400.000.000 SIT.

Sofinancira se: odpravljanje plavalne nepismenosti, priprava
programov, vodenje in koordiniranje ter organiziranje regijskih in
zaključnih šolskih športnih prvenstev. Ocena vrednosti programa
je 35.000.000 SIT.

Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in

Ocena vrednosti programa skupaj je 879.000.000,00 SIT.
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4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in ,
vrhunski šport

4.2. Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja
študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši
uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega
zdravja ter integriteti osebnosti.

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi
morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno
izobraževanje skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih
obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah (športnih
oddelkih).

4.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni in državni ravni obsegajo:

V te mladinske programe je vključenih 5 odstotkov (do 6 000)
mladih športnikov in športnic.

medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
80- urne programe v izbranih športnih panogah,
odpravljanje plavalne nepismenosti,
univerziado.

Programi, ki jih lahko imenujemo »panožne športne šole«, se
sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim
zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določita
Ministrstvo za šolstvo in šport in OKS -ZŠZ.

Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na skupino,
v kateri je največ 20 študentov in študentk, objekt, 7 dni realiziranih
priprav za univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo in šport in
udeležba na univerziadi.

Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur.

Ocena vrednosti programa je 245.000.000 SIT.
Programi na ravni lokalne skupnosti
Na ravni lokalne skupnosti se iz javnih financ sofinancira: objekt,
strokovni kader. Ocena vrednosti programa na ravni lokalne
skupnosti je 1.220.000.000 SIT.

4.3. Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina življenja in dela,
preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi
pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem
gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa.

Programi na ravni države
Sofinancira se: objekt, strokovni kader, materialni stroški
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje, materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična
sredstva in oprema, štipendije. Ocena vrednosti programa na
ravni države je 680.000.000 SIT.

V posamezne redne programe športne rekreacije se vključuje 20
odstotkov populacije, kar je 300 000 odraslih.

Ocena vrednosti programa skupaj je 1.900.000.000 SIT.
Programi na ravni lokalne skupnosti
4.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic,
v različnih športnih panogah.

Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju
namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje
življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno
integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so
športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za
posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih financ:
najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
Ocena vrednosti programov je 2.000.000.000 SIT.

Programi na ravni lokalne skupnosti

Programi na ravni države

V programe je vključeno 5000 mladih od 15. do 20. leta. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih financ: strokovni kader
za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih, in
objekt. Ocena vrednosti programa na ravni lokalne skupnosti je
140.000.000 SIT.

Sofinancira se: načrtovanje in izpeljava globalne propagandne
aktivnosti, informacijski sistem, priprava in načrtovanje programov
športne rekreacije na državni ravni, vrednotenje in spremljanje
kakovosti športnih programov. Ocena vrednosti programa je
80.000.000 SIT.

Programi na ravni države

Ocena vrednosti programa skupaj je 2.080.000.000 SIT.

Sofinancira se: priprava programov, organizacija in izpeljava
regijskih in zaključnih športnih prvenstev. Ocena vrednosti
programa je 5.000.000 SIT.

4.4. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa.

Ocena vrednosti programa skupaj je 145.000.000 SIT.

poročevalec, št. 6
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V te programe je vključenih 7000 invalidov.

V program je vključenih okrog 15 000 registriranih športnikov,
članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

Programi na ravni lokalne skupnosti
80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.

Programi na ravni lokalne skupnosti

Na ravni lokalne skupnosti se iz sredstev javnih financ sofinancira
uporaba objekta in strokovni kader. Ocena vrednosti programa je
196.000.000 SIT.

Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira
predvsem najemnina objekta za 320 ur programa; ocena vrednosti
programov je 800.000.000 SIT.

Programi na ravni države

4.5. Vrhunski šport

Sofinancirajo se vključevanje in sodelovanje v mednarodnih
organizacijah ter priprave in udeležba na mednarodnih
tekmovanjih v višini 6.500.000 SIT.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Ministrstvo sofinancira predvsem priprave in nastope slovenskih
državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na rednem
programu olimpijskih iger.

Za mednarodna tekmovanja se sofinancirajo priprave:
v letu Paraolimpijskih Iger 15 dni priprav po merilih
Ministrstva za šolstvo in šport in nastop na
Paraolimpijskih igrah
v Paraolimpijskih športnih panogah 10 dni priprav za
EP In SP za predvidene udeležence.

Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Na
ravni lokalne skupnosti in države se sofinancira:

-

za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ
1200 ur programa,
v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katere člani so
kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na ravni države
skladno z Zakonom o športu,
nezgodno zavarovanje, na ravni države skladno z Zakonom
o športu,
porodniško varstvo, na ravni države skladno z Zakonom o
športu,
osnovno zdravstveno zavarovanje, na ravni države osnovno
in nadstandardno zdravstveno zavarovanje po merilih
Ministrstva za šolstvo in šport,
štipendije vrhunskim športnikom - dijakom in študentom.

Ocena vrednosti programa skupaj je 202.500.000 SIT.

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
V ŠPORTU
Razvojne in strokovne naloge ne moremo dovolj natančno razmejiti
med posamezne sklope neposredne dejavnosti, omogočajo pa
uspešnost na vseh področjih športa. Brez uresničevanja teh nalog
bi slovenski šport v primerjavi z razvitim svetom izredno hitro
' nazadoval. Namen je zagotoviti takšne možnosti, standarde in
normative za izpeljavo športne dejavnosti, ki bodo primerljivi s
športno razvitimi nacijami. Kot nacija s številčno šibko populacijo
moramo še bolj krepiti temeljne možnosti za športno uspešnost,
da bi dosegali mednarodno odličnost. Le tako bomo lahko vstopili
enakovredno v športnokulturni prostor razvitega sveta.

Na ravni države se sofinancira

-

spremljanje pripravljenosti in svetovanje trenerjem in
športnikom na Inštitutu za šport pri Fakulteti za šport Univerze
v Ljubljani v sodelovanju z drugimi ustreznimi institucijami,
dve leti pred nastopom na Ol najmanj 30 dni priprav na leto po
merilih Ministrstva za šolstvo in šport za predvidene
udeležence; nastop na Ol,
v olimpijskih športnih panogah najmanj 15 dni priprav za EP in
SP po merilih'Ministrstva za šolstvo in šport za predvidene
udeležence,
7 dni priprav za sredozemske igre in nastop na njih po merilih
Ministrstva za šolstvo in šport,
nagrade za nosilce olimpijskih medalj.

Glede splošnega družbenega razvoja temeljnih dejavnikov
uspešnosti športa bo država spodbujala razvoj naslednjih področij:
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato
mora nacionalni program podpirati usposabljanje, izobraževanje
in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s
športom. Vzporedno z urejenim univerzitetnim izobraževanjem je
treba pripraviti program visokošolskega strokovnega
izobraževanja trenerjev.

Ocena vrednosti programa na ravni lokalne skupnosti je
300.000.000 SIT, na ravni države pa 700.000.000 SIT.
Ocena vrednosti programa skupaj je 1.000.000.000 SIT.

Država mora posebej podpirati usposabljanje in spopolnjevanje
volonterskih delavcev, ki prevladujejo v slovenskem športu.
Pospešiti je treba pripravo programov za izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje managerjev v športu.

4.6. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.

25. januar2000

OKS-ZŠZ, nacionalne panožne športne zveze in ustrezne
izobraževalne institucije morajo pri usposabljanju, izobraževanju
in spopolnjevanju strokovnih delavcev in drugih delavcev,
povezanih s športom, kar najtesneje sodelovati. Pri tem sta glavna
koordinatorja pri usposabljanju strokovnih kadrov Inštitut za šport
pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in OKS-ZŠZ.
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Propagandno gradivo

Iz sredstev javnih financ se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo
štipendiranje. Ocena vrednosti programa je 40.000.000 SIT.

Avdio in videokasete ter računalniški programi

Program na ravni države

Ocena vrednosti skupaj je 55.000.000 SIT.

Ocena vrednosti sofinanciranja na lokalni ravni je 5.000.000 SIT,
na državni ravni pa 50.000.000 SIT.

Iz sredstev javnih financ se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo
štipendiranje. Ocena v vrednosti 50.000.000 SIT.

5.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov in
svetovanje treninga

Ocena vrednosti skupaj je 90.000.000 SIT.

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter
svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s
športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.

5. 2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati
temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja
športa ter prenašati izsledke v prakso.

Dejavnosti:

Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države,
če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v prakso, oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih
je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos
znanstvenih izsledkov v prakso.
Druge raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež
drugih financerjev, se lahko sofinancira iz javnih financ športa po
merilih, ki jih sprejmejo ustrezni organi.

-

Nosilec: Raziskovalne institucije.

svetovanje pri vključevanju otrok v šport,
ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in svetovanje,
ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje
njihovega razvoja,
razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri
pripravi treninga,
razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilnih postopkov,
pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja v
prakso,
spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja
udeležencev v športni rekreaciji.

Nosilci: Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani
v koordinaciji z drugimi ustreznimi institucijami, OKS-ZŠZ,
nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in društvi.

Ocena vrednosti sofinanciranja na ravnj lokalne skupnosti je
40.000.000 SIT, ocena vrednosti sofinanciranja države je
40.000.000 SIT.

Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancira izvedba storitev
v ocenjeni vrednosti 20.000.000 SIT.

Ocena vrednosti programov skupaj je 80.000.000 SIT.

Na ravni države se sofinancira: nabava opreme, strokovni kader
in materialne stroške. Ocena vrednosti je 60.000.000 SIT.
Ocena vrednosti skupaj je 80.000.000 SIT.

5.3. Založniška dejavnost

Zavod za zdravstveno zavarovanje financira na ravni države
preventivne zdravstvene preglede skladno z Zakonom o športu.

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in
drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.
Vrste publikacij:

5.5. Velike mednarodne športne prireditve

Periodična literatura
revije za teoretična in praktična vprašanja športne vzgoje,
športnega treniranja in rekreacije,
znanstvene revije s področja športa,
zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov.

Velike mednarodne športne prireditve, ki so opredeljene v skladu
z 52. členom Zakona o športu, lahko pospešujejo motivacijo za
šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport,
gospodarstvo in turizem.

Strokovna literatura
■ temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih področij športa,
strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega
treniranja in športne rekreacije,
učbeniki in gradiva za potrebe Usposabljanja, izobraževanja
in spopolnjevanja strokovnih kadrov,
literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno
vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.
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Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo materialni
stroški v ocenjeni višini 20.000.000 SIT.
Na ravni države se sofinancirajo materialni stroški v ocenjeni
višini 20.000.000 SIT.
Ocenjena vrednost skupaj je 40.000.000 SIT.
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5.6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in
postopkov

Ocenjena vrednost proračunskih sredstev za šport je
1.800.000.000 SIT.

Izvajalci športnih programov, športniki in zdravstveni delavci
morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu v
športu in določila medicinskega pravilnika Mednarodnega
olimpijskega komiteja, ki sta v Sloveniji opredeljena v pravilniku o
doping kontroli in kontroli spola.

5.8. informacijski sistem na področju športa

Krovna institucija za področje dopinga v Republiki Sloveniji je
Nacionalna antidoping komisija, ki deluje pri OKS-ZŠZ in MŠS.
Izvaja aktivnosti skladno z določili Evropske konvencije o boju
proti dopingu v športu, Dopinškega kodeksa mednarodnega
olimpijskega komiteja in Agencije za doping pri mednarodnih
panožnih športnih zvezah. Komisija je sprejela svoj pravilnik, ki
sta ga potrdila ustanovitelja.

Programi na ravni lokalne skupnosti

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti
športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.

■

Ocena vrednosti sofinanciranja na ravni lokalnih skupnosti je
15.000.000 SIT.

Dejavnosti:

-

informacijske baze za potrebe lokalnih skupnosti,
nakup tehnologije.

izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
informiranje o novostih v boju proti dopingu,
mednarodno sodelovanje,
testiranje,
vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.

Programi na ravni države
-

Iz javnih financ na ravni države se financira vrednost programa v
ocenjeni višini 5.000.000 SIT.

centralne informacijske baze z domačimi in tujimi podatki,
razvidi, ki jih opredeljuje Zakon o športu,
nakup tehnologije.

Na ravni države se sofinancira: vzpostavitev informacijskega
sistema v ocenjeni vrednosti 30.000.000 SIT.
Ocena vrednosti skupaj je 45.000.000 SIT.

5.7. Športni objekti
Dejavnosti:

5.9. Mednarodna dejavnost

Strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje novih ter
posodobitve obstoječih športnih objektov in gospodarjenja z njimi:

Mednarodna dejavnost obsega sodelovanje s Slovenci v
zamejstvu, na začasnem delu v tujini, sosednjimi državami ter
drugimi državami na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov.
Sodelovanje nacionalnih športnih zvez z zvezami drugih držav,
sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi mednarodnimi
organizacijami, Unescom, Evropsko unijo, Svetom Evrope,
Evropsko športno konferenco, Alpe-Jadranom

načrtovanje in urejanje prostora za športno dejavnost kot
sestavni del Prostorskega plana Republike Slovenije,
izdelava normativov, standardov in priporočil za načrtovanje,
graditev, opremljanje in vzdrževanje športnih objektov,
svetovalno delo na področju investiranja v športne objekte in
njihovo opremo,
vzpostavitev mreže športnih objektov,
gradnja športnih objektov, primernih za vse kategorije
uporabnikov,
razvoj športnih pripomočkov in opreme,
svetovanje in pomoč pri upravljanju športnih objektov, ki
obsegata storitve na področju športa, vzdrževanje in
obratovanje objekta, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega
zemljišča, varovanje bivalnega okolja in vse storitve povezane
s tem,
vzdrževanje javnih športnih objektov.

Programi na ravni države
Sofinancira se materialne stroške in obveznosti iz protokola na
podlagi letnih dogovorov o sodelovanju v ocenjeni višini 20.000.000
SIT.
5.TO. Delovanje društev, nacionalnih panožnih
športnih zvez, zamejskih športnih zvez,
občinskih športnih zvez, zavodov za šport in
zavodov, povezanih s športom, Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez kot
osrednje krovne športne organizacije in drugih
zvez.
•

Za načrtovano letno gradnjo 25.000 m2 športnih objektov se bodo
sredstva namenjala iz naslednjih virov:
proračunska sredstva MŠŠ-Sektorja za šport v višini
800.000.000 SIT,
proračunska sredstva lokalnih skupnosti za gradnjo
športnega standarda v višini 1.000.000.000 SIT,
proračunska sredstva MŠŠ za investicije v šolski športni
standard,
investicijska sredstva Fundacije za financiranje športnih
organizacij,
proračunska sredstva lokalnih skupnosti za šolski športni
standard,
drugi viri.
25. januar2000

Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo
v občinske športne zveze oz. zveze na lokalni ravni in nacionalne
panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ kot osrednje
krovne športne organizacije in drugih zvez.
Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni tudi zavodi
in druge institucije. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje
potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in
dohodkov zaposlenih.
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opredeljene v Zakonu o športu. Strokovno javnost za raven
lokalnih skupnosti lahko predstavljajo tudi strokovni sveti za
šport.

Na ravni lokalne skupnosti
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter
zavodov na lokalni ravni v ocenjeni višini 200.000.000 SIT.

Njihove naloge so predvsem:
obravnavanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za
izpeljavo letnega programa
športa na lokalni ravni,
dajanje mnenj pri določanju objektov lokalnega in regionalnega pomena,
spremljanje in ocenjevanje izpeljave letnega programa
športa,
dajanje mnenj k letnemu finančnemu načrtu za izpeljavo
programa športa,
dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih
vprašanj v športu.

Na ravni države
Sofinancira se delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
OKS-ZŠZ, drugih zvez in zavodov na državni ravni v višini
300.000.000 SIT.
Ocenjena vrednost skupaj je 500.000.000 SIT.

6. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA RAVNI
NACIONALNEGA PROGRAMA

7. Inšpektorat za šolstvo in šport opravlja naloge iz 54. člena
Zakona o športu.

Upravljanje in izpeljava Nacionalnega programa športa temelji na
racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih, organizacijskih
in izvajalskih nalog. Za izpeljavo nacionalnega programa
odgovarjajo Ministrstvo za šolstvo in šport in lokalne skupnosti.

Vlada republike Slovenije poroča o uresničevanju nacionalnega
programa enkrat letno.

Nacionalni program je samo del programov športa. Vsebuje tiste
programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih financ. Izpeljava
nacionalnega programa se določi z letnim programom. Večji del
športnih programov je odvisen od avtonomnega dela interesne
športne sfere in se ne financira iz javnih financ, temveč iz drugih
virov.

7. MERILA ZA FINANČNO
OVREDNOTENJE NACIONALNEGA
PROGRAMA
Nacionalni program športa v Sloveniji se sofinancira skladno s 3.
členom Zakona o športu.

Za načrtovanje, organiziranje, izpeljavo in nadziranje Nacionalnega
programa športa v Sloveniji imamo naslednjo mrežo:
1.

Javna sredstva za pokrivanje nacionalnega programa se
zagotavljajo iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti in države.

Ministrstvo za šolstvo in šport vodi in povezuje aktivnosti
vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi nacionalnega
programa. Odgovorno je za uresničevanje nacionalnega
programa na državni ravni, za uresničevanje nacionalnega
programa na lokalni ravni pa so odgovorni ustrezni organi
lokalne skupnosti.

2.

Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez
povezuje članice, nacionalne in občinske športne zveze ter
druge dejavnike. V skladu s pooblastili Zakona o športu
sodeluje pri koordinaciji in izpeljavi nacionalnega programa.

3.

Zavod za šport Slovenije opravlja naloge, opredeljene v 24.
členu Zakona o športu, na ravni države; na lokalni ravni jih
opravljajo javni zavodi za šport, občinske, medobčinske in
regionalne športne zveze, tam kjer so ustanovljene.

4.

Izvajalci letnega programa športa so opredeljeni v 8. členu
Zakona o športu. Status izvajalca si subjekti pridobijo s
pogodbo' o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z Ministrstvom za šolstvo in šport za raven države in z lokalno
skupnostjo za raven lokalne skupnosti. Športna društva in
njihoVa združenja imajo po 8. členu Zakona o športu pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Potrebna sredstva za izpeljavo Nacionalnega programa športa
na državni ravni določi Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi
vsebine in obsega nacionalnega programa z letnimi finančnimi
načrti, za raven občin pa občinski sveti.
Občinski svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine
nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in
upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi Ministrstvo za šolstvo in šport za državno raven in lokalna
skupnost za lokalno raven na podlagi meril. Le-te sprejme minister, pristojen za šport, za programe skupnih nalog na državni
ravni in občinski svet za programe na lokalni ravni.
Izhodišča za pripravo meril so opredeljena z razvrstitvijo športnih
panog oziroma programov v naslednje skupine:
1. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo
programe v individualnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze
za naslov državnega prvaka.

5.

Strokovno-razvojne naloge za Nacionalni program športa
opravljajo Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v
Ljubljani, ki pomaga pri uveljavljanju stroke v praksi, in strokovni
sveti nacionalnih panožnih športnih zvez ter drugih nacionalnih
in lokalnih športnih zvez.

2. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo
programe v kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez
le za naslov ekipnega državnega prvaka.

6.

Strokovni svet za šport sodeluje v izvedbi Nacionalnega
programa športa na ravni države v skladu z nalogami, ki so

3. skupina
V tej skupini so športne organizacije Oziroma izvajalci, ki izpeljujejo
različne športno - rekreativne programe.
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športu. Realizacijo vseh segmentov nacionalnega programa v
celoti bo mogoče uveljaviti postopoma, skladno z uspešnostjo
prizadevanj za večjo rast sredstev, ki se namenjajo za šport na
državni in lokalni ravni.

4. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih
iger.
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih panog
oziroma programov v razrede glede na razširjenost in kakovost
dosežkov športnikov. Kazalce razširjenosti in kakovosti določijo
lokalne skupnosti same z upoštevanjem specifične razvitosti
športa v posameznih okoljih.

Program športa in nacionalni program se sofinancirata tudi iz
drugih virov, kot so donatorstva, sponzorstva, volontersko delo,
sredstva udeležencev, sredstva Fundacije za financiranje športnih
organizacij, televizijskih pravic itd. Za izpeljavo celotnega programa
športa ni dovolj finančnih sredstev, zato se morajo povečati
finančna sredstva iz javnih financ in drugih virov.

Kazalci za razširjenost športne panoge:
število članov s plačano članarino,
število registriranih tekmovalcev,
število društev, vključenih v nacionalno panožno športno
zvezo ...

Pričakujemo, da bomo nacionalni program športa v celoti realizirali
do leta 2010. Zato je pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo
financiranje nacionalnega programa, treba upoštevati prednostne
naloge, razvrščene v dve skupini.

Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
uvrstitve na državnem prvenstvu,
nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne
športne zveze ...

Prva skupina
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.
2. Vrhunski šport.

Lokalne skupnosti določijo število razredov in višino vrednotenja
kazalcev po posameznih razredih na podlagi razvrstitve izvajalcev
športnih panog oziroma programov.

3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
4. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu.

Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa
so:
- obseg programa
velikost vadbene skupine
vrednost ure dela strokovnega kadra,
- vrednost ure najema športnega objekta,
materialni stroški za izpeljavo programov ...

5. Založniška dejavnost.
6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov.
7. Informacijski sistem na področju športa.
8. Spremljanje priprave športnikov in svetovanje treninga.

Za izpeljavo Nacionalnega programa na ravni države je treba
zagotoviti 3.575.000.000 SIT, na ravni lokalnih skupnosti pa
11.131.860.000 SIT, kar je skupaj 14.706.860.000 SIT. Izračun je
narejen na podlagi vrednosti programa 1.1:1999.

9. Mednarodna dejavnost.
10. Delovanje društev, nacionalnih panožnih športnih zvez,
občinskih športnih zvez, zamejskih športnih zvez,
študentskih športnih zvez, zavodov za šport in zavodov,
povezanih s športom, Ollmpl|skega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez In drugih zvez.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih točk
na ravni države se določi vsako leto posebej po Merilih za
vrednotenje letnega programa športa, ki se sofinancira iz
državnega proračuna, po predhodnem mnenju OKS-ZŠZ in
Strokovnega sveta za šport.

11. Šport invalidov.

Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega programa,
ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v
posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo
prednostne naloge, kot so določene v 8. poglavju nacionalnega
programa.

Druga skupina
V drugo skupino so uvrščene naslednje naloge:
1. Kakovostni šport.
2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.

8. PREDNOSTNE NALOGE
NACIONALNEGA PROGRAMA

3. Športna dejavnost študentov.
4. Športnorekreativna dejavnost.

Najpomembnejše vprašanje pri pripravi nacionalnega programa
športa je obseg programov, ki naj jih ta zagotavlja iz javnih financ.
Znano je, da predstavljajo proračunska sredstva (sredstva države
in lokalnih skupnosti) le 25 odstotkov vseh sredstev, ki so v
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OBRAZLOŽITEV

Način uresničevanja javnega interesa v športu se opredeli z'
nacionalnim programom športa, ki ga sprejme Državni zbor na
predlog Vlade Republike Slovenije.

Nacionalni program športa v Sloveniji se sofinancira skladno s 3.
členom Zakona o športu. Javna sredstva za pokrivanje
nacionalnega programa se zagotavljajo iz proračunskih sredstev
lokalnih skupnosti in države.

Z nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje za
razvoj športa. Nacionalni program zajema celostno organizirano
dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo,
kakovosti šport, vrhunski šport in šport invalidov.

Za popolno izvedbo nacionalnega programa na ravni države je
treba zagotoviti 3.575.000.000,00 SIT, na ravni lokalnih skupnosti
pa 11.131.860.000,00 SIT, kar je skupaj 14.706.860.000,00 SIT.

Glede na usmeritev nacionalnega programa bo država
sofinancirala šport na podlagi meril, ki jim bodo morali zadostiti
posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.

Pričakovati je, da bo nacionalni program športa realiziran do leta
2010. Zato je pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo
financiranje nacionalnega programa, treba upoštevati prednostne
naloge, ki jih določa nacionalni program.

Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa je razvoj športne
kulture, ki predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa,
ki ga živimo in zahteva zavestne napore vseh, tako posameznikov,
družine, vrtcev, šol različnih stopenj, društev, športnih združenj,
lokalnih skupnosti in države.

V predloženem Nacionalnem programu športa so že upoštevani
naslednji predlogi Državnega zbora RS za dopolnitev
Nacionalnega programa, sprejeti na prvem branju:

Nacionalni program opredeljuje kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne cilje. Kratkoročne usmeritve so opredeljene do leta
2001, srednjeročne do leta 2004 in dolgoročne do leta 2010.
V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 22/98) nacionalni
program zajema naslednja področja:
- športno vzgojo otrok in mladine;
- športno rekreacijo;
- kakovostni šport;
• vrhunski šport in
- šport invalidov.

-

podatki o športnih aktivnostih so vključeni pod posameznimi
segmenti Nacionalnega programa,
program je finančno ovrednoten po posameznih segmentih,
opredeljena so časovna obdobja za realizacijo zastavljenih
ciljev,
določene so prednostne naloge izvajanja in letno poročanje o
izvajanju Nacionalnega programa Državnemu zboru RS;
podrobno Je opredeljen položaj športa študentov In
Invalidov;
OKS- ZŠZ le opredeljena kot edina krovna oziroma
osrednja športna organizacija v Sloveniji;

Odnos med volonterskim in profesionalnim delom bo mogoče
opredeliti v naslednjih letih na podlagi razvoja integralnega
informacijskega sistema športa v Sloveniji ter Razvida poklicnih
športnikov, ki ga bo vodilo Ministrstvo za šolstvo in šport na
podlagi 58. člena Zakona o športu. Predlagatelj je tudi ponovno
preučil smiselnost statusa >•športnih šol«in ugotovil, da so športne
šole kot oblika dela z otroki in mladino, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, z namenom doseganja športne in šolske
uspešnosti ter končnim ciljem doseganja vrhunskega rezultata,
smiselne. Zaradi natančnejše vsebinske opredelitve pa
predlagamo preimenovanje te oblike dela v »panožne športne
šole-.

Nacionalni program opredeljuje razvojne in strokovne naloge v
športu. Med slednjimi zlasti poudarja izobraževanje, usposabljanje
in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
znanstvenoraziskovalno dejavnost, založniško dejavnost,
spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga, velike
mednarodne športne prireditve, preprečevanje uporabe
nedovoljenih poživil, športne objekte, informacijski sistem na
področju športa, mednarodno dejavnost in vlogo nacionalnih
panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, zavodov za
šport in zavodov, povezanih s športom, ter Olimpijskega komiteja
Slovenije - Združenja športnih zvez.
Za izpeljavo nacionalnega programa odgovarjajo Ministrstvo za
šolstvo in šport in lokalne skupnosti.
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Predlog zakona o

IZVRŠEVANJU

KAZENSKIH

SANKCIJ

(ZIKS-1)
- EPA 688 - II - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 6.1.2000 določila
besedilo:

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 IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ,

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Miha VVOHINZ, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.11.1999 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

3. člen

SKUPNE DOLOČBE

(1) Če sodišče ali sodnik za prekrške, ki sta izdala odločbo na
prvi stopnji, nista sama pristojna za njeno izvršitev, morata poslati
overjen prepis odločbe s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu
sodišču oziroma sodniku za prekrške v osmih dneh od dneva,
ko postane odločba izvršljiva, oziroma v osmih dneh od dneva,
ko jo prejmeta od sodišča višje stopnje oziroma od organa za
postopek o prekrških, ki odloča na drugi stopnji.

1. člen
(1) Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije ter drugi
ukrepi, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku.
(2) Po določbah tega zakona se izvršujejo tudi kazni, varstveni in
vzgojni ukrepi, izrečeni v postopku o prekršku ali v kakšnem
drugem postopku, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Izvršitev kazenske sankcije se sme odložiti samo v primerih
in ob pogojih, ki jih določa zakon.

2. člen

4. člen

t
Med izvrševanjem kazenskih sankcij so obsojencu zagotovljene
vse pravice državljanov Republike Slovenije, razen tistih, ki so
mu izrecno odvzete ali omejene z zakonom.

(1) Kazenska sankcija se izvrši, ko postane odločba, s katero je
sankcija izrečena, pravnomočna in ko za njeno izvršitev ni
zakonite ovire.
(2) Samo izjemoma, kadar to zakon posebej določa, se sme
začeti posamezna sankcija izvrševati, še preden postane odločba,
s katero je izrečena, pravnomočna.
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aii od tretje osebe obvestila ali priznanje, da osebo kaznuje za
dejanje, ki ga je storila ali ga je osumljena, zaradi zastraševanja
ali kaznovanja tretje osebe ali zaradi kakšnega koli drugega
razloga, ki temelji na diskriminaciji katerekoli vrste. Ta pojem ne
zajema bolečine ali trpljenja, ki je neizogibna in nehotena posledica
izvrševanja zakonite sankcije

5. člen
Tisti, proti kateremu se izvrši kazenska sankcija, ne plača stroškov
za njeno izvršitev, razen če z zakonom ni drugače določeno.
6. člen

Ožji družinski člani: zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunaj
zakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj,
posvojenec, brat in sestra.

(1) Državni organi, javni zavodi, gospodarske javne službe, organi
lokalnih skupnosti in druge organizacije ali osebe, ki opravljajo na
svojem delovnem področju dejavnosti, pomembne tudi za
izvrševanje posameznih kazenskih sankcij, morajo sodelovati z
organi, ki so pristojni za izvrševanje teh sankcij.
(2) Organi, ki so pristojni za izvrševanje kazenskih sankcij,
sodelujejo z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem
področjem.

PRVI DEL
7. člen
Upravne takse za vloge, uradna dejanja in odločbe v zvezi z
izvrševanjem tega zakona določa zakon, ki ureja upravne takse.

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

8. člen

I. IZVRŠEVANJE KAZNI

(1) Odločbe, izdane na podlagi tega zakona, se izdajajo v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. O dovoljenih
pritožbah zoper odločbe, ki jih izda na prvi stopnji Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v
nadaljnjem besedilu: Uprava), odloča ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

I. poglavje
KAZNI, IZREČENE V KAZENSKEM POSTOPKU

(2) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po določbah 12., 22.,
52., 56., 73., 81., 98., 108. in 116. člena tega zakona, odločajo v
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.

1. oddelek: KAZEN ZAPORA

(3) Upravni postopek lahko vodi in odloča o upravnih zadevah iz
236. člena tega zakona delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno
izobrazbo.

11. člen
Kazni zapora in mladoletniškega zapora, kazni zapora, izrečene
v postopku o prekršku, ter kazni zapora, izrečene po drugih
predpisih, se izvršujejo v zavodih za prestajanje kazni zapora (v
nadaljnjem besedilu: zavod).

9. člen
Republika Slovenija zagotavlja iz proračuna sredstva za:
-

12. člen

izvrševanje kazenskih sankcij,
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju
penologije.

(1) Direktor Uprave lahko dovoli obsojencem, ki so bili obsojeni
za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, na kazen zapora
do šestih mesecev, če so osebnostno urejeni in so redno
zaposleni ali se izobražujejo ter so prvič na prestajanju kazni
zapora, da med prestajanjem kazni zapora še naprej delajo na
svojem delovnem mestu, bivajo doma, razen ob prostih dneh,
praviloma na koncu tedna, ko morajo biti v zavodu.

10. člen
Posamezni izrazi iz tega zakona imajo naslednji pomen:
Tretma je vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da se zaprti
osebi pomaga olajšati ali odstraniti telesne, duševne ali socialne
težave.

(2) Direktor Uprave dovoli prestajanje kazni zapora iz prvega
odstavka tega člena na prošnjo obsojenca ali na predlog zavoda,
ko obsojenec kazen zapora nastopi v zavodu.

Mučenje je vsako dejanje, s katerim osebi, zoper katero se izvršuje
kazenska sankcija, hote povzročajo hude telesne ali duševne
bolečine ali trpljenje uslužbenec javne službe ali druga oseba po
ukazu ali pristanku uradne osebe z namenom, da bi dobila od te
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(3) Če se ugotovi, da obsojenec kakorkoli zlorablja način
prestajanja kazni zapora iz prvega odstavka tega člena, direktor
Uprave nemudoma odloči, da obsojenec prestaja kazen v zavodu.
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17. člen

(4) Zoper odločbo iz 2. in 3. odstavka tega člena je dovoljena
pritožba.

Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
kazni zapora.

13. člen
(1) Izvrševanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do treh
mesecev, pripravi, vodi in nadzoruje Uprava v sodelovanju s
centrom za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: pristojni center),
pristojnim po predpisih o socialnem varstvu.

1. Sprejem obsojencev
Poziv obsojencem na prestajanje kazni
18. člen

(2) Pristojni center obvesti sodišče, če obsojeni ne izpolnjuje
nalog, ki izvirajo iz opravljanja dela v korist humanitarnih organizacij
ali lokalne skupnosti.

(1) Obsojenca, ki je na prostosti, pozove na prestajanje kazni
zapora okrožno sodišče, na območju katerega ima obsojenec
stalno oziroma začasno prebivališče, takoj, najpozneje pa v osmih
dneh po prejemu izvršljive odločbe.

14. člen

(2) Obsojenca, ki je brez stalnega oziroma začasnega bivališča
v Republiki Sloveniji, pozove na prestajanje kazni zapora okrožno
sodišče, na območju katerega je sodišče izdalo sodbo na prvi
stopnji.

(1) Izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora mora biti
organizirano tako, da omogoča usposabljanje obsojenca in
mladoletnika za življenje na prostosti, da bo živel v skladu z
veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.

(3) Obsojenca, ki je v priporu, pošlje na prestajanje kazni zapora
okrožno sodišče, na območju katerega prestaja pripor.

(2) Obsojenca je treba vzpodbujati in mu omogočiti, da aktivno
sodeluje v procesu tretmaja.

(4) Obsojenca, ki je že na prestajanju kazni, pa je bil ponovno
obsojen, razporedi na prestajanje kazni okrožno sodišče iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena.

(3) Obsojenca je treba seznaniti s tretmajem med izvrševanjem
kazenskih sankcij. Opozoriti ga je treba, v kolikšni meri utegnejo
posamezne oblike posegati v njegove osebnostne pravice.

(5) Sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, ukrene vse potrebno,
da se najde obsojenec, ki je neznanega bivališča.

(4) Obsojenec ima pravico zavrniti postopke iz tretjega odstavka
tega člena, če ima upravičene razloge, ki jih mora izrecno navesti.
Obsojenca, ki odkloni postopke iz tretjega odstavka tega člena,
je treba opozoriti na morebitne posledice zavrnitve teh postopkov.

(6) Pri odločitvi o tem, v kateri zavod pošlje obsojenca, sodišče
upošteva spol, starost, vrsto in višino izrečene kazni.

15. člen

19. člen

(1) Obsojencu, ki je zmožen za delo in želi delati, je treba omogočiti
delo v skladu z možnostmi zavoda. Za obsojenca, ki ni sposoben
za redno delo, mora zavod v okviru možnosti zagotoviti delovno
terapijo.

Določba tretjega odstavka 18. člena se smiselno uporablja tudi
za obsojence, ki so v hišnem priporu.
20. člen

(2) Delo obsojenca mora omogočiti ohranjevanje, pridobivanje in
povečanje njegovih strokovnih sposobnosti, da bi se po prestani
kazni laže vključil v življenje na prostosti.

(1) V pozivu za nastop kazni zapora se določi dgn, ko mora
obsojenec nastopiti kazen, in zavod, v katerem mora nastopiti
kazen. Dan nastopa kazni v zavodu mora biti določen tako, da
ostane obsojencu od prejema poziva do nastopa kazni najmanj
osem dni, vendar ne več kot en mesec.

(3) Delo za obsojenca mora biti organizirano v okviru možnosti
zavoda po sodobnih tehnoloških in drugih postopkih, v kakršnih
se enaka ali podobna dela opravljajo zunaj zavoda.

(2) Če obsojenec določenega dne ne nastopi kazni, obvesti zavod
o tem sodišče, ki ga je pozvalo na prestajanje kazni. Če sodišče
ugotovi, da je bil poziv za nastop kazni obsojencu pravilno vročen
ali če iz okoliščin izhaja, da se obsojenec izmika vročitvi poziva,
odredi privedbo.

16. člen
(1) Obsojencu je treba v skladu z možnostmi zavoda in njegovimi
sposobnostmi in interesi omogočiti, da med prestajanjem kazni
pridobi znanje, zlasti pa da dokonča osnovnošolsko obveznost
in si pridobi poklic.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, lahko sodišče
odredi privedbo obsojenca, če posebne okoliščine kažejo na
nevarnost, da bo pobegnil.

(2) Obsojencu je treba v zavodu v okviru možnosti ustvarjati
pogoje za kulturno-prosvetno dejavnost, telesno vzgojo,
spremljanje dogajanj doma in v svetu ter za druge aktivnosti, ki
so koristne za njegovo telesno in duševno zdravje.

(4) Če privedba ne uspe, če obsojenec sodišču ni sporočil
spremembe svojega naslova oziroma prebivališča ali če ni
mogoče ugotoviti, kje se obsojenec nahaja, odredi sodišče tiralico.

(3) Obsojencu se lahko za dosežene rezultate v procesu tretmaja,
uspehih pri delu in izobraževanju dajejo ugodnosti, določene s
tem zakonom in drugimi predpisi.

(5) Začetek prestajanja kazni se šteje od dneva zglasitve, v
primerih iz prejšnjega odstavka pa od dneva, ko je obsojenec
priveden v zavod.
(6) Določbe tega člena o privedbi ne veljajo za obsojence, ki se
jim poziv za prestajanje kazni dostavlja v'tujino.
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21. člen

(2) Izvršitev kazni se v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega
člena lahko odloži, dokler traja bolezen, v primerih iz 2. do 4. in 6.
točke skupaj največ za tri mesece, v primeru iz 5. in 7. točke
največ za šest mesecev, v primeru iz 8. točke pa, dokler otrok ne
dopolni enega leta oziroma dveh let starosti. V primeru iz 1. točke
prvega odstavka tega člena je obsojenec dolžan vsak mesec
predložiti sodišču zdravniško potrdilo o nezmožnosti za
prestajanje kazni.

(1) Zavod, v katerem je obsojenec nastopil kazen, obvesti z
njegovim pisnim soglasjem o nastopu kazni pristojni center na
območju, na katerem ima obsojenec bivališče.
(2) O nastopu kazni obsojenca, ki je tuji državljan ali oseba brez
državljanstva, je treba obvestiti konzularne organe njegove države
oziroma uradno organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava
varuje njegove koristi.

(3) Izvršitev kazni iz razloga po 1. točki prvega odstavka tega
člena se lahko odloži tudi po uradni dolžnosti.

22. člen
25. člen

(1) Obsojenec ima pravico do brezplačne vozovnice, če so mu
za nastop kazni potrebna medkrajevna prevozna sredstva.

(1) Prošnjo za odložitev izvršitve kazni zapora je treba vložiti v
treh dneh po prejemu poziva za nastop kazni. Če nastane razlog
za odložitev pozneje, lahko vloži obsojenec prošnjo tudi po tem
roku, vendar pred dnevom, ko bi se moral zglasiti na prestajanju
kazni.

(2) Stroške privedbe na prestajanje kazni plača obsojenec.
Obsojenec plača stroške tudi v primeru, če je na prestajanje
kazni priveden z bega. Odločbo o plačilu stroškov privedbe izda
upravnik zavoda.

(2) Prošnji je treba priložiti tudi dokaze o razlogih za odložitev.

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.

(3) O prošnji za odložitev izvršitve kazni odloča predsednik
okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga on pooblasti. Odločbo je treba
izdati v osmih dneh od prejema prošnje. Preden izda odločbo,
lahko sodišče s potrebnimi preverjanji ugotovi dejstva, ki jih prosilec
navaja v prošnji. Do izdaje odločbe o prošnji se začetek prestajanja
kazni odloži.

23. člen
(1) Zahtevo za oddajo v zavod pred pravnomočnostjo sodbe da
obdolženec, ki je v priporu, pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču,
ki je izreklo sodbo.

(4) Če sodišče ugodi prošnji za odložitev izvršitve kazni, pošlje
en izvod odločbe zavodu, v katerem bi moral obsojenec nastopiti
•prestajanje kazni.

(2) Obdolženec, ki se odda v zavod po določbi prejšnjega
odstavka, je glede pravic in dolžnosti, določenih v tem zakonu in
na njegovi podlagi izdanih predpisih, izenačen z drugimi obsojenci.
Ugodnosti se lahko omejijo, če to narekujejo razlogi, zaradi katerih
je odrejen pripor. Pred odločitvijo o zahtevi ga mora sodišče o tem
poučiti. Pouk se vnese v zapisnik.

(5) Če je prošnja vložena pred vročitvijo poziva, po izteku roka iz
prvega odstavka tega člena ali če prošnji niso priložena dokazila,
daje razlog za odložitev nastal pozneje, sodišče prošnjo s sklepom
zavrže.

(3) Če sodišče ugodi zahtevi obdolženca, pošlje odločbo in en
izvod sodbe prve stopnje sodišču, pristojnemu za izvršitev.

26. člen
24. člen

(1) Zoper odločbo, izdano na podlagi tretjega in petega odstavka
prejšnjega člena, je dovoljena pritožba na predsednika višjega
sodišča v roku treh dni od vročitve odločbe. Pritožba zadrži
izvršitev kazni, razen pritožbe zoper odločbo, s katero je bila
prošnja za odložitev kazni zavrnjena, ker je bila vložena ponovno
iz istih odložitvenih razlogov, oziroma zavržena, ker je bila vložena
po preteku predpisanega roka.

(1) Obsojencu, ki je na prostosti, se sme na njegovo prošnjo ali z
njegovo privolitvijo na prošnjo ožjih družinskih članov, rejnika in
skrbnika ali na predlog pristojnega centra odložiti izvršitev kazni
zapora:
1. če zaradi hujše bolezni ni zmožen nastopiti kazni;
2. če v njegovi ožji družini kdo umre ali je huje bolan in je nujno
potrebna obsojenčeva pomoč;
3. če mu je potrebna odložitev, da bi lahko opravil ali dokončal
neodložljiva poljska ali sezonska dela ali dela, ki jih je povzročila
naravna nesreča ali kakšna druga nesreča, pa v svoji družini
nima za delo drugih sposobnih članov;
4. če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel, in bi nastala
občutnejša škoda, če ga ne bi opravil;
5. če mu je potrebna odložitev, da konča šolo ali opravi izpit, za
katerega se je pripravljal;
6. če mu je potrebna odložitev, da poskrbi za varstvo in vzgojo
otrok, o čemer da mnenje center, na območju katerega
prebivajo obsojenčevi otroci;
7. če so skupaj z njim obsojeni njegov zakonec ali drugi člani
skupnega gospodinjstva ali že prestajajo kazen in bi bilo
ogroženo preživljanje starih, bolnih ali mladoletnih družinskih
članov, če bi vsi obsojeni hkrati prestajali kazen zapora;
8. če ima obsojenka otroka, ki še ni star eno leto, ali če je
obsojenka noseča in do poroda ni ostalo več kot pet mesecev,
ali če ima otroka, ki še ni star dve leti, in zahtevajo posebni
zdravstveni, socialni ali drugi razlogi, da sama skrbi zanj.
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(2) Če ima obsojenec pooblaščenca, vroči sodišče odločbe in
druga pisanja pooblaščencu.
(3) Predsednik višjega sodišča je dolžan izdati odločbo o pritožbi
v treh dneh od dneva prejema pritožbe.
(4) Če je bila pritožba iz prvega odstavka tega člena zavrnjena
oziroma zavržena, mora obsojenec nastopiti kazen zapora prvi
delovni dan po vročitvi odločbe.
27. člen
(1) Kadar zahteva pristojni državni tožilec na podlagi pooblastila,
ki mu ga daje zakon, odložitev izvršitve kazni zapora, lahko
pristojno sodišče odloči, da obsojenca ne kliče na prestajanje
kazni; če ga je že poklicalo, pa še ni pretekel rok, v katerem bi se
moral zglasiti v zavodu, lahko izda predsednik pristojnega sodišča
odločbo o odložitvi izvršitve kazni. Zoper to odločbo ni pritožbe.
(2) Odložitev izvršitve kazni iz prejšnjega odstavka traja v takem
40

25. januar2000

. primeru dotlej, dokler ne sporoči državni tožilec pristojnemu
, sodišču, da lahko začne z izvrševanjem kazni oziroma dokler ni
j izdana nova sodna odločba.

podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora (v nadaljnjem
besedilu: upravljalec zbirke podatkov).
32. člen

28. člen

Zbirka podatkov iz prejšnjega člena obsega:

(1) Pristojno sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na to, ali ni
nastopilo zastaranje izvršitve kazni. Če ugotovi, da se izrečena
kazen ne sme več izvršiti zaradi zastaranja, izda sodnik, ki vodi
zadeve izvrševanja kazni zapora, sklep, s katerim ugotovi
zastaranje izvršitve kazni. Če zavod meni, da je določenemu
obsojencu izvršitev kazni zastarala, mora to sporočiti pristojnemu
sodišču.

- podatke o identiteti obsojenca in o njegovem osebnem stanju;
- podatke o ožjih družinskih članih obsojenca;
- podatke o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti oziroma ki se
izvršuje;
- podatke o obsojencu, ki se zbirajo med prestajanjem kazni
zapora.
33. člen

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči pristojnemu državnemu
tožilstvu in zavodu, v katerem bi moral obsojenec prestajati kazen
zapora.

Podatki o identiteti obsojenca in o njegovih osebnih stanjih obsegajo:
- ime in priimek obsojenca,
- enotno matično številko,
- rojstne podatke,
- podatke o državljanstvu,
- podatke o prebivališču,
- podatke o splošnem zdravstvenem stanju ob sprejemu v zavod
in morebitni invalidnosti.

(3) Če se ugotovi, da se izrečena kazen ne more izvršiti zaradi
smrti obsojenca, izda sodnik iz prejšnjega odstavka o tem sklep.
(4) Če nastane dvom o dovoljenosti izvršbe, pošlje sodnik, ki
vodi zadeve izvrševanja kazni zapora, vse spise sodišču, ki je
sodilo na prvi stopnji.
Sprejem obsojenca v zavod

34. člen
29. člen

Podatki o ožjih družinskih članih obsojenca obsegajo:

(1) Ko obsojenec nastopi kazen v zavodu, je treba ugotoviti
njegovo istovetnost, ga fotografirati in mu odvzeti prstne odtise
ter opraviti zdravniški pregled.

-

(2) Ob sprejemu v zavod je treba obsojenca seznaniti s hišnim
redom, z omejitvami pravic oziroma dolžnostmi, ki jih ima med
prestajanjem kazni, z načinom uveljavljanja njegovih pravic in z
disciplinskimi kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega, ter z
ugodnostmi, ki jih je lahko deležen.

35. člen
Podatki o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti, obsegajo:
- naslov sodišča, ki je sodbo izreklo, opravilno številko in datum
sodbe,
- vrsto kaznivega dejanja,
- vrsto in višino kazni,
- datum nastopa kazni in iztek kazni,
- morebitne prejšnje kazni,
- pravno podlago za odpust s prestajanja kazni zapora.

(3) Zavod mora nameniti posebno pozornost obsojencem v
sprejemnem obdobju. V sprejemnem obdobju se opravljajo vse
aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev
obsojencev v življenje v zavodu, ter sestavi okvirni program
individualnega tretmaja.
30. člen
(1) Za obsojenca se ob prihodu na prestajanje kazni lahko določi
poseben režim, ki traja največ trideset dni. V sprejemnem obdobju
se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in
učne sposobnosti in druge lastnosti, pomembne za tretma
obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. Ob zaključku
sprejemnega obdobja se z obsojencem sklene pisni dogovor o
tretmaju.

36. člen
Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora
in se uporabljajo za program individualnega tretmaja, obsegajo:
- podatke o osebnosti in vedenju obsojenca med prestajanjem
kazni zapora,
- podatke o ukrepih in sklenjenih dogovorih z obsojencem na
področju tretmaja ter socialnega učenja za življenje na prostosti
po prestani kazni zapora,
- podatke o doseženih rezultatih tretmaja med izvrševanjem kazni
zapora,
- podatke o ukrepih in doseženih rezultatih na področju pomoči
obsojencu po prestani kazni,
- podatke, ki se nanašajo na družinski status (samski, poročen,
vdovec, dalj časa trajajoča življenjska skupnost),
- podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje,
- podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih,
- podatke o dosedanjih zaposlitvah,

(2) Za preučitev osebnosti po prvem odstavku tega člena se
posamezni obsojenci z njihovo privolitvijo lahko pošljejo v
specializirane organizacije, kjer lahko ostanejo največ tri mesece.
Zbirke podatkov o obsojencih in varstvo osebnih podatkov
31. člen
Zaradi uresničevanja zakonitega in strokovnega izvrševanja
kazenskih sankcij zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko
25. januar 2000

podatke, ki se nanašajo na družinsko razmerje,
število družinskih članov,
spol in starost družinskih članov,
podatki o preskrbljenosti družinskih članov.
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kakor tudi postopek za ugotavljanje negativnega vpliva podatkov,
ki v smislu tretjega odstavka 38. člena tega zakona niso dostopni
osebi, na katero se nanašajo.

- podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o plači pred
nastopom kazni zapora, drugih prejemkih, lastništvu
nepremičnin in obveznosti preživljanja.
37. člen

2. Položaj obsojencev

(1) Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo upravljalec
pooblasti, zbira podatke za zbirko podatkov o obsojencih iz členov
32 do 36 tega zakona neposredno od obsojenca, na katerega se
nanašajo, od njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika
pa le tedaj, če obsojenec pisno privoli.

Prostori in prehrana
42. člen

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se podatki o
obsojencu, kadar je to mogoče, zbirajo pri pravosodnih in drugih
državnih organih, javnih zavodih, pristojnih centrih ter organih
lokalne samouprave.

(1) Prostori, v katerih prebivajo obsojenci, morajo ustrezati
zdravstvenim, higienskim in tretmajskim zahtevam.

38. člen

(3) Obsojencu je skladno z možnostmi zavoda ter na njegovo
željo mogoče dodeliti samsko sobo.

(1) Osebni podatki iz zbirke podatkov o obsojencih se shranjujejo
in uporabljajo, dokler je obsojenec na prestajanju kazni zapora.
Po prestani kazni ali odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora
se podatki arhivirajo in se hranijo trajno. '

43. člen

(2) Obsojenca se praviloma razporedi v samsko sobo. Skupne
spalnice obsojencev imajo največ 8 postelj.

Obsojencu je treba omogočiti, da prebiva vsak dan najmanj dve
uri na prostem.

(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je dopusten le
upravljalcu zbirke podatkov oziroma osebi, ki jo upravljalec
pooblasti, osebam, ki so pooblaščene za nadzor nad delom
zavodov, in osebi, na katero se podatki nanašajo.

44. člen
Obsojenec dobiva hrano, ki zadošča za ohranitev njegovega
zdravja in popolne telesne sposobnosti.

(3) Ugotovitve, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora,
niso dostopne osebi, na katero se nanašajo, če bi lahko negativno
vplivali na delo z njo.

De/o obsojencev
\

(4) Podatki iz prvega in tretjega odstavka tega člena so po
zakonski rehabilitaciji dostopni le osebi, na katero se ti podatki
nanašajo.

45. člen
Obsojencu, ki med prestajanjem kazni zapora dela polni delovni
čas in med delom neopravičeno ne izostaja z delovnega mesta
več, kot je razlog za prenehanje delovnega razmerja po splošnih
predpisih, oziroma ki pri delu dosega glede na svoje sposobnosti
primeren uspeh, je treba zagotoviti vse pravice iz dela po splošnih
predpisih, če ni z zakonom drugače določeno.

39. člen
(1) Osebne podatke iz zbirke podatkov o obsojencih lahko
uporabljajo pooblaščeni delavci Uprave in ministrstva, pristojnega
za pravosodje, za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Delavci
Uprave so dolžni varovati kot uradno tajnost podatke o
obsojencih, za katere zvedo pri opravljanju uradnih dolžnosti.

46. člen

(2) Upravljalec zbirke podatkov obsojencev posreduje drugim
uporabnikom podatke iz te zbirke, če so za njihovo uporabo
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne privolitve ali zahteve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

(1) Preden se obsojenca razporedi na delo v zavodu ali zunaj
njega, ga mora zavod poslati na zdravniški pregled.
(2) Zdravniški pregled iz prvega odstavka tega člena se lahko
opusti, če je bil obsojenec pred nastopom kazni v delovnem
razmerju in če od prekinitve delovnega razmerja ni preteklo več
kot šest mesecev.

40. člen
(1) Uprava vodi centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni
zapora.

(3) Na specialni zdravniški pregled, s katerim se ugotavlja
zdravstveno in psihofizično stanje, mora zavod obsojenca poslati,
preden je razporejen na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.

(2) Podatke za centralno evidenco iz prejšnjega odstavka
posredujejo Upravi upravljalci zbirke podatkov in drugi organi v
skladu z zakonom.
.

41. člen

(4) Med opravljanjem dela iz prejšnjega odstavka je treba
obsojenca pošiljati tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri
katerih se ugotavlja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in
psihofizične pogoje za delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar.

Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način
zbiranja podatkov in vodenja zbirke podatkov po tem zakonu,

(5) Zdravstveni pregledi iz tega člena se opravljajo po splošnih
predpisih.

(3) Centralna evidenca razvida oseb iz prvega odstavka tega
člena vsebuje podatke iz členov 32 do 36 tega zakona.

poročevalec, št. 6
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(3) Obsojencu se za doseženi nadpovprečni oziroma
podpovprečni uspeh pri delu v skladu z merili in kriteriji iz tega
člena plačilo za delo ustrezno poveča oziroma zmanjša.

47. člen
i Stroške za zdravstvene storitve iz 46. člena tega zakona plača
1 zavod oziroma sklenitelj pogodbe o delu.

55. člen

48. člen

(1) Obsojenec, ki začasno ni zmožen za delo, nima pravice do
nadomestila med začasno nezmožnostjo za delo.

Obsojenec se razporedi na delo v skladu z njegovimi duševnimi
in telesnimi sposobnostmi in možnostmi zavoda. V okviru možnosti
zavoda se pri razporeditvi na delo upoštevajo tudi želje obsojenca.

(2) Med letnim počitkom dobiva obsojenec nadomestilo enako
povprečnemu plačilu, ki ga je dobival za delo v rednem delovnem
času v zadnjih šestih mesecih oziroma v času, ko je delal, če je
delal manj kot šest mesecev.

49. člen
Obsojencu, ki se šola ali se izobražuje po verificiranih programih
za pridobitev stopnje izobrazbe in obenem dela, lahko upravnik
zavoda skrajša delovni čas in prizna druge pravice iz študija ob
delu.

56. člen
(1) Obsojenec, ki je med prestajanjem kazni zapora delal nad
šest mesecev, vštevši tudi delo med priporom in odsotnost z dela
zaradi bolezni ali poškodbe pri delu, ima pravico do nepretrganega
dopusta najmanj osemnajst in največ trideset delovnih dni v
koledarskem letu. Če obsojenec v koledarskem letu ne izpolni
pogoja iz tega odstavka, ima pravico do letnega dopusta
sorazmerno času, prebitem na delu.

50. člen
Obsojenca, ki je s storitvijo kaznivega dejanja zlorabil svoj poklic,
dejavnost ali dolžnost ali mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, ni mogoče razporediti na tako delo v zavodu
ali zunaj njega.

(2) Če obsojenec med trajanjem letnega dopusta zboli, se mu ta
čas ne šteje v letni dopust.

51. člen

(3) Upravnik zavoda lahko obsojencu dovoli, da izrabi letni dopust
v dveh ali več delih, pri čemer mora en del počitka trajati brez
presledka najmanj dvanajst delovnih dni.

Izven rednega delovnega časa je dovoljeno obsojenca zaposliti
največ dve uri na dan z deli, ki so potrebna, da se ohrani čistoča
in red za normalno življenje v zavodu.

(4) Če obsojenec preživlja svoj letni dopust v zavodu, ga preživi
v posebnih prostorih zavoda. Režim v posebnih prostorih oziroma
med letnim dopustom mora biti organiziran tako, da omogoča
sprostitev, razvedrilo, rekreacijo in počitek.

52. člen
(1) Obsojenec praviloma dela v gospodarskih dejavnostih zavoda
in na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše kriterije za letni
dopust nad 18 dni.

(2) Obsojenec lahko dela tudi zunaj zavoda pri pravnih ali fizičnih
osebah.

57. člen

(3) Obsojencu se lahko omogoča delo iz prejšnjega odstavka
praviloma v zadnjih šestih mesecih prestajanja kazni zapora,
izjemoma pa že na začetku ali med prestajanjem kazni zapora,
če je to v skladu s programom tretmaja.

(1) Zavod, v katerem obsojenec prestaja kazen, mora 20
odstotkov plačila za delo, ki ga prejme obsojenec, hraniti kot
njegov obvezni prihranek.

53. člen

(2) V programu tretmaja se lahko določi manjši del plačila za delo,
ki ga je treba hraniti kot njegov obvezni prihranek.

O delu obsojenca zunaj zavoda sklene zavod z delodajalcem
pogodbo, v kateri se podrobneje določijo pogoji dela in medsebojne
pravice in obveznosti.

(3) Upravnik zavoda lahko dovoli obsojencu, da določen znesek
iz obveznega prihranka troši že med prestajanjem kazni zapora,
če to ni v nasprotju s programom tretmaja.

54. člen

(4) Zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, je dovoljena
pritožba.

(1) Osnova za izračun plačila za delo obsojencev je 25 odstotkov
osnove za obračun plače zaposlenih v državnih organih.

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

(2) Količnike za določitev osnovnih plačil ter kriterije in merila za
ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela predpiše minister,
pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo. Pri oblikovanju kriterijev in meril se upošteva kakovost in
količina opravljenega dela, obsojenčev prispevek k zmanjšanju
stroškov proizvodnje, zahtevnost in težavnost dela ter delovne
pogoje.

25. januar2000

58. člen
Zdravstveno varstvo obsojencev se izvaja po splošnih predpisih
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju in
zdravstveni ter lekarniški dejavnosti, če v tem zakonu ni drugače
določeno.
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59. člen

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme otrok ostati pri
materi do dopolnjenega drugega leta starosti, če bo mati v tem
času prestala kazen ali če to zahtevajo posebni zdravstveni,
socialni ali drugi razlogi. O tem odloči direktor Uprave.

(1) Vsak zavod mora imeti pogoje za zagotavljanje osnovne
zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
(2) Šteje se, da so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, če
imajo zavodske ambulante koncesijo za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti.

(3) Zoper odločbo je dovoljena pritožba.
63. člen

(3) Osnovno zdravstveno dejavnost iz prejšnjega odstavka
opravlja zdravnik zdravstvenega zavoda ali zdravnik, ki se ukvarja
z zasebno zdravstveno dejavnostjo, in medicinske sestre ter
drugi zdravstveni delavci.

(1) Za obsojence, za katere se utemeljeno sumi, da so pod vplivom
prepovedane droge, in za osebe, ki so vključene v program
obravnave ali zdravljenja odvisnosti, se lahko opravi preizkus
prisotnosti psihotropnih substanc na telesu ali v telesnih tekočinah.

(4) Izvajanje zdravstvene dejavnosti iz tretjega odstavka tega
člena ureja zavod z zdravstvenim zavodom oziroma zasebnimi
zdravniki s pogodbo, medtem ko so zdravstveni delavci in
zdravstveni sodelavci v delovnem razmerju v zavodu.

(2) Obsojencem je potrebno omogočiti zaupno testiranje na
okuženost s HIV in virusi hepatitisa obenem s svetovanjem pred
testiranjem in po njem.

(5) Zdravstvena dejavnost za obsojence se lahko opravlja tudi v
ustreznih zdravstvenih ustanovah zunaj zavoda.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

(6) O napotitvi obsojenca na zdravstveni pregled ali zdravljenje iz
prejšnjega odstavka odloča zdravnik, ki opravlja v zavodu
zdravstveno dejavnost, o čemer je dolžan obvestiti upravnika
zavoda.

64. člen
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev med
prestajanjem kazni zapora se izvaja po splošnih predpisih, če s
tem zakonom ni drugače določeno.

(7) Če obsojenec zahteva zdravniško pomoč oziroma zdravljenje,
ki po oceni zdravnika, ki opravlja v zavodu zdravstveno dejavnost,
ni potrebno, se mu to omogoči na njegove stroške. Ti stroški se
mu povrnejo, če se pri specialističnih in drugih pregledih ugotovi,
da je bilo zdravljenje potrebno.

65. člen
(1) Obsojence, ki so obsojeni na kazen nad 30 dni zapora in med
prestajanjem te kazni delajo s polnim delovnim časom in pri tem
dosegajo vsaj povprečni delovni uspeh, je zavod dolžan
pokojninsko zavarovati po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

60. člen
(1) Vsak zavod mora imeti bolniško sobo, v kateri bivajo in se
zdravijo obsojenci. Bolniška soba mora biti opremljena skladno s
splošnimi predpisi.

(2) Obsojenci, ki se jim čas, prebit v priporu, šteje v kazen zapora
in so v času pripora delali skladno s prvim odstavkom tega člena,
so za čas pripora pokojninsko zavarovani, če so bili plačani
prispevki.

(2) Obsojenci iz vseh zavodov v Republiki Sloveniji, ki jih zaradi
begosumnosti ali iz drugih upravičenih razlogov ni mogoče zdraviti
v splošnih zdravstvenih zavodih ali v bolniški sobi posameznega
zavoda, se lahko zdravijo v posebnih bolnišničnih prostorih enega
izmed zavodov ali v ustrezno varovanem oddelku zdravstvenega
zavoda.

(3) Šteje se, da je obsojenec med prestajanjem kazni zapora ali
med trajanjem pripora delal:
- ko je opravljal delo pri proizvodni dejavnosti v zavodu,
- ko je opravljal delo pri delodajalcu zunaj zavoda,
- ko je bil redno zaposlen pri delih, potrebnih za normalno poslovanje
zavoda.

(3) O napotitvi na zdravljenje obsojenca iz prejšnjega odstavka
odloča zdravnik, ki v zavodu opravlja zdravstveno dejavnost, po
predhodnem soglasju zdravnika, ki v zavodu iz prejšnjega
odstavka opravlja zdravstveno dejavnost.

66. člen
(1) Obsojenci so na prestajanju kazni zapora zavarovani za
invalidnost in telesno okvaro, ki sta posledica poklicne bolezni ali
nesreče pri delu, pri poklicnem izobraževanju ali pri opravljanju
dovoljenih dejavnosti.

61. člen
(1) Izbrana lekarna na območju, kjer je zavod, ima v zavodu
priročno zalogo zdravil za potrebe zdravljenja obsojencev.
(2) Priročna lekarna posluje v skladu s splošnimi predpisi o
lekarniški dejavnosti.

(2) Dovoljene dejavnosti v zavodu so tiste, ki se izvajajo po
programu tretmaja obsojencev (športne, kulturne, prosvetne in
podobne dejavnosti).

62. člen

(3) Obsojenci so med prestajanjem kazni zavarovani tudi za
primer invalidnosti, ki je posledica nesreče izven dela, nastale
zaradi višje sile.

(1) Obsojenkam, ki so noseče ali ki so rodile med prestajanjem
kazni zapora, je zagotovljena ustrezna zdravniška nega in pogoji
za nego otroka. Otrok sme ostati pri materi na njeno zahtevo do
dopolnjenega prvega leta starosti, potem pa se odda v sporazumu
z materjo otrokovemu očetu ali sorodnikom. Če to ni mogoče ali ni
v otrokovo korist, stori pristojni center potrebne ukrepe za varstvo
in vzgojo otroka v skladu z določbami zakona, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja.
poročevalec, št. 6

(4) Kaj se šteje za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, se
ugotavlja po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
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67. člen

(2) Nadzor pošiljk iz prejšnjega odstavka odredi upravnik zavoda.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom podrobneje
uredi nadzor pisemskih pošiljk iz prvega odstavka tega člena in
opredeli, katerih predmetov obsojenec ne sme imeti pri sebi.

I (1) Pravice iz invalidskega zavarovanja po tem zakonu so:
- pravica do invalidske pokojnine in pravica do poklicne
rehabilitacije in zaposlitve z ustreznimi denarnimi nadomestili za primer zmanjšane ali izgubljene delovne zmožnosti
(invalidnost);
- pravica do denarnega nadomestila - za primer telesne okvare;
- pravica do družinske pokojnine - za primer smrti zavarovanega
obsojenca.

73. člen
(1) Obsojencu je treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat tedensko
lahko obiščejo ožji družinski člani, rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem
upravnika zavoda ga smejo obiskati tudi druge osebe. Obiska ni
mogoče omejiti na manj kot eno uro.

(2) Če obsojenec meni, da ga zavod neopravičeno ni prijavil v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko vloži pritožbo na
ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(2) Obsojencu je treba omogočiti, da ga na njegovo zahtevo
obišče pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah, oziroma
svetovalec, če mu je bil določen.

68. člen

(3) Če je obsojenec tuj državljan, oseba brez državljanstva ali
begunec, ima konzularni predstavnik njegove države ali države,
ki varuje njegove koristi, oziroma predstavnik uradne organizacije,
ki varuje koristi beguncev, pravico, da ga obiskuje. Ta pravica se
sme odreči konzularnemu predstavniku samo, če se taka pravica
odreka slovenskim konzularnim predstavnikom v državi, ki ji
pripada obsojenec.

Poklicna rehabilitacija se izvaja v okviru možnosti v zavodih, z
dovoljenjem direktorja Uprave pa tudi v specializiranih zavodih
za rehabilitacijo.
69. člen
Zavod zavaruje pri zavarovalni organizaciji obsojence med
prestajanjem kazni zapora za primer smrti ali trajne izgube splošne
delovne zmožnosti.

74. člen
(1) Obiski obsojenca se praviloma opravijo v posebnih, primerno
opremljenih prostorih in so nadzorovani ali brez nadzorstva, o
čemer odloča upravnik.

Dopisovanje, sprejemanje obiskov in pošiljk

(2) Obisk se lahko prekine le v primeru, če obsojenec ali njegov
obiskovalec motita druge ali če je ogrožena varnost oseb ali
zavoda.

70. člen
(1) Obsojenec sprejema pisanja od državnih organov, organov
lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in organizacij ter se
obrača nanje z vlogami za varstvo svojih pravic in pravnih koristi
preko zavoda v zaprtih kuvertah.

(3) Zoper prekinitev iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba,
ki ne zadrži izvršitve.
75. člen

(2) Obsojeni tuji državljani se smejo obračati tudi na konzularne
organe svoje države ali države, ki varuje njihove koristi. Osebe
brez državljanstva in begunci se smejo obračati na uradno
organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava varuje njihove
koristi.

(1) Obsojencu je treba omogočiti telefonske pogovore z ožjimi
družinskimi člani, pooblaščencem, konzularnim predstavnikom
oziroma predstavnikom uradne organizacije, ki varuje koristi
beguncev.

71. člen

(2) Upravnik lahko obsojencu prepove telefonske pogovore, če
to narekujejo varnostni razlogi za ohranitev reda in discipline v
zavodu.

(1) Obsojencu je treba omogočiti neomejeno dopisovanje z ožjimi
družinskimi člani. Z drugimi osebami se lahko obsojenec dopisuje,
če je to v skladu z njegovim programom tretmaja. O tem odloči
upravnik na njegovo prošnjo.

(3) Stroške telefonskih'pogovorov nosi obsojenec.
76. člen

(2) Obsojenec prejema in pošilja pisemske pošiljke preko zavoda
v zaprtih kuvertah.

(1) Obsojenec lahko sprejema pošiljke s hrano, perilom, osebnimi
predmeti in časopisi oziroma knjigami.

(3) Obsojencu je treba zagotoviti tajnost pisem in drugih občil.

(2) Obsojenec lahko prejema tudi denar.
72. člen

(3) Nadzor sprejetih pošiljk opravljajo delavci Uprave.

(1) Nadzor pisemskih pošiljk je dopusten le v primeru, kadar gre
za utemeljen sum vnašanja predmetov, ki jih obsojenec ne sme
posedovati. Pregled se opravi tako, da obsojenec odpre pisemsko
pošiljko v navzočnosti pooblaščenega delavca zavoda.

25. januar2000

77. člen
(1) Za aktivno prizadevanje v procesu tretmaja, za prizadevanje
in uspehe pri delu ter za spoštovanje hišnega reda zavoda lahko
upravnik podeli obsojencu naslednje ugodnosti:
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(2) Obsojenca, ki zlorabi svobodnejši režim zavoda ali njegovega
oddelka ali za katerega narekujejo premestitev drugi utemeljeni
razlogi, se premesti v zavod ali njegov oddelek s strožjim režimom.

-

podaljšan ali nenadzorovan obisk,
nenadzorovan obisk zunaj zavoda,
izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne osebe,
prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo
dejanje,
- prost izhod iz zavoda,
- delna ali popolna izraba letnega počitka zunaj zavoda,
- do sedem dni brezplačnega letnega počitka na leto.

81. člen
(1) Postopek za premestitev se začne na predlog upravnika
zavoda ali na prošnjo obsojenca oziroma njegovih ožjih družinskih
članov, rejnika in skrbnika.

(2) Prost izhod iz zavoda se sme obsojencu dodeliti do štirikrat
na mesec in sme trajati do oseminštirideset ur. V času prostega
izhoda obsojenec ne sme zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
Izjemoma lahko odhod iz države dovoli minister, pristojen za
pravosodje.

(2) O premestitvi obsojenca v okviru istega zavoda odloča
upravnik zavoda potem, ko dobi mnenje vodje oddelka, o
premestitvi iz enega zavoda v drugega pa direktor Uprave, ko
dobi mnenje zavoda, v katerem obsojenec prestaja kazen zapora,
in mnenje zavoda, v katerega naj bi bil obsojenec premeščen.

(3) Pri odločanju o dodelitvi posamezne vrste ugodnosti je treba
poleg kriterijev iz prvega odstavka tega člena upoštevati osebnost
obsojenca, nevarnost pobega, vrsto in način storitve kaznivega
dejanja ali kršitve javnega reda in miru, kakor tudi druge okoliščine,
ki kažejo na možnost zlorabe dodeljenih ugodnosti; upoštevati je
treba tudi odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti
oškodovancev.

(3) Če je obsojenec premeščen na lastno prošnjo ali prošnjo
njegovih ožjih družinskih članov, plača stroške premestitve sam,
sicer pa zavod, iz katerega je premeščen.
(4) Zoper odločbo o premestitvi je dovoljena pritožba. Pritožba
zoper odločbo iz 79. člena tega zakona ne zadrži njene izvršitve.

(4) Če je obsojenec od dodelitve ugodnosti do njihove izrabe
storil hujši disciplinski prekršek, za katerega se sme izreči
disciplinska kazen oddaje v samico, ali se ni držal sprejetih
dogovorov na področju tretmaja, se mu lahko ugodnost odvzame
ali nadomesti z drugo vrsto ugodnosti.

(5) Prošnja za premestitev iz istih razlogov se lahko ponovi po
preteku šestih mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejšnji
prošnji.
82. člen

(5) Stroške izhoda iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne
osebe plača obsojenec; v primeru, da obsojenec brez svoje krivde
nima sredstev, plača te stroške zavod.

(1) Direktor Uprave lahko po uradni dolžnosti ali na prošnjo
obsojenca, njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika
dovoli prekinitev prestajanja kazni. Pri prekinitvi prestajanja kazni
se smiselno upoštevajo enaki razlogi kot za odložitev izvršitve
kazni (prvi odstavek 24. člena tega zakona). Prekinitev sme trajati
največ tri mesece; če je bila prekinitev dovoljena zaradi zdravljenja
obsojenca, lahko traja prekinitev, dokler je potrebno zdravljenje.
Prekinitev po uradni dolžnosti sme izjemoma trajati tudi več kot tri
mesece. Čas prekinitve se ne šteje v prestajanje kazni.

(6) O ugodnostih iz tega člena odloča upravnik po predhodnem
mnenju strokovnih delavcev.
78. člen
(1) Obsojencu, ki je nastopil kazen pred pravnomočnostjo sodbe,
ni mogoče dodeliti zunajzavodskih ugodnosti, dokler sodba ni
pravnomočna.
(2) Obsojenec, ki mu je izrečena kazen izgona tujca iz države,
praviloma ne more pridobiti zunajzavodskih ugodnosti.

(2) Če se med trajanjem prekinitve kazni ugotovi, da so prenehali
razlogi, iz katerih je bila prekinitev dovoljena, pokliče direktor
Uprave obsojenca takoj na prestajanje kazni ne glede na rok, do
katerega mu je bila prekinitev dovoljena.

Premeščanje obsojencev in prekinitev prestajanja kazni

(3) Zoper odločbo iz tega člena je dovoljena pritožba, ki ne zadrži
njene izvršitve.
(4) Prošnja za prekinitev prestajanja kazni iz istih razlogov se
lahko ponovi po preteku šestih mesecev od dneva, ko je bilo
odločeno o prejšnji prošnji.

79. člen
(1) Obsojenec se lahko premesti iz enega v drug zavod ali oddelek
zavoda v Republiki Sloveniji, če je to potrebno za izvajanje
programa tretmaja ali delovnega programa zavoda oziroma če to
narekujejo razlogi varnosti ali interesi ohranitve reda in discipline
v zavodu.

Uveljavljanje in varstvo pravic obsojencev

(2) Če je podan utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, se
lahko obsojenec začasno premesti iz enega v drug zavod ali
oddelek zavoda, če je to potrebno zaradi racionalnejše izvedbe
postopka.

(1) Obsojenec, ki meni, da je bil podvržen mučenju ali drugim
krutim oblikam nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, lahko s
predlogom zahteva sodno varstvo.

80. člen

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka je zavod dolžan poslati tudi
pristojnemu državnemu tožilcu.

83. člen

(1) Obsojenca, ki prestaja kazen zapora v zavodu ali njegovem
oddelku s strožjim režimom, se med prestajanjem kazni zapora
lahko premesti v zavod ali njegov oddelek s svobodnejšim
režimom, če se oceni, da ne bo zlorabil takega režima.
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84. člen
Če je bila obsojencu zaradi ravnanja iz prvega odstavka 83. člena
tega zakona povzročena škoda, lahko zahteva odškodnino v
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1. razporeditev na drugo delo do treh mesecev, če je kršitev
storjena v zvezi z delom,
2. omejitev podeljevanja ugodnosti po 77. členu tega zakona do
treh mesecev, če je obsojenec zlorabil dodeljene ugodnosti,
3. oddaja v samico do enaindvajset dni s pravico do dela,
4. oddaja v samico do štirinajst dni brez pravice do dela.

skladu z zakonom neposredno tudi od tistega, ki mu je povzročil
škodo.
85. člen
(1) Če gre za druge kršitve pravic ali za druge nepravilnosti, za
katere ni zagotovljeno sodno varstvo, ima obsojenec pravico
pritožiti se direktorju Uprave.

(2) Za lažje disciplinske prestopke se obsojencu lahko izreče
javni opomin.

(2) Če obsojenec ne dobi odgovora na svojo pritožbo v 30 dneh
od njene vložitve ali če ni zadovoljen z direktorjevo odločitvijo,
ima pravico vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.

89. člen

(3) Obsojenec ima pravico pritožiti se zaradi kršitve svojih pravic
in zaradi nepravilnosti iz prvega odstavka tudi drugim organom,
ki opravljajo nadzorstvo v zavodu.

(1) Če stori obsojenec v zavodu dejanje, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, za katerega je predpisana denarna kazen ali
kazen zapora do enega leta, se kaznuje z disciplinsko kaznijo
oddaje v samico do trideset dni.
(2) Če obstaja utemeljen sum, da je obsojenec med prestajanjem
kazni zapora storil v zavodu kaznivo dejanje, za katerega je
predpisana hujša kazen od enega leta zapora, lahko upravnik
zavoda odloči, da se tak obsojenec začasno, najdlje do sodne
odločbe, loči od drugih obsojencev. Če pristojno sodišče zahteva
ločitev obsojenca zaradi interesov preiskave, je upravnik zavoda
to dolžan storiti.

Red in disciplina
■ Disciplinske kazni
86. člen
(1) Obsojenec se mora na prestajanju kazni zapora ravnati po
hišnem redu, pravilih o delovni disciplini in odredbah uradnih oseb.

(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba. Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži
njene izvršitve.

(2) Za ohranitev reda in discipline so dovoljene samo tiste omejitve,
ki so potrebne za varnost in skupno življenje v zavodu.

90. člen
87. člen

(1) Disciplinske kazni za hujše disciplinske prestopke izreka
disciplinska komisija zavoda, ki jo imenuje direktor Uprave na
predlog upravnika zavoda, javni opomin pa upravnik zavoda
oziroma vodja oddelka zavoda.

(1) Obsojenec se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinske
prestopke. Disciplinski prestopki so hujši in lažji.
(2) Hujši disciplinski prestopki so:

(2) Disciplinska kazen oziroma javni opomin se ne sme izreči
oziroma izvršiti, če je od storitve disciplinskega prestopka preteklo
več kot šest mesecev.

- neizpolnitev ukaza uradne osebe, ki bi povzročila hujše motnje
v delovanju zavoda,
- fizični napad na soobsojenca ali delavca zavoda,
- izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad, pobeg
ali za storitev kaznivega dejanja,
- pobeg s prestajanja kazni zapora,
- zloraba dodeljenih ugodnosti,
- vnašanje ali izdelava alkoholnih pijač in narkotikov, njihovo
uživanje ali njihovo razpečevanje,
- naklepna kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred
požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
- povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti,
- ukvarjanje s prekupčevanjem,
- posojanje denarja in medsebojno zadolževanje za oderuške
obresti,
- ponavljanje lažjih disciplinskih kršitev,
- prisiljevanje, izvajanje psihičnih in fizičnih oblik pritiska nad drugimi
obsojenci in napeljevanje k temu.

(3) Pri izrekanju disciplinskih kazni za hujše disciplinske prestopke
sme disciplinska komisija odložiti izvršitev izrečene disciplinske
kazni za čas do šestih mesecev. Disciplinska komisija odloži
izvršitev disciplinske kazni, če oceni, da je mogoče pričakovati,
da bo pri obsojencu tudi brez izvršitve disciplinske kazni dosežen
namen kaznovanja.
(4) Če obsojenec v času, za katerega je bila odložena izvršitev
disciplinske kazni, znova stori hujši disciplinski prestopek, se mu
izreče za oba prestopka ena sama disciplinska kazen.
(5) Policijska postaja, ki v skladu z zakonom pridrži obsojenca v
času koriščenja zunajzavodskih ugodnosti, ga po končanem
postopku pripelje v najbližji zavod.
91. člen

(3) Lažje disciplinske prestopke določi s pravilnikom minister,
pristojen za pravosodje.

(1) Disciplinska kazen oddaje v samico se ne sme izreči, če bi
bilo z njeno izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.

88. člen

(2) Obsojenec, ki mu je izrečena disciplinska kazen oddaje v
samico, ima pravico do dveurnega sprehoda na prostem dnevno.

(1) Disciplinske kazni, ki se smejo izreči obsojencu za hujše
disciplinske prestopke, so:
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- Drugi ukrepi

92. člen
(1) Disciplinski postopek se začne na obrazložen predlog vodje
tiste notranje organizacijske enote, v kateri je bil prestopek storjen.
Predlog mora biti vročen obsojencu in disciplinski komisiji najmanj
24 ur pred začetkom disciplinske obravnave.

98. člen
(1) Zoper obsojenca, ki ogroža življenje ali zdravje drugih, se
sme odrediti, da prestaja kazen ločeno od drugih obsojencev. Le
izjemoma sme tak obsojenec pod nadzorstvom delati skupaj z
drugimi obsojenci.

(2) Obsojenec mora biti na disciplinski obravnavi prisoten.
(3) Obsojenec ima pravico, da ga v disciplinskem postopku
zagovarja pooblaščenec, ki je lahko navzoč na disciplinski
obravnavi. Pooblaščenec ne more biti iz vrst obsojencev.

(2) Zoper obsojenca, ki v tolikšni meri ovira delo in življenje v
zavodu, da so redni disciplinski ukrepi zoper njega neuspešni, se
sme odrediti osamitev v prostih urah.

(4) O izrečeni disciplinski kazni se izda pisna odločba, ki se jo
vroči obsojencu.

(3) Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odreja
direktor Uprave na predlog upravnika, ko dobi mnenje zdravnika.
(4) Izvrševanje ukrepov osamitve iz prvega in drugega odstavka
tega člena spremlja Uprava, pri čemer mora vsakih šest mesecev
oceniti, če so še podani razlogi za osamitev.

93. člen
(1) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni je dovoljena pritožba.
Pritožba zadrži izvršitev disciplinske kazni, razen javnega
opomina in omejitve podeljevanja ugodnosti.

(5) Izvrševanje teh ukrepov preneha, če so odpadli razlogi, iz
katerih so bili odrejeni, ali prekine, če se z zdravniškim izvidom
ugotovi, da telesno in duševno stanje obsojenca ne dovoljuje
nadaljnje osamitve.

(2) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni se sme obsojenec
pritožiti v treh dneh. O pritožbi odloči v treh dneh minister, pristojen
za pravosodje, ki odločbo potrdi, spremeni ali odpravi.

(6) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene
izvršitve.

94. člen
Upravnik zavoda lahko ustavi izvrševanje disciplinske kazni
oddaje v samico pred iztekom Izrečene disciplinske kazni, če
oceni, da je disciplinska kazen dosegla svoj namen.

Usposabljanje obsojencev za normalno življenje na prostosti
99. člen

95. člen

(1) Zavodi morajo usposabljati obsojence za normalno življenje
na prostosti.

(1) Predmeti ali denar, ki so nastali, bili uporabljeni, namenjeni ali
pridobljeni v zvezi z disciplinskimi prestopki iz drugega odstavka
87. člena tega zakona, se lahko obsojencu vzamejo. O odvzemu
odloči upravnik zavoda. Z odločbo o odvzemu upravnik tudi odloči,
ali naj se odvzeti predmeti vrnejo lastniku, uničijo ali pa shranijo in
vrnejo obsojencu po odpustu iz zavoda.

(2) Usposabljanje obsojenca za normalno življenje na prostosti
poteka po programu individualnega, skupinskega in
skupnostnega tretmaja na podlagi pisnega dogovora med
obsojencem in zavodom.
(3) Za usposabljanje obsojenca za normalno življenje na prostosti
skrbijo strokovni delavci zavoda, ki so dolžni v programu tretmaja
obsojencev uporabljati sodobne metode dela in spoznanja
posameznih strok.

(2) Odvzeti denar se uporabi za pomoč obsojencu po odpustu s
prestajanja kazni.
(3) Zoper tako odločbo je dovoljena pritožba.

100. člen

96. člen

(1) Pri izdelavi in izvajanju programa individualnega tretmaja
sodelujejo centri, zavod, pristojen za zaposlovanje, upravni organi
za stanovanjske zadeve ter javni zavodi s področja zdravstva in
izobraževanja, razen v primerih, ko obsojenec to odkloni.

Če obsojenec povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti
zavodu škodo, jo mora poravnati. Obstoj škode, okoliščine, v
katerih je škoda nastala, koliko znaša in kdo jo je povzročil,
ugotavlja komisija,, ki določi tudi rok za njeno povrnitev. Komisijo
imenuje upravnik zavoda. Če obsojenec ne povrne škode, sproži
zavod postopek za plačilo odškodnine pred pristojnim sodiščem.

(2) Poleg organov in služb iz prejšnjega odstavka lahko pomoč
obsojencu organizirajo tudi društva, dobrodelne organizacije,
organizacije za samopomoč in druge organizacije civilne družbe.

97. člen

(3) Vsi udeleženci v procesu usposabljanja obsojenca za normalno
življenje na prostosti morajo delovati usklajeno.

Obsojencu, ki sta mu izrečena kazen zapora in kazen prepovedi
vožnje motornega vozila oziroma varnostni ali varstveni ukrep
odvzema vozniškega dovoljenja, med prestajanjem kazni zapora
ni dovoljeno voziti tiste vrste oziroma kategorije motornega vozila,
za katero mu je sodišče izreklo prepoved vožnje ali odvzem
vozniškega dovoljenja.

poročevalec, št. 6

101. člen
(1) Zavod predlaga centru, da obsojencu določi svetovalca, če je
to potrebno za izvedbo programa individualnega tretmaja in če so
za to podani objektivni pogoji.
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(2) Svetovalci opravljajo svoje delo pod vodstvom centra ob
sodelovanju delavcev Uprave.

(5) Strokovno delo za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za
pravosodje.

102. člen

106. člen

(1) Zavodi morajo skrbeti za izobraževanje in poklicno
usposabljanje obsojencev.

(1) Komisija odloča o pogojnem odpustu na prošnjo obsojenca ali
njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika ali na predlog
upravnika zavoda.

(2) Izobraževanje obsojencev v zavodu se izvaja v skladu s
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Izobraževanje se
lahko organizira v zavodu ali tudi zunaj njega v sodelovanju z
vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in izobraževalnimi zavodi.

(2) V prošnji za pogojni odpust mora biti navedeno, v katerem
kraju namerava obsojenec prebivati v času, ko je na pogojnem
odpustu.
(3) Prošnja za pogojni odpust se vloži pri zavodu ali neposredno
pri komisiji.

(3) Pri izbiri izobraževalnega programa in obsojenčevega poklica
je treba upoštevati njegove zmožnosti in nagnjenja, možnosti
zavoda in druge okoliščine.

(4) Pogojno odpuščeni obsojenec se mora po prihodu v kraj iz
drugega odstavka tega člena v osmih dneh prijaviti pristojni upravni
enoti, ki ji mora v enakem roku sporočiti tudi vsako spremembo
kraja prebivanja.

(4) Izobraževalni program lahko obsojenci izpolnijo v krajšem
času, kot to določa predmetnik in predpisi o trajanju šolanja, vendar
je treba zagotoviti tako raven znanja, kot jo zahteva izobraževalni
program rednega šolanja.

107. člen

(5) Posameznim obsojencem se lahko na njihove stroške v skladu
z njihovim programom individualnega tretmaja omogoči
izobraževanje {udi na drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah.

(1) Komisija odloča na seji z večino glasov. Komisija izda o odločitvi
pisno odločbo.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka, s katero je bila zavrnjena
vloga ali predlog za pogojni odpust, mora biti obrazložena.

103. člen
(1) Zavod za zaposlovanje poda med prestajanjem kazni na
podlagi ocene delovne sposobnosti posebnih kategorij obsojencev
mnenje o poklicnem usposabljanju telesno, duševno ali socialno
prizadetih oseb.

(3) Zoper odločbo komisije ni dovoljena pritožba.
108. člen

(2) Poklicno usposabljanje za obsojence iz prejšnjega odstavka
se lahko tudi med prestajanjem kazni zapora izvaja izven zavoda.

(1) Upravnik zavoda ima pravico potem, ko dobi mnenje
strokovnih delavcev, predčasno odpustiti obsojenca, ki se ustrezno
obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih
koristnih dejavnosti ter je prestal tri četrtine kazni, vendar največ
en mesec pred iztekom kazni.

104. člen
(1) Obsojencu, ki je dokončal šolo ali pridobil poklic v zavodu, se
izda spričevalo, iz katerega ne sme biti razvidno, da ga je pridobil
v zavodu.

(2) Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba.

(2) Opravljanje določenega dela v zavodu se šteje v delovne
izkušnje na določenem področju dela.

Odpust obsojencev in pomoč po prestani kazni
109. člen

3. Odpust obsojencev

(1) Obsojenec se odpusti iz zavoda tisti dan, ko mu izteče kazen.

Pogojni odpust

(2) Če je zadnji dan prestajanja kazni nedelja, državni praznik ali
dela prost dan, se obsojenec odpusti zadnji delovni dan pred tem
dnem.

105. člen

(3) Obsojenec, ki je odpuščen iz zavoda, ima pravico do
brezplačne vozovnice do svojega prejšnjega prebivališča ali do
kraja v državi, ki si ga izbere za novo stalno prebivališče; če je
obsojenec tujec, ki nima prebivališča v državi, pa do mejnega
prehoda. Stroške za vozovnico plača zavod, iz katerega je
obsojenec odpuščen.

(1) O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni
odpust (v nadaljnjem besedilu: komisija), v primerih, ki jih določa
zakon, pa tudi upravnik zavoda.
(2) Predsednika, njegovega namestnika in člane komisije ter
njihove namestnike imenuje minister, pristojen za pravosodje,
izmed vrhovnih sodnikov, vrhovnih državnih tožilcev in delavcev
ministrstva, pristojnega za pravosodje.

(4) Obsojencu, ki ob odpustu s prestajanja kazni brez svoje
krivde nima sredstev, nudi zavod nujno potrebno obleko in obutev
ter. enkratno denarno pomoč, ki jo za denarni dodatek določajo
predpisi na področju socialnega varstva.

(3) Komisija odloča v sestavi treh članov.
S
(4) Komisijo skliče predsednik oziroma njegov namestnik, ki mora
paziti, da so v komisiji zastopani predstavniki vseh organov iz
drugega odstavka tega člena.
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interese za določen poklic ter možnosti za organiziranje
izobraževanja.

110. člen
(1 )Če je obsojenec ob odpustu s prestajanja kazni tako bolan, da
zaradi tega ne more na pot, ga zavod odda v oskrbo najbližjemu
ustreznemu zdravstvenemu zavodu.

(3) Mladoletniku, ki obiskuje pouk v osnovni ali srednji šoli in
opravlja druge šolske obveznosti, se čas, predviden za delo,
temu ustrezno skrajša.

(2) Stroški zdravljenja iz prvega odstavka se plačujejo po splošnih
predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

(4) Obsojeni mladoletniki uživajo pri delu posebno varstvo v skladu
s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih.

(3) Če gre v primeru iz prvega odstavka tega člena za tujca,
plača stroške zdravljenja Republika Slovenija na podlagi splošnih
predpisov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

116. člen
Upravnik zavoda lahko dovoli mladoletniku, ki je discipliniran in
prizadeven pri delu ali učenju, da obiskuje starše in druge ožje
sorodnike ter druge osebe, če je to določeno z individualnim
programom tretmaja.

111. člen
Pristojni centri in drugi subjekti iz prvega odstavka 100. člena
tega zakona morajo v sodelovanju z zavodom najmanj tri mesece
pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti program potrebnih
ukrepov za pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju
nuditi pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni.

117. člen
Obsojenemu mladoletniku je treba omogočiti, da je najmanj tri ure
dnevno na prostem, praviloma v prostem času.
118. člen

2. oddelek: MLADOLETNIŠKI ZAPOR

(1) Zoper obsojenega mladoletnika ni dovoljena osamitev.
112. člen
Določbe o izvrševanju kazni zapora se smiselno uporabljajo tudi
za izvrševanje kazni mladoletniškega zapora, če ni z zakonom
drugače določeno.

(2) Obsojenemu mladoletniku se sme za hujše disciplinske
prestopke samo izjemoma izreči disciplinska kazen oddaje v
samico s pravico do dela ali brez nje, vendar največ do sedem
dni.

113. člen

(3) Upravnik zavoda mora o vsaki izrečeni disciplinski kazni
oddaji v samico takoj obvestiti direktorja Uprave.

(1) Kazen mladoletniškega zapora prestajajo starejši mladoletniki
v posebnem zavodu za prestajanje kazni mladoletniškega zapora
(v nadaljnjem besedilu: zavod za mladoletnike), v katerem lahko
ostanejo do dopolnjenega triindvajsetega leta. Če dotlej ne
prestanejo kazni, se premestijo v zavod, v katerem prestajajo
kazen polnoletni obsojenci. Izjemoma lahko ostane v zavodu za
mladoletnike tudi obsojenec, ki je že star triindvajset let, vendar
samo, če je to potrebno, da dokonča šolo ali strokovno usposobitev.
O premestitvi odloči direktor Uprave.

3. oddelek: DENARNA KAZEN
119. člen
Če obsojenec ne plača denarne kazni v določenem času, se
kazen izterja prisilno.

(2) Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.
120. člen
114. člen

(1) Glede pristojnosti in postopka za izterjavo denarnih kazni se
uporablja zakon, ki ureja izvršbo denarnih terjatev, oziroma zakon,
ki ureja prisilno izterjavo davkov, če je tako določeno z zakonom.

(1) Delo za obsojenega mladoletnika se izbere tako, da je primemo
njegovim zmožnostim, da ustreza njegovim sposobnostim in
interesom za posamezno vrsto dela in da je v skladu z možnostmi
zavoda za mladoletnike.

(2) Stroške prisilne izterjave plača obsojenec.
(3) Pri prisilni izterjavi denarne kazni se najprej poplača denarna
kazen, potem pa stroški prisilne izterjave.

(2) Delovni čas obsojenega mladoletnika se določi tako, da mu je
omogočeno šolanje in strokovno usposabljanje in da ima dovolj
časa za telesno vzgojo in razvedrilo.

121. člen
115. člen

Pri sočasni prisilni izterjavi denarne kazni in stroškov kazenskega
postopka se najprej poplača denarna kazen, nato stroški
kazenskega postopka in nazadnje stroški prisilne izterjave.

(1) Zavod za mladoletnike namenja posebno pozornost
pedagoški, psihosocialni in specialno-terapevtski obravnavi
mladoletnika, organizira pouk za dokončanje osnovne šole in
pridobitev poklica ter skrbi za športno udejstvovanje in druge
aktivnosti mladoletnikov.

122. člen
Plačane oziroma izterjane denarne kazni so prihodek Republike
Slovenije.

(2) Pri izbiri pouka za mladoletnika upošteva zavod za
mladoletnike njegove osebnostne lastnosti ter sposobnosti in
poročevalec, št. 6
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(2) Če iz tehničnih razlogov kazni ni mogoče izvršiti z vpisom v
tuje vozniško dovoljenje, se izvrši z odvzemom tujega vozniškega
dovoljenja za čas trajanja kazni, ki se v primerih, ko imetnik takega
tujega vozniškega dovoljenja zapusti ozemlje Republike Slovenije,
pošlje organu tuje države, ki je tako vozniško dovoljenje izdala.

123. člen
Če se zaradi prisilne izterjave denarne kazni obsojenčevo
premoženje toliko zmanjša, da iz njega ni mogoče poravnati
odškodninskega zahtevka oškodovanca, se poravna ta zahtevek
do višine izterjane denarne kazni iz sredstev plačane denarne
kazni. Glede roka, v katerem ima oškodovanec pravico zahtevati
poravnavo odškodninskega zahtevka, se uporabljata določbi
drugega in tretjega odstavka 97. člena kazenskega zakonika
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94).

126. člen
Če je sodišče izreklo kazen prepovedi vožnje motornega vozila
ob pogojni obsodbi, mora pristojna policijska postaja obvestiti
sodišče, ki je izreklo to kazen, če pogojno obsojeni ne spoštuje
prepovedi vožnje motornega vozila.

4. oddelek: PREPOVED VOŽNJE MOTORNEGA VOZILA
124. člen

5. oddelek: IZGON TUJCA IZ DRŽAVE

(1) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila izvrši upravna
enota, na območju katere ima tisti, ki mu je izrečena ta kazen,
stalno oziroma začasno prebivališče. Če oseba, ki ji je bila
izrečena ta kazen, v državi nima niti stalnega niti začasnega
prebivališča, izvrši to kazen upravna enota na območju, kjer je
bilo storjeno kaznivo dejanje.

127. člen
(1) Tujec, ki mu je izrečena kazen izgona tujca iz države, se v
skladu z zakonom po pravnomočnosti sodbe oziroma po odpustu
iz zavoda prisilno odstrani iz države.
(2) Tujca policija v skladu z določbo prejšnjega odstavka privede
do državne meje in ga napoti čez mejo.

(2) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila se izvrši z vpisom
v vozniško dovoljenje, da le-to v času izvrševanja te kazni ne
velja za določeno vrsto ali kategorijo motornega vozila; če oseba
nima vozniškega dovoljenja ali nima vozniškega dovoljenja za
določeno vrsto ali kategorijo motornega vozila, se kazen prepovedi
vožnje motornega vozila izvrši z vpisom v evidenco upravnega
organa, pristojnega za izdajanje vozniških dovoljenj.

(3) Tujcu, ki ga ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija v skladu
z zakonom kraj, kjer mora prebivati, dokler ne zapusti Republike
Slovenije.

(3) Izvrševanje kazni prepovedi vožnje motornega vozila se začne
z dnem vpisa v vozniško dovoljenje, v tistih primerih, ko se po
določbi prejšnjega odstavka izvrši z vpisom v evidenco upravnega
organa, pa od dneva vpisa v evidenco. Upravna enota vodi o
izvrševanju kazni prepovedi vožnje motornega vozila evidenco,
ki vsebuje:
- podatke o obsojencu,
- podatke o izrečeni kazni,
- podatke o postopku izvršitve,
- podatke o izvršitvi.

II. poglavje
KAZNI, IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU

1. oddelek: KAZEN ZAPORA

(4) Dostop do podatkov iz evidence iz prejšnjega dostavka imajo
le tisti, ki so po zakonu upravičeni do podatkov iz kazenske
evidence (105.člen Kazenskega zakonika) in organi policije.

128. člen
Določbe o izvrševanju kazni zapora se smiselno uporabljajo tudi
za osebe, ki prestajajo kazen zapora, izrečeno v postopku o
prekršku (v nadaljnjem besedilu: oseba, kaznovana za prekršek),
če ni z zakonom drugače določeno.

(5) Oseba, ki ji je izrečena kazen prepovedi vožnje motornega
vozila, mora na poziv upravnega organa za notranje zadeve
prinesti vozniško dovoljenje zaradi vpisa. Za izvršitev izrečene
kazni s prisilitvijo je pristojna policijska postaja, na območju katere
ima obsojenec stalno oziroma začasno prebivališče oziroma na
območju katere je bilo storjeno kaznivo dejanje. Stroške izvršitve
te kazni nosi oseba, ki jih je ta kazen izrečena.

129. člen
Če se izvrši odločba o prekršku takoj, ne glede na vloženo
pritožbo, odredi izvršitev kazni zapora, ki je bila izrečena za
prekršek, sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo o prekršku.

(6) Po preteku kazni prepovedi vožnje motornega vozila lahko
oseba, ki ji je bila ta kazen vpisana v vozniško dovoljenje, pri
pristojnem organu zahteva izdajo novega vozniškega dovoljenja.

130. člen

125. člen

(1) Izvršitev kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku, se
odloži iz razlogov prvega odstavka 24. člena tega zakona, in
sicer: v primeru iz 1. točke, dokler traja bolezen, v primerih iz 2. do
7. točke do enega meseca, v primerih iz 8. točke pa dotlej, dokler
otrok ne dopolni enega leta oziroma dveh let starosti.

(1) Osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje in ji je sodišče izreklo
kazen prepovedi vožnje motornega vozila, izvrši kazen z vpisom
v vozniško dovoljenje upravna enota, na območju katere je bilo
storjeno kaznivo dejanje.
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(2) Prošnjo za odložitev kazni zapora je treba vložiti v treh dneh
od prejema poziva za nastop kazni pri sodniku za prekrške,
pristojnem za izvršitev kazni. K prošnji je treba priložiti dokaze o
razlogih za odložitev.

(2) Če je osebi iz prejšnjega odstavka izrečena v postopku o
prekršku denarna kazen za prekršek, ki ga je storila, preden je
vstopila v oborožene sile, se ta ne spremeni v kazen zapora in se
ne izvrši, dokler služi vojaški rok ali civilno službo oziroma je na
služenju v rezervnem sestavu oboroženih sil.

(3) Odločbo o odložitvi nastopa kazni zapora izda v treh dneh od
prejema prošnje sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev
kazni. Do izdaje odločbe o prošnji se začetek prestajanja kazni
odloži.

134. člen
Oseba, kaznovana za prekršek, sme med prestajanjem kazni
uporabljati svojo posteljnino, obleko, obutev in perilo ter na svoje
stroške dobivati hrano v zavod.

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v
treh dneh po prejemu odločbe na Republiški senat za prekrške,
ki odloči o pritožbi v treh dneh po njenem prejemu. Pritožba zadrži
izvršitev kazni, razen pritožbe zoper odločbo, s katero je bila
prošnja za odložitev kazni zavrnjena, ker je bila vložena ponovno
iz istih odložitvenih razlogov, oziroma zavržena, ker je bila vložena
po preteku predpisanega roka.

135. člen
Oseba, kaznovana za prekršek, se odpusti s prestajanja kazni
zapora tisti dan in uro, ko ji izteče kazen.

(5) Če je bila pritožba iz prejšnjega odstavka zavrnjena ali
zavržena, mora oseba, ki je kaznovana za prekršek, nastopiti
kazen zapora prvi delovni dan po vročitvi odločbe.

136. člen

131. člen

(1) Oseba, kaznovana za prekršek, ki je prestala polovico oziroma
tretjino kazni zapora, se lahko predčasno odpusti s prestajanja
kazni zapora, če je iz narave prekrška in iz njenega obnašanja
med prestajanjem kazni zapora mogoče utemeljeno pričakovati,
da ne bo ponovila prekrška.

(1) Zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o
osebah, kaznovanih za prekršek, na prestajanju kazni zapora.

(2) Določba prvega odstavka se ne uporablja, če je bila osebi
izrečena kazen zapora do petnajst dni ali če je bila denarna kazen
spremenjena v kazen zapora.

(2) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka obsega:
- podatke o identiteti osebe, kaznovane za prekršek,
- podatke o odločbi, ki jo je treba izvršiti,
- podatke o osebi, kaznovani za prekršek, ki se zbirajo med
prestajanjem kazni zapora.

(3) O predčasnem odpustu odloča upravnik zavoda.

(3) Za zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo zbirke podatkov o
obsojencih na prestajanju kazni zapora.

2. oddelek: DENARNA KAZEN

132. člen

137. člen

(1) Prestajanje kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku,
se sme prekiniti največ do deset dni. Pri prekinitvi prestajanja
kazni se smiselno upoštevajo razlogi za odložitev izvršitve kazni
iz prvega odstavka 24. člena tega zakona.

Za izvršitev denarne kazni, izrečene v postopku o prekršku
posamezniku ali odgovorni osebi pravne osebe, in za izvršitev
denarne kazni, izrečene po drugih predpisih, se smiselno
uporabljajo določbe 120. do 123. člena zakona.

(2) Če je osebi, kaznovani za prekršek, prekinitev prestajanja
kazni dovoljena zaradi zdravljenja, lahko prekinitev traja, dokler
je potrebno zdravljenje zunaj zavoda.
3. oddelek: KAZENSKE TOČKE IN PRENEHANJE
VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

(3) O prekinitvi kazni odloči direktor Uprave. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba.
(4) Čas prekinitve se ne všteje v prestajanje kazni.

138. člen
Kazen kazenske točke v cestnem prometu se izvrši z vpisom v
evidenco, predpisano z zakonom, ki ureja prekrške.

133. člen
(1) Kdor je, medtem ko služi vojaški rok ali civilno službo oziroma
ko je na služenju v rezervnem sestavu oboroženih sil, kaznovan
na kazen zapora, izrečeno v postopku o prekršku, ki ga je storil,
preden je nastopil vojaški rok ali civilno službo oziroma odšel v
rezervni sestav oboroženih sil, se mu po uradni dolžnosti odloži
začetek izvrševanja kazni, dokler ne odsluži vojaškega roka ali
civilne službe oziroma dokler ni odpuščen iz služenja v rezervnem
sestavu oboroženih sil.
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139. člen
Za izvršitev stranske kazni prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršitvi
varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, če z
zakonom ni drugače določeno.
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III. POGLAVJE

(2) Center v roku 30 dni po prejemu sodbe predlaga sodišču
svetovalca, ki bo izvrševal varstveno nadzorstvo.

KAZNI, IZREČENE PRAVNIM OSEBAM

(3) Center predlaga svetovalca izmed strokovnih delavcev centra ali drugih oseb, ki so primerne za opravljanje dolžnosti
svetovalca in s predlogom soglašajo.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialne zadeve, podrobneje uredi pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati svetovalci, in druga vprašanja v zvezi z delom
svetovalcev.

1. oddelek: DENARNA KAZEN
140. člen

144. člen

Za izvršitev denarne kazni, izrečene za kaznivo dejanje ali
prekršek pravni osebi, se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o izvršitvi denarne kazni, izrečene fizični osebi v
kazenskem postopku.

(1) Svetovalec sklene s sodelovanjem pristojnega centra z
obsojencem pisni dogovor, ki mora vsebovati vsebinsko in
časovno izpolnjevanje navodil, ki jih je odredilo sodišče. V dogovoru
se opredeli vsebina izvajanja pomoči, skrbstva, nadzora ali
varstva.

2. oddelek: ODVZEM PREMOŽENJA
141. člen

(2) Med izvajanjem varstvenega nadzorstva in dogovora iz
prejšnjega odstavka mora svetovalec z obsojencem vzdrževati
ustrezne osebne stike.

(1) Sodišče, ki je izreklo kazen odvzema premoženja, začne po
uradni dolžnosti postopek za njeno izvršitev. Glede pristojnosti in
postopka se uporablja zakon, ki ureja izvršilni postopek.

(3) Pri medsebojnih stikih svetovalec ugotavlja, ali se dogovor v
praksi uresničuje, ter hkrati opozarja obsojenca na morebitna
odstopanja od dogovorjene vsebine varstvenega nadzorstva.

(2) Lastninsko pravico na odvzetem premoženju pridobi Republika
Slovenija.

145. člen

(3) Če pravna oseba, ki ji je sodišče izreklo kazen odvzema
premoženja, preneha, se postopek za izvršitev kazni izvede proti
pravni osebi, ki je prevzela premoženje, in sicer do višine
vrednosti prevzetega premoženja.

(1) Svetovalec med izvrševanjem varstvenega nadzorstva
pomaga obsojencu reševati osebne, družinske in druge težave,
zlasti pa tiste, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem navodil, ki jih
je odredilo sodišče.

(4) Sredstva za izplačilo odškodnine oškodovancu, ki je naknadno
ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo, se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

(2) Če ima pbsojenec težave v zvezi z zaposlitvijo, nastanitvijo,
zdravljenjem ali izobraževanjem, se svetovalec razen s pristojnim
centrom poveže še z ustreznimi organi, podjetji in drugimi
organizacijami, ki obsojencu lahko nudijo potrebno pomoč.
146. člen

3. oddelek: PRENEHANJE PRAVNE OSEBE

(1) Svetovalec med izvrševanjem varstvenega nadzorstva
nadzira izvajanje izrečenih navodil tako, da pri ustreznih organih
ali drugih osebah, kjer se posebna navodila neposredno izvajajo,
ugotavlja, če se izrečeno navodilo izvaja.

142. člen
(1) Za izvršitev kazni prenehanja pravne osebe se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja prenehanje pravne osebe.

(2) Svetovalec nemudoma obvesti sodišče, ki je izreklo pogojno
obsodbo z varstvenim nadzorstvom, če ugotovi, da obsojenec
med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se neopravičeno
izogiba stikom s svetovalcem.

(2) Postopek za prenehanje pravne osebe začne sodišče po
uradni dolžnosti.

(3) Svetovalec najmanj vsakih šest mesecev poroča sodišču iz
prejšnjega odstavka o poteku izvrševanja varstvenega
nadzorstva. V poročilu lahko glede na uspešnost izvajanja
posebnega navodila predlaga spremembo ali odpravo navodil
oziroma ustavitev nadzorstva.

II. IZVRŠEVANJE DRUGIH KAZENSKIH SANKCIJ

1. oddelek: OPOZORILNA SANKCIJA
Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom

2. oddelek: VARNOSTNI IN VARSTVENI UKREPI
1. Varnostni ukrepi, izrečeni v kazenskem postopku

143. člen
(1) Sodišče, ki je izreklo obsojencu pogojno obsodbo z varstvenim
nadzorstvom, pošlje sodbo z razpoložljivimi podatki o obsojenčevi
osebnosti takoj po pravnomočnosti pristojnemu centru.
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147. člen
Za izvrševanje varnostnih ukrepov, ki so povezani z odvzemom
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora zdravstveni
zavod enkrat letno poročati sodišču, ki je izreklo ukrep, o njegovem
izvrševanju in uspehih zdravljenja.

prostosti, veljajo smiselno določbe tega zakona o izvrševanju
kazni zapora.
148. člen

Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, določi zdravstvene zavode,
v katerih se lahko izvršujejo varnostni ukrepi obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu,
obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega
zdravljenja alkoholikov in narkomanov.

155. člen
(1) Sodišče, ki je izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja na prostosti, napoti tistega, ki mu je izreklo ta ukrep, v
zdravstveni zavod, v katerem naj se zdravi. O napotitvi obvesti
tudi zdravstveni zavod.

149. člen
Sredstva za izvrševanje varnostnih ukrepov iz 148. člena tega
zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

(2) Zdravstveni zavod je dolžan obvestiti sodišče, če se obsojenec
ni začel zdraviti, če je zdravljenje samovoljno opustil ali če je kljub
zdravljenju tako nevaren za svojo okolico, da je potrebno njegovo
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu.

150. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, podrobnejše predpise o izvrševanju
varnostnih ukrepov iz 148. člena tega zakona.

Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov
156. člen

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu

(1) Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov, izrečen skupaj s kaznijo zappra, se izvršuje v
zavodu, v katerem obsojenec prestaja kazen.

151. člen

(2) Ob pogojih, ki jih določa predpis iz 150. člena tega zakona, se
sme varnostni ukrep iz prejšnjega odstavka izvrševati v
zdravstvenem zavodu ali kakšni drugi specializirani ustanovi.

(1) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in
varstva v zdravstvenem zavodu se izvršuje v zdravstvenem
zavodu, v katerem so zagotovljeni pogoji za psihiatrično
zdravljenje in varstvo.

157. člen

(2) V kateri zdravstveni zavod naj se odda tisti, zoper katerega je
bil izrečen ta varnostni ukrep, odloči sodišče, ki je varnostni ukrep
izreklo, potem ko dobi mnenje posvetovalne komisije.

(1) Če je varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov izrečen ob pogojni obsodbi, se izvršuje v
zdravstvenem zavodu, ki se ukvarja z zdravljenjem alkoholikov
in narkomanov, ali v kakšni drugi za ta namen specializirani
ustanovi.

(3) Posvetovalno komisijo iz prejšnjega odstavka ustanovi in njene
člane imenuje minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo.

(2) Zdravstveni zavod določi sodišče, ki je izreklo ta ukrep ob
pogojni obsodbi. O izreku tega varnostnega ukrepa obvesti
sodišče zdravstveni zavod, ki ga je določilo za izvrševanje tega
ukrepa.

152. člen
(1) Oseba, ki ji je izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ki
je v priporu ali je nastopila kazen zapora pred pravnomočnostjo
sodbe, se na njeno zahtevo lahko napoti v ustrezen zdravstveni
zavod, še preden je sodba ali sklep pravnomočen.

(3) Če se pogojno obsojeni brez opravičenega razloga ne začne
zdraviti ali zdravljenje samovoljno opusti, mora zdravstveni zavod
o tem obvestiti sodišče, ki je izreklo ta ukrep.
(4) Zdravstveni zavod po končanem zdravljenju obvesti sodišče
o uspehu zdravljenja.

(2) O tem odloči sodišče, ki je izreklo varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.

Prepoved opravljanja poklica
153. člen
158. člen

Pri osebah, proti katerim se izvršuje varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, so
dovoljene samo tiste omejitve gibanja in stika z zunanjim okoljem,
ki so nujne za njihovo varstvo in zdravljenje in za varnost okolice.

(1) Prepoved opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali
dolžnosti izvršuje upravna enota, na območju katere ima tisti, ki
mu je izrečen ta ukrep, stalno oziroma začasno prebivališče.
(2) Če se tisti, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti, preseli
na območje druge upravne enote, je treba o izreku varnostnega
ukrepa obvestiti pristojni organ, ki nadaljuje izvrševanje tega
varnostnega ukrepa.

154. člen
(1) Zdravstveni zavod, v katerem se izvršuje varnostni ukrep
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu, mora, brž ko meni, da zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem zavodu nista več potrebna, to sporočiti sodišču,
ki je ta ukrep izreklo.
poročevalec, št. 6
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(2) Odvzeti predmeti se prodajo v skladu z zakonom, ki ureja
izvršilni postopek, izročijo kriminalističnemu muzeju ali kakšnemu
drugemu zavodu ali uničijo.

159. člen
(1) Če je opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti
vezano na dovoljenje pristojnega organa, se izvršuje ta ukrep
tako, da ta organ obsojencu vzame dovoljenje in prepove izdati
drugo, dokler traja ta varnostni ukrep.

(3) Denar, ki se dobi s prodajo odvzetih predmetov, je prihodek
Republike Slovenije.

(2) Če opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti ni
vezano na posebno dovoljenje, izvršuje upravni organ za notranje
zadeve ta ukrep tako, da ukrene vse potrebno, da se tistemu, ki
mu je izrečen ta ukrep, onemogoči opravljanje poklica, samostojne
dejavnosti ali dolžnosti, ki mu je prepovedana.

2. Varstveni ukrepi, izrečeni v postopku o prekrških
163. člen
Določbe o izvrševanju varnostnih ukrepov se smiselno uporabljajo
tudi za izvrševanje varstvenih ukrepov, izrečenih v postopku o
prekršku, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(3) Če je sodišče izreklo ta varnostni ukrep ob pogojni obsodbi,
mora pristojna policijska postaja obvestiti sodišče, kadar pogojno
obsojeni prekrši prepoved opravljanja poklica, samostojne
dejavnosti ali dolžnosti.

164. člen
Odvzem vozniškega dovoljenja

Za izvršitev varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega
vozila, izrečenega v postopku o prekršku, se smiselno uporabljajo
določbe 124. in 125. člena tega zakona.

160. člen
(1) Varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja izvrši upravni
organ za notranje zadeve, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj,
na območju katerega ima tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, stalno
prebivališče. Če stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, izvrši
ukrep iz tega odstavka organ, pristojen po njegovem začasnem
prebivališču.

165. člen
Za izvršitev varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države, ki je
bil izrečen v postopku o prekršku, se smiselno uporablja določba
127. člena tega zakona.

(2) Če tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, ima vozniško dovoljenje, se
mu le-to odvzame in uniči.

166. člen
(1) Za izvrševanje varstvenega ukrepa začasnega odvzema
motornega vozila v cestnem prometu in kolesa s pomožnim
motorjem se. smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
izvrševanju varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.

(3) Če tisti, ki mu je izrečen ta varnostni ukrep, nima vozniškega
dovoljenja, se ta ukrep izvrši tako, da se v evidenco upravnega
organa, pristojnega za izdajanje vozniških dovoljenj, vpiše
prepoved izdaje vozniškega dovoljenja za čas trajanja tega ukrepa.
Za izvršitev tega ukrepa je pristojen upravni organ za notranje
zadeve, na območju katerega ima tisti, zoper katerega je ta ukrep
izrečen, stalno prebivališče.

(2) Odvzeta motorna vozila v cestnem prometu in kolesa s
pomožnim motorjem v času trajanja varstvenega ukrepa hrani in
čuva pristojna policijska postaja ali pristojna organizacija oziroma
podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost skladiščenja.

(4) Izvajanje varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja
se začne od dneva odvzema, v primerih iz tretjega odstavka
tega člena pa od dneva vpisa v evidenco. Za vodenje evidence o
izvajanju varnostnega ukrepa in za prisilno izvršitev se smiselno
uporablja določba 124. člena tega zakona.

3. Varnostni ukrepi, izrečeni pravni osebi
Objava sodbe

(5) Komur je izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja, je na poziv upravnega organa za notranje zadeve,
pristojnega za izdajo vozniških dovoljenj, dolžan prinesti vozniško
dovoljenje.

167. člen
(1) Če je pravni osebi izrečen varnostni ukrep ot^ave sodbe,
pošlje sodišče, ki je odločilo na prvi stopnji, prepis sodbe v celoti
ali izvlečku v objavo tisku, radiu ali televiziji ali več navedenim
sredstv<jm javnega obveščanja hkrati.

161. člen
Če je sodišče izreklo varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ob pogojni obsodbi, mora pristojna policijska postaja
obvestiti sodišče, ki je izreklo ta ukrep, če pogojno obsojeni
zlorablja ta ukrep.

(2) Stroški za izvršitev tega varnostnega ukrepa bremenijo
obsojeno pravno osebo.
Prepoved določene gospodarske dejavnosti

Odvzem predmetov

168. člen

162. člen

Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti
pravne osebe izvrši pristojno sodišče, ki vodi sodni register.

(1) Varnostni ukrep odvzema predmetov izvrši sodišče, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.
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(3) Začetek izvrševanja ukrepa se lahko odloži v primeru iz 1.
točke prvega odstavka tega člena, dokler traja bolezen; v primeru
iz 2. in 5. točke največ za tri mesece; v primeru iz 3. točke največ
za šest mesecev; v primeru iz 4. točke pa, dokler otrok ne dopolni
enega leta oziroma dveh let starosti.

3. oddelek: VZGOJNI UKREPI
169. člen
(1) Za izvršitev vzgojnih ukrepov skrbi center, pristojen po kraju
bivanja; če mladoletni storilec kaznivega dejanja (v nadaljnjem
besedilu: mladoletnik) nima stalnega prebivališča, pa tisti center,
kjer je sedež sodišča, ki je izreklo ukrep.

(4) Zoper sklep o zavrnitvi prošnje za odložitev je dovoljena
pritožba v treh dneh po vročitvi sklepa na predsednika višjega
sodišča oziroma predsednika Republiškega senata za prekrške,
ki je dolžan v treh dneh izdati odločbo.

(2) Sodišče ali sodnik za prekrške, ki je izrekel vzgojni ukrep,
pošlje pravnomočno odločbo o vzgojnem ukrepu v izvršitev
pristojnem centru v osmih dneh po izvršljivosti odločbe.

(5) Pritožba odloži izvršitev odločbe.

(3) Minister, pristojen za pravosodje, izda v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialne zadeve, podrobnejše predpise o izvrševanju
vzgojnih ukrepov, razen vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni
dom.

Sredstva za izvrševanje vzgojnih ukrepov zagotavlja Republika
Slovenija.

170. člen

174. člen

(1) Pristojni center mora začeti izvrševati vzgojni ukrep najpozneje
v tridesetih dneh od prejema odločbe, s katero je izrečen.

(1) Zavod, v katerem se izvršuje zavodski ukrep, odpusti
mladoletnika takoj, ko dobi pravnomočno odločbo o pogojnem
odpustu, spremembi, ustavitvi ali nadomestitvi zavodskega
vzgojnega ukrepa oziroma ko preteče z zakonom predvidena
najdaljša doba za izvrševanje tega ukrepa.

173. člen

(2) Če je izrečen zavodski ukrep oddaje v vzgojni zavod, določi
center vzgojni zavod za usposabljanje otrok in mladoletnikov, v
katerem se bo izvrševal vzgojni ukrep, in začetek izvrševanja
ukrepa; o tem mora obvestiti najmanj osem dni pred začetkom
izvrševanja ukrepa mladoletnika in vzgojni zavod, ki mu pošlje
tudi odločbo, s katero je izrečen vzgojni ukrep, in podatke, ki so
pomembni za izvrševanje tega ukrepa.

(2) Mladoletniku, ki je neposredno pred koncem šolanja oziroma
pred izpitom in bi mu odpustitev onemogočila ali ga ovirala
dokončati šolo oziroma opraviti izpit, lahko zavod, v katerem se
izvršuje vzgojni ukrep, na njegovo prošnjo ali prošnjo njegovega
zakonitega zastopnika in s privolitvijo pristojnega centra omogoči,
da obiskuje šolo do konca šolskega leta oziroma da dela izpit.

(3) Vzgojni zavod je dolžan sprejeti mladoletnika, ki ga napoti
center.

(3) Glede odpusta in pomoči mladoletniku po odpustu iz zavoda,
v katerem se izvršuje vzgojni ukrep, se smiselno uporabljajo
določbe 109. do 111. člena tega zakona. Pristojni center je še
posebej dolžan vsakemu mladoletniku po odpustu iz zavoda, v
katerem se izvršuje vzgojni ukrep, pomagati pri njegovem
vključevanju v življenje in mu v ta namen po potrebi, na predlog
tega zavoda pa obvezno, postaviti svetovalca.

171. člen
(1) Če se izvrševanje vzgojnega ukrepa ne more začeti ali
nadaljevati, ker je mladoletnik pobegnil ali se skriva, mora pristojni
center oziroma vzgojni zavod o tem obvestiti sodišče oziroma
sodnika za prekrške in pristojno policijsko postajo, da ga izsledi
in pripelje v vzgojni zavod, iz katerega je mladoletnik pobegnil.

175. člen

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za socialne zadeve, navodilo za izvajanje
določbe prejšnjega odstavka.

Za izvrševanje vzgojnih ukrepov, izrečenih mladoletniku v
postopku o prekršku, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona
o izvrševanju vzgojnih ukrepov, izrečenih v kazenskem postopku.

172. člen
Navodila in prepovedi

(1) Organ, ki je izrekel vzgojni ukrep, lahko na prošnjo
mladoletniki, njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika,
na predlog centra ali po uradni dolžnosti odloži izvršitev
zavodskega ukrepa:
•
1. če je mladoletnik huje bolan;
2. če v njegovi ožji družini kdo umre ali je huje bolan;
3. če mladoletnik končuje šolo ali je pred izpitom, na katerega
se je pripravljal;
4. če ima mladoletnica otroka, ki še ni star eno leto, ali če je
noseča ali če ima otroka, ki še ni star dve leti in posebni
zdravstveni, socialni in drugi razlogi zahtevajo, da sama skrbi
zanj;
5. če je potrebno, da poskrbi za varstvo in vzgojo otrok, o čemer
da mnenje center, na območju katerega prebivajo
mladoletnikovi otroci.

176. člen
(1) Izvrševanje navodil in prepovedi, ki jih sodišče izreče
mladoletniku, pripravi, vodi in nadzira pristojni center.
(2) Navodila in prepovedi, ki jih ne izvajajo pristojni centri, se
izvršujejo v organih in organizacijah, v katerih delovno področje
sodi izvajanje take dejavnosti; le-ti morajo o uspehu izvrševanja
navodil in prepovedi obveščati sodišče in pristojni center.
(3) Center obvesti sodišče, ki je mladoletniku izreklo kot vzgojni
ukrep navodilo iz prvega odstavka tega člena, ko oceni, da je
namen izvrševanja tega vzgojnega ukrepa dosežen.

(2) Prošnji za odložitev je potrebno priložiti tudi dokaze o vzrokih
za odložitev.
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177. člen

se izvaja vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod za posamezne
kategorije mladoletnikov.

Za izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila mladoletniku se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvrševanju kazni
prepovedi vožnje motornega vozila.

Oddaja v prevzgojni dom
184. člen

Nadzorstvo organa socialnega varstva

(1) Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom se izvršuje v
prevzgojnem domu za mladoletnike (v nadaljnjem besedilu:
prevzgojni dom).

178. člen
(1) Ko prejme center odločbo sodišča, s katero je mladoletniku
izrečen vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva,
določi mladoletniku svetovalca in o tem obvesti sodišče.

(2) Prevzgojni dom je notranja organizacijska enota Uprave.
(3) Nadzorstvo nad izobraževanjem mladoletnikov v prevzgojnem
domu opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

(2) Minister, pristojen za socialne zadeve, podrobneje uredi
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati svetovalci, in druga vprašanja v
zvezi z delom svetovalcev.

185. člen

179. člen

Za prevzgojni dom se smiselno uporabljajo določbe tega zakona,
ki urejajo organizacijo in delo zavodov.

(1) Svetovalec mora nameniti posebno skrb vzgoji, varstvu in
nadzorstvu mladoletnika. Pri tem se lahko obrača za strokovno
pomoč na sodišče, pristojni center ter na druge strokovne
organizacije.

186. člen
Ob sprejemu v prevzgojni dom se prouči mladoletnikova osebnost,
ugotovi njegovo zdravstveno stanje, zmožnost usposabljanja,
sposobnosti in interesi ter druge lastnosti, pomembne za vzgojo,
prevzgojo in izobraževanje ter tretma mladoletnika.

(2) Svetovalec mora zlasti skrbeti, da bo mladoletnik izvrševal
posebna navodila, če mu jih je naložilo sodišče.
180. člen

187. člen

Mladoletnikovi starši, posvojitelj, rejnik ali skrbnik morajo omogočiti
svetovalcu izvrševanje njegovih nalog.

(1) Mladoletnikom, ki so zmožni za delo in želijo delati, se omogoči
delo, ki ustreza potrebam njihovega izobraževanja ter pridobivanju
in izpopolnjevanju delovnih navad.

181. člen

(2) Za delo in nagrajevanje mladoletnikov in za gospodarsko
dejavnost prevzgojnega doma se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o delu obsojencev in o gospodarski dejavnosti
zavoda, če ni z zakonom drugače določeno.

(1) Svetovalec mora imeti z mladoletnikom ustrezne stike. Starši,
posvojitelj, rejnik ali skrbnik so dolžni obvestiti svetovalca o
razmerah, okoliščinah in pogojih, ki negativno vplivajo na izvajanje
tega ukrepa.
(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi in druge
organizacije so dolžne sodelovati s svetovalcem, če je to potrebno
za izvrševanje njegovih nalog.

(3) Mladoletniki, ki se poklicno izobražujejo, dobivajo nagrado
glede na učni uspeh in uspeh pri praktičnem delu; osnova za
nagrado je 50 % vrednosti, določene z zakonom, ki ureja poklicno
in strokovno izobraževanje.

182. člen

188. člen

(1) Center mora o uspehih izvrševanja tega vzgojnega ukrepa
poročati sodišču v rokih, ki jih sodišče določi, najmanj pa vsakih
šest mesecev.

Mladoletniki, ki se primemo vedejo in imajo uspehe pri delu oziroma
pri izobraževanju, lahko dobijo pohvale in nagrade ali druge
ugodnosti, ki se določijo v hišnem redu prevzgojnega doma.

(2) Center lahko sodišču za mladoletnike predlaga prenehanje
tega vzgojnega ukrepa, če oceni, da je namen tega vzgojnega
ukrepa dosežen.

189. člen
(1) Mladoletniki v prevzgojnem domu, ki delajo, uživajo pravice in
varstvo v skladu s splošnimi predpisi.

Oddaja v vzgojni zavod
183. člen

(2) Mladoletnike se lahko zaposli največ dve uri na dan pri delih,
ki so potrebna za vzdrževanje reda in snage v prevzgojnem
domu.

(1) Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se izvršuje v skladu s
predpisi, ki urejajo usmerjanje mladostnikov s posebnimi
potrebami.

(3) Za mladoletnike v prevzgojnem domu se lahko organizira
skupno letovanje zunaj doma. Letni počitek in skupno letovanje
se štejeta v čas prestajanja vzgojnega ukrepa.

(2) Minister, pristojen za šolstvo, določi vzgojne zavode, v katerih

(4) Letni počitek in skupno letovanje se organizirata praviloma
med šolskimi počitnicami.
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190. člen

196. člen

(1) Prevzgojni dom mora mladoletniku omogočili, da pridobiva
znanje, zlasti pa da dokonča osnovnošolsko obveznost in si
pridobi poklic. Za to prevzgojni dom organizira osnovnošolsko in
poklicno izobraževanje v skladu s predpisi o osnovni šoli in drugimi
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.

Posameznemu mladoletniku lahko prevzgojni dom omogoči
izobraževanje in delo zunaj doma.

(2) Iz spričevala ne sme biti razvidno, da, se je mladoletnik
izobraževal v prevzgojnem domu.

Določbe 29. člena, 31. do 41. člena, 57. do 61. člena , 64. do 69.
člena, 83. do 85. člena in 114. do 117. člena tega zakona veljajo
tudi za mladoletnike.

197. člen

191. člen

198. člen

(1) Za disciplinske prestopke se smejo izreči mladoletniku v
prevzgojnem domu naslednje disciplinske kazni:

(1) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom.

1. opomin,
2. prepoved izhoda do treh mesecev,
3. namestitev v posebnem prostoru v prostem času do sedem
dni,
4. namestitev v posebnem prostoru brez pravice do dela do
sedem dni.

(2) Življenje in delo mladoletnikov v prevzgojnem domu določa
hišni red, ki ga predpiše upravnik v soglasju z direktorjem Uprave.
Oddaja v zavod za usposabljanje

(2) Disciplinska kazen prepovedi izhoda in namestitve v
posebnem prostoru se sme mladoletniku izreči samo za hujše
disciplinske prestopke, določene v 87. členu tega zakona.

199. člen

192. člen

(1 (Vzgojni ukrep oddaje v zavod za usposabljanje se izvršuje v
zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.

Disciplinske kazni izreka disciplinska komisija, ki jo imenuje
direktor Uprave. Za disciplinski postopek se smiselno uporablja
določba 92. člena tega zakona.

(2) Sodišče v odločbi določi, v kateri zavod naj se odda
mladoletnik, ki mu je izreklo ta ukrep. Pred tem mora sodišče
dobiti mnenje posvetovalne komisije iz 151. člena tega zakona.

193. člen

200. člen

(1) Mladoletnika, ki je nevaren, ker ogroža sebe ali druge, se
lahko izloči iz skupine in namesti v poseben prostor. Ta ukrep
traja, dokler obstaja razlog za namestitev, vendar največ 12 ur.

Ministrstvo, pristojno socialne zadeve, določi, v katerih zavodih
za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju se lahko izvršuje vzgojni ukrep iz prejšnjega
člena tega zakona.

(2) Namestitev mladoletnika v poseben prostor odredi z odločbo
upravnik prevzgojnega doma oziroma tisti, ki v njegovi odsotnosti
odgovarja za delovanje prevzgojnega doma. O ukrepu je treba
takoj obvestiti domskega zdravnika in direktorja Uprave.

DRUGI DEL

194. člen
I. ORGANI ZA IZVRŠEVANJE
KAZENSKIH SANKCIJ

Poseben prostor za izvršitev disciplinske kazni iz 191. člena tega
zakona mora biti opremljen kot bivalni prostor, poseben prostor
za izvršitev ukrepa iz prejšnjega člena tega zakona pa mora biti
opremljen tako, da se preprečijo samopoškodbe in uničevanje
opreme.

1. oddelek: UPRAVA

195. člen

201. člen

(1) V prevzgojnem domu se organizira vzgojno delo po programu
vzgojnega dela v skladu z ustreznimi določbami zakona, ki ureja
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladoletnikov z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju.

(1) V Republiki Sloveniji izvršuje kazenske sankcije Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(2) Kazni zapora in mladoletniškega zapora, kazni zapora,
izrečene v postopku o prekršku, ter kazni zapora, izrečene po
drugih predpisih, se izvršuje v zavodih, ki so dislocirane notranje
organizacijske enote Uprave. Zavodi imajo lahko dislocirane
oddelke.

(2) Če se mladoletnik ni sposoben prilagajati delu in življenju po
programu vzgojne skupine, v katero je bil napoten, se lahko
premesti v posebno vzgojno skupino z intenzivnejšim postopkom.
(3) O premestitvi mladoletnika odloča upravnik na predlog vodje
strokovne skupine.
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202. člen

(3) Za obsojence, ki so nevarni, ker ogrožajo druge, je mogoče
organizirati posebej varovan oddelek v okviru zavoda. V ta oddelek
razvršča nevarne obsojence upravnik zavoda s soglasjem
direktorja Uprave.

(1) Uprava v okviru delovnega področja, določenega z zakonom:
- skrbi za uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb,
- skrbi za razvoj specifičnih, psiholoških, socialnih, pedagoških,
socioloških ter drugih oblik in metod dela z zaprtimi osebami,
- skrbi za razvoj socialnega dela in postpenalne obravnave zaprtih
oseb,
- skrbi za zdravstveno varstvo zaprtih oseb,
- skrbi za usklajeno izvajanje drugih kazenskih sankcij,
- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično
in drugo opremo paznikov,
- skrbi za razvoj sistemov zavarovanja zaprtih oseb,
- predlaga izboljšanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij,
- odloča na prvi stopnji v upravnem postopku, kadar je tako
določeno z zakonom,
- zbira in obdeluje statistične in druge podatke o izvrševanju
kazenskih sankcij,
- skrbi za varovanje sodnih zgradb,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.

(4) V okviru posameznega zavoda je mogoče izvajati strožji in
svobodnejši režim prestajanja kazni zapora.
207. člen
(1) V zavodih morajo biti med seboj ločeni obsojenci in osebe,
kaznovane za prekršek, mladoletne osebe od polnoletnih, kakor
tudi moški od žensk.
(2) Obsojenci se pošiljajo v zavode po navodilu o pošiljanju in
razporejanju obsojencev, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje.
(3) Pri napotitvi obsojencev, ki jim je bila izrečena kazen zapora
do treh let (107. člen Kazenskega zakonika), je treba upoštevati
tudi, ali so osebnostno urejeni oziroma je mogoče utemeljeno
pričakovati, da ne bodo zlorabili svobodnejšega režima prestajanja
kazni.

(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje Uprava
z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi
zainteresiranimi organizacijami.

(4) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za napotitev
obsojencev, ki jim je bila izrečena kazen do petih let zapora.

203. člen
(1) Uprava v izrednem ali vojnem stanju opravlja naloge s svojega
delovnega področja tako, da z obrambnim načrtom določi svojo
organiziranost, oblike in metode dela nastalim razmeram.

(5) Ali obsojenec iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
izpolnjuje pogoje za prestajanje kazni zapora v odprtem oziroma
polodprtem zavodu ali oddelku, oceni sodišče, ki je izreklo kazen
na prvi stopnji.

(2) Pooblaščene uradne osebe Uprave so v izrednem ali vojnem
stanju razporejene na delovno dolžnost v Upravi.

208. člen

(3) Materialno tehnična sredstva, zemljišča in objekti Uprave so
v izrednem ali vojnem stanju v uporabi Uprave.

(1) Z&vod ima hišni red, v katerem je v skladu s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi natančneje določeno življenje
in delo obsojencev v zavodu.

204. člen

(2) Hišni red predpiše upravnik zavoda v soglasju z direktorjem
Uprave.

(1) Zavode ustanavlja in odpravlja Vlada Republike Slovenije z
uredbo.

209. člen

(2) Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v zavodih
in njihovih oddelkih določi direktor Uprave s pravilnikom.

(1) Uradni jezik v zavodih je slovenščina.

(2) Direktorja uprave nadomešča namestnik.

(2) V zavodih na območjih občin, v katerih živita avtohtoni
italijanska in madžarska narodnostna skupnost, je uradni jezik
tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih zavodi
poslujejo, vodijo postopke, izdajajo upravne akte v slovenščini in
v jeziku narodnostne skupnosti, če obsojenci uporabljajo italijanski
oziroma madžarski jezik.

(3)Delo zavoda vodi upravnik zavoda. Upravnik zavoda je višji
upravni delavec in je za svoje delo in za delo zavoda odgovoren
direktorju Uprave.

(3) Kadar je zavod na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijanščini
oziroma v madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana
v istem jeziku.

206. člen

(4) Obsojenca, ki ne obvlada uradnega jezika, mora zavod
seznaniti z gradivom in svojim delom v njegovem jeziku in mu
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.

205. člen
(1) Delo uprave vodi direktor.

(1) Zavodi s strožjim režimom prestajanja kazni zapora so zaprti
zavodi, zavodi s svobodnejšim režimom pa so polodprti in odprti
ter se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja
svobode gibanja obsojencev. Podrobnejše kriterije določi minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom.

210. člen
(1) Ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi morajo biti dostopni
obsojencem med prestajanjem kazni zapora.

(2) Po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja se
lahko razlikujejo tudi oddelki znotraj zavoda.
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(2) Obsojencem morajo biti na voljo tudi vsi mednarodni pravni
akti, ki jih je ratificirala Republika Slovenija in se nanašajo na
izvrševanje kazenskih sankcij in varstvo človekovih pravic.
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211. člen

(2) Minister, pristojen za pravosodje, lahko med delovnim
razmerjem, kakor tudi po prenehanju delovnega razmerja delavca
Uprave v utemeljenem primeru razreši dolžnosti varovanja
državne, uradne ali druge skrivnosti.

Zavodi so dolžni zagotoviti brezplačno pravno pomoč obsojencem
za varstvo njihovih pravic, določenih v tem zakonu in v predpisih,
izdanih na njegovi podlagi.

216. člen
Nadzorstvo nad zavodi

(1) Minister, pristojen za pravosodje, podeljuje na predlog posebne
komisije zavodom, prevzgojnemu domu za mladoletnike, njihovim
delavcem in zunanjim sodelavcem priznanja za izjemne uspehe
širšega družbenega pomena, ki prispevajo k boljšemu izvrševanju
kazenskih sankcij ter k razvoju in krepitvi humanizacije
postopanja z zaprtimi osebami.

212. člen
(1) Nadzorstvo glede zakonitega ravnanja z obsojenci opravljajo
ministrstvo, pristojno za pravosodje, in predsednik okrožnega
sodišča, na območju katerega je zavod oziroma njegov oddelek.
Pooblaščena uradna oseba ministrstva, pristojnega za pravosodje,
oziroma predsednik okrožnega sodišča se seznani pri obsojencih
o ravnanju z njimi ter izvajanju njihovih pravic, na njihovo željo tudi
brez navzočnosti delavcev zavoda.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše natančneje pogoje
za podeljevanje priznanj iz prejšnjega odstavka, sestavo komisije
in postopek za podeljevanje priznanj.

(2) Če ministrstvo, pristojno za pravosodje; oziroma predsednik
okrožnega sodišča iz prejšnjega odstavka pri nadzorstvu
ugotovijo, da so bile kršene pravice obsojencev, ukrenejo vse
potrebno za zagotovitev pravic obsojencev.

217. člen
Delavcj Uprave morajo med stavko opravljati vsa dela in naloge,
ki zagotavljajo varnost in nemoteno delovanje Uprave, pazniki pa
morajo tudi spremljati in varovati priprte osebe po odredbi sodišča.

(3) Nadzorstvo iz prvega odstavka tega člena je treba omogočiti
tudi varuhu čiovekovih pravic v skladu z zakonom o varuhu
človekovih pravic in po mednarodnih aktih pooblaščenim pristojnim
organom za varstvo človekovih pravic in za preprečevanje
mučenja, nečloveškega, poniževalnega postopka in kaznovanja.

218. člen
Delavec Uprave, ki uveljavi pravico do pokojnine, ima pravico do
povračila stroškov za selitev iz kraja, v katerem je služboval, v
kraj, v katerem se želi nastaniti, če je bil v kraj službovanja
premeščen ali razporejen zaradi nemotenega opravljanja nalog
Uprave.

(4) Nadzorstvo nad izobraževanjem obsojencev v zavodih
opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(5) Strokovni nadzor in upravni nadzor nad zdravstveno
dejavnostjo zavoda se izvajata v skladu z zakonom, ki .ureja
zdravstveno dejavnost.

Pooblaščene uradne osebe
219. člen

2. oddelek: DELAVCI ZAVODOV

Pooblaščene uradne osebe so dolžne opravljati vse uradne
naloge, tudi kadar je izvršitev nalog povezana z nevarnostjo za
njihovo življenje.

213. člen
Za delavce Uprave se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki
urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni drugače določeno.

220. člen
Pooblaščene uradne osebe imajo posebno izkaznico, ki jo izda
minister, pristojen za pravosodje, ki s pravilnikom predpiše tudi
obrazec izkaznice.

214. člen
(1) Delavci Uprave so delavci s posebnimi dolžnostmi in posebnimi
pooblastili (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene uradne osebe) in
drugi delavci.

221. člen
Pooblaščeni uradni osebi pripada za vsako začeto leto delovne
dobe nad pet let v zavodu dodatek na stalnost v višini 0,5 %
osnovne plače.

(2) Pooblaščene uradne osebe so delavci, ki opravljajo naloge
varovanja in nadzora (pazniki), direktor Uprave, upravniki
zavodov in vodje dislociranih oddelkov zavodov.

222. člen

(3) V pravilniku o sistemizaciji delovnih mestu se določi tista
delovna mesta, na katerih delajo pooblaščene uradne osebe.

(1) Pooblaščena uradna oseba, ki je uveljavila pravico do starostne
ali invalidske pokojnine, ima pravico do odpravnine po splošnih
predpisih.

215. člen

(3) Ob smrti pooblaščene uradne osebe se njeni družini izplača
odpravnina v skladu s prejšnjim odstavkom.

(1) Delavci Uprave so dolžni varovati državno, uradno ali drugo
skrivnost, s katero se seznanijo pri opravljanju nalog. Dolžnost
varovanja državne, uradne ali druge skrivnosti traja tudi po
prenehanju delovnega razmerja v Upravi.
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(2) Kot posebni delovni pogoji se štejejo: delo ob nedeljah in
praznikih in delct prostih dneh, delo v deljenem delovnem času,
delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redna
oblika dela, pripravljenost za delo na domu, v določenem kraju ali
na delovnem mestu.
I
(3) Če narava dela zahteva, se delo v zavodu opravlja v izmenah,
ki jih določi z razporedom upravnik zavoda oziroma vodja
dislociranega oddelka zavoda.

223. člen
(1) Uprava ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost
pooblaščenih uradnih oseb za opravljanje dela.
(2) Zdravstveno komisijo imenuje direktor Uprave in ima pet
članov, od katerih so najmanj trije zdravniki.
(3) Pooblaščena uradna oseba, za katero komisija iz prvega
odstavka tega člena oceni, da ni sposobna za opravljanje svojega
dela, je pa sposobna za drugo delo v Upravi, se razporedi na
drugo delo, ki ustreza stopnji njene strokovne usposobljenosti in
zdravstvenemu stanju, oziroma se ji omogoči poklicna
rehabilitacija, če je to potrebno.

(4) V izjemnih razmerah lahko upravnik zavoda v soglasju z
direktorjem Uprave odredi odložitev ali prekinitev letnega dopusta
pooblaščenih uradnih oseb.

(4) Po razporeditvi iz prejšnjega odstavka se zadeva odstopi v
nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega
zavarovanja.

228. člen
Pooblaščena uradna oseba prejema med začasno zadržanostjo
zaradi bolezni, nesreče pri delu ali v drugih primerih, določenih s
predpisi o zdravstvenem varstvu, razen v primeru začasne
zadržanosti zaradi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega
člana, ko prejema nadomestilo plače po splošnih predpisih,
nadomestilo plače v višini plače za poln delovni čas brez dodatkov
za delo v posebnih pogojih.

(5) Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja
nalog Uprave, obdrži pooblaščena uradna oseba osnovno plačo,
ki bi jo prejemala za prejšnje delo, če je to zanjo ugodnejše.
(6) Če komisija iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da
pooblaščena uradna oseba ni sposobna za opravljanje svojega
ali drugega dela v Upravi, pošlje zadevo v nadaljnji postopek
pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaradi priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja.

229. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba ne sme opravljati dela, ki bi jo
oviralo pri opravljanju nalog Uprave, ali dela, ki bi škodovalo ugledu
Uprave, oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti Uprave.

224. člen

(2) Dela, ki jih pooblaščena uradna oseba ne sme opravljati,
določi direktor Uprave.

Uprava zavaruje pri zavarovalnici pooblaščene uradne osebe za
primer smrti ali trajne izgube splošne delovne zmožnosti.

(3) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena
določi Vlada Republike Slovenije odstotek povečanja osnovne
plače pooblaščenih uradnih oseb.

225. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki pri opravljanju službene naloge
ali v zvezi z opravljanjem take naloge izgubi življenje, se na stroške
Uprave pokoplje v kraju na območju Republike Slovenije, ki ga
določijo njeni ožji sorodniki.

230. člen
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na pooblaščene uradne
osebe, veljajo tudi za druge delavce, za katere je tako določeno
v pravilniku o sistemizaciji.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka imajo ožji sorodniki umrlega
delavca pravico do enkratne denarne pomoči. Ta pomoč ne sme
znašati manj kot znašajo vsota plače in drugih osebnih prejemkov,
ki jih je pooblaščena uradna oseba prejela v zadnjih šestih
mesecih.

Pazniki
231. člen

(3) O višini enkratne pomoči iz prejšnjega odstavka odloči direktor
Uprave.

(1) Delovno razmerje paznika lahko sklene, kdor izpolnjuje poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje posebne
pogoje:

(4) Denarna pomoč iz drugega odstavka tega člena se izplača
poleg odpravnine.

- da ima končan najmanj štiriletni program srednjega
izobraževanja,
- da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti za delo v zavodu.
•
(2) Psihofizične sposobnosti se določijo v pravilniku o sistemizaciji
delovnih mest.

226. člen
Pooblaščenim uradnim osebam pripada poleg pravic iz delovnega
razmerja v skladu z zakonom, ki ureja ta vprašanja za delavce v
državnih organih, dodatno še en dan letnega dopusta zaradi
zahtevnosti dela.
227. člen

(3) Pred sklenitvijo delovnega razmerja mora paznik opraviti
preizkus psihofizičnih sposobnosti za delo.

(1) Pooblaščene uradne osebe morajo opravljati delo v posebnih
delovnih pogojih, kadar je to potrebno za izvajanje nalog zavoda.
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(2) O odstranitvi je paznik-vodja izmene dolžan takoj obvestiti
upravnika zavoda oziroma vodjo oddelka zavoda. V posebnem
prostoru sme ostati obsojenec do odločitve upravnika ali vodje
oddelka zavoda, vendar največ 12 ur.

232. člen
(1) Paznik mora v šestih mesecih po sprejemu v delovno razmerje
uspešno opraviti predpisano usposabljanje in zahtevan preizkus
znanja. Program usposabljanja predpiše minister, pristojen za
pravosodje.

237. člen

(2) Če paznik ne opravi preizkusa iz prejšnjega odstavka, mu po
preteku odpovednega roka preneha delovno razmerje.

Določbe 235. in 236. člena tega zakona veljajo smiselno tudi za
osebe, kaznovane v postopku za prekršek in po drugih predpisih,
in za mladoletnike.

(3) Po opravljenem izpitu iz prvega odstavka tega člena mora
paznik pred direktorjem Uprave dati prisego, ki se glasi:

238. člen

»Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in
nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje
naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«.

(1) Za zagotovitev varnosti, reda in discipline smejo pazniki opraviti
osebni pregled obsojenca, pregled bivalnih prostorov, pregled
osebne prtljage obsojencev, identifikacijo oseb, ki prihajajo v zavod
ali ovirajo delo paznikov, pregled obiskovalcev zavoda s
tehničnimi sredstvi ter identifikacijo in odstranitev osebe, ki se
brez dovoljenja nahaja v označenih prostorih zavodov, kjer je
gibanje omejeno.

233. člen
(1) Paznik mora vsakih pet let pred posebno komisijo opraviti
preizkus strokovnega znanja in psihofizičnih sposobnosti za delo.
(2) Paznika, ki preizkusa ne opravi, se razporedi po splošnih
predpisih o razporeditvi na drugo delovno mesto.

(2) Pazniki imajo pravico preprečiti vstop in izstop vozilu ali osebi
s prtljago, če pregled zahtevajo na vidnem mestu objavljena pravila
varovanja, oseba pa ne dovoli njihovega pregleda.

(3) Način opravljanja preizkusa ter sestavo komisije iz prvega
odstavka tega člena določi direktor Uprave.

239. člen
234. člen
(1) Pazniki so oboroženi in enotno uniformirani.

(1) Pazniki imajo pravico uporabiti prisilna sredstva zoper
obsojence, če drugače ne morejo preprečiti bega, napada,
samopoškodbe ali večje materialne škode.

(2) Vozila, ki se uporabljajo za opravljanje nalog varovanja in
nadzora, so posebno označena in opremljena.

(2) Telesna sila se sme uporabiti tudi, če drugače ni mogoče
zagotoviti izvršitve ukaza, ki je izdan v mejah pooblastil.

(3) Minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom predpiše
nošenje, hrambo in vzdrževanje orožja, vrsto, izgled in način
nošenja uniforme ter uporabo, označitev in opremo vozil.

(3) Za prisilna sredstva iz prvega odstavka tega člena se štejejo:
- sredstva za vklepanje in vezanje,
- telesna sila,
- plinski razpršilec
- gumijevka,
- opozorilni strel,
- strelno orožje z gumijastim in ostrim strelivom
- službeni psi.

235. člen
(1) Pazniki skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v
zavodu, spremljajo obsojence zunaj zavoda in nadzirajo obsojence
na zunanjih deloviščih.
(2) Pazniki lahko opravijo preizkus alkoholiziranosti ali prisotnosti
prepovedane droge pri obsojencu, če so znaki, da je v zavodu ali
ob prihodu v zavod pod vplivom alkohola ali droge.

(4) Paznik sme uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim lahko
z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri ga
uporabi, opravi uradno nalogo.

(3)Paznik mora zasledovati pobeglega obsojenca, dokler obstoja
možnost prijetja.

(5) O vsaki uporabi prisilnega sredstva zoper obsojenca je treba
takoj obvestiti Upravo.

(4) Pazniki lahko opravljajo tudi varovanje sodnih zgradb. Pri
opravljanju teh nalog imajo pazniki pravice in dolžnosti v skladu z
zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Minister za pravosodje
podrobneje predpiše organizacijo varovanja sodnih zgradb.

240. člen
(1) Pri opravljanju uradnih nalog sme paznik uporabiti strelno
orožje samo, če ne more drugače:
- zavarovati življenja ljudi,
- odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je ogroženo
njegovo življenje,
- odvrniti napada na objekt, ki ga varuje, če je pri tem ogroženo
življenje ljudi v njem,
- odvrniti napada na osebo, ki jo varuje.

236. člpn
(1) Paznik-vodja izmene, izjemoma paznik, sme obsojenca
odstraniti iz skupnih bivalnih in drugih prostorov in ga odvesti v
poseben prostor, če je podan utemeljen sum:
- da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
ali če resno grozi, da bo storil tako kaznivo dejanje,
- da se pripravlja na beg ali upor,
- da kakorkoli ogroža sebe ali druge,
- da huje ovira druge pri delu, počitku ali razvedrilu.
poročevalec, št. 6

(2) Za preprečitev bega iz zaprtega oziroma posebej varovanega
zavoda ali oddelka sme paznik zoper pobeglega obsojenca
uporabiti strelno orožje z gumijastimi naboji.
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(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sme
paznik uporabiti strelno orožje šele, če ne more z drugimi sredstvi,
ki jih določajo predpisi o opravljanju službe, zagotoviti izvršitve
uradne naloge. Pred vsako uporabo strelnega orožja mora paznik,
kadar okoliščine to dopuščajo, tistega, zoper katerega naj bi se
uporabilo strelno orožje, opozoriti s klicem in opozorilnim strelom.

(2) Gospodarske dejavnosti Uprave so sestavni del izvrševanja
kazni zapora v Republiki Sloveniji.

(4) Paznik, ki opravlja uradno nalogo pod neposrednim vodstvom
predpostavljenega, sme uporabiti strelno orožje samo po
njegovem ukazu. Uporabo strelnega orožja se sme ukazati le v
primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena.

247. člen

(3) Gospodarske dejavnosti Uprave se opravljajo v javnem
interesu.

(1) Gospodarske dejavnosti Uprave se organizirajo:
- kot terapevtske in učne delavnice v tistih zavodih, kjer je to
potrebno za izvajanje izobraževalnih in korektivnih dejavnosti
obsojencev,
- kot režijski obrati v tistih zavodih, ki se zaradi zagotavljanja
večjih možnosti dela obsojencev ukvarjajo tudi s proizvodnjo
izdelkov in storitev za potrebe Uprave in potrebe drugih organov.

241. člen
(1) Uprava zagotovi pravno pomoč pazniku, zoper katerega je
uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja
uradnih nalog, ki jih je po oceni Uprave opravil v skladu s predpisi.
(2) Oceno poda komisija, ki jo imenuje direktor Uprave.

(2) Za delovanje terapevtskih in učnih delavnic se smiselno
uporabljajo predpisi s področja izobraževanja.

(3) Če je bil paznik obsojen zaradi kaznivega dejanja iz druge
alinee prvega odstavka 231. člena tega zakona, mora sodišče
pravnomočno sodbo poslati direktorju Uprave.

(3) Režijski obrati se ustanovijo v skladu z določbami zakona, ki
ureja upravo, za njihovo delovanje pa se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

242. člen

248. člen

Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje uredi izvrševanje
nalog paznikov.

Kadar zaradi večjega obsega gospodarskih dejavnosti, posebnih
značilnosti teh dejavnosti, povezovanja s poslovnimi partnerji,
tehničnih, ekonomskih in drugih razlogov ni smotrno ustanoviti
režijskega obrata, se lahko ustanovi javni gospodarski zavod ali
javno podjetje po določbah zakona, ki ureja gospodarske javne
službe.

Vzgojna služba
243. člen

249. člen

Naloge vzgojne službe opravljajo psihologi, pedagogi, sociologi,
vzgojitelji, socialni delavci, inštruktorji in učitelji praktičnega pouka.

V posameznem zavodu se lahko glede na velikost zavoda,
posebne značilnosti zavodskih programov, velikost in posebnosti
gospodarskih dejavnosti ter iz drugih razlogov organizirajo
gospodarske dejavnosti v več organizacijskih oblikah.

244. člen
(1) Delavci vzgojne službe skrbijo za takšno organizacijo življenja
in dela v zavodu, ki pospešuje ustrezno vključitev obsojenca v
normalno življenje na prostosti po prestani kazni.

250. člen
Ustanovitelj posameznih organizacijskih oblik gospodarskih
dejavnosti Uprave je Vlada Republike Slovenije, ki v ustanovnem
aktu uredi vprašanja, ki izhajajo iz namena ustanovitve posamezne
organizacijske oblike, ter druga vprašanja v skladu z določbami
zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Delavci vzgojne službe pripravljajo program individualnega
tretmaja obsojenca in skrbijo za njegovo realizacijo, organizirajo
in vodijo skupinske oblike tretmaja obsojencev ter sodelujejo pri
načrtovanju in izvajanju vseh ostalih ukrepov, s katerimi se
poizkuša doseči boljšo psihosocialno prilagoditev obsojencev.
245. člen

3. del

Inštruktorji in učitelji praktičnega pouka so delavci v gospodarskih
dejavnostih zavodov, ki skrbijo za poklicno, in delovno
usposabljanje obsojencev ter sodelujejo v izvajanju programov
tretmaja.

I. KAZENSKE DOLOČBE

251. člen

II. GOSPODARSKA DEJAVNOST

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 5,000,000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba:

246. člen

1. če opravlja določeno gospodarsko dejavnost, ki ji je
prepovedana z varnostnim ali varstvenim ukrepom prepovedi
določene gospodarske dejavnosti (168. člen tega zakona);

(1) Za zagotavljanje možnosti dela obsojencev v času prestajanja
kazni zapora se v Upravi organizirajo ustrezne gospodarske
dejavnosti.
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II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. če omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti in
dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno odločbo
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja določenega
poklica, določene samostojne dejavnosti ali kakšne dolžnosti
(159. člen tega zakona).

257. člen
Za gospodarske enote se do izdaje ustanovnega akta, vendar
najdalj eno leto po uveljavitvi tega zakona, uporabljajo predpisi, ki
veljajo za gospodarske družbe.

(2) Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 300.000,00 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz 1 točke prejšnjega odstavka.

258. člen
252. člen

(1) Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne
dobe s povečanjem, se za pooblaščene uradne osebe uporablja
določba 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list SRS, št. 17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/
93, 71/94, 29/95 in 10/98) v zvezi z 99. členom zakona o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) in zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96).

(1) Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 100.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek tisti, ki se izmika odvzemu vozniškega dovoljenja ali
vpisu prepovedi vožnje motornega vozila v vozniško dovoljenje
ali vpisu v evidenco o prepovedih izdaje vozniškega dovoljenja
(124., 160., 164. člen tega zakona).
(2) Z denarno kaznijo od 30.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek tisti, ki med prestajanjem kazni zapora v<jzi
tiste vrste oziroma kategorije motornega vozila, za katero mu je
sodišče izreklo prepoved vožnje ali odvzem vozniškega dovoljenja
(97. člen tega zakona).

(2) V enem letu od uveljavitve tega zakona se opravi revizija
delovnih mest v Upravi, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem.

253. člen

259. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 150.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek tisti, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, samostojne dejavnosti ali dolžnosti (158. člen
tega zakona) ali varnostni ukrep prepovedi samostojnega
opravljanja dejavnosti ali poklica, če to prepoved prekrši (163.
člen tega zakona).

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za pooblaščene uradne osebe uporablja določba 112. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/
78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93) v zvezi s 136.
členom zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80,
38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93)

254. člen

260. člen

Z denarno kaznijo od 5.000,00 SIT do 20.000,00 SIT se kaznuje
pogojno odpuščeni obsojenec, če se v osmih dneh po prihodu v
kraj, kjer namerava stalno prebivati, ne javi pristojni upravni enoti
ali ne sporoči spremembe kraja prebivanja, dokler je na pogojnem
odpustu (106. člen tega zakona).

(1) Do sprejema predpisa, ki bo urejal pogoje za upokojevanje
pooblaščenih uradnih oseb, ima pooblaščena uradna oseba, ki
ima najmanj 30 (moški) oziroma 25 (ženska) let pokojninske
dobe, od tega najmanj 15 let s statusom pooblaščene uradne
osebe, in dopolni najmanj 45 (moški) oziroma 40 (ženska) let
starosti, v roku šest mesecev po vložitvi zahteve pravico do
upokojitve.

255. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000,00 SIT do 1,000.000,00 SIT se
kaznuje za prekršek vzgojni zavod, ki ne sprejme mladoletnika,
ki mu je izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod (170. člen
tega zakona).

(2) Pokojnina se pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega odstavka
odmeri v višini 65 % pokojninske osnove. Za vsako leto
pokojninske dobe nad 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) se
pokojnina poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar največ do
85 % pokojninske osnove.

(2) Z denarno kaznijo od 10.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se
kaznuje odgovorna oseba vzgojnega zavoda, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

(3) Pooblaščena uradna oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, ima v obdobju
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona pravico do upokojitve.

256. člen

261. člen

Predlog za uvedbo postopka o prekrških iz tega zakona vložijo
organi, ki so pristojni za nadzor nad izvrševanjem posameznih
določb zakona.

Vlada Republike Slovenije izda predpise o nazivih, pogojih za
pridobitev nazivov in posebnih označb paznikov najpozneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

poročevalec, št. 6
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262. člen

264. člen

Predpise na podlagi tega zakona morajo pristojni ministri izdati
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
263. člen

Zavodi in prevzgojni dom za mladoletnike morajo hišne rede
uskladiti z določbami tega zakona ter na podlagi zakona izdanih
predpisov v šestih mesecih po izdaji pravilnika o izvrševanju
kazni zapora oziroma pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa
oddaje v prevzgojni dom.

Do izdaje ustreznih predpisov, najdalj pa eno leto po uveljavitvi
tega zakona, ostanejo v veljavi:

265. člen

1. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list, SRS, št. 3/
79),
2. Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni
dom (Uradni list SRS, št. 3/79),
3. Pravilnik o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb
kazenskih poboljševalnih zavodov (Uradni list SRS, št. 3/79,
2/83 in 23/87 in Uradni list RS, št. 10/91),
4. Pravilnik o načinu in odmerjanju plačila za delo obsojencev in
o nagradah za delo mladoletnikov v prevzgojnem domu
(Uradni list SRS, št. 3/79),
5. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje
kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS,
št. 41/97),
6. Navodilo o vodenju evidenc in zbiranju statističnih podatkov
o osebah na prestajanju kazni zapora in mladoletnikih v
prevzgojnem domu (Uradni list SRS, št. 3/79),
7. Navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi
vzgojnega ukrepa (Uradni list SRS, št. 12/79).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o
posebnih skladih gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih
zavodov in njihovi uporabi (Uradni list SRS, št. 3/79, 17/84),
266. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87,
39/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93 71/94, 29/95 in 10/
98), razen določbe 21. člena, ki ostane v veljavi do ustreznega
predpisa, in določb členov 145 in 145 a do 145 č.
267. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

EVA- 1999 -2011 -0009
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. redni seji, dne
25.11.1999, ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij ■ druga obravnava sklenil, da predlog zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

V besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo so vključeni vsi
sprejeti amandmaji, ki so zaradi preglednosti natisnjeni z
odebeljenim tiskom.
Zaradi novo sprejetega 18.a člena je bilo opravljeno ustrezno
preštevilčenje členov od 19. člena dalje, prejšnje številke členov
so razvidne v oklepaju.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 11., 19., 37., 49.,
53., 59., 71., 94., 97., 99., 105., 123., 124., 126., 129., 136., 137.,
138., 160., 161., 165., 175., 200., 201., 211., 214., 215., 224.,
236., 240., 253., 256. in 260. členu. Poleg tega je bil z amandmajem
sprejet novi 18.a člen, sprejeta pa sta bila tudi amandmaja k
naslovu 5. oddelka I. poglavja in k 3. oddelka II. poglavja.

poročevalec, št. 6

Zaradi očitne pomote v besedilu drugega odstavka 201. člena
(prej 200. člena) je predlagatelj opravil redakcijski popravek, ki ne
spreminja vsebine tega določila.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

Predlog zakona je usklajen z Acquis Comm. za 24. delovno
skupino, ki se nanaša na varstvo človekovih pravic in svoboščin.

Zakon o Izvrševanju kazenskih sankcij

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

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

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

Predlog zakona je popolno usklajen s pravnimi viri ES, navedenimi
v Uvodu k predlogu zakona za prvo obravnavo, kot je navedeno
v točki 2 a.

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki zadevajo
ta zakon.

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

Predlog zakona je v celoti usklajen z mednarodnimi akti, ki se
nanašajo na pravice oseb, ki jim je odvzeta prostost in ki so
našteti v II. poglavju - razlogi za sprejem zakona - predloga zakona,
kot je bil pripravljen za prvo obravnavo v Državnem zboru (EPA
688 - II - prva obravnava - Poročevalec DZ št. 5/99 z dne
29.1.1999).

Da.
61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
Še ne.
71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA, OECD. Univerza...)

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

Niso sodelovali.

/

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

Revidiran Državni program RS za prevzem pravnega reda ES
do konca leta 2002 določa sprejem in uveljavitev zakona v prvem
trimesečju leta 2000.

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Podpis ministra
oziroma predstojnika organa:

Kot je navedeno v točki 2 a.

Tomaž Marušič
minister za pravosodje
za
N. Marinšek, l.r.

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

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPURLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPURLIKE

FINSKE

SPODBUJANJU

IN

ZAŠČITI

IN

0

NALOŽB

(RFISZN)
- EPA 1044 - II -

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
• - dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Vatjana BRUNČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 6. januarja 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
FINSKE O SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB,
)

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

2. člen

1. člen

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi:

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan v
Helsinkih 1. junija 1998.
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SPORAZUM
med

Vlado
Republike Slovenije
in

Vlado
Republike Finske

o spodbujanju in
zaščiti naložb
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Finske, v
nadaljevanju pogodbenici, sta se

vlagateljev druge pogodbenice in sprejema take naložbe na svojem
ozemlju v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje v obojestransko
korist obeh držav in da ohranjata poštene in pravične razmere za
naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice,

2. Pogodbenica prejemnica zagotovi naložbam vlagateljev druge
pogodbenice na svojem ozemlju pošteno in pravično
obravnavo ter popolno in trajno zaščito in varnost.
3. Pogodbenica prejemnica z neupravičenimi, samovoljnimi ali
diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju ne ovira
vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju,
uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z njimi.

ob spoznanju, da bosta spodbujanje in zaščita naložb na podlagi
tega sporazuma spodbujala poslovne pobude,
sporazumeli, kot sledi:

4. Pogodbenica prejemnica v okviru svoje zakonodaje
dobronamerno obravnava prošnje vlagateljev za potrebna
dovoljenja v zvezi z naložbami na svojem ozemlju, vključno z
dovoljenji za zaposlovanje vodilnega poslovodnega in
strokovnega osebja po njihovi izbiri ne glede na njihovo
državljanstvo.

1. člen
Opredelitev pojmov
Za namen tega sporazuma:
1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga
vlagatelji ene pogodbenice vložijo na ozemlju druge
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi, in zlasti,
vendar ne izključno:

3. člen
Obravnava naložb
1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge
pogodbenice ali dohodek, ki je z njimi povezan, so deležni
obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo pogodbenica
prejemnica podeljuje naložbam in ustvarjenim dohodkom svojih
vlagateljev ali vlagateljev katere koli tretje države, kar je
ugodnejše.

a) premičnine in nepremičnine ter vse druge stvarne pravice,
kot so zakup, hipoteka, zaseg in zastava;
b) deleže, delnice, obveznice in kakršno koli drugo obliko
udeležbe v družbi;
c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršno koli drugo
dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost;

2. Vlagateljem ene pogodbenice druga pogodbenica glede
upravljanja, vzdrževanja, uporabe in uživanja naložb ali
razpolaganja z njimi priznava obravnavo, ki ni manj ugodna
od tiste, ki jo ta pogodbenica prejemnica priznava svojim
vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države, kar je
ugodnejše.

d) pravice intelektualne lastnine in
e) koncesije, vključno s koncesijami za iskanje, pripravljanje,
črpanje ali izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom,
upravnim aktom ali pogodbo podeljuje pristojni organ.

3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice
kakršno koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegij na
podlagi:

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje
investira ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot
naložbo.

a) kakršnega koli obstoječega ali prihodnjega
prostotrgovinskega območja, carinske unije ali skupnega
trga, katerih članica je ali lahko postane ena ali druga
pogodbenica,

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in
vključuje zlasti, vendar ne izključno dobiček, dividende, obresti,
licenčnine, kapitalski dobiček ali druge oblike dohodka,
povezanega z naložbami.

b) katerega koli mednarodnega sporazuma ali katere koli
domače zakonodaje, ki se v celoti ali pretežno nanaša na
obdavčenje,

3. Izraz "vlagatelj" pomeni:
a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice
v skladu z njeno zakonodajo, in

c) katere koli mnogostranske konvencije ali pogodbe v zvezi
z naložbami, katere članica je ali lahko postane ena ali
druga pogodbenica.

b) pravne osebe, ustanovljene po zakonu te pogodbenice.
4. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje vsake pogodbenice pod njeno
suverenostjo, vključno s teritorialnim morjem in zračnim
prostorom, kakor tudi morska območja, nad katerim vsaka
pogodbenica uresničuje suverene pravice ali jurisdikcijo v
skladu z notranjim in mednarodnim pravom.

4. člen
Razlastitev
1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice se na ozemlju
pogodbenice prejemnice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali
se v zvezi z njimi sprejeti drugi ukrepi z enakim učinkom, kot
ga ima razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju
"razlastitev"), razen če so v javnem interesu, na
nediskriminacijski podlagi v skladu z zakonitim postopkom in
za takojšnje, učinkovito in ustrezno nadomestilo.

5. Izraz »pogodbenica prejemnica« pomeni pogodbenico, na
ozemlju katere je izvedena naložba.
2. člen
Spodbujanje in zaščita naložb

2. Tako nadomestilo je enako pošteni tržni vrednosti razlaščene
naložbe v času, tik preden je razlastitev postala znana (v
nadaljevanju "datum vrednotenja").

1. Pogodbenica prejemnica spodbuja na svojem ozemlju naložbe
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8. člen
Spori med vlagateljem in pogodbenico

3. Taka poštena tržna vrednost je izražena v prosto zamenljivi
valuti na podlagi tržnega menjalnega tečaja, ki za to valuto
velja na datum vrednotenja. Nadomestilo vključuje tudi obresti
po trimesečni londonski medbančni obrestni meri (LIBOR)
od dneva razlastitve do dneva dejanskega plačila.

1. Vsak spor med vlagateljem ene pogodbenice in drugo
pogodbenico se rešuje po mirni poti.
2. Če tak spor ne more biti rešen v treh (3) mesecih po datumu
zahteve za rešitev, lahko prizadeti vlagatelj predloži spor
bodisi:

4. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima pravico
zahtevati, da sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice
takoj pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v
skladu z načeli iz tega člena.

a) pristojnemu sodišču pogodbenice ali
b) v spravo ali arbitražo prek Mednarodnega centra za
reševanje investicijskih sporov (ICSID), ustanovljenega
na podlagi Konvencije o reševanju investicijskih sporov
med državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na
voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965, ali

5. člen
Nadomestilo za izgube
Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije,
narodne vstaje, izrednega stanja ali kakega podobnega dogodka
na ozemlju pogodbenice prejemnice, ta pogodbenica priznava v
zvezi s takimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino ali
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, nič manj ugodno obravnavo kot
svojim vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje države, kar je
za vlagatelja ugodnejše. Vsako plačilo, opravljeno na podlagi tega
člena, je takoj unovčljivo in prosto prenosljivo.

3. Razsodba je dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu
in se izvrši v skladu z domačo zakonodajo.

6. člen
Prenos plačil

9. člen
Spori med pogodbenicama

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami in zlasti,
vendar ne izključno:

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma se, kolikor je mogoče, rešujejo s pogajanji.

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje
ali razvoj naložb;

2. Če spora tako ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih po
datumu, ko je ena ali druga pogodbenica zahtevala ta
pogajanja, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice
predloži arbitražnemu sodišču.

c) ad-hoc arbitražnemu sodišču,' ki se, če se stranki v sporu
ne dogovorita drugače, ustanovi po Arbitražnih pravilih
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko
pravo (UNCITRAL).

b) dohodkov;

3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer
na naslednji način. V dveh (2) mesecih od prejema zahtevka
za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana
arbitražnega sodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana
tretje države, ki se po odobritvi obeh pogodbenic imenuje za
predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik se imenuje v
treh (3) mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva
člana.

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo;
d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe;
e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5.
člena tega sporazuma;
f) plačil, ki izhajajo iz poravnave spora;

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali če iz
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se zaprosi
po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča,
ki ni državljan ene ali druge pogodbenice ali iz kakršnega koli
drugega razloga ne more opraviti te naloge, da opravi
potrebna imenovanja.

g) zaslužkov in drugih prejemkov državljanov iz tujine,
zaposlenih v zvezi z naložbo.
2. Vsaka pogodbenica nadalje jamči, da se prenosi opravijo po
tržnem menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa za
gotovinske posle v valuti, v kateri se prenos opravi.
7. člen
Subrogacija

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in
zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana
arbitražnega sodišča in svojega zastopstva v arbitražnem
postopku. Pogodbenici prevzameta stroške za predsednika
in druge stroške v enakih delih. Glede delitve stroškov lahko
arbitražno sodišče odloči tudi drugače. Glede vseh drugih
zadev arbitražno sodišče samo določi svoj poslovnik.

Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta imenuje, opravi plačilo svojemu
vlagatelju na podlagi jamstva, danega v zvezi z naložbo na ozemlju
druge pogodbenice, potem ta druga pogodbenica, ne da bi
posegala v pravice prve pogodbenice po 9. členu, prizna prenos
vseh pravic in terjatev vlagatelja na prvo pogodbenico ali njeno
agencijo, ki jih bo upravičena uresničevati na podlagi subrogacije
v enakem obsegu kot odškodovana stranka.
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Sporazum začne veljati trideseti (30.) dan po datumu prejema
zadnjega uradnega obvestila.

10. člen
Uporaba drugih pravil
Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe
ali prihodnje obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg
tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi
naložbam vlagateljev iz druge pogodbenice zagotavljala
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bodo taka
pravila v obsegu, kolikor so ugodnejša, prevladala nad tem
sporazumom.

2. Sporazum velja za začetno obdobje petnajstih (15) let in se
pod istimi pogoji šteje za obnovljenega za nadaljnjih petnajst
(15) let in tako naprej, razen če ena ali druga pogodbenica
vsaj dvanajst (12) mesecev pred iztekom veljavnosti pisno
ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da sporazum
odpoveduje.
3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja
veljavnosti sporazuma, določbe od 1. do 11. člena veljajo še
za obdobje petnajstih (15) let po datumu prenehanja veljavnosti
tega sporazuma.

11. člen
Uporaba sporazuma
Ta sporazum se uporablja za vse naložbe ne glede na to, ali so
bile izvedene pred začetkom njegove veljavnosti ali po njem,
vendar pa se ne uporablja za noben spor v zvezi z naložbo, ki se
je začel, ali za nobeno terjatev v zvezi z naložbo, ki je bila
poravnana, pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika
podpisala ta sporazum.

12. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti

Za Vlado
Republike Slovenije:

Za Vlado
Republike Finske:

1. Pogodbenici se uradno obvestita, ko so izpolnjene
notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma.

dr. Marjan Senjur l.r.

Ole Norrback l.r.

Sestavljeno v dveh izvodih v Helsinkih dne 1. junija 1998 v
angleškem jeziku.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV

Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama,
je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Finske o spodbujanju in zaščiti naložb, ki ga je za Vlado Republike
Slovenije podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj,
gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado Republike Finske pa minister
za evropske zadeve in zunanjo trgovino, gospod Ole Norrback,
je bil podpisan v Helsinkih, 01. junija 1998, v angleškem jeziku.

Sporazum je sklenjen za dobo petnajst let in se tiho podaljšuje za
nadaljnja petnajstletna obdobja, razen če ga najmanj dvanajst
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in
na način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe
sporazuma veljale še nadaljnjih petnajst let po datumu njegove
prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem
veljavnosti sporazuma.

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb je recipročen, bilateralen
akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka
kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja pravne varnosti
naložb vlagateljev obeh pogodbenic.
V Sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
čigar teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že izvršenih
naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga pogodbenici
vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim naložbam,
oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz tretjih držav.

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb ratificira Državni zbor
Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov.

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov,
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov.
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Poročilo o

IZVAJANJU

ZAKONA

REPUBLIKE

SLOVENIJE

ORVEZNOSII

IZ

POSLOV

0

POROŠTVIH

ZA

GOSPODARSKIH

DRUŽB

RESTRUKTURIRANJA

DOLGOV

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 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 je na 141. seji dne 6/1 -2000 sprejela:
- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O POROŠTVIH
REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA
OBVEZNOSTI
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA DOLGOV,

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti,
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

ki ga pošilja na podlagi 14. člena Zakona o poroštvih Republike
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in poslov
restrukturiranja dolgov.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 6.1.2000

>
POROČILO
O IZVAJANJU ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOEVENIJE ZA
OBVEZNSTI GOSPODARSKIH DRUŽB
IZ POSLOV RESTRUKTURIRANJA DOLGOV

Zakon o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov je
bil objavljen v Uradnem listu št. 69/94. Spremembe in dopolnitve zakona o poroštvih RS za
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov, ki so se nanašale na urejanje
hipotekarnega zavarovanja,
so bile objavljene v Uradnem listu št. 13/95. Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona, objavljen v Uradnem listu št. 35/96 je določal, da glede
restrukturiranja dolgov do bank upnic odloča arbitražna komisija, kar je privedlo do pobude
za oceno ustavnosti določil 7. in 12. člena zakona.

Na osnovi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov je bil v letu 1996 objavljen javni razpis o dajanju poroštev
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov
(Uradni list RS, št. 44/96). Ministrstvo za gospodarske dejavnosti seje kot izvajalec zakona in
podpisnik poroštvenih pogodb odločilo izvajati samo tisti del zakona, ki ni bil sporen.

Ustavno sodišče je 16.10.1998 izdalo odločbo (Uradni list RS, št.70/98), s katero je odločilo,
da 7. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov v delu, ki se nanaša na 12.a
člen (razen prvega odstavka), 12.b člen in 12.c člen, ni v neskladju z ustavo. Obrazložitev
odločbe Ustavnega sodišča glede vloge bančnega sektorja v procesu prestruktiriranja realnega
sektorja v obdobju tranzicije, je vplivala na dodeljevanje poroštev Republike Slovenije iz
naslova restrukturiranja dolgov, kar se odraža v številu in višini izdanih poroštev.

V skladu s 14 členom zakona, skupna višina tistih delov glavnic obveznosti, za katere da
Republika Slovenija poroštva zaradi restrukturiranja, ob nastanku obveznosti ne sme presegati
20 milijard SIT. V skladu s 15. členom zakona je Republika Slovenije dala poroštva bankam,
ki so odobrile kredite pod pogoji 16. člena zakona tudi naslenjim podjetjem: TAM d.d.,
Maribor, AM BUS d.o.o., Ljubljana (in BREST Cerknica). Skupna višina glavnic, za katere
so se dala ta poroštva naj bi znašala največ 800.000.000 SIT.

Poroštva iz naslova restrukturiranja dolgov po posameznih gospodarskih družbah in
kronološkem zaporedju izdajanja, prikazuje naslednja tabela:
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TABELA 1: Pregled poroštev RS, izdanih na podlagi zakona o poroštvih RS za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov ( v tekočih cenah)
Zap.
št.

Naziv gospodarske družbe

1
2

A\tomontaža - Bus d.o.o,
Ljubljana
TAM d.d.. Maribor

3

Kmetijski kombinat Ptuj

4
5
9

10
11

12
13

14
15

16
17
18

GEP Tika d.o.o.,
Trbovlje
LAMA d.d., Dekani

Leto
izdaje
poroštva
1994
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
1994
SKB banka d.d., Ljubljana
1994
SKB banka d.d., Ljubljana
1996
Slovenska zadružna kmetijska
banka d.d., Ljubliana
1996
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
1996
Nova kreditna banka d.d.,
Maribor
1996
LB Banka Zasavje d.d.,
Trbovlje
1997
Splošna banka koper d.d.,
Koper
1997
LB banka Domžale d.d.,
Domžale
Banka

UNI VERZALE
Industrija oblačil
Domžale d.d., Domžale
LIP
Radomlje
d. d., LB banka Domžale d.d.,
Domžale
Radomlje
Nova ljubljanska banka d.d.,
TITAN KAMNIK
Ljubljana
SKB banka d.d., Ljubljana
ORO-PROMES d.o.o., SKB banka d.d., Ljubljana
Koper
Slovenska investicijska
VEGA Proizvodnja
banka
d.d., Ljubljana
optičnih naprav d.d.,
Ljubljana
SKB banka d.d., Ljubljana
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
Gorenjska banka d.d., Kranj
PEKO d.d., Tržič
Dolenjska banka d.d.,
NOVOTEKS Tkanina
Ljubljana
d.d., Novo mesto
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
Banka Zasavje d.d., Trbovlje
TKI Hrastnik
SKB banka Ljubljana
Banka Koper d.d., Koper
Splošna plovba d.o.o.,
Portorož
Slovenska investicijska
PLANIKA d.d., Kranj
banka d.d., Ljubljana
SKB banka Ljubljana

25. januar2000

77

Pogodbeni znesek
zavarovan
s poroštvom RS
252.000.000,00
468.000.000,00
80.000.000,00
129.163.980,48
80.318.268,68
251.314.509,36 j
146.440.566,29
1.948.364.513,60
129.600.000,00

1997

230.489.885,88

1997

110.723.200,00

1997
1998

225.547.520,00
345.772.080,00

1998

538.877.342,66

1998
1998

154.677.787,20
71.288.363,20

1998
1988

261.665.600,00
190.755.075,04

1999

45.584.372,00

1998
1998
1999

288,000.000,00
437.666.060,58
2.880.998.709,60

1999

4.096.339,20

1999

235.242.430,18
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20
21

22

23

1999
Gorenjska banka d.d., Kranj
1999
PLUT AL d d., Ljubljana SKB banka d.d., Ljubljana
1999
Slovenska investicijska
banka d.d., ljubljana
. 1999
Slovenska zadružna in
kmetijska banka d.d.,
Ljubljana
1999
Banka Koper d.d., Koper
PIVKA Perutninarstvo
d.d., Neverke
1999
Nova ljubljanska banka d.d.,
CEMOS
INTERNATIONAL
Ljubljana
d.d., Koper
1999
Banka Koper d.d., Koper
1999
A banka d.d., Ljubljana
IUV- Industrija usnja
Vrhnika
1999
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
1999
Pomurska banka d.d.,
INDIP d.d., Lendava
Murska Sobota
SKUPAJ

552.522.660,44
704.243.951,60
153.229.513,00
98.871.524,82

475.393.318;80
112.768.090,50

610.366.876,20
504.879.129.20
1.032.630.819,00
49.189.887,80
13.800.682.375,31

Iz tabele razvidno, da znaša nominalna vrednost glavnic restrukturiranega dolga, za katere
jamči Republika Slovenija, 13.800.682.375,31 SIT, oziroma, daje bil poroštveni potencial
izkoriščen v višini 69 % . Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je sklenilo 34 poroštvenih
pogodb z bankami. V skladu z zakonom se poroštvo realizira ob pogoju, da je bil nad
podjetjem uveden stečajnih postopek.
Komisija za izbor in rešitev vlog, prispelih na javni razpis pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti je izdelala predlog za izdajo poroštva pravnim osebam, ki so izpolnjevale pogoje
razpisa in merila za izbiro prosilcev in so uspele konsolidirati obveznosti do vseh bank in z
njimi sklenile sporazume o restrukturiranju dolgov.
Pri nekaterih podjetjih denarni tok ni omogočal servisiranja rednega dolga. Nelikvidnost je
imela vzroke v strukturni neusklajenosti naložb in virov sredstev, saj so podjetja dolgoročne
naložbe financirale s kratkoročnimi viri. V primeru, da so bila podjetja nesolventna, je
finančno restrukturiranje spremljala tudi organizacijska preobrazba podjetja, ob pogoju, daje
podjetje imelo zagotovljen trg. Uspešnost procesa restrukturiranja in sposobnost odplačevanja
dolgov po spremenjenih pogojih so podjetja dokazovala z elaborati, ki so jih potrdile tudi
banke.
V vseh navedenih primerih restrukturiranja se je spremenila ročnost odplačila kreditov.
Moratorij traja najmanj 3 leta, odplačilo kredita pa najmanj 4 leta, v posameznih primerih pa
je skladno z zakonskimi določili skupna odplačilna doba kredita tudi do 10 let. V večini
primerov seje redefinirala realna obrestna mera kreditov. V začetnem obdobju v letu 1996 se
je znižala iz 12 % in več odstotkov na 9 %. Relativno visoki stroški financiranja so bili
posledica nenormalno visokih obrestnih mer in /ali visoke stopnje zadolženosti. S tendenco
padanja dolgoročnih obrestnih mer pa se je v letošnjem letu znižala obrestna mera na 6 % in
manj, kar pripomore k znižanju stroškov financiranja, saj se z jamstvom Republike Slovenije
iz naslova restrukturiranja dolgov zniža tveganje upnika.
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V letu 1998 in 1999 se instrument restrukturiranja dolgov kombinira z instrumentom obveznic
Republike Slovenije. Z kapitalizacijo dolga, tako s strani bank kot države in reprogramom, se
lahko uspešno zaključi finančno restukturiranje podjetja, tako da so pričakovani rezultati v
bilancah uspeha in stanja ter finančni tokovi pozitivni. V nekaterih primerih je bil instrument
poroštev Republike Slovenije iz naslova restrukturiranja dolgov sestavni del načrta finančne
reorganizacije podjetja v postopku prisilne poravnave. Ker pri ločitvenih upnikih-bankah
prisilna poravnava nima želenih učinkov, so se banke vključile v sanacijo preko instrumenta
poroštev Republike Slovenije. Z dvigom hipotek na kredite v višini 80 % restrukturiranega
dolga so banke omogočile podjetjem, da so z zastavo prostih hipotek prišle do novih likvidnih
sredstev za tekoče poslovanje. K posameznim poroštvenim pogodbam, ki so bile sklenjene v
začetni fazi izvajanja zakona so banke sklenile anekse, na osnovi katerih se sprostile hipoteke,
ob istočasnem znižanju obrestnih mer in podaljšanju moratorija (npr. TIKA Trbovlje).
Instrument garancij je pripomogel k finančni reorganizaciji podjetij in k preobrazbi oz.
sanaciji celotnega podjetja.
K finančni preobrazbi podjetij je prispevala tudi konverzija terjatev upnikov (v skladu z
zakonskimi določili) v lastniški kapital. S spremembo lastniške strukture pa so novi lastniki
prevzeli tudi nadzor nad poslovanjem podjetij, kar prispeva k transparentnosti poslovanja.
Vloga poroštev se je spreminjala z gospodarskim razvojem. V začetnem obdobju izvajanja
zakona je ta instrument blažil šoke oz. posledice prilagajanja podjetij v tranziciji tržnim
pogojem gospodarjenja (izguba trga itd.). V poznejšem obdobju je bilo poroštvo iz naslova
restruktrukturiranja dolgov osnovni element finančnega prestrukturiranja, ki se je kombiniral
tudi z drugimi oblikami poslovnega restrukturiranja. Poroštva so se dodeljevala
industrijskemu sektorju in gospodarskim družbam iz drugih gospodarskih področij. V
začetnem obdobju izvajanja zakona je največ poroštev prejela podjetja s področja dejavnosti
kovin in kovinskih izdelkov (okrog 27%), v zadnjem obdobju pa so poroštva iz
restrukturiranja dobile banke za obveznosti podjetij iz področja delovno intenzivnih panog,
kot proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov (v višini 18,8 %; npr. PEKO, PLANIKA). V
določenih primerih pa predstavljajo poroštva instrument regionalne politike (INDIP
LENAVA)
Porazdelitev poroštev po standardni klasifikaciji dejavnosti je razvidna iz naslednje tabele:
Tabela 2:
Oznaka
SKD
dejavnosti
A
I
DB
DC
DE
DG
DI
DJ
DK
DM
DN
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Poroštva po SKD dejavnostih

NAZIV DEJAVNOSTI
kmetijstvo
promet, skladiščenje in zveze
proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov
Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov
Proizvodnja papirja, založništvo, tiskarstvo
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
proizvodnja dr.nckovinskih mineralnih izdelkov
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
proizvodnja strojev in naprav
proizvodnja vozil in plovil
proizvodnja pohištva, druge pred.dej.
SKUPAJ
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Procentni
delež
3,3
20,9
2,1
18.8
1,1
5,3
5,5
26,9
3,4
11,0
1,7
100
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Poroštva iz naslova restrukturiranje dolgov so element državni pomoči, ki ga država lahko
uporabi za reguliranje ekonomije v primeru nedelovanja tržnih mehanizmov. Ocenjujemo, da
je ta instrument izpolnjeval kriterije in cilje na področju prestrukturiranja, regionalne politike,
zmanjševanja stopnje nezaposlenosti, odpravljanja posledic naravnih nesreč oz. drugih
nepredvidljivih dogodkov (PIVKA PERUTNINARSTVO). Nekaterim podjetjem bo ta
instrument pomagal, da se prestrukturirajo in pripravijo na spopad z močno konkurenco ob
vstopu v Evropsko unijo. Smatramo, da je bila v navedenih primer državna pomoč
ekonomsko upravičena in da bo služila širšim družbenim interesom.
Instrument državnih poroštev lahko v tej obliki pripomore k restrukturiranju podjetij do
vstopa v EU. V skladu z 92. členom Evropskega sporazuma poroštva kot oblika državne
pomoči ne bodo smela omejevati konkurence in bodo morala biti kompatibilna s skupnim
trgom. Po vstopu v EU bo potrebno vse nove garancije notificirati skladu z direktivami EU iz
področja finančnih transferov in transakcij in ugotavljati ali utemeljevati, ali gre pri
posameznih primerih za dodeljevanje garancij v specifičnih okoliščinah (pomoč regiji, kjer je
življenjski standard nizek, velika stopnja nezaposlenosti, pomoč pri odpravi težav v razvoju
ekonomskih aktivnosti itd.). V EU so izdali usmeritve glede dodeljevanja garancij pred
desetimi leti (Commision letter to Member States, april 1989). V EU spadajo med dovoljene
državne pomoči kratkoročne garancije
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Dopolnitev gradiva

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

PRENEHANJU

URANOVE

POSLEDIC

URANA

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

TRAJNEM

IZKORIŠČANJA

RUDE

IN

PREPREČEVANJU

RUDARJENJA

ŽIROVSKI

V

RUDNIKU

VRH

- EPA 1040 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu, št. 310-12/99-1
(Z5)zdne 27.12.1999, skaterim je poslala v obravnavo predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju

posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - skrajšani
postopek Izjavo o skladnosti predloga zakona ali drugega
splošnega akta s predpisi evropskih skupnosti,

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude In preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh - skrajšani postopek - EPA 1040 - II - Je bil ob|avljen v Poročevalcu
št. 5, dne 19. Januarja 2000.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Ngslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh - skrajšani postopek

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

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
Slovenščino?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri tezlk?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlsila ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

Akt ni predmet obveznosti iz "Evropskega sporazuma o
pridružitvi".
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Dušan Plchler, l.r.

Akt ni predmet prava ES.

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
dr.Pavel Gantar, l.r.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
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NAROČILNICA
Ime in priimek:

|

Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

,

Podjetje:
Davčna številka:
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Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
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Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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