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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

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

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 25.1.2002 ob
določitvi kandidta, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe
namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Poslanec Roman Jakič še naprej opravlja funkcijo člana,
nadomestnega člana oziroma člana in vodja v delovnih telesih
oziroma delegacijah, katerih član, nadomestni član oziroma član
in vodja je bil, dokler je na podlagi drugega odstavka 14. člena
zakona o poslancih, opravljal funkcijo poslanca.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o varnosti
cestnega prometa - EPA 27 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 1.2.2002 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o varnosti
cestnega prometa - skrajšani postopek (ZVCP-B, EPA 27-III), na
Podlagi 185. člena poslovnika sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah zakona o varnosti cestnega
prometa se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o delovnih razmerjih - EPA 274 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.1.2002 ob
obravnavi predloga zakona o delovnih razmerjih - druga
obravnava (ZDR, EPA 274-II) na podlagi drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
18. februar 2002

SKLEP
Predlog zakona o delovnih razmerjih za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
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BELEŽKE
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA 0

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

(ZZVZZ?)
- skrajšani postopek - EPA 423 - III
Skupina poslancev, s prvopodpisanim Gezo
Džubanom, je dne 31.januarja 2002 predložila v
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembi
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek
(EPA 423 - III).
Dne 8. septembra 2000 je skupina poslancev, s
prvopodpisanim Borutom Pahorjem, predložila v
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembi
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-F) - skrajšani postopek (EPA 1314
- II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon. Ker zakonodajni postopek predloga
zakona, ki ga je predložila skupina poslancev, s
prvopodpisanim Borutom Pahorjem še ni končan, je
predsednik Državnega zbora, na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/
2000, 3/2001, 9/2001 in 13/2001) zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila
skupina poslancev, s prvopodpisanim Gezo
Džubanom.

Skupina poslancev DZ
prvopodpisani Geza Džuban
Ljubljana, 31. januar 2002
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92, 15/94, 19/94 in 44/94 odločba US RS) ter 174. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list,
št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 95/99-odločba US, 46/00,
3/01, 9/01, 13/01, 52/01-odločba US ) vlagajo podpisani
poslanci
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU
in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem.

18. februar 2002

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za
manj zahtevne spremembe zakona.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval prvopodpisani.
S spoštovanjem,
1. Geza Džuban
2. Feri Horvat
3. Jožef Špindler
4. Andrej Gerenčer
5. Ciril Pucko

poročevalec, št. 15

zavarovanci upravičeni do vračila potnih stroškov, ki jih imajo
zaradi diagnostike in zdravljenja v drugem kraju. Predlagana
rešitev bi pomenila nediskriminatorno ravnanje zavarovalnice
napram zavarovancem,ki koristijo zdravstvene storitve izven
regije, zlasti pri vračilu potnih stroškov.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA

Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS., št.99/01) so predvsem v
39.členu kršile načelo enakopravne dostopnosti do zdravstvenih
storitev.

3.

FINANČNE POSLEDICE

Zakon bo imel finačne posledice za blagajno Zdravstvenega
zavarovanja.

Istega dne kot spremembe zakona so namreč začela veljati tudi
Navodila za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do potnih
stroškov in spremstva, ki jih je na novo oblikoval ZZZS.
V največji stiski so ljudje s periferije, zlasti tam, kjer je prisotna že
velika stopnja brezposelnosti (primer Pomurja,...). Tako nimajo
ljudje enakih možnosti in dostopnosti do kakovostnih zdravstvenih
storitev. Prizadeti pa ostajajo najrevnejši prebivalci.

II. BESEDILO ČLENOV:
1.člen

Problem pri teh navodilih je v tem, da določajo formulacijo:" do
povračila potnih stroškov so upravičeni bolniki, ki več kot trikrat
mesečno potujejo v drug kraj zaradi zdravljenja in diagnostike."
ZZZS je torej določil, da morata biti izpolnjena oba pogoja.

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
se v 39.členu v tretjem odstavku črta beseda „večkrat na mesec".
2. člen

2.

PREDLAGANE REŠITVE

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

V predlogu zakona je predlagana rešitev, po kateri bodo

III. OBRAZLOŽITEV
Predlagana rešitev ukinja diskriminatorno ravnanje zavarovalnice

napram zavarovancem, zlasti pri vračilu potnih stroškov.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti imajo pravico do povračila
prevoznih stroškov, kadar uveljavljajo zdravstvene storitve v
specialistično-ambulantni ali bolnišnični dejavnosti v kraju izven
svojega bivališča.

39. člen

Bolniki, ki zaradi zdravljenja in diagnostike večkrat na mesec
potujejo v drug kraj, imajo pravico do povračila potnih stroškov.

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki
obsegajo prevozne stroške, stroške prehrane in nastanitve med
potovanjem in bivanjem, v primeru napotitve na zdravljenje v
tujino.

Postopek za uresničevanje pravic do povračila stroškov iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena in merila za njihovo
povračilo zavarovani osebi določi Zavod.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

POLITIČNIH

STRANKAH

(ZPolS-B)
skrajšani postopek - EPA 438 - III

skrajšanem postopku, ker spremembe in dopolnitve zakona
pomenijo usklajevanje z zakonodajo Evropske unije in ne
predstavljajo zahtevnejših sprememb zakona.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1711-0048
Številka: 027-02/2001-1
Ljubljana, 07.02.2002

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbor Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 7.2.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH - EU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o političnih strankah obravnava po

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
SKRAJŠANI POSTOPEK
7.2.2002

PREDLOG ZAKON A
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH
STRANKAH
(EVA: 2001-1711-0048)
I. UVOD

OCENA STANJA
Pravico do političnega združevanja v Republiki Sloveniji ureja Zakon o političnih
strankah (Uradni list RS, štev. 62/94, 13/98 - odi. US, 1/99 in 70/2000). Na
njegovi podlagi je trenutno v Sloveniji registriranih 34 političnih strank.
Uveljavljanje pravice do ustanavljanja političnih strank zakon omejuje na
državljane Republike Slovenije, saj lahko politično stranko na podlagi 4. člena
zakona ustanovi le najmanj 200 polnoletnih državljank in državljanov Republike
Slovenije.
Prav tako zakon na državljanstvo veže tudi pravico do včlanjevanja v stranke. V 6.
členu namreč določa, da članica ali član stranke lahko postane državljanka
oziroma državljan, ki podpiše pristopno izjavo o članstvu, ob pogojih, ki jih
določa ta zakon oziroma statut stranke. Zakon določa posebne pogoje le za
mladoletne osebe, v ostalem pa določanje dodatnih pogojev prepušča samim
strankam. Kljub temu statuti strank v glavnem ne določajo dodatnih pogojev.
Tujcem včlanjevanje v stranke ni dovoljeno, saj tujec oziroma tujka na podlagi 7.
člena zakona ne more postati članica oziroma član stranke oziroma član organov
stranke, lahko pa postane, če tako določa statut stranke, častni član stranke.
Zaradi takšne pravne ureditve državljanom držav članic Evropske unije, ki jim bo
v Republiki Sloveniji po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Evropski
uniji z zakonom priznana volilna pravica, ni izrecno priznana tudi pravica do
političnega združevanja.

RAZLOGI ZA SPREJEM
Zakonodaja Evropske unije neposredno pravice do političnega združevanja
državljanov držav članic, ki prebivajo v drugi državi članici ne ureja. Ureja le
določene pravice, ki so vezane na evropsko državljanstvo, ki ga uvaja Pogodba o
ustanovitvi Evropske skupnosti v drugem oddelku za vse državljane članic in jim
na tej podlagi podeljuje vrsto (ne pa vseh) pravic.

poročevalec, št. 15

Pomembna pravica, vezana na evropsko državljanstvo, je volilna pravica, ki jo
določa Pogodba v členu 19.b (prej 8.b člen). Navedeni člen priznava vsakemu
državljanu Evropske unije s prebivališčem v državi članici, katere ni državljan,
pravico voliti ter kandidirati na volitvah v Evropski parlament kakor tudi na
občinskih volitvah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države.
Podrobnejšo ureditev pogojev za uveljavljanje volilne pravice državljanov Unije,
ki prebivajo v državi članici, pa niso njeni državljani, za volitve v Evropski
parlament oziroma za volitve v lokalnih skupnostih določata direktivi Sveta
Evropske unije 93/109 ES z dne 6.12.1993 in 94/80 ES z dne 19.12.1994.
Direktivi določata tudi pogoje za zagotavljanje enakosti in nediskriminacije teh
državljanov Unije pri uveljavljanju aktivne in pasivne volilne pravice v Evropski
parlament in na občinskih volitvah, v primerjavi z državljani države, v kateri to
pravico uveljavljajo, z določenimi pridržki. Pri tem sami direktivi v uvodnih
določbah ugotavljata, da uporaba 8.b člena ( sedaj 19.b člena) Pogodbe ne
predpostavlja popolne uskladitve volilnih sistemov držav članic. Ugotavljajta tudi,
da načelo sorazmernosti, določeno v 3.b členu (sedaj 5. členu) Pogodbe prav tako
ne dopušča, da bi zakonodaja Skupnosti na tem področju "šla dlje od potrebnega,
da se doseže ta cilj".
Za uveljavitev volilne pravice državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, pa
niso njeni državljani, je torej potrebno s spremembo predpisov zagotoviti
uveljavitev načela enakosti in nediskriminacije med državljani države prebivanja
in državljani drugih držav, članic Unije in jim priznati tudi druge pravice, v
obsegu, ki jim zagotavlja enakopravno uveljavljanje te pravice.
Po sedaj veljavnem Zakonu o lokalnih volitvah ( Uradni list RS, 72/93, 7/94,
33/94 - odločba US, 70/95), lahko kandidata določajo tako volivci s podpisi, kot
tudi politične stranke. Pri tem lahko stranka kandidira osebo, ki ni član te stranke.
Ob spremembi navedenega zakona, in uveljavitvi Zakona o volitvah v Evropski
parlament, ki bosta uveljavila volilno pravico državljanov Unije, bi to sicer
pomenilo, da je državljanom Evropske unije zagotovljena možnost kandidiranja
tako na listah, ki jih določijo volivci, kot tudi na listah političnih strank. Vendar
pa je načelo "enakosti in nediskriminacije" potrebno razumeti tako, da morajo
biti državljanom Unije, ki bodo po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v
Evropski uniji, pridobili volilno pravico v Republiki Sloveniji, zagotovljene tudi
enake možnosti, da bodo na liste političnih strank tudi dejansko uvrščeni. To pa
jim je mogoče zagotoviti le z možnostjo včlanjevanja v politične stranke.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagane spremembe zakona predstavljajo uskladitev Zakona o političnih
strankah z 19.b členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter z
direktivama Sveta Evropske unije 93/109 ES in 94/80 ES.
Predlagane določbe zagotavljajo izenačitev možnosti državljanov Unije, ki bodo
po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Uniji, v Republiki Sloveniji
pridobili volilno pravico za volitve v Evropski parlament in za volitve v lokalnih
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skupnostih, z možnostmi državljanov Republike Slovenije, da uveljavijo pasivno
volilno pravico, to je, da so uvrščeni na kandidatne liste političnih strank.
Sprememba zakona pa tudi zagotavlja enakopravnost članstva strank, ne glede na
njihovo državljanstvo.

FINANČNE POSLEDICE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sprememba zakona ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev, potrebnih za
njegovo izvajanje.

poročevalec, št. 15
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, štev. 62/94, 13/98 - odi. US, 1/99
in 70/2000) se v 7. členu črta besedilo: "oziroma član organov stranke", besedilo
člena pa postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prvega odstavka lahko postane članica oziroma član stranke
državljanka oziroma državljan države članice Evropske unije, ki mu je v
Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica, če izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega člena."
2. člen
V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena se ne nanaša na članarine in
prispevke, ki jih stranka pridobiva od svojih članov."
3. člen
V 28. členu se v 10. točki prvega odstavka za besedami: "sredstva iz tujine" doda
vejica in besedilo: "razen sredstev iz sedmega odstavka 21. člena tega zakona".

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

18. februar 2002
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:
Tujcem je v Republiki Sloveniji na podlagi 7. člena zakona prepovedano članstvo
v političnih strankah. Prepoved se posledično nanaša tudi na članstvo v organih
strank. Lahko pa tujec, če statut stranke to dopušča, postane častni član stranke.
Sprememba določbe 7. člena predstavlja za državljane Evropske unije, ki bodo po
polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji, v Sloveniji imeli
priznano volilno pravico, izjemo od prej navedenega pravila. Priznana pravica do
članstva v političnih strankah, bo zagotavljala dejansko izenačitev vseh volivcev v
možnostih uveljaviti pasivno volilno pravico, to je, pod enakimi pogoji postati
kandidat politične stranke na listah kandidatov za volitve v Evropski parlament
oziroma za volitve v lokalnih skupnostih.
Z uveljavitvijo možnosti, da se tudi državljani Unije, ki imajo v Republiki
Sloveniji volilno pravico, včlanijo v stranke, pa je potrebno odpraviti tudi
omejitev, da tujec ne more postati član organov stranke. Takšna določba bi za
navedene državljane Unije predstavljala diskriminacijo članstva, za druge tujce pa
je nepotrebna, saj ne morejo postati člani strank in prepoved članstva v organih
stranke izhaja že iz te prepovedi.
K 2. členu:
Peti odstavek 21. člena zakona prepoveduje strankam financiranje iz tujine, pri
čemer se šteje kot takšno financiranje vsakršno pridobivanje sredstev ali
opravljanje storitev iz tujine (prispevki tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb ,
prihodki od premoženja stranke iz tujine, volila in darila iz tujine ter vsakršno
drugo pridobivanje sredstev ali storitev).
Takšna določba že sedaj onemogoča državljanom Republike Slovenije, ki živijo v
tujini in so člani političnih strank, plačevanje članarine in prispevkov stranki, kar
jih postavlja v neenakopraven položaj z drugimi člani. Z uveljavitvijo določbe 1.
člena predloga zakona pa je sprememba te določbe, v kolikor se nanaša na
članarine in prispevke članov stranke iz tujine, nujna. Pri tem pa seveda veljajo
vsa pravila financiranja, kot jih določa zakon.
K 3. členu:
Določba predstavlja uskladitev kazenske določbe z materialno določbo 1. člena
predloga zakona.

poročevalec, št. 15
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
7.člen
Tujec oziroma tujka ne more postati članica oziroma član stranke oziroma član
organov stranke, lahko pa postane, če tako določa statut stranke, častni član
stranke.
21.člen
Stranka pridobiva sredstva iz:
1. članarine;
2. prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb;
3. prihodkov od premoženja;
4. daril;
5. volil;
6. proračuna;
7. dobička iz dohodka podjetja katerega lastnik je.
Podjetje iz 7. točke prejšnjega odstavka sme opravljati le kulturno oziroma
založniško dejavnost.
Letni prihodki stranke iz 3. in 7. točke prvega odstavka tega člena ne smejo
presegati 20% od zneska vseh letnih prihodkov stranke.
Presežek prihodkov stranke iz 3. in 7. točke prvega odstavka mora stranka, v 30
dneh po sprejemu finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto,
nameniti v dobrodelne namene ter o tem obvestiti državni zbor. Obvestilo se
objavi v glasilu državnega zbora.
Mladinska organizacija iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, ki ima status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, lahko pridobiva sredstva
za sofinanciranje programov in delovanja mladinskih organizacij.
Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih zasebnikov,
fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in
daril iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje
storitev za stranko iz tujine.
28. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek
stranka:
1. ki deluje v smislu 1. člena tega zakona in ima sedež v tujini (prvi odstavek 3.
člena);
2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih družbah, v zavodih in v
drugih organizacijah ter v državnih organih (drugi odstavek 3. člena);
3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (tretji odstavek 3. člena);
4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let, brez privolitve
njegovega zakonitega zastopnika (tretji odstavek 6. člena);

18. februar2002
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5. ki včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenuje ali izvoli tujca (7.
člen);
6. ki v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena,
skrajšanega imena, kratice imena in znaka (tretji odstavek 8. člena);
7. ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku ne uporablja le svojega
registriranega imena, kratice imena in znaka (šesti odstavek 8. člena);
8. ki ne vloži pravočasno zahteve za vpis v register glede na spremembe statusa iz
prvega odstavka 14. člena tega zakona ali če v določenem roku ne poda
zahteve za vpis sprememb iz 15. člena tega zakona v register;
9. ki v tridesetih dneh po sprejemu finančnega poročila o poslovanju stranke za
preteklo leto, ne nameni presežka prihodkov stranke v dobrodelne namene ter o
tem ne obvesti državnega zbora (četrti odstavek 21. člena) oziroma ob
prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z določbo drugega
odstavka 18. člena tega zakona;
10.ki pridobi sredstva iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz
prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine ali
kakorkoli drugače pridobi sredstva iz tujine oziroma so bile v njeno korist iz
tujine opravljene kakršnekoli storitve (šesti odstavek 21. člena);
11.ki pridobi sredstva iz nedovoljenih virov oziroma v nasprotju z določbami 22.
člena;
12.ki do 28. februarja tekočega leta ne predloži letnega poročila računskemu
sodišču ali do 31. marca državnemu zboru (prvi odstavek 24. člena) oziroma do
30. aprila tekočega leta ne objavi skrajšanega letnega poročila v Uradnem listu
Republike Slovenije (tretji odstavek 24. člena);
13.če pridobi od iste pravne ali fizične osebe ter zasebnika v enem letu sredstva v
višini, ki presegajo desetkratno povprečno mesečno plačo na delavca v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za
preteklo leto (tretji odstavek 22. člena).
Z denarno kaznijo od 80.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, in
zastopnik stranke, ki ne ravna skladno z določbo četrtega odstavka 17. člena ali
tretjega odstavka 18. člena tega zakona.

poročevalec, št. 15
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH skrajšani postopek - EVA - 2001-1711-0048
1) Naslov predloga akta:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakon o političnih strankah skrajšani postopekEVA-2001-1711-0048
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo gradivo: /
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: /
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti:

-

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti
Direktiva Sveta EU 93/109 ES z dne 06.12.1993
Direktiva Sveta EU 94/80 ES z dne 19.12.1994

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost /
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES
(leto) /
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? DA
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? NE
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice ES,
SIGMA, OECD, Univerza...)
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev: /

dr. Grega VIRANT
DRŽAVNI SEKRETAR

18. februar2002

dr. Rado BOHINC
MINISTER
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Predlog zakona o

PRESKUŠANJU

IN

ŽIGOSANJU

ROČNEGA

STRELNEGA

STRELIVA,

APARATOV

OROŽJA,

IN

NAPRAV

(ZPŽRSO)
- druga obravnava - EPA 253 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

EVA:
2001-2111-0074
Številka: 222-08/2001-1
Ljubljana, 07.02.2002
Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 7.2.2002
določila besedilo:

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- dr. Boštjan Antončič, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarstvo.

- PREDLOGA ZAKONA O PRESKUŠANJU IN ŽIGOSANJU
ROČNEGA STRELNEGA OROŽJA, STRELIVA, APARATOV
IN NAPRAV,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 9.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23.10.2001
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

Po določilih tega zakona morajo biti preskušane tudi reaktivne,
menjalne in rezervne cevi, cevni vložki, zapiralni mehanizmi in
orožje, ki pod pritiskom stisnjenega zraka ali drugih plinov izstreljuje
izstrelke z energijo na ustju cevi večjo od 7,5 J.

Ročno strelno orožje in strelivo morata biti pregledana,
preskušena in žigosana po določbah tega zakona preden se
dasta v promet v Republiki Sloveniji.

S strelivom so po tem zakonu mišljeni naboji, tulci z netilkami,
netilke in smodnik ter na novo napolnjeni naboji, ki so namenjeni
prodaji.

2 ročnim strelnim orožjem so po tem zakonu mišljene vse vrste
pušk, pištol in revolverjev ter vse vrste aparatov in naprav, ki pod
Pritiskom smodnikovih plinov izstreljujejo iz cevi zrna, krogle,
šibre ali druge izstrelke oziroma razpršujejo pline, tekočine ali
druge snovi, ki imajo omamni ali dražllni učinek.

Po določilih tega zakona morajo biti preskušene tudi priprave za
pokanje s črnim smodnikom.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

18. februar2002
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2. člen

7. člen

Pred izročitvijo v promet v Republiki Sloveniji morajo biti po
določbah tega zakona preskušene in žigosane tudi vse vrste
ročnih aparatov in naprav pri katerih se za pogon uporablja
energija smodnikovih plinov in služijo za izstrelitev ali za dinamični
pospešek kateregakoli mehanskega dela in bi se torej lahko
uporabile tudi za usmrtitev človeka. V to skupino spadajo zlasti
aparati za spajanje trdih materialov, naprave za omamljanje in
ubijanje živali, naprave za obdelovanje kovin z deformacijo,
signalno, strašilno, startno orožje in podobno.

S preskušanjem ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in
naprav se potrjuje, da orožje, strelivo, aparat ali naprava pravilno
in varno deluje in da so posamezni deli brezhibni; preverja se tudi
vzdržljivost cevi in drugih najbolj obremenjenih delov pod določenim
tlakom.

3. člen

Strelivo se zaznamuje tako, da se na vsako embalažno enoto s
strelivom iste serije za katero je bilo s preskušanjem vzorcev
ugotovljeno, da izpolnjuje predpisane pogoje prilepi predpisana
nalepka.

Ročno strelno orožje, aparati in naprave, za katere je bilo s
preskusom ugotovljeno, da so brezhibni, se žigosajo tako, da se
na določene dele (cevi, zapiralni mehanizmi in drugo) neizbrisno
vtisne predpisani preskusni žig.

Pred izročitvijo v promet v Republiki Sloveniji morajo biti preskušeni
in žigosani tudi ročno strelno orožje, aparati in naprave pri katerih
so bili s predelavo nadomeščeni ali spremenjeni njihovi bistveni
sestavni deli.

Za ročno strelno orožje, strelivo, aparate in naprave, ki so bili
pregledani, preskušeni in žigosani dobi tisti, ki jih je predložil v
preskušanje posebno potrdilo.

4. člen
Po tem zakonu ni obvezno preskušanje in žigosanje oziroma
zaznamovanje za ročno strelno orožje, strelivo, aparate in
naprave:

8. člen
Preskušanje in žigosanje ročnega strelnega orožja, streliva,
aparatov in naprav lahko opravljajo organizacije ali družbe, ki jih
za to pooblasti Ministrstvo za gospodarstvo.

1. ki je bilo uvoženo oziroma prineseno iz tujine, če je bilo tam
preskušeno in žigosano na način in po postopku, kot ga določa
Konvencija o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno
orožje z dne 1.7.1969;

9. člen

2. ki je bilo uvoženo iz tujine izključno za raziskovalne ali študijske
namene;

1. Domači proizvajalci morajo ročno strelno orožje, strelivo, aparate
in naprave predložiti pooblaščeni organizaciji iz prejšnjega člena
v preskušanje in žigosanje preden se dajo v promet.

3. ki ga po posebnih predpisih nabavljajo in imajo v posesti državni
organi;

2. Orožje, za katero je izdana listina za posest in nošenje oziroma
je v uporabi in je zanj izdana listina za posest orožja in strelivo je
treba predložiti v kontrolo in preskušanje pooblaščeni organizaciji
iz prejšnjega člena v primeru:

4. ki je trajno onesposobljeno za uporabo;
5. ki se v tranzitu prevaža čez carinsko območje Republike
Slovenije;

a) ko na orožju ni veljavnega preskusnega znaka oziroma strelivo
ni ustrezno zaznamovano,

6. Strelivo, ki ga posameznik polni za lastne potrebe.

b) če so na cevi orožja opazna odstopanja, zaradi katerih obstaja
dvom o varnosti njegove uporabe,

5. člen

c) če je bila zamenjana ali spremenjena cev ali kaliber cevi,

Dovoljenja, ki so predpisana po posebnih predpisih za posest in
nošenje ročnega strelnega orožja ter uporabo aparatov in naprav,
se smejo izdati samo za orožje in naprave žigosane tako, kot to
določa ta zakon.

d) po vsakem popravilu delov orožja, ki so obremenjeni s tlakom;
e) ko je potrdilu o preskusu potekla veljavnost.

Glede vsega drugega veljajo za promet, nabavo, nošenje in posest
ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav splošni
predpisi, ki urejajo ta vprašanja, če ni v tem zakonu drugače
določeno.

3. Ponovno polnjeno strelivo, ki je namenjeno prodaji mora biti
preskušeno.
10. člen
Orožje je potrebno ponovno pregledati in preskusiti tudi v primeru,
ko to:
a) zahteva lastnik orožja,
b) predlaga Policija,
c) zahteva organizacija, ki opravlja dejavnost povezano z uporabo
orožja (lovska zveza, športno strelsko društvo).

II. PRESKUŠANJE ROČNEGA STRELNEGA OROŽJA,
STRELIVA, APARATOV IN NAPRAV
6. člen
S pregledom in preskušanjem ročnega strelnega orožja, streliva,
aparatov in naprav se ugotavlja njihova trdnost in zanesljivost,
predvsem pa varnost pri nošenju in uporabi in ali ustrezajo
tehničnim predpisom.
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11. člen

16. člen

Pooblaščena organizacija iz 8. člena tega zakona je dolžna vsak
preskus in žigosanje ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov
in naprav opraviti v skladu s pooblastilom.

Če pooblaščena organizacija iz 8. člena ne izpolni pogojev iz 8. in
11. člena tega zakona niti v roku, ki ji je bil določen po prejšnjem
členu ji Ministrstvo za gospodarstvo odvzame pravico
preskušanja in žigosanja ročnega strelnega orožja, streliva,
aparatov in naprav.

Preskušanje in žigosanje ročnega strelnega orožja, streliva,
aparatov in naprav se zaračunava po ceniku, ki ga določi
pooblaščena organizacija iz 8. člena tega zakona v soglasju z
Ministrstvom za gospodarstvo.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

17. člen

Na zahtevo pooblaščene organizacije iz 8. člena tega zakona,
mora oseba, ki predloži orožje, strelivo, aparate in naprave v
preskušanje in žigosanje, predložiti dokumentacijo.
Pooblaščena organizacija iz 8. člena tega zakona mora o preskusih
voditi evidenco, ki vsebuje:
a) ime in priimek;
b) firma oziroma ime;
c) naslov;
d) podatki o predmetu preskušanja (vrsta, znamka, tip, kaliber,
proizvajalec, tovarniška številka);
e) podatki o orožni listini (vrsta, reg. številka, ime izdajatelja);
f) datum prejema, datum vrnitve predmeta preskušanja;
g) podatki o izdanih potrdilih o preskusih.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo najmanj
100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik
posameznik:
- če da v promet ročno strelno orožje, strelivo, aparate ali naprave,
ki niso na predpisani način preskušani in žigosani oziroma
zaznamovani,
- če ročno strelno orožje, aparate in naprave pri katerih so bili s
predelavo nadomeščeni ali spremenjeni njihovi bistveni sestavni
deli, pred izročitvijo v promet, ne izroči v preskušanje in žigosanje.

Evidenca po tem zakonu se vodi še pet let po prenehanju razlogov
za njeno vodenje.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

13. člen

18. člen

Ministrstvo za gospodarstvo v soglasju z Ministrstvom za notranje
zadeve izda predpise o:

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pooblaščena organizacija iz 8. člena tega zakona:

a) postopku preskušanja in žigosanja ročnega strelnega orožja,
streliva, aparatov in naprav;

- če prepusti posamezna opravila obveznega preskušanja in
žigosanja ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav
komu, ki nima pooblastila,

b) žigih za žigosanje ter o obliki in vsebini potrdil in nalepnic;

- če se v nasprotju z 11. členom tega zakona ne ravna po
predpisanem ceniku,

c) načinu vodenja in obliki obvezne evidence o pregledih in
preskušanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in
naprav.

- če ne vodi predpisanih evidenc iz 12. člena tega zakona oziroma
jih ne hrani predviden čas.

Predpise iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za gospodarstvo
izda v šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pooblaščene organizacije, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

III. NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
19. člen
14. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma z denarno kaznijo najmanj
100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik
posameznik, ki ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona.

Ročno strelno orožje, strelivo, aparate in naprave, ki so v prometu
nadzoruje Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
Nadzorstvene ukrepe za ročno strelno orožje, ki je v uporabi
izvaja organ pristojen za izdajo orožnih listin in Policija v okviru
pooblastil, ki jih določajo predpisi o posesti in nošenju orožja.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

15. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik,
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Če pooblaščena organizacija iz 8. člena tega zakona ne izpolnjuje
pogojev iz 8. in 11. člena tega zakona, ji Ministrstvo za
gospodarstvo z odločbo začasno prepove preskušanje in
žigosanje ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav,
dokler teh pogojev ne izpolni in ji določi, v katerem roku jih mora
izpolniti; ta rok ne more biti daljši od šestih mesecev.

18. februar2002

20. člen
Za prekršek iz prvega odstavka 17. člena in prvega odstavka
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19. člena se lahko izreče poleg denarne kazni tudi varnostni
ukrep odvzema ročnega strelnega orožja, streliva in aparata.

ročno strelno orožje, strelivo, aparate in naprave prične preskušati
in žigosati v skladu s to konvencijo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Imetniki orožja za katero imajo dovoljenje za posest in nošenje
izdano po posebnih predpisih, morajo v roku dveh let po uveljavitvi
tega zakona to orožje predložiti v kontrolo pooblaščeni organizaciji
iz 8. člena tega zakona.

21. člen
Do izdaje podrobnejših predpisov iz13. člena tega zakona se
uporabljajo določbe iz pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
strokovne delovne organizacije za preskušanje in žigosanje
oziroma zaznamovanje ročnega strelnega orožja in streliva
(Uradni list SFRJ, št. 23/69) in pravilnika o postopku za
preskušanje in žigosanje oziroma zaznamovanje ročnega
strelnega orožja, streliva ter ročnih aparatov in naprav, pri katerih
se uporablja potisna energija smodnikovih plinov (URL SRS št. 8/
75).

24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
preskušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega
strelnega orožja in streliva (Uradni list SRS, št. 37/73).
25. člen

22. člen

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

Z dnem uveljavitve Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov
za ročno strelno orožje z dne 1.7.1969 za Republiko Slovenijo se

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 21.6.2001 določila
besedilo predloga zakona o preskušanju in žigosanju ročnega
strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav - prva obravnava
in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi sklepa Odbora Državnega
zbora Republike Slovenije za gospodarstvo državnemu zboru
predložila besedilo Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov
za ročno strelno orožje, ki so ga poslanci prejeli z dopisom dne
22.10.2001.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je
na 16. seji dne 10.10.2001 obravnaval predlog zakona. Seji odbora
je prisostvoval tudi predstavnik Ministrstva za gospodarstvo v
vlogi predlagatelja. Odbor je bil seznanjen z mnenjem Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve, ki je proučil navedeni predlog
zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z
vidika pravno-tehnične obdelave. Po mnenju sekretariata bi bila
nadaljnja obravnava predloga zakona mogoča šele po predložitvi
Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno
orožje državnemu zboru, da bo sploh mogoče presojati
predlagano ureditev. Sekretariat je tudi poudaril, da je pred
sprejemom zakona treba izpolniti dva ustavna pogoja in sicer
izpeljati postopek ratifikacije in objavo navedene konvencije.
Odboru so bile posredovane tudi pripombe podjetja Elektroplastika
Križevci pri Ljutomeru d.o.o., ki so se nanašale na besedilo
posameznih členov predloga zakona.

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji, ki se je pričela
23.10.2001 sprejel sklep, da je predlog zakona o preskušanju in
žigosanju ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav
- prva obravnava primerna podlaga za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo. Državni zbor je sprejel tudi sklep, da predlog
zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in
pri tem ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve ter prouči pripombe podjetja Elektroplastika
Križevci pri Ljutomeru d.o.o. in pripombe iz razprave na seji odbora
ter jih ustrezno upošteva.
Vlada Republike Slovenije je upoštevala pripombe Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve. Vlada Republike Slovenije je pri
pripravi besedila predloga zakona o preskušanju in žigosanju
ročnega strelnega orožja, streliva, aparatov in naprav - druga
obravnava proučila in ustrezno upoštevala pripombe podjetja
Elektroplastika Križevci pri Ljutomeru d.o.o. ter pripombe iz
razprave na seji odbora.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je
predlagal Vladi Republike Slovenije, da do začetka 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije državnemu zboru predloži
besedilo Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno
strelno orožje in da pospeši aktivnosti pri pripravi predloga zakona
o ratifikaciji navedene konvencije.

poročevalec, št. 15

Vlada Republike Slovenije je pospešila aktivnosti pri pripravi
predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojnem
priznavanju žigov za ročno strelno orožje.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Predlog zakona o

/

PRESKUŠANJU IN ŽIGOSANJU ROČNEGA STRELNEGA
OROŽJA, STRELIVA, APARATOV IN NAPRAV - druga
obravnava (EVA: 2001-2111-0074, EPA 253-III)

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoora|
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
/

2) Skladnost predloga aKta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5) Ali so zoora| navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

/

/
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
/

/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

/

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevan|e roka za uskladitev

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

/

/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
dr. Boštjan Antončič
DRŽAVNI SEKRETAR

/

dr. Tea Petrin
MINISTRICA

;
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SODNIŠKI

SLOŽBI

(ZSS-D)

- prva obravnava - EPA 440 - III

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2011-0009
Številka: 700-03/2002-1
Ljubljana, 07.02.2002
Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 7.2.2002
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI - EU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Zakon o sodiščih (ZS, Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/
99, 28/2000) v 39. členu postavlja osnovo za urejanje vprašanj v
zvezi s pogoji za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoji za
napredovanje sodnika, razlogi prenehanja sodniške funkcije,
razlogi za razrešitev sodnika, pravicami in dolžnostmi, ki izvirajo
iz sodniške službe, ter postopki za njihovo uveljavljanje v okviru
zakonskega besedila Zakona o sodniški službi (ZSS). Po svoji
vsebini Zakon o sodniški službi sestavlja sistemsko celoto z
določbami, uvrščenimi v peto poglavje ZS (sodna oblast, sodniki,
sodišče).

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
zakona
Sodno oblast, ki razpolaga z močjo države, da udejanja pravo z
uporabo splošne norme v konkretnem primeru, izvaja po načelu
delitve oblasti sodstvo kot samostojna veja državne organizacije.
Sodstvo je tako posebna organizirana dejavnost države, sodišča
so temeljne enote te dejavnosti, sodniki pa so osebe, katerim je v
okviru sodišč zaupano izvrševanje sodne funkcije.

V procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, pa tudi v
domači strokovni in splošni javnosti, se je kot izjemno pereče
postavilo vprašanje reševanja sodnih zaostankov. Poročilo
Evropske unije o napredku pri pripravi na pridružitev je še v letu
2001 opozarjalo na problem sodnih zaostankov, ki se le počasi
zmanjšujejo. Navedeno je vodilo predlagatelja, da se je v
navedenem letu najprej odločil za oblikovanje spremembe 69.
člena Zakona o sodniški službi (ZSS-C, Uradni list RS, št. 48/
2001). Za izboljšanje stanja so bili namreč potrebni določeni
kratkoročni ukrepi, ki so temeljili v spremenjenih določbah 60.

Temeljno opredelitev sodniškega položaja vsebuje že Ustava
Republike Slovenije (členi 125 in nasl.), ki določa tudi temeljna
načela, pri čemer njihovo izvedbo prepušča zakonodajalcu. Gre
za pomembno ureditev bistvenih vprašanj, ki neposredno
opredeljujejo položaj sodnika: od načina postavljanja na funkcijo
do načina napredovanja, izobraževanja, materialnih pravic sodnika
in ustrezno postavljenega dolžnostnega ravnanja, ki je v primeru
nespoštovanja primerno sankcionirano.
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sodnikov pa na odlikah sodnikov, sklicujoč se predvsem na
kvalifikacije neoporečnosti, sposobnosti in učinkovitosti. Če
sodniki ne izpolnijo svojih nalog na učinkovit in ustrezen način ali
v primeru disciplinskih prekrškov, se morajo sprejeti vsi potrebni
ukrepi, ki pa ne bodo posegali v neodvisnost sodnika pri odločanju.
Disciplinskih ukrepov naj ne bi izvajalo sodišče, temveč poseben
organ. Zakonodaja pa mora predvideti ustrezne postopke, da bo
obravnavani sodnik užival vsa jamstva in pravičen postopek.

člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 28/2000). Te nalagajo
predsednikom sodišč sprejem programa reševanja zaostankov,
za njegovo izvrševanje pa se lahko sodišču dodelijo dodatna
finančna sredstva. Spremenjeni'69. člen ZSS je tako določil, da je
sodnik lahko začasno dodeljen, da opravlja sodniško službo na
drugem sodišču iste ali nižje stopnje največ za dobo šestih
mesecev, če je to potrebno, da se omogoči redno izvajanje sodne
oblasti oziroma za dobo enega leta, če je to potrebno, da se
odpravijo zaostanki na sodišču. Določil je tudi materialno
vzpodbudo (dodatek) za tako dodelitev. Program Vrhovnega
sodišča RS za odpravo zaostankov, ki je s tem dobil zakonsko
podlago (Herkules), že teče od jeseni leta 2001, sredstva zanj pa
so načrtovana tudi za leti 2002 in 2003.

Ustava Republike Avstrije določa, da sodno oblast izvršujejo
sodniki (Richter, Ustava RA, § 86), pooblastila pa daje tudi tim.
negovalcem prava (Rechtspfleger), ki niso sodniki, pač pa posebej
usposobljeni državni uslužbenci, ki obravnavajo posebne zadeve
civilno-pravnih sporov (§ 87a), ter udeležencem postopkov "predstavnikom javnosti". Sodniki tvorijo posebno vejo državne
uprave, v izvajanju svojih sodnih pooblastil so neodvisni (§ 87),
niso omejeni z nobenimi navodili, ne splošnimi ne posebnimi. Dolžni
so se upokojiti, ko dosežejo določeno starostno mejo (65 let). Ne
smejo biti premeščeni na drugo mesto brez privolitve, razen v
primerih, ki so predpisani z zakonom ter na osnovi sodne odločbe
(§ 88).

Že ob predlaganju novele ZSS-C je predlagatelj opozoril, da so
ostala odprta vprašanja sodniške službe in uskladitve s
spremenjenim Zakonom o sodiščih, ki so bila predmet prvotno
predlaganih sprememb in dopolnitev (EPA 1330-ll-hitri postopek,
predlog objavljen v Poročevalcu DZ RS št. 90/2000 z dne 23.10.
2000). Ob noveli ZSS-C je predlagatelj seznanil DZ RS, da ta
vprašanja ponovno preučuje v sodelovanju s pristojnimi organi
sodne veje oblasti.

Po 92. členu nemške ustave (GG, Grundgesetz) je sodna oblast
zaupana sodnikom. Sodna oblast se natančneje predpisuje v 20/
II. členu in 79/III. členu GG. GG določa v 98/I in 98/III. členu, daje
zakonska ureditev položaja zveznega sodnika določena s
posebnim zveznim zakonom in ureditev položaja deželnega
sodnika s posebnim deželnim zakonom, pri čemer lahko zveza
izda okvirne predpise.

Gre za problematiko, ki izhaja predvsem iz premajhne mobilnosti
sodnikov znotraj sodne veje oblasti, posebej v razmerah različne
obremenitve sodišč in stanja zaostankov, pomanjkljivega
službenega nadzora, neustrezne ureditve disciplinskih postopkov,
omejenih možnosti nagrajevanja dodatnega dela sodnikov ter
neusklajenosti z nekaterimi (že) spremenjenimi določbami ZS.
Na tej podlagi so ustrezne spremembe in dopolnitve zakona v
delu, ki ni bil obsežen z ZSS- C, sedaj predlagane po rednem
postopku. Pri tem so upoštevane primerjalno-pravno ureditve in
ugotovitve iz predpristopnega evropskega sodelovanja (zlasti
Tvvinning projekti z ZR Nemčijo ter Nizozemsko, Avstrijo in Italijo).
Problematika stanja in možnih zakonskih izboljšanj je bila tudi
ponovno poglobljeno obravnavana s predstavniki sodne veje
oblasti.

Z imenovanjem sodnika na sodniško funkcijo se vzpostavi delovno
razmerje s celoto pravic in obveznosti med sodnikom in
delodajalcem. Z imenovanjem je sodniku podeljena pravica za
izvajanje sodne oblasti. Za imenovanje v sodniško funkcijo je
potrebno izpolnjevati zakonsko določene splošne pogoje. Prav
tako so določeni dodatni posebni pogoji glede na vrsto sodniškega
statusa (sodniki s trajnim mandatom, poskusni sodniki, začasni
sodniki, tim. "Richter kraft Auftrages") ter dodatni pogoji, ki jih je
potrebno izpolnjevati v primeru spremembe sodniškega statusa
(npr. iz statusa poskusnega sodnika v status sodnika,
imenovanega v trajni mandat).

1.1. Primerjalno pravni pregled
Predlagatelj je pri oblikovanju besedila zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi upošteval tudi ureditev
položaja sodnikov v primerljivih evropskih državah. Glede na to,
da naša država tradicionalno pravno sloni na nemški in avstrijski
ureditvi (germanski kontinentalni pravni red), tudi v predlogu
zakona številne novosti in predlogi za spremembe veljavne
zakonodaje temeljijo v omenjenih pravnih redih. Poleg tega pa je
predlagatelj zaradi intenzivnega vključevanja Republike Slovenije
v raznovrstne evropske integracije upošteval tudi mnoga
priporočila in mnenja ter nasvete različnih evropskih združenj. Pri
tem je ob implementaciji navedenih neobvezujočih aktov za našo
državo izhajal iz dejstva, da je Republika Slovenija neodvisna od
zunanjih pravnih ureditev, katere je sicer koristno upoštevati in jih
preučevati, a pri tem ne zanemai}ati lastnega pravnega reda in
svojega pravnega izročila.

Poseben oddelek nemškega zakona, ki ureja položaj sodnika
(DRiG, Deutsches Richtergesetz z dne 19.04.1972 - BGBI.I S.
713), vsebuje tudi določbe o neodvisnosti sodnika. Temeljna
določba glasi, da je sodnik neodvisen in vezan le na zakon (25.
člen DRig, ki temelji na 97/I GG).
V Okvirnem zakonu o pravu uradnikov (Beamtenrechtsrahmengesetz; BRRG), ki se analogno uporablja po določbi 46. člena
DRiG tudi v zvezi s položajem sodnika, je določena definicija
pojmov premestitve in dodelitve. V načelu je temelj razlikovanja
med premestitvijo in dodelitvijo v času trajanja opravljanja sodniške
funkcije. Premestitev je trajne narave. Dodelitev je za razliko od
premestitve začasne narave, pri čemer začasna dodelitev ne
posega v sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na
mestu, na katerega je imenovan. V obeh primerih je v načelu
obvezna privolitev sodnika, pri čemer so zakonsko opredeljene
možnosti, ko se premestitev ali dodelitev lahko opravi tudi brez
soglasja.

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. (94) 12, namenjeno
državam članicam, o neodvisnosti, učinkovitosti in vlogi sodnikov,
ki ga je Odbor sprejel na svojem 518. sestanku pooblaščencev
ministrov dne 13.10.1994, vsebuje splošna načela o neodvisnosti
sodnikov, o obveznosti sodnikov ter disciplinskih ukrepih zoper
sodnika. Velik pomen temu priporočilu je priznala tudi delovna
skupina posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE-GT).
Odbor ministrov napotuje države članice, da sprejmejo vse
potrebne ukrepe za spoštovanje, varstvo in spodbujanje
neodvisnosti sodnikov. Vsi sklepi, ki se nanašajo na položaj
sodnika, morajo temeljiti na objektivnih merilih, izbor in kariera

poročevalec, št. 15

Temelj za uporabo Zveznega disciplinskega zakona, ki vsebuje
131 členov (BDO, Bundesdisziplinarordnung, z dne 28.11.1952,
BGBI. I, str. 749, 761), v disciplinskih postopkih zoper sodnike
predstavlja 63. člen DRiG. Naloge zveznega disciplinskega tožilca
(kot to velja za uradnike) opravlja za sodnike po določbi tretjega
odstavka 63. člena DRiG generalni zvezni tožilec. Pobudo za
uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika lahko poda minister za pravosodje.

24

18. februar2002

držav praktično nikjer ne zasledimo določbe v zvezi z navedbo
starostne meje za izvolitev v sodniško funkcijo. Na osnovi
navedenega in ob upoštevanju dejstva, da je starostna meja le
eden izmed splošnih pogojev za izvolitev, je predlagatelj mnenja,
da je potrebno starostno mejo znižati na 28 let. Predlagatelj bo to
določbo še dodatno uravnovesil s predlogom za spremembe
izvajanja pripravništva in usmerjenega usposabljanja za sodniško
službo v okviru načrtovanih sprememb Zakona o pravniškem
državnem izpitu in s tem povezanih določb ZS, ki jih bo prednostno
pripravljal v letu 2002.

Ocena sodnikovega dela se v Zvezni Republiki Nemčiji opravi na
osnovi točkovnega sistema s točkovno lestvico od 1 do 16 točk
(v ta namen obstajajo določeni obrazci). Navedeno predpisuje
podzakonski akt, kjer so kriteriji za ocenjevanje natančno določeni.
Točkovna lestvica nudi veliko možnost primerjanja, razlikovanja
in s tem objektivnega ocenjevanja. Skupna ocena, ki se navede
na koncu sodniške ocene, je povprečje vseh ocen (tj. ocena od 1
do 16).
Že iz tega kratkega pregleda izhaja "podnormiranost"
(samo)nadzorovalne funkcije v sodstvu, ob precejšnji omejitvi
vzvodov za vzpostavitev učinkovitega sistema ravnovesja in
sovplivanja treh vej oblasti v okviru naše veljavne ureditve na
tem področju.

Za izboljšanje notranje kontrole pri opravljanju sodniške službe in
z oporo v primerjalno pravni ureditvi, se na novo ureja institut
službenega nadzora sodniškega dela.
Na področju rednega sodstva so npr. tudi v Zvezni Republiki
Nemčiji na podlagi 14. in 15. člena uredbe z dne 20.03.1935 (RGBI.
I, str. 403) in na podlagi deželnih določb kot organi službenega
nadzora določeni predsednik (višjega) sodišča ter v zadnji instanci
celo pravosodni minister kot vodja pravosodne uprave. S tem
nemški zakonodajalec tako kot avstrijski (glej 76. člen GOG) in
drugače kot npr. francoski, italijanski in slovenski, službenega
nadzora ni prenesel na sodni svet ali personalni svet, z namenom,
da bi se izognil tim. "Inefflzienz der Kontrolle durch eine
berufsideologisch verzerrte Problemperzeption im Sinne einer
ubertriebenen Sensibilitat" (slov. "neučinkovitosti kontrole s
poklicno ideološko izkrivljeno problemsko percepcijo v smislu
pretirane občutljivosti").

2. Cilji in načela zakona
Predlagatelj ugotavlja, da so v predlogih za spremembe Ustave
Republike Slovenije, ki jih že obravnava ustavna komisija,
zaobseženi tudi predlogi za spremembe v poglavju, ki ureja ustavni
položaj sodstva (tako glede načina izvolitve, kakor glede sestave
in pristojnosti sodnega sveta in glede pogojev za trajni sodniški
mandat). Zato se v tem predlogu omejuje le na tiste spremembe
in dopolnitve, ki niso neposredno povezane z ustavno ureditvijo
sodstva. Po doseženi visoki stopnji soglasja tudi v stroki, so te
spremembe in dopolnitve kratkoročno nujne za učinkovitejše
delovanje sodstva, pri čemer njihova uveljavitev ni neposredno
odvisna od ustavnih sprememb.

Temu sledi tudi predlog zakona z okrepitvijo službenega nadzora
(pod ravnijo disciplinskega postopka) kot dodatnega vzvoda v
okviru celovite podlage za učinkovitejše izvajanje sodno nadzorne
funkcije.

Predlagane rešitve v noveli ne odstopajo od načel, ki veljajo na
tem področju. Med temeljnimi načeli, ki jih ureja že ustava, je kot
prvo treba omeniti načelo neodvisnosti sodnika pri opravljanju
sodniške funkcije, opredeljeno v 125. členu Ustave. Temeljni
zahtevi po sodnikovi neodvisnosti so pravzaprav prilagojena vsa
druga načela: načelo zakonitosti pri določanju pogojev za
postavitev na sodniško funkcijo in razlogov, zaradi katerih je
mogoče sodniku odvzeti sodno oblast, načelo nezdružljivosti
sodniške funkcije z določenimi drugimi funkcijami oziroma z
opravljanjem dejavnosti (133. člen ustave). Večino teh načel
zasledimo tudi v ustavah drugih držav, pri čemer se jim največkrat
pridružuje še načelo "nepremakljivosti sodnika", o katerem naša
ustava izrecno ne govori. V širšem smislu ga je mogoče šteti za
sestavni del načela neodvisnosti sodnika, zato ga ZSS uvršča
med temeljne določbe.

Ustavnopravna podlaga službenega nadzora je tako kot v ZRN
tkim. jamstvena dolžnost pravosodja, ki izhaja iz 4. odstavka 19.
člena in 3. odstavka 20. člena nemške ustave (vsebinsko 2. in 23.
člen slovenske ustave) in pomeni dolžnost države, da državljanu
postavi na razpolago pravosodje, ki učinkovito deluje. Prav tak je
pravni položaj v Avstriji.
Predlog na normativni ravni poleg službenega nadzora bistveno
povečuje tudi učinkovitost disciplinskih postopkov. Kot poseben
disciplinski ukrep uvaja prenehanje oziroma odvzem sodniške
funkcije in dopolnjuje sedanje pomanjkljive določbe, ki tudi po
oceni samega sodstva ne ustrezajo potrebam po hitrih in
učinkovitih disciplinskih postopkih. Predlagalno funkcijo razširja
na ministra za pravosodje, vendar tako, da končna odločitev ob
nestrinjanju disciplinskega tožilca ostaja v pristojnosti sodnega
disciplinskega organa.

Predlog zakona v okviru opisanih temeljnih določb najprej jasneje
opredeljuje pravna sredstva za zavarovanje načela neodvisnosti
sodnika, saj omogoča sodniku, ki meni, da je bila kršena njegova
zakonska pravica ali prizadeta njegova neodvisnost, vložitev
pritožbe na Sodni svet, le-temu pa ustrezno ukrepanje za odpravo
kršitve.

Drugo pomembno področje sprememb in dopolnitev izhaja iz
potrebe po zagotovitvi večje mobilnosti sodnikov, ob bistveno
neokrnjenem načelu nepremakljivosti. Zagotavlja se (poleg
obstoječih dodelitev s soglasjem sodnikov) z možnostjo
kratkotrajnih dodelitev izjemoma tudi brez soglasja (do treh
mesecev) in z uvedbo "medkrajevnih" (mobilnih) sodnikov, vendar
le znotraj istega sodnega okrožja in časovno omejeno na šest let.
S tem se razširjajo možnosti za razporeditev sodnikov na sodišča,
kjer so največje obremenitve ali zaostanki, tudi brez (trajnega)
povečanja sistemizacije. Mobilnost se znotraj pravosodja
zagotavlja tudi širše z možnostjo dodelitev sodnikov z njihovo
privolitvijo brez omejitev na Vrhovno sodišče RS (v okviru tega
sodišča tudi v center za informatiko, ki je po prvem odstavku 70.
člena ZS posebna organizacijska enota Vrhovnega sodišča RS),
strokovno službo Sodnega sveta in Ministrstvo za pravosodje.
Dodelitev bo s predlaganimi spremembami možna tudi v center
za izobraževanje (ko bo na pravni podlagi iz 74.a člena Zakona o
sodiščih institucionalno vzpostavljen), na Ustavno sodišče RS ali
na višja sodišča. Taka možnost zagotavlja dolgoročno kadrovsko

Z namenom varovanja neodvisnosti sodstva je z zakonom
potrebno zagotovljene sodniške pravice uravnotežiti s sodniškimi
dolžnostmi. Zato je predlagana nova temeljna določba (drugega
odstavka 2. člena ZSS), ki govori o dolžnostnem ravnanju sodnika.
Razlog za uvrstitev te določbe v zakon je želja po formalni ureditvi
sicer uveljavljenega oziroma pričakovanega načina ravnanja
sodnika pri opravljanju sodniške službe. Zato je ustrezno v zakon,
ki ureja položaj sodnika, uvrstiti določbo, ki predstavlja osnovne
okvire za opravljanje sodnikove funkcije. Položaju sodnika, ki je v
družbi visoko cenjen, ustreza na nasprotni strani dolžnost
sodnika, da glede na ta svoj položaj svoje poslanstvo izvaja v
skladu z najvišjimi pričakovanji, vezanimi na podelitev trajnega
sodniškega mandata.
Novela ne posega v načelo trajnosti sodniške funkcije, pri vstopu
v sodniško funkcijo pa znižuje starostno mejo za izvolitev na 28
let starosti (sedaj 30 let). Primerjalno gledano v ustavah evropskih
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bazo kvalitetnih in izkušenih sodnikov tudi za dela, ki niso
neposredno sodniška, so pa z njimi tesno in pomembno povezana.
V vseh primerih premestitev in dodelitev brez sodnikove privolitve
se zagotavlja sodniku pravno varstvo pred sodnim svetom.

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
"Sodnik je lahko s svojo pisno privolitvijo trajno premeščen na
drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali začasno dodeljen
na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev).

Opisane spremembe se povezujejo s širšimi možnostmi
nagrajevanja sodnikovega dodatnega dela pri odpravljanju sodnih
zaostankov, vendar le v okviru sredstev, ki se zagotavljajo po
ustreznih določbah ZS. Širše se nagrajevanja, glede na
pričakovane sistemske spremembe za javni sektor, s predlogom
zakona ne spreminja. Dodajajo se določbe o prostovoljnem
pokojninskem zavarovanju, ki so (glede na že sprejete sistemske
spremembe) nujne za ohranitev doseženega položaja in stopnje
neodvisnosti sodnikov.

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

Nadaljnje spremembe so namenjene uskladitvi z določbami že
spremenjenega ZS predvsem glede pristojnosti personalnih
svetov in sodnega sveta ter sprememb v postopkih izvolitve
oziroma napredovanja sodnikov in o vodenju evidenc ter osebnih
spisov. Natančneje se opredeljujejo merila za oceno sodniške
službe in pravila za njeno izdelavo. Skladno z opozorili
mednarodnih organizacij se tudi za sodnike ustrezno ureja
nezdružljivost s pridobitno dejavnostjo in nadzor na tem področju.
Mentorstvo se opredeljuje kot del sodniške dolžnosti, katere
izvrševanje ne more biti posebej plačano, mora pa biti upoštevano
ob oceni sodniške službe in s tem (tudi) pri napredovanju.
Odpravljajo se nekatere notranje neusklajenosti zakona in
redakcijsko izboljšuje sedanje besedilo.

V prvem odstavku 8. člena se v 3. točki število "30" nadomesti s
številom "28", v 4. točki pa za besedo "naslov" doda beseda
"univerzitetni".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za
katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja
utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno,
pošteno ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega
ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen
za kaznivo dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev
sodnika (drugi odstavek 78. člena tega zakona).".

3. Finančne posledice zakona
Določbe zakona nimajo finančnih posledic za proračunska
sredstva.

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

II. BESEDILO ČLENOV

6. člen

1. člen

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

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

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

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

8. člen
2. člen

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

V 2. členu se črtata besedi "in svoboščin".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

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

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

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

10. člen

"Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova
neodvisnost, lahko sodnemu svetu predlaga, da odpravi kršitev.
Če sodni svet ugotovi, da je predlog utemeljen, lahko kršitev
glede na njeno naravo odpravi oziroma zahteva ali predlaga njeno
odpravo ter objavi svojo ugotovitev".
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15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za
pravosodje, v petnajstih dneh od prejema predloga predsednika
sodišča.
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Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni
rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.

posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, zavrže oziroma
zavrne sodni svet s sklepom.

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

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od
personalnega sveta, da dopolni obrazložitev mnenja o ustreznosti
kandidatov ali da mnenje o ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje
in pri tem pridobi ter upošteva še dodatne podatke in dokazila.
Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje personalnega
sveta o ustreznosti kandidata.

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

Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje formalne
pogoje za razpisano sodniško mesto.".
14. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedi "Sodni svet" nadomestita
z besedilom "Če sodni svet opravi izbiro,".

11. člen
15. člen

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

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

Če gre za višje sodniško mesto, šteje imenovanje za napredovanje
na višje sodniško mesto po 24. členu tega zakona.

"Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško
mesto in premesti na sodišče, pri katerem je to mesto razpisano.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o imenovanju
kandidata na mesto vrhovnega sodnika in njegovi premestitvi
državni zbor na predlog sodnega sveta.

Personalni svet lahko posredovane podatke ustrezno dopolni
oziroma preveri. Nato oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti
vsakega kandidata. Svoje mnenje in morebitno mnenje ministrstva,
pristojnega za pravosodje, vroči kandidatu in predsedniku sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. Kandidat in
predsednik sodišča lahko na mnenji posredujeta obrazložene
pripombe v osmih dneh od prejema mnenj.

Imenovanje na sodniško mesto se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Premestitev se opravi trideseti dan po,
pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Ta rok lahko sodni svet
na predlog sodnika ali predsednika sodišča iz posebej utemeljenih
razlogov skrajša".

Po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega odstavka
personalni svet oblikuje dokončno mnenje, ki ga z razpisnimi
spisi in morebitnim mnenjem ministrstva, pristojnega za
pravosodje, ter morebitnimi pripombami kandidata in predsednika
sodišča pošlje sodnemu svetu.

V prvem odstavku 24. člena se pred piko vstavi besedilo "v skladu
s pogoji, ki jih določa ta zakon".

16. člen

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"O napredovanju v plačilnih razredih in napredovanju na položaj
svetnika odloča sodni svet na predlog sodnika ali predsednika
sodišča, po izvedenem postopku ugotavljanja strokovnosti in
uspešnosti sodnika".

Personalni svet lahko posebej navede, katere kandidate šteje za
najbolj ustrezne za zasedbo prostega mesta in to obrazloži.".
12. člen

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Drugi odstavek 17. člena se črta.

"Če je bila pred odločanjem o napredovanju sodnika v višji plačilni
razred zahtevana izdelava ocene sodniške službe, se do
zaključka postopka izdelave ocene odločanje o napredovanju
odloži".

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v prvem stavku
črta beseda "prvič", pika pa nadomesti z vejico in doda besedilo
"če je kandidat že bil sodnik, pa tudi podatke iz osebne evidence
sodnika".

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

13. člen

"Napredovanje na višje sodniško mesto se izvede po določbah 2.
oddelka II. poglavja tega zakona.".

18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno za
pravosodje, in prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo splošnih in
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Ocena sodniške službe se izdela na podlagi podatkov iz osebnega
spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju kriterijev iz 29.
člena tega zakona.

17. člen
V prvem odstavku 25. člena se za besedilom "sodnega sveta o"
dodata besedi "premestitvi oziroma".

Osebni spis sodnika se vodi v uradu predsednika sodišča, pri
katerem sodnik opravlja sodniško službo, za predsednika sodišča
pa v uradu predsednika sodišča neposredno višje stopnje. Če je
sodnik premeščen na drugo sodišče, se osebni spis prenese v
urad predsednika tega sodišča.

18. člen
V 26. členu se za besedama "tri leta" doda besedilo "v skladu z
določbami tega zakona".

V osebni spis sodnika se po odredbi predsednika sodišča,
predsednika sodišča višje stopnje, personalnega sveta, sodnega
sveta ali na zahtevo sodnika vnašajo vsi podatki, pomembni za
izdelavo ocene sodniške službe. Z vsebino vsakega vnosa se
takoj seznani sodnika, na katerega se spis nanaša.

19. člen
V prvem odstavku 27. člena se na koncu prvega stavka pred
piko vstavi besedilo "(okrožni, višji, vrhovni sodnik)".

Podatke iz osebnega spisa lahko vpogledajo le osebe in organi iz
prejšnjega odstavka, disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče
prve in druge stopnje zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in
zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč. Sodnik ima
pravico do vpogleda v svoj osebni spis".

Drugi stavek prvega odstavka postane nov drugi odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
20. člen

22. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:

"Če iz ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje,
sodnik:

1. strokovno znanje, pri čemer se upošteva sodnikova
strokovna dejavnost, specialistični in podiplomski študij ter
dosežen ugled v pravni stroki;
2. delovne sposobnosti, pri čemer se upošteva doseženo
razmerje med opravljenim in pričakovanim obsegom
sodnikovega dela;
3. sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, pri čemer se
upošteva dosežena stopnja pravilnosti in zakonitosti
sodnikovega odločanja, ugotovljena predvsem v postopkih s
pravnimi sredstvi;
4. varovanje ugleda sodnika in sodišča, ki se ugotavlja iz načina
vodenja postopkov, komuniciranja s strankami in drugimi
organi, varovanja neodvisnosti, nepristranskosti, zanesljivosti
in pokončnosti ter obnašanja v službi in zunaj nje;
5. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kakor izhaja iz
spisov obravnavanih zadev, izdelanih odločb in sodnikovega
strokovnega delovanja;
6. opravljeno-dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, pri
odpravi in preprečitvi zaostankov, v okviru mentorstva,
sodelovanje v zakonodajnih postopkih, pri izobraževanju in
strokovnem izpopolnjevanju;
7. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela;
8. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik
imenovan na takšno mesto, kakor se kaže v rezultatih dela
na področju, ki je sodniku zaupano.

napreduje v plačilni razred, ki je po vrsti naslednji višji od
plačilnega razreda, na katerega bi napredoval po 26. členu
tega zakona;
lahko napreduje na višje sodniško mesto že po prvem
napredovanju v višji plačilni razred, ne glede na določbe 10.,
11., 12. in prvega odstavka 27. člena tega zakona;
napreduje na položaj svetnika višjega ali Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije že pri drugem napredovanju v višji plačilni
razred oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega
sodišča v skladu s četrtim odstavkom 27. člena tega zakona.".
23. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo na
okrajnih in okrožnih sodiščih na njegovem območju, in za sodnike,
ki so dodeljeni na višje sodišče.
Personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdela
oceno sodniške službe za višje sodnike in vrhovne sodnike.
Za sodnike, ki so dodeljeni na delo na Ustavno sodišče Republike
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, v strokovno
službo sodnega sveta, v center za izobraževanje in v ministrstvo,
pristojno za pravosodje, izdela oceno personalni svet Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije v sodelovanju s predstojniki teh
organov.".

Minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju sodnega
sveta izda podzakonski akt, s katerim določi obvezne sestavine
ocene sodniške službe.".
21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

24. člen

"Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča, predsednika sodišča višje stopnje ali
sodnika samega.

36. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Oceno sodniške službe pošlje personalni svet pisno in zaupno
ocenjevanemu sodniku in predsedniku sodišča, na katerem
sodnik opravlja sodniško službo, oceno za sodnika, ki je
predsednik sodišča, predsedniku sodišča neposredno višje

Za sodnika se v prvih štirih letih opravljanja sodniške službe
izdela ocena sodniške službe vsaki dve leti.
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stopnje, za sodnika, ki je dodeljen po 71. členu tega zakona, pa
predstojniku organa.

"Osnova za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obračun
plače poslanca državnega zbora in se usklajuje na enak način.".

Ocenjevani sodnik, predsednik sodišča ali predstojnik organa, ki
se z oceno ne strinja, se lahko pritoži v osmih dneh pri personalnem
svetu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

30. člen
V 46. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:

Ko odloča o pritožbi zoper oceno iz prvega odstavka 35. člena
tega zakona, personalni svet Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije pritožbo zavrne, oceno spremeni ali pa jo razveljavi in
zahteva od personalnega sveta višjega sodišča ponovno izdelavo
ocene.

"Sodnikom, ki sodelujejo v programu reševanja zaostankov, za
katerega so zagotovljena dodatna finančna sredstva po določbi
petega odstavka 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), pripada iz teh sredstev dodatek
k sodniški plači v višini 20% mesečno za vsak mesec sodelovanja,
v katerem presežejo pričakovani obseg dela najmanj za eno
petino, pod pogojem, da tako preseganje dosegajo v celotnem
času sodelovanja oziroma najmanj eno leto, če je ta čas daljši.

O pritožbi zoper oceno iz drugega odstavka 35. člena tega zakona
odloča personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z
večino glasov vseh članov. Po ponovni obravnavi ocene personalni
svet oceno spremeni ali pa pritožbo zavrne.".

Dodatki se obračunajo na sodniško plačo brez upoštevanja
dodatka na delovno dobo in dodatka na vodstveno funkcijo, z
upoštevanjem dejanskega trajanja manj ugodnega delovnega
časa.

25. člen
V 39. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Sodnik mora sodnemu svetu takoj, najkasneje pa v enem mesecu
od nastopa funkcije, in vsakokrat po preteku petih let ter ob
prenehanju funkcije predložiti podatke o premoženjskem stanju
po določbah zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo, če navedeni zakon ne določa
drugače.

O izplačilu dodatkov odloča predsednik sodišča, pri katerem se
izvaja program. Dodatek iz petega odstavka tega člena se
obračunava in izplačuje po preteku sodelovanja v programu
oziroma najmanj enkrat letno".
31. člen

Pristojnosti komisije po določbah zakona iz prejšnjega odstavka
izvršuje sodni svet, če navedeni zakon ne določa drugače.".

V drugem odstavku 47. člena se črtata besedi "oziroma
predstojnikom", v prvi alinei pa beseda "predstojnika" obakrat
nadomesti z besedo "predsednika".

26. člen

V petem odstavku se črtajo besede "oziroma namestniku
predstojnika" in besedi "oziroma predstojnika".

V 40. členu se za besedama "ustavnega sodišča" doda vejica in
besedilo "sodnika mednarodnega sodišča".

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
27. člen

"Odločbo o določitvi dodatka za predsednika in podpredsednika
sodišča izda sodni svet, za vodjo oddelka pa predsednik sodišča".

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:

32. člen

"43.a člen

V prvem odstavku 50. člena se za besedo "lahko" doda besedilo
"na predlog pristojnega personalnega sveta".

Mentorske zadolžitve v skladu z zakonom, ki ureja pravniški
državni izpit in izobraževanje za sodniško službo, so sestavni
del sodniške dolžnosti.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Obseg in trajanje mentorskih zadolžitev v razmerju do
pričakovanega obsega sodnikovega dela se upošteva pri oceni
sodniške službe, v skladu s podzakonskim aktom iz drugega
odstavka 29. člena tega zakona.".

"Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani, če
so potekla najmanj tri leta od zadnjega napredovanja in sodnik
izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, pa po določbah tega
zakona ne bi mogel napredovati v višji plačilni razred.".
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

28. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

33. člen

"Sodniška plača se v času trajanja sodniške službe ne sme znižati,
razen v primeru, ki ga določa ta zakon".

V 55. členu se v 9. točki vejica nadomesti s piko, 10. točka pa črta.

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti,
peti in šesti odstavek.

34. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:

29. člen

"Prejemki in povračila iz prejšnjih dveh členov se izplačujejo po
predpisih, ki veljajo za poslance državnega zbora, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

45. člen se spremeni tako, da se glasi:
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39. člen

Izplačilo prejemkov in povračil, do katerih je sodnik upravičen,
odobri predsednik sodišča".

Naslov 5. oddelka IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi

35. člen

"Premestitev in dodelitev sodnika".

Peti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:

40. člen

"Minister, pristojen za pravosodje, izda po pridobitvi predhodnega
mnenja sodnega sveta podzakonski akt, s katerim določi merila
za trajanje dopusta ter primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov".

Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnika se lahko na skupni predlog predsednikov obeh pristojnih
sodišč po njegovi vnaprejšnji pisni privolitvi premesti na drugo
sodišče istega ali nižjega položaja in pristojnosti.".

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

V tretjem odstavku se besedilo "razporedi na drugo sodniško
mesto" nadomesti z besedilom "premesti na drugo sodišče".

"Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, kadar po
letnem razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah.

Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"O premestitvi sodnika po določbah prejšnjih odstavkov odloča
oziroma jo v primeru izrečenega disciplinskega sklepa izvede
sodni svet brez razpisa.

Sodnik napove čas izrabe večjega dela letnega dopusta najkasneje
do 31. maja za tekoče leto, o spremembah časa izrabe pa
pravočasno obvesti predsednika sodišča.

Šteje se, daje s premestitvijo sodnik imenovan na sodniško mesto
pri sodišču, na katerega je premeščen.

Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe letnega
dopusta občutno ovirano redno izvajanje sodne oblasti,
predsednik sodišča ne ugodi napovedani izrabi ali spremembi
izrabe letnega dopusta.

O vseh drugih premestitvah sodni svet odloča na podlagi razpisa".
41. člen

Proti odločitvi predsednika sodišča se sodnik lahko pritoži v treh
dneh. O pritožbi okrajnega, okrožnega in višjega sodnika odloči
personalni svet višjega sodišča, o pritožbi vrhovnega sodnika pa
personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pritožba
ne zadrži izvršitve odločitve.".

67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnik je lahko dodeljen, da opravlja sodniško, službo na drugem
sodišču istega ali nižjega položaja, za polni delovni čas ali za del
polnega delovnega časa:
• največ za čas šestih mesecev, če je to potrebno, da se omogoči
redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,
- največ za čas enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo
zaostanki pri delu sodišča,
- največ za čas dveh let, če na sodišču, na katerega je imenovan,
zaradi začasno zmanjšanega pripada zadev, ne more dosegati
pričakovanega obsega dela.

37. člen
V tretjem odstavku 60. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "ki je pristojen po četrtem odstavku 59. člena tega
zakona".
38. člen

Sodnik je lahko dodeljen največ dvakrat zaporedoma.

V drugem odstavku 63. člena se doda nov drugi stavek, ki se
glasi: "Pred odločitvijo sodni svet pridobi mnenje predsednika
sodišča, na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo, če gre
za predsednika sodišča, pa predsednika sodišča neposredno
višje stopnje.".
0

O dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog predsednikov
obeh pristojnih sodišč po vnaprejšnji pisni privolitvi sodnika.".
42. člen

Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "vendar največ trideset dni v koledarskem letu.".

68. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Iz razlogov po prvem odstavku prejšnjega člena je lahko sodnik,
tudi brez svoje privolitve, dodeljen za opravljanje sodniške službe
na drugo sodišče za čas največ treh mesecev. Ponovna dodelitev
ni možna pred potekom enega leta od izteka prejšnje dodelitve.

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek,
ki se glasijo:
"O odsotnosti odloča predsednik sodišča, za predsednika sodišča
predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa predsednik sodnega
sveta.

Za dodelitev se smiselno uporabljajo določila prvega odstavka
prejšnjega člena.
O dodelitvi odloči predsednik Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, na predlog predsednika sodišča, na katero bo sodnik
dodeljen, če to ni mogoče, pa na predlog predsednika sodišča
višje stopnje.

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev odsotnosti,
ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v osmih dneh pritoži.
O pritožbi odloča personalni svet, ki je pristojen po četrtem odstavku
59. člena tega zakona.".
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pisno privolitev sodnika in mnenje predsednika sodišča, kjer
sodnik opravlja sodniško službo.

Zoper odločitev se dodeljeni sodnik lahko pritoži v treh dneh od
prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve odločitve, odloči
sodni svet v petnajstih dneh.".

Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s soglasjem
dodeljenega sodnika ponovi.

43. člen
V času dodelitve ima dodeljeni sodnik pravico do napredovanja
na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji plačilni
razred v skladu s tem zakonom, razen če ta zakon določa
drugače.".

69. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Okrajni sodnik je lahko v prvih šestih letih opravljanja sodniške
službe razporejen na posebno sodniško mesto za sodnike, ki
bodo na drugih okrajnih sodiščih znotraj istega sodnega okrožja
nadomeščali odsotne sodnike, reševali izreden pripad zadev
oziroma obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih (drugi
odstavek 38. člena zakona o sodiščih), za čas dveh let z
možnostjo ponovne razporeditve (medokrajni sodnik).

46. člen
Za 71. členom se dodajo novi 71 .a, 71 .b in 71 .c člen, ki se glasijo:
"71 .a člen

Sodnika iz prejšnjega odstavka razporedi na mesto medokrajnega
sodnika personalni svet okrožnega sodišča na predlog
predsednika okrajnega sodišča, pri katerem so določena posebna
sodniška mesta.

Če se na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena ne prijavi
nihče ali ni izbran noben kandidat, razpiše ministrstvo, pristojno
za pravosodje, prosto sodniško mesto za sodnika, ki bo takoj po
izvolitvi dodeljen na podlagi prejšnjega člena, če tako skupaj
predlagata predsednika sodišča, na katero bo sodnik imenovan,
in predstojnik organa iz prvega odstavka 71. člena, kateremu bo
sodnik dodeljen.

Zoper odločbo o razporeditvi na mesto medokrajnega sodnika
se lahko sodnik pritoži na sodni svet v osmih dneh od prejema
odločbe.
Predsednik pristojnega višjega sodišča sprejme odločitev o
dodelitvi medokrajnega sodnika na drugo okrajno sodišče in o
času dodelitve na predlog predsednika tega sodišča. Pri odločitvi
upošteva predvsem razloge za dodelitev, pravno področje, čas
trajanja sodniške službe, oddaljenost sodišča in uspešnost
sodnika.

Prosto sodniško mesto se razpiše v petnajstih dneh od prejema
skupnega predloga.
Prijava kandidata na tako sodniško mesto šteje za pisno privolitev
iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.

Zoper odločbo o dodelitvi se lahko dodeljeni sodnik pritoži v treh
dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve, odloča
sodni svet v petnajstih dneh.

V primeru iz prvega odstavka tega člena ie šteje, da je sodnik z
izvolitvijo dodeljen za čas, ki je bila navedena v razpisu.

V času trajanja dodelitve lahko predsednik višjega sodišča
dodeljenega sodnika delno ali v celoti oprosti opravljanja sodniške
službe na sodišču, pri katerem je imenovan.".

71.b člen
Osebni spis za sodnika, dodeljenega po 71. členu tega zakona,
se vodi v uradu oziroma kabinetu predstojnika organa, kateremu
je dodeljen.

44. člen

Pooblastila iz tega zakona v razmerju do sodnika, dodeljenega po
71. členu, izvršujeta predstojnik organa, kateremu je sodnik
dodeljen, in personalni svet Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, za sodnike, dodeljene na višje sodišče, pa personalni
svet višjega sodišča.

70. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Dodelitev po 67., 68., 69. in 71. členu tega zakona ne posega v
sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu,
na katerega je imenovan, razen če ta zakon določa drugače.

71.c člen

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku,
dodeljenem po 67., 68. in 69. členu tega zakona dodelijo na novo,
ob upoštevanju načela zakonitega sodnika.".

Sodnik, ki je dodeljen na višje sodišče ali Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, v strokovno službo sodnega sveta, ali center
za izobraževanje v pravosodju je lahko v tem času v celoti ali
deloma oproščen opravljanja sodniške službe.

45. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:

O oprostitvi opravljanja sodniške službe odloča sodni svet.

"Sodnik je lahko dodeljen na delo na Ustavno sodišče Republike
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, višje sodišče, v
strokovno službo sodnega sveta, v center za izobraževanje v
pravosodju ali za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na
ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Sodnik, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike Slovenije ali
za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na ministrstvo,
pristojno za pravosodje, obdrži pravico uporabljati naziv sodnik,
vendar ne more hkrati opravljati sodniške službe in mu vse druge
pravice in obveznosti iz sodniške službe mirujejo.

Poziv k prijavam za dodelitev in predviden čas dodelitve objavi
ministrstvo, pristojno za pravosodje, v petnajstih dneh od prejema
predloga predstojnika organa iz prejšnjega odstavka.

Sodniku iz prejšnjega odstavka pripada najmanj takšna plača,
kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varovane pa so
tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško mesto
oziroma položaj oziroma višji plačilni razred po izteku dodelitve.".

O dodelitvi odloča sodni svet, na predlog predstojnika organa,
kateremu bo sodnik dodeljen. Sodni svet pred odločitvijo pridobi
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47. člen

51. člen

V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki besedi "sodniškega
dela" nadomestita z besedilom "sodniške službe in podatke o
učinkovitosti sodnikovega dela", v 7. točki beseda "sodbe"
nadomesti z besedo "sklepe", pika pa nadomesti z vejico in se za
7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
"8. podatke o vloženih nadzorstvenih pritožbah.".

V drugem odstavku 78. člena se za besedami "Če je sodnik
obsojen" doda besedilo "zaradi naklepnega kaznivega dejanja".
52. člen
Za 79. členom se doda novo VI.a poglavje in členi 79.a, 79.b in
79.c, ki se glasijo:

V drugem odstavku se črtajo besede "ter podatke o družinskem
stanju".
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki
se glasita:

"VI.a SLUŽBENI NADZOR SODNIKOVEGA DELA

"Predsedniki sodišč so dolžni ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje, dvakrat letno posredovati podatke o obsegu
sodnikovega dela, ki jih ministrstvo lahko uporablja za oblikovanje
predloga za določitev števila sodniških mest in določitev števila
sodnega osebja, za vodenje sodne statistike ter druge naloge
pravosodne uprave, ki jih določa zakon.

79.a člen
Službeni nadzor sodnikovega dela opravlja predsednik sodišča
in neposredno višje sodišče.
Neposredno višje sodišče opravlja nadzor po sodnikih, ki jih glede
na delovno področje določi predsednik tega sodišča izmed
sodnikov, ki so z letnim razporedom dela določeni za službeni
nadzor.

Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima sodnik, na
katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristojni personalni
svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in predsednik
sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki
ureja organizacijo in pristojnost sodišč.".

Službeni nadzor obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje
izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in Sodnem redu ter
za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost in
strokovnost dela ter zaostanke pri delu.

48. člen

V okviru službenega nadzora se lahko pregledujejo spisi vseh
sodniku dodeljenih zadev in zadev, v katerih je že bilo pravnomočno
odločeno, pridobijo in analizirajo podatki o sodnikovem delu in
opravi razgovor s sodnikom.

V prvem odstavku 73. člena se za besedo "pošiljajo" dodata
besedi "in vračajo", vejica za besedo "zaupno" nadomesti s piko,
ostalo besedilo črta.

Pri službenem nadzoru se sodniku lahko izreče opozorilo in določi
obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen.

Drugi odstavek se črta.

V okviru službenega nadzora ni dovoljeno posegati v neodvisnost
sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.

49. člen
V prvem odstavku 74. člena se v 4. točki za besedo "službi" doda
besedilo "s pisno vlogo, ki se pošlje sodnemu svetu po predsedniku
sodišča".

79.b člen
Predsednik sodišča opravi službeni nadzor glede na lastne
ugotovitve o sodnikovem delu ali na pobudo varuha človekovih
pravic, obvezno pa na predlog predsednika neposredno višjega
sodišča ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
ministra, pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega
sveta in sodnega sveta.

V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem in se za 7. točko doda
nova 8. točka, ki se glasi:
"8. če mu je izrečena disciplinska sankcija prenehanja sodniške
funkcije".

Neposredno višje sodišče opravi službeni nadzor glede na lastne
ugotovitve o delu sodišča in o delu posameznih sodnikov v okviru
odločanja o pravnih sredstvih ali na predlog predsednika sodišča
ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ministra,
pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega sveta in
sodnega sveta.

V drugem odstavku se besedilo "2. in 3." nadomesti z besedilom
"2., 3. in 8.".
V tretjem odstavku se besede "v državni zbor" nadomestijo z
besedami "na sodni svet".
50. člen

79.c člen

75. člen se spremeni tako, da se glasi:

O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi zapisnik,
ki se vroči pobudniku oz. predlagatelju, sodniku, predsedniku
sodišča, če nadzor opravi neposredno višje sodišče, pristojnemu
personalnemu svetu in shrani v sodnikovem osebnem spisu.

"S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki
prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do
starostne pokojnine brez zmanjšanja v posebnih primerih, če
izpolnjuje pogoje, ki jih za tako pokojnino določa 55. člen Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99) oziroma drug ustrezen predpis".

poročevalec, št. 15

Sodnik, ki ne soglaša z ugotovitvami in ukrepi pri službenem
nadzoru, lahko zahteva oceno sodniške službe v obsegu, ki ga
je zajel službeni nadzor.".
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53. člen

57. člen

80. člen se spremeni tako, da se glasi:

84. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sodniku ni mogoče izreči disciplinske sankcije, razen ob pogojih
in po postopku, ki je predpisan v tem zakonu.

"Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko
pretečeta dve leti od dneva kršitve. Zastaralni rok začne teči s
prenehanjem ravnanja ali opustitve, ki pomenita disciplinsko
kršitev.

Disciplinski postopek je hiter.
Kazenska odgovornost in odgovornost za prekršek ne izključujeta
disciplinske odgovornosti sodnika.".

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko uvede
disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočnosti
kazenske obsodilne odločbe.

54. člen

Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje pristojnega organa
za pregon sodnika zaradi storjene disciplinske kršitve. Zastaranje
se pretrga tudi, če sodnik v času, ko teče zastaralni rok, stori
novo disciplinsko kršitev.

81. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške
dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali
neredno opravljal sodniško službo, se lahko izreče disciplinska
sankcija.

Disciplinski pregon zastara v vsakem primeru, ko pretečejo štiri
leta od storitve disciplinske kršitve.

Če sodni svet predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika po
drugem ali tretjem odstavku 78. člena tega zakona, pa ga državni
zbor ne razreši, sodni svet poda pobudo za uvedbo disciplinskega
postopka".

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v šestih mesecih
od pravnomočnosti sklepa".
58. člen

55. člen

85. člen se spremeni tako, da se glasi:

82. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Kolikor ta zakon nima posebnih določb, se za disciplinsko
odgovornost sodnikov smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 13.,
14. člena, prvega in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 18.,
20., in 21. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in
23/99).".

"Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. pisni opomin;
2. ustavitev napredovanja;
3. znižanje plače;
4. premestitev na drugo sodišče;
5. prenehanje sodniške funkcije".

59. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:

56. člen

"V disciplinskem postopku odloča disciplinsko sodišče prve
stopnje in disciplinsko sodišče druge stopnje. Disciplinsko sodišče
prve stopnje sestavlja osem sodnikov, in sicer dva vrhovna, dva
višja, dva okrožna in dva okrajna sodnika. Eden od vrhovnih
sodnikov je predsednik disciplinskega sodišča prve stopnje, drugi
pa njegov namestnik, ki nadomešča predsednika v odsotnosti.

83. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pisni opomin pomeni formalno grajo sodniku za disciplinsko
kršitev, ki jo disciplinsko sodišče oceni kot lažjo, in se lahko
izreče, če sodniku še ni bila izrečena disciplinska sankcija.
Ustavitev napredovanja se izreče za čas največ treh let.

Disciplinsko sodišče prve stopnje odloča v posamezni zadevi v
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti najmanj en član z
enakim položajem sodnika, kot ga ima sodnik, zoper katerega
teče disciplinski postopek. Sestavo senata določi predsednik
disciplinskega sodišča".

Znižanje plače se izreče do višine 20 odstotkov za čas do enega
leta. (
Premestitev na drugo sodišče za eno stopnjo nižjega položaja ali
na drugo sodišče enakega položaja v drugem kraju, se lahko
izreče za čas od šestih mesecev do treh let. Te sankcije ni mogoče
izreči vrhovnemu sodniku.

60. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:

Prenehanje sodniške funkcije se izreče sodniku, če zaradi težje
disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške
funkcije.

"Disciplinsko sodišče druge stopnje sestavlja pet vrhovnih
sodnikov.

Pravnomočen sklep o izrečeni disciplinski sankciji se pošlje
predsedniku sodišča, ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, in
sodnemu svetu, ki je pristojen za izvršitev disciplinske sankcije
iz drugega do četrtega odstavka tega člena".

18. februar2002

Disciplinsko sodišče druge stopnje ima predsednika in namestnika
predsednika, ki nadomešča predsednika v odsotnosti.
O pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča prve stopnje
odloča senat, ki ga sestavljajo predsednik in dva sodnika. Sestavo
senata določi predsednik disciplinskega sodišča druge stopnje.".
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predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet in minister,
pristojen za pravosodje.

61. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:

Če disciplinski tožilec ne uvede postopka, je o razlogih dolžan
obvestiti pobudnika. Če pobudnik vztraja pri pobudi, dokončno
odloči o uvedbi postopka disciplinsko sodišče prve stopnje.

"Predlog za disciplinsko kaznovanje vlaga in zastopa disciplinski
tožilec, ki ga v odsotnosti nadomešča njegov namestnik; oba sta
vrhovna sodnika.".

Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na
značaj in težo očitane disciplinske kršitve izreče sodniku začasno
odstranitev iz sodniške službe v skladu z določbami 95. do 100.
člena tega zakona".

62. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije na predlog sodnega sveta za dobo
dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.

66. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:

Sodniku disciplinskega sodišča in disciplinskemu tožilcu oziroma
njegovemu namestniku preneha funkcija pred potekom mandata:
1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo sodnika;
2. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
3. z imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja.

"Če je podan predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj,
jih opravi sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi predsednik
disciplinskega sodišča.".
67. člen

Novo imenovanemu sodniku disciplinskega sodišča,
disciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku poteče mandat
z iztekom mandata sodnika, disciplinskega tožilca ali namestnika,
katerega je nadomestil.

93. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V disciplinskem postopku je lahko zagovornik tudi sodnik, ki ima
pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.".

Če disciplinsko sodišče ali disciplinski tožilec iz pravnih ali stvarnih
razlogov ne more postopati, občna seja Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije na predlog sodnega sveta imenuje
nadomestnega sodnika disciplinskega sodišča ali tožilca za
odločanje v posamezni zadevi".

68. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V zapisnik o disciplinski obravnavi se vpišejo imena vseh prisotnih
in bistvena vsebina poteka obravnave.

63. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
"89. a člen

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

Disciplinski organi imajo sedež pri vrhovnem sodišču, ki tudi
zagotavlja finančna sredstva in ostale pogoje za njihovo delo.".

Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje, na
katerega senat ni dovolil odgovora.

64. člen

V zapisnik o disciplinski obravnavi se vnese celoten izrek
disciplinskega sklepa.

90. člen se spremeni tako, da se glasi:

Zapisnik o disciplinski obravnavi podpišejo predsednik senata,
člani senata in zapisnikar.".

"Če ta zakon nima posebnih določb, se v disciplinskem postopku
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek,
ki veljajo za skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem, razen
določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na napoved pritožbe, na
zahtevo za varstvo zakonitosti in na izredno omilitev kazni.

69. člen
V 104. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem odstavku
101. člena ali 103. členu tega zakona, prijavi kot edini kandidat
sodnik iz prvega odstavka tega člena in je ocena sodniškega
dela iz drugega odstavka tega člena pozitivna, ga je sodni svet
dolžan izbrati.".

V disciplinskem postopku je javnost izključena, razen če sodnik
v postopku izrecno nasprotuje izključitvi javnosti.".
65. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:

70. člen

"Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo
preiskovalnih dejanj ali z neposredno vložitvijo obrazloženega
predloga za izrek disciplinske sankcije.

Vsi postopki za izvolitev in imenovanje sodnikov, za sodniško
napredovanje in ocenjevanje sodniškega dela, za premestitev in
dodelitev sodnika, za prenehanje in razrešitev sodnika ter
disciplinski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona,
se dokončajo po dosedanjih predpisih.

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo
predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško službo,
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71. člen

19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), v kolikor se nanaša na reševanje
ugovorov zoper ocene sodniške službe.

Sodniki so dolžni sodnemu svetu predložiti podatke iz drugega
odstavka 39. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

74. člen

Rok za izdelavo ocene sodniške službe sodnikov svetnikov (prvi
odstavek 31 .člena zakona), začne teči z dnem uveljavitve tega
zakona.

Podzakonska akta iz 29. in 58. člena zakona izda minister,
pristojen za pravosodje, v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

72. člen

75. člen

Sodniki, ki so bili dodeljeni do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo
delo kot dodeljeni sodniki po določbah, ki veljajo od uveljavitve
tega zakona.

Občna seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izvoli
disciplinske organe po 89. členu zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.

Za sodnike, ki so bili do uveljavitve tega zakona dodeljeni brez
določenega roka dodelitve, začne teči rok iz četrtega odstavka
71. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.

76. člen
Sodni svet uskladi sistemizacijo sodniških mest na posameznih
sodiščih (38. člen zakona o sodiščih) z upoštevanjem sodniških
mest, zasedenih ali predvidenih za sodnike, dodeljene po 71.
členu zakona, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Sodnik, ki je bil do uveljavitve tega zakona postavljen na mesto
sekretarja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 40. člena zakona o sodiščih, nadaljuje delo kot
imenovani sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

77. člen
73. člen

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

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati določba
tretjega odstavka 30. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
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III. OBRAZLOŽITEV

svoje značilne vloge in tudi sodna oblast ne bi bila posebna veja
oblasti. Gre za "pranačelo" o sodstvu, ki je pogoj in vzrok za
oblikovanje načel o ureditvi in dejavnosti sodstva in ki ga je potrebno
v čim večji meri zavarovati z vidika samega sodnika in strank, v
katerih interesu je oblikovano. Sodnik bo v skladu z novelo zakona
lahko v primeru kršitve ali nespoštovanja njegove zakonske (tudi
ustavne!) pravice do neodvisnosti, sodnemu svetu predlagal njeno
odpravo. Sodni svet je organ, ki ima že po ustavi poseben položaj,
ki zagotavlja neodvisnost sodstva kot posebne veje v okviru
državne ureditve in sodnikov kot glavnih predstavnikov sodne
veje oblasti.

k 1. členu
V razpravah Državnega zbora in v javnosti se poudarja, da naj
se pri oblikovanju zakonov in ostalih predpisov uveljavi stalna
praksa, po kateri bi na začetku vsakega akta uporabili obojespolno
naslavljanje, ostalo besedilo pa bi bilo pisano izključno v moškem
spolu.
Uveljavljanje načela enakopravnosti obeh spolov v pravnih aktih
je temeljnega pomena in ne zgolj odsev stvarnosti, ki pri sodniški
službi sicer ni najbolj reprezentativna. Pa vendar predlog, ki
terminološko popravlja dosedanje besedilo odstavka 1. člena,
kaže na začetek temeljitega spoštovanja ideje o enakopravnosti
med spoloma. Skladen je tudi s poimenovanjem, ki je v sodni
praksi in odločbah sodišč že vrsto let obojespolno.

V primeru kršitve zakonskih pravic sodnika oziroma prizadetosti
njegove neodvisnosti lahko sbdni svet sam odpravi kršitev, če
gre za zadevo iz njegove pristojnosti, zahteva odpravo kršitve,
lahko pa to le predlaga drugemu pristojnemu organu, skladno z
naravo kršitve. S tem so zajete vse možnosti odločitev sodnega
sveta, hkrati pa tudi pravica sodnega sveta, da objavi svojo
ugotovitev. S tem se javnosti omogoči, da je seznanjena z
morebitnimi kršitvami pravic sodnikov.

k 2. členu
Pri sodniški neodvisnosti ne gre za "stanovski privilegij" ali za
"svoboščino", saj bi bilo to nezdružljivo z načelom enakosti.
Vsebinsko enako mnenje je bilo izraženo v zaključkih konference
na Brdu pri Kranju (od 27. do 29. junija 2001), ki je potekala na
temo "Modernizacija sodstva" v okviru Twinning projekta Phare
med Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo. Tudi v Republiki
Avstriji poudarjajo, da posebne sodniške ustavnopravne garancije
nimajo namena ustvariti razreda privilegiranih funkcionarjev,
ampak jih je potrebno gledati izključno v zvezi s funkcijo
pravosodja kot samostojne veje izvrševanja državne oblasti.
Podobno je stališče nemških ekspertov, ki utemeljeno poudarjajo,
da po nemškem pojmovanju pri sodniški neodvisnosti ne gre za
stanovski privilegij, zato je izraz "svoboščine" neprimeren in
neustrezen.

Odbor ministrov Sveta Evrope je v svojem priporočilu št. (94) 12
v zvezi z neodvisnostjo, učinkovitostjo in vlogo sodnikov zapisal,
da morajo biti sodniki absolutno svobodni, da o primerih lahko
odločajo nepristransko, po svoji vesti, v skladu s svojim
razumevanjem dejstev in v skladu z veljavnimi predpisi.
Predlagana sprememba drugega odstavka 4. člena zakona bo
nedvomno pripomogla k spoštovanju tega priporočila.
Načelo nepremakljivosti sodnika zahteva podrobnejšo opredelitev
v zakonu, pri čemer je potrebno izjemo od tega načela določiti
ozko in jasno. Smiselno je natančno definirati obe možnosti, ki
predstavljata izjemi od načelne sodnikove nepremakljivosti
(dodelitev in premestitev). Podobno je v nemškem pravnem redu
določeno v Okvirnem zakonu o pravu uradnikov
(Beamtenrechtsrahmengesetz; BRRG), ki se analogno uporablja
po nemškem zakonu o sodniški službi (Deutsches Richtergesetz;
DRiG). Definiciji obeh pojmov v predlaganem novem tretjem
odstavku pomenita jasno opredelitev teh institutov in ne dajeta
možnosti morebitnega napačnega tolmačenja.

Izhajajoč iz ustavnega položaja teh držav s tesno sorodnim
pravnim redom in glede na prvi odstavek 14. člena Ustave
Republike Slovenije je videti izraz "svoboščin" kot neustrezen in
nepravilen, zato je predlagano črtanje te besede v prvem odstavku
veljavnega 2. člena ZSS.
Načelo nepristranskosti in neodvisnosti sodnika v okviru njegovih
pravic v 2. členu ZSS zahteva dopolnitev z novim odstavkom o
dolžnostnem ravnanju sodnika. Sodnik se mora posvečati svoji
službi s polno predanostjo in izpolniti svoje obveznosti po svojih
najboljših močeh. Gre za sicer uveljavljeno ravnanje sodnikov, ki
potrebuje tudi formalno določbo z načelno podlago v zakonu, ki
ureja položaj sodnika, tj. zakonu o sodniški službi.

Sodnika je samo z njegovo pisno privolitvijo mogoče trajno
premestiti na drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali
začasno dodeliti na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev). Da
premestitev in dodelitev ne posegata v sodnikove pravice glede
na pridobljen sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik
na mestu, na katerega je imenovan, je povzdignjeno v temeljno
načelo zakona v predlaganem novem četrtem odstavku 4. člena.
Brez sodnikovega pisnega soglasja je po predlaganem novem
petem odstavku (tako kot v sedanjem drugem odstavku)
premestitev ali dodelitev dopustna samo v primerih in pod pogoji,
ki jih določa ta zakon. S tem se oblikuje podlaga za ustrezno
ravnovesje med nepremakijivostjo in nujno mobilnostjo sodnikov,
kakor je to opredeljeno v drugih predlaganih spremembah zakona.

Ureditve sodniške službe v drugih evropskih državah poznajo
tovrstno določbo, bodisi v zakonu, ki ureja sodniško službo, bodisi
v drugih primerljivih zakonih ali predpisih. Tako je na primer sodnik
na podlagi 71. člena nemškega zakona o sodnikih v povezavi s
prvim stavkom 36. člena nemškega okvirnega zakona o državnih
uradnikih dolžan posvetiti se svojemu poklicu s polno predanostjo
in izpolniti naloge, ki so mu bile določene, z vsemi močmi, ki jih
ima na voljo (Bundesbeamtengesetz, člen 54).

k 4. členu

Navedena določba ne posega v temeljna načela sodniške službe,
le zaokrožuje celoto v okviru ureditve sodnikovega položaja v
izravnavi njegovih pravic in dolžnosti.

Predlaga se sprememba starostne meje za izvolitev v sodniško
funkcijo. Ureditev starostne meje v zakonu narekuje ustava, ki
določa, da zakon določa starostno mejo za izvolitev. Na tej podlagi
in ob oceni iz prakse, da je starost 30 let neprimerna, naj bi se
znižala na 28 let. Zaradi sedanje starostne meje so kandidati, ki
so v času študija in pripravništva dosegli visoke ocene, prikrajšani.
Najboljši diplomirajo pri 23 letih, dokaj hitro pridobijo pravico do
opravljanja sodniškega pripravništva in opravijo pravniški državni

k 3. členu
Neodvisnost sodnikov zagotavlja posebno kakovost sodnega
odločanja, brez katere sodstvo v državni ureditvi ne bi imelo
poročevalec, št. 15

36

18. februar2002

V nadaljevanju predlog razlikuje postopek pri kandidatih, ki se
prvič prijavljajo na prosto sodniško mesto, od postopka pri
kandidatih, ki se kot sodniki prijavljajo na drugo (višje) sodniško
mesto. V prvem primeru bo moral kandidat prijavi priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena
zakona, vsi kandidati pa tudi življenjepis z opisom svoje strokovne
dejavnosti po opravljeni diplomi in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto. Za že izvoljene
sodnike so namreč dokazila od 1. do 5. točke prvega odstavka 8.
člena že zbrana na Ministrstvu za pravosodje.

izpit pri 25 letih. Če morajo ti kandidati zaradi izpolnitve starostnega
pogoja čakati 5 let In ne le 3 leta (pogoj za izvolitev po 9. členu
ZSS) na izvolitev, si največkrat poiščejo drugo zaposlitev,
drugačno od sodniške funkcije. S predlagano spremembo se
tako zagotavlja vstop v sodniško funkcijo tudi mlajšim kandidatom,
ki že pred sedanjo starostno mejo izpolnijo pogoje za izvolitev.
S spremembo 4. točke prvega odstavka 8. člena se terminološko
usklajuje strokovni naslov, ki je pogoj za izvolitev v sodniško
funkcijo.
Pojem "osebnostno neprimeren" je natančno opredeljen v novem
drugem odstavku člena. Predlagatelj meni, da je potrebno ta pogoj
določiti jasneje in ga napolniti z vsebino, ki ne bo puščala dvomov
in možnosti dlskrecije pri odločanju. Za opravljanje sodniške
funkcije tako po predlogu ni primeren tisti, za katerega je na
podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno
sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno, pošteno
ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega ugleda,
nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev sodnika.

Postopek po vloženi prijavi je potrebno izvesti po določilih zakona,
ki ureja splošni upravni postopek. Prepozne prijave in nepopolne
prijave (prijave, ki po pozivu niso bile dopolnjene) ministrstvo
zavrže. Gre za formalni razlog za zavrženje, ki je v veljavi v
splošnem upravnem postopku. Novela omogoča prizadetemu
kandidatu, da sproži upravni spor v roku osmih (sedaj petnajstih)
dni, pri čemer mora sodišče odločiti v roku tridesetih dni od vložitve
vloge, s katero je sprožen upravni spor. Gre za skrajšanje rokov
v zvezi z izvedbo postopka (sedaj petnajst dni za sprožitev
upravnega spora, dva meseca za odločitev sodišča) z namenom
čimprejšnje zasedbe prostega sodniškega mesta. Navedeno bo
pripomoglo k tekočemu delu sodišča in s tem k sprotnem reševanju
zadev pred sodiščem.

k 5. členu
Za izvolitev v sodniško funkcijo (v tem primeru za izvolitev na
sodniško mesto na okrajnem sodišču) ni dovolj (kakršnakoli)
splošna delovna praksa, temveč je pomembno, da gre za
kvalificirano prakso, v tem primeru prakso oziroma izkušnje "na
pravniških delih".

Kot že sedaj pa predlog zakona veže na sprožitev upravnega
spora posledico prekinitve postopka glede razpisanega prostega
mesta.
k 11. členu

k 6. členu

Ministrstvo za pravosodje vodi osebno evidenco sodnika po 72.
členu zakona le za kandidate, ki so že sodniki. Za ostale kandidate
praviloma razpolaga s podatki o pripravništvu in pravniškem
državnem izpitu, lahko pa tudi z drugimi podatki o njihovem
strokovnem delu. Zato se s spremembo zakona omejuje vloga
ministrstva na fakultativno posredovanje mnenja o prijavljenih
kandidatih, ki mora biti obrazloženo, in se skupaj s prijavami
najprej predloži pristojnemu personalnemu svetu. Prijave in mnenja
ministrstvo posreduje v roku petnajstih dni po prejemu popolnih
kandidatur.

Zaradi enakih razlogov kot so razvidni iz obrazložitve k 5. členu
je potrebno k besedi "izkušenj" dodati besedilo "na pravniških
delih".
k 7. členu
Zaradi enakih razlogov kot so razvidni iz obrazložitve k 5. členu
je potrebno k besedi "izkušenj" dodati besedilo "na pravniških
delih".

Pošiljanje podatkov iz osebne evidence se ureja v drugem
odstavku tega člena in se nanaša le na kandidate, ki že opravljajo
sodniško funkcijo. Tem podatkom se priložijo tudi morebitne
ugotovitve in obvestila, ki jih ministrstvo pridobi v zvezi z
obravnavanjem nadzorstvenih pritožb (72. člen Zakona o
sodiščih). S tem je omogočeno, da spoznanja o sodnikih, ki jih
ministrstvo dobiva neposredno od prizadetih oseb, na sprejemljiv
način pridejo do svoje veljave.

k 8. členu
Zaradi enakih razlogov kot so razvidni iz obrazložitve k 5. členu
je potrebno k besedi "izkušenj" dodati besedilo "na pravniških
delih".
k 9. členu

Po Zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/
94, 71/94, 5/99; ZPDI) je potrebno zahtevi za opravljanje izpita
priložiti dokazila o opravljenem pripravništvu z vsemi mnenji iz
tretjega odstavka 17. člena tega zakona in dokazila o opravljenem
izbirnem usposabljanju s podatki o njegovi vsebini in trajanju (tretji
odstavek 19. člena ZPDI). Po 30. členu ZPDI se podatki o
doseženem številu točk pri pravniškem državnem izpitu za
posameznega kandidata evidentirajo kot podatki o sodniškem
pripravništvu. Navedene podatke bo ministrstvo priložilo prijavam
kandidatov, ki prvič kandidirajo, zaradi zagotovitve celovite
podlage za izbiro po razpisnem postopku.

Z novelo bo natančneje določeno, da je s sodniško funkcijo glede
delovnih izkušenj izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca,
sodnika za prekrške in državnega pravobranilca ter poklic
odvetnika in notarja. Gre tudi za redakcijski popravek in uskladitev
z Zakonom o državnem pravobranilstvu ( Uradni list RS, št. 201
97).
k 10. členu
15. člen ZSS določa razpisni postopek za izvolitev oziroma
imenovanje sodnika. Prosta sodniška mesta razpiše v skladu s
predlagano spremembo ministrstvo za pravosodje v roku
petnajstih dni po prejemu predloga predsednika sodišča (sedaj: v
enem mesecu), kar naj skrajša postopke izvolitve oziroma
imenovanja sodnikov.
18. februar 2002

Zbrane podatke bo personalni svet nato lahko preveril (po potrebi
tudi dopolnil) in nato oblikoval mnenje o ustreznosti vsakega
kandidata. Personalni svet bo nato svoje mnenje in morebitno
mnenje ministrstva vročil kandidatu in predsedniku sodišča, ki s
tem pridobita pravico do vpogleda v podatke, za katere sta
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upravičena, da se z njimi seznanita. Ne gre jima le pravica do
vpogleda, pridobita tudi pravico do posredovanja pripomb v
določenem roku, kar je skladno s temeljno pravico posameznika
do izjave oziroma do izražanja svojega mnenja kot pravico do
izjave v postopku izvolitve.

Imenovanje na sodniško mesto se (tako kot velja za izvolitev in
imenovanje po odloku državnega zbora) objavi v Uradnem listu
RS. Nova je določba, da se sodnika premesti trideseti dan po
pravnomočnosti odločbe o imenovanju. V dosedanji praksi je
večkrat prihajalo do težav, ker je sodni svet upošteval, da je
sodnik napredoval na sodišče višje stopnje z dnem, ko je sprejel
ustrezen sklep. To je povzročalo težave tako glede zagotavljanja
finančnih sredstev za plačo, pa tudi pri dokončanju opravil in
predaji poslov na dosedanjem mestu sodnika. S premestitvijo na
drugo sodišče po preteku tridesetih dni po pravnomočnosti odločbe
o imenovanju do tovrstnih težav ne bo več prihajalo. Hkrati pa je
sodnemu svetu dana možnost, da rok tridesšt dni na predlog
sodnika ali predsednika sodišča iz posebej utemeljenih razlogov
skrajša.

Personalni svet bo namreč šele po izteku roka za posredovanje
pripomb kandidata oziroma predsednika sodišča poslal svoje
dokončno mnenje s spisi in morebitnim mnenjem ministrstva ter
pripombami sodnemu svetu, pri čemer bo personalni svet lahko
posebej navedel in obrazložil, katere kandidate šteje za najbolj
ustrezne.
k 12. členu
Zaradi predlagane spremembe 16. člena zakona, po kateri bo
ministrstvo za kandidata, ki že opravlja sodniško funkcijo,
kandidaturi priložilo tudi podatke iz osebne evidence (člen 72
ZSS) je drugi odstavek sedanjega 17. člena ZSS odveč. Podatki
o dosedanjem napredovanju ter ocena sodniškega dela za čas
od nastopa sodniške funkcije oziroma od zadnjega napredovanja,
so vsebovani že v osebni evidenci sodnika.

k 16. členu
Sodniško napredovanje je nujen spremljajoči element trajnosti
sodniške funkcije in hierarhije sodstva, ki zahteva, da o
zahtevnejših stvareh (ne glede na to, ali gre za delitev prvostopne
sodne pristojnosti ali za odločanje o pravnih sredstvih) odločajo
izkušenejši in strokovno bolj usposobljeni sodniki.

Temu je prilagojena tudi sprememba tretjega odstavka 17. člena.
Ta upošteva, da za izvolitev na sodniška mesta lahko kandidirajo
tudi tisti, ki so že bili sodniki (zato je črtana beseda "prvič"), pa jim
je kasneje sodniška funkcija prenehala. Za take osebe se pri
oceni upoštevajo tudi podatki iz osebne evidence iz obdobja, v
katerem so opravljale sodniško službo.

Pogoje za napredovanje določa zakon, zato je potrebno prvi
odstavek 24. člena ustrezno dopolniti z navedenim. V nasprotnem
primeru bi lahko prihajalo do napačnega tolmačenja te določbe v
smislu (vnaprejšnje) pravice sodnika do napredovanja že s samim
nastopom sodniške službe.

k 13. členu

Za odpravo nejasnosti, ki lahko izhaja iz pomanjkljive določbe, se
s spremenjenim tretjim odstavkom izrecno opredeljuje, da sodni
svet o napredovanju v plačilnih razredih in na položaj svetnika
odloča na predlog sodnika ali predsednika sodišča, kar bo posebej
uporabno za primere hitrejšega napredovanja sodnikov.

Predlagani spremenjeni 18. člen določa nadaljnji postopek izbire
kandidata na prosto mesto. Nepopolne prijave in prijave
kandidatov, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev (splošnih od 1. do
5. točke prvega odstavka 8. člena, posebnih od 9. do 13. člena),
bo sodni svet zavrnil ali zavrgel s sklepom.

Posebej je potrebno urediti tudi primere, ko je bila pred odločanjem
o napredovanju sodnika v višji plačilni razred zahtevana izdelava
ocene sodniške službe, kar je po spremenjenem 31. členu možno
brez časovnih omejitev. Do zaključka postopka izdelave ocene
se odločanje o napredovanju odloži, s čimer je omogočeno, da se
ocena upošteva pri odločanju o napredovanju. S tako
spremenjenim četrtim odstavkom se hkrati nadomešča, glede na
določbo novega 21. člena, nepotrebna določba o napredovanju
na mesto vrhovnega sodnika.

Zahteval bo lahko dopolnitev obrazložitve mnenja personalnega
sveta o ustreznosti kandidata oziroma oblikovanje novega mnenja
na podlagi novih, dodatnih podatkov in dokazil, pri čemerna mnenje
personalnega sveta sodni svet ni vezan.
Pomembna je tudi zakonska ureditev primerov, ko (edini) kandidat
sicer izpolnjuje formalne razpisne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, pa se sodni svet odloči, da kandidata ne glede na navedeno
ne izbere. V tem primeru sodni svet ne bo dolžan izbrati tega
kandidata. Tudi po veljavni delovno pravni zakonodaji delodajalec
ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje razpisne pogoje za
sklenitev delovnega razmerja.

Dosedanji peti odstavek (nepotreben, ker je objava že urejena v
21. členu zakona) se nadomešča z določbo, ki glede napredovanja
na višje sodniško mesto izrecno napotuje na ustrezne določbe 2.
oddelka zakona.
k 17. členu

k 14. členu

Predlagana dopolnitev je redakcijske narave in usklajuje določilo
o pravnem sredstvu imenovanega sodnika s spremenjenimi
določbami zakona, ki jasno razmejujejo imenovanje od
premestitve, napredovanja in dodelitve.

Iz razloga, opisanega pri zadnjemu odstavku obrazložitve k 13.
členu (sodni svet ni dolžan opraviti izbire) je potrebno ustrezno
popraviti tudi drugi odstavek 19. člena zakona, in sicer besedno
zvezo oblikovati kot pogojnik: "Če sodni svet opravi izbiro,...".

k 18. členu
k 15. členu

Zaradi razlogov, kot so navedeni v drugem odstavku obrazložitve
k 16. členu zakona, je potrebno tudi v 26. členu zakona, ki ureja
napredovanje sodnika v višji plačilni razred vsaka tri leta, dodati
besedilo, da se to zgodi "v skladu z določbami tega zakona".

V primeru izbire kandidata, ki že opravlja sodniško funkcijo, na
prosto sodniško mesto, le-tega imenuje na prosto mesto in
premesti na sodišče, pri katerem je to mesto razpisano, sodni
svet. Izjema je (kot že sedaj) določena v primeru imenovanja
sodnika na mesto vrhovnega sodnika, o čemer tudi v primeru
izbire kandidata, ki je že sodnik, na predlog sodnega sveta odloči
državni zbor.
poročevalec, št. 15

S tem se jasno izraža, da se napredovanje v višji plačilni razred
(redno napredovanje) v skladu z uveljavljenim kariernim
sistemom, izvede po določbah zakona, predvsem tistih, ki
opredeljujejo plačilne razrede.
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k 19. členu

k 21. členu

Z namenom bolj jasne določbe prvega stavka prvega odstavka
27. člena zakona, ki po sedanji dikciji dopušča različno tolmačenje
besedila "prvo naslednje višje sodniško mesto", se predlaga
natančna opredelitev tega pojma v oklepaju. Gre za položaj
okrožnega, višjega in vrhovnega sodnika, kar hkrati kaže na
hierarhijo vsakega naslednjega višjega sodniškega mesta po
določbah tega zakona.

31. člen zakona določa obveznost izdelave ocene sodniške
službe na vsakih šest let (tudi po sedaj veljavni ureditvi), pred
tem časom pa na zahtevo sodnega sveta, predsednika sodišča,
predsednika sodišča višje stopnje ali sodnika samega. V tem delu
predlog zakona načeloma ne odstopa od sedaj veljavne ureditve
(ocena vsakih šest let), le razširja možnost izdelave ocene pred
določenim obdobjem na zahtevo predsednika sodišča višje
stopnje in opušča prepoved izdelave ocene prej kot v dveh letih
po izdelavi prejšnje. Obveznost izdelave ocene velja za vse
sodnike in za celoten čas opravljanja sodniške službe, saj v
predlogu ni več določbe veljavnega 3. odstavka 31. člena, da se
sodnikov - svetnikov praviloma ne ocenjuje. Za tako izjemo, ki
vnaša razlikovaje v položaju sodnikov ni videti razumnih razlogov.
Giede na trajnost mandata in pomen sodniških pooblastil je
utemeljeno redno, časovno ustrezno razmejeno formalno
preverjanje izvrševanja sodniške službe.

k 20. členu
Ocenjevanje sodnika je oblika dodatne motivacije za delo, boljše
izkoriščanje njegovih moči in temelj za morebitno napredovanje
sodnika. V ospredju pri izdelavi ocene sodniške službe je
objektivnost, ki se zagotavlja na podlagi kriterijev, ki predstavljajo
osnovo za izdelavo ocene.
Sedaj veljavni 29. člen je zato potrebno dograditi in konkretizirati.
Na ta način je v največji možni meri izključena morebitna diskrecija
in subjektivnost ocenjevanja sodnikovega dela. Kriteriji, kot so:
strokovno znanje, delovne sposobnosti, sposobnosti
razreševanja pravnih vprašanj, varovanje ugleda sodnika in
sodišča, sposobnost ustnega in pisnega izražanja, opravljeno
dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, odnos do sodelavcev
ter sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je
sodniku zaupano to mesto, dajejo temelj za objektivno ocenjevanje
dela sodnika. Ti kriteriji pa so še dodatno opredeljeni, tj. pri vsakem
kriteriju je natančno določena vsebina le-tega v obliki strokovnih
in vrednostnih (etičnih) standardov.

Za sodnika v prvih štirih (sedaj dveh) letih se izdela ocena sodniške
službe vsaki dve leti (sedaj vsako leto). Potrebno je namreč
podaljšati dobo bolj pogostega (rednega) ocenjevanja sodnika,
saj sedanje dveletno ocenjevanje še ne omogoča celostno
objektivne ocene sodnika. Primerneje je zato sodnika ocenjevati
v prvih štirih letih na vsaki dve leti. To je razumno obdobje in
primerna doba ocenjevanja. Taka ureditev je potrebna tudi glede
na to, da so sodniki voljeni v trajni mandat brez predhodnega
izobraževanja oziroma preverjanja znanja in usposobljenosti za
opravljanje sodniškega poklica. Potrebno je upoštevati tudi
morebitno daljšo odsotnost sodnika (sodnice) v prvih letih
službovanja, ki ob predlagani spremembi ne vpliva na izdelavo
pravilne ocene njegovega (njenega) dela.

V oceni sodnikovega dela je potrebno temeljito zajeti celotno
sodnikovo dejavnost, tako dejavnost pri opravljanju njegove
funkcije (obseg dela, stopnja pravilnosti in zakonitosti odločanja
sodnika, način vodenja postopka, izdelava odločb), kot tudi
morebitno dodatno aktivnost (specialistični, podiplomski študij,
ugled v pravni stroki, obnašanje zunaj službe, sodnikovo javno in
strokovno delovanje, strokovno izpopolnjevanje).

V spremenjenem členu je določen tudi kraj vodenja in vsebina
osebnega spisa sodnika, ki služi za izdelavo ocene sodniške
službe (poleg ocenjenih kriterijev iz 29. člena zakona). Vodi se v
uradu predsednika sodišča oziroma (za predsednika) v uradu
predsednika sodišča neposredno višje stopnje. V osebni spis se
vnašajo podatki, potrebni za izdelavo ocene sodniške službe, pri
čemer je z vsebino vsakega vnosa sodnik takoj seznanjen.

Ocena sodnikovega dela se na primer v Zvezni Republiki Nemčiji
opravi na osnovi točkovnega sistema s točkovno lestvico od 1
do 16 točk. Navedeno predpisuje podzakonski akt, kjer so kriteriji
za ocenjevanje natančno določeni. Točkovna lestvica nudi veliko
možnost primerjanja, razlikovanja in s tem objektivnega
ocenjevanja. Skupna ocena, ki se navede na koncu sodniške
ocene, je povprečje vseh ocen (tj. ocena od 1 do 16). Tak oziroma
podoben način dodatnega objektivizirala ocene je nujno urediti
tudi pri oceni sodniške službe v Republiki Sloveniji.

V zadnjem odstavku predlaganega člena je določeno, kdo je
upravičen do vpogleda v osebni spis sodnika. To pravico imajo
sodnik, o katerem se podatki vodijo, predsednik sodišča ali
predsednik sodišča višje stopnje, kjer se spis vodi, sodni svet,
personalni svet, disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče prve in
druge stopnje zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in zakonu,
ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč (ZS). V skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, mora biti
zagotovljena tajnost teh podatkov oziroma natančna opredelitev
oseb in organov, ki se s podatki lahko seznanijo.

Tudi kariero italijanskega sodnika narekuje sistem "ocen", ki jih
pripravijo Sodni sveti na vsakem prizivnem sodišču; ti so
sestavljeni iz vseh predsednikov sodišč in osmih drugih članov,
kijih med seboj izvolijo sodniki. Ocene se opravljajo takrat, ko ima
sodnik dovolj delovne dobe, ki je potrebna za prehod na višjo
stopnjo..

k 22. členu
Predlagana sprememba tretjega odstavka jasneje določa oblike
hitrejšega napredovanja sodnikov:
v višji plačilni razred;
• na višje sodniško mesto že po treh letih na istem sodniškem
mestu in tudi napredovanje na sodniško mesto, ki ni naslednje
višje, npr. napredovanje okrajnega sodnika na višje sodišče
in okrožnega na vrhovno sodišče;
- na položaj svetnika, ne glede na splošna pravila o
napredovanju (27. člen zakona).

Za izvajanje spremenjenih določb in objektivizacijo ocenjevanja
bo potrebno izdati podzakonski akt, ki bo natančno določil obvezne
sestavine ocene sodniške službe. Akt bo v skladu s predlogom
izdal minister za pravosodje, po predhodno pridobljenem mnenju
sodnega sveta, kar je v skladu s položajem sodnega sveta kot
posebnega organa (državni organ sui generis), ki ga ni mogoče
uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti, opravlja pa posebno vlogo pri
konstituiranju sodne oblasti ter praviloma odloča o vprašanjih, ki
zadevajo pravni položaj sodnika (glej odločbo Ustavnega sodišča
RS, št. U-l-224/96, Uradni list RS, št. 36/1997). Tak predlog je tudi
v skladu z načelom delitve oblasti, po katerem zakone sprejema
zakonodajna, podzakonske akte pa izvršilna veja oblasti.

18. februar 2002

Za tako napredovanje je nujno, da sodnik izkazuje nadpovprečno
strokovno usposobljenost, ki opravičuje izdajo najvišje ocene
sodniške službe.
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Navedena sprememba omogoča, da bo sodni svet v primerih, ko
pri obravnavanju kandidatur ugotovi, da so kandidirali sodniki, ki
glede na zbrano gradivo izkazujejo sposobnosti za opravljanje
funkcije na višjem sodniškem mestu, ne izpolnjujejo pa formalnih
pogojev iz prvega odstavka 27. člena, pri čemer skupaj z njimi
kandidirajo kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje, prekinil
postopek izbire in za kandidate - sodnike, odredi izdelavo ocene
sodniške službe. V primeru, če bi ocena sodniške službe kazala
na izpolnjevanje pogojev za hitrejše napredovanje sodnika, bi ga
sodni svet lahko izbral in imenoval na višje sodniško mesto.

stanu primerno obnašanje in ravnanje. Med dolžnostmi sodnika
je v zakonu že navedena prepoved sprejemanja daril in drugih
koristi v zvezi s službo. Predlagana je dopolnitev tega člena z
dvema odstavkoma z uvedbo nove dolžnosti sodnika ■ predložitve
podatkov o premoženjskem stanju.
Skladno z Zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (ZNOJF, Uradni list RS, št. 49/92, 50/92) je
določeno, da mora sodnik takoj, najkasneje pa v enem mesecu
po nastopu funkcije in ob prenehanju funkcije sporočiti sodnemu
svetu podatke o svojem premoženjskem stanju. Po določbah
ZNOJF gre za podatke o:
- funkciji, ki jo opravlja poklicno ali nepoklicno,
- drugih funkcijah oziroma položajih, ki jih zaseda,
- pridobitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastopom funkcije,
- premoženju,
- plači in drugih dohodkih v preteklem letu.

k 23. členu
Na podlagi dosedanjih izkušenj in na podlagi mnenja ustavnega
sodišča v skladu s predlagano spremembo 35. člena ocene
sodniške službe ne bodo več izdelovali personalni sveti,
sestavljeni iz sodnikov, ki delajo skupaj na sodišču z ocenjevanim
sodnikom, kajti taka rešitev pomeni možnost subjektiviziranja
ocene. Zato bodo personalni sveti pri višjih sodiščih izdelovali
ocene le za okrajne in okrožne sodnike, medtem ko bo za višje
sodnike take ocene izdelal personalni svet pri vrhovnem sodišču,
kar je skladno z že spremenjenimi določbami Zakona o sodiščih.
Taka ureditev omogoča, da se pri oceni upoštevajo tudi ugotovitve
v postopkih s pravnimi sredstvi. Za dodeljene sodnike bo ta
personalni svet oceno izdelal v sodelovanju s predstojniki organov,
h katerim so dodeljeni na delo.

Pri premoženju navede funkcionar - v tem primeru sodnik podatke o:
- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki,
- gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma drugi
zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, oznako firme ter podatki
o deležih in vrednosti,
• denarnih sredstvih in vrednostnih papirjih,
■ dolgovih in obveznostih oziroma prevzetih jamstvih,
- premičninah večje vrednosti, pri čemer se kot premičnine večje
vrednosti štejejo stvari oziromp predmeti, ki presegajo vrednost
500.000 tolarjev.

k 24. členu

Sodnik bo moral sporočiti sodnemu svetu tudi podatke o
premoženju in dohodkih zakonca oziroma osebe, s katero živi v
zunajzakonski skupnosti, ter družinskih članov, s katerimi živi v
skupnem gospodinjstvu, kakor tudi podatke o skupnem
premoženju z zakoncem oziroma osebo, s katero živi v
zunajzakonski skupnosti.

V predlaganem prvem odstavku je bolj natančno in širše določeno,
komu se pošlje ocena sodniške službe. Poleg ocenjevanega
sodnika jo prejme tudi predsednik sodišča, pri katerem sodnik
opravlja delo, oziroma predsednik sodišča neposredno višje
stopnje, v kolikor gre za oceno sodniške službe predsednika
sodišča oziroma predstojniki organa, če gre za dodeljenega
sodnika. Navedene osebe so skladno z drugim odstavkom
predlaganega spremenjenega 36. člena pooblaščene za vložitev
pritožbe zoper oceno na personalni svet vrhovnega sodišča.

Podatki o premoženju in dohodkih funkcionarja, tako tudi sodnika,
se štejejo kot osebni podatki in se smejo uporabljati izključno za
spremljanje premoženjskega stanja po zakonu.

Nadaljnji postopek je odvisen od dejstva, ali je oceno sodniške
službe izdelal personalni svet višjega sodišča (za okrajne in
okrožne sodnike - gl. obrazložitev k 23. členu) oziroma personalni
svet vrhovnega sodišča (za sodnike višjih sodišč, vrhovne '
sodnike ali sodnike, ki so dodeljeni na delo na ustavno sodišče,
vrhovno sodišče, sodni svet, center za izobraževanje v
pravosodju ali ministrstvo za pravosodje). V prvem primeru lahko
personalni svet vrhovnega sodišča pritožbo upravičene osebe
zavrne, oceno spremeni ali jo razveljavi in zahteva ponovno
izdelavo. V drugem primeru pa personalni svet oceno ponovno
obravnava (na pritožbeni stopnji odloča z večino glasov vseh
članov) in o pritožbi odloči, tako da jo zavrne ali spremeni svojo
oceno.
S predlagano spremembo v primerjavi s sedaj veljavno določbo
36. člena je natančneje in bolj jasno določen celoten postopek v
zvezi z obravnavanjem ocene sodniškega dela. Glede na to, da
je ocena sodniškega dela pomemben institut, ki zagotavlja
kvalitetno opravljanje sodnikove funkcije, je potrebno temu
ustrezno tudi določiti celoten postopek obravnavanja ocene, pri
čemer je nujno upoštevati predlagano spremembo 35. člena
zakona glede na pristojnosti personalnih svetov.

Za primer, če bi matični zakon nadzor nad nezdružljivostjo sodniške
funkcije s pridobitno dejavnostjo uredil drugače, je določeno, da
se v tem primeru uporabljajo določbe takega zakona.
k 26. členu
Določbe 40. do 42. člena zakona o sodniških dolžnostih izhajajo
iz načela nezdružljivosti sodniške funkcije z opravljanjem drugih
funkcij in del. Če je sodnik izvoljen za predsednika republike,
poslanca, sodnika ustavnega sodišča, predsednika vlade, varuha
človekovih pravic oziroma njegovega namestnika ali imenovan
za ministra, mu sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz
sodniške službe mirujejo. Glede na intenzivno vključevanje

k 25. členu
Sodnik izvršuje oblast in pri tem odloča o uresničevanju pravic
drugih. Vselej in še posebej, kadar izvršuje sodniško funkcijo,
sodnika najprej zavezujejo dolžnosti, ki mu narekujejo sodniškemu
poročevalec, št. 15

Razlog za uvedbo obvezne predložitve premoženjskega stanja
sodnika (v enem mesecu po nastopu funkcije in nato na vsakih
pet let) je tudi priporočilo Sveta Evrope - Skupine držav proti
korupciji (Group of States Against Corruption). Le-ta priporoča,
da bi sodniki morali redno poročati o svojem premoženjskem
stanju. Navedena dopolnitev predstavlja dodatno zavarovanje in
zagotavlja visoko stopnjo samokontrole sodstva. Enako izhaja iz
horizontalnega PHARE projekta (Rute of Law) med Slovenijo na
eni strani in Nizozemsko, Anglijo in Italijo na drugi, ki v svojih
ugotovitvah opozarja na nujnost omejevanja pridobitnih dejavnosti
sodnika. Razlog za težnjo po omejevanju pridobitnih dejavnosti
sodnika izhaja iz samega položaja sodnika kot nosilca sodne
veje oblasti, ki svoje delo opravlja s polno predanostjo in izpolnjuje
svoje obveznosti po svojih najboljših močeh.
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Republike Slovenije v različne mednarodne integracije in glede
na sprejem zakona, ki določa postopek predlaganja in izbire
kandidata za sodnika mednarodnega sodišča (Zakon o
predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč, ZPKSMS, Uradni list RS, št. 64/2001) je
potrebno med funkcijami, ki imajo za posledico mirovanje sodniške
funkcije ter vseh pravic in dolžnosti iz sodniške službe, uvrstiti
tudi funkcijo sodnika mednarodnega sodišča.

v programu oziroma najmanj eno leto, če je čas izvrševanja
programa oziroma sodelovanja daljši (tretji odstavek
spremenjenega 69. člena zakona).
Določen je tudi način obračunavanja dodatkov, tako da ne vključuje
dodatkov na delovno dobo in vodstvene funkcije.
S spremenjenimi in dopolnjenimi določbami se predsedniku
sodišča zagotavljajo široke možnosti za izvedbo programa
odprave zaostankov z vključevanjem vseh sodnikov, ki so
pripravljeni za sodelovanje.

k 27. členu
Mentorske zadolžitve v povezavi z izvrševanjem zakona, ki ureja
pravniški državni izpit in izobraževanje za sodniško službo, so
sestavni del sodniške dolžnosti (glej obrazložitev k 2. členu).

k 31. členu
Sprememba 47. člena zakona je potrebna zaradi terminološke
uskladitve z Zakonom o sodiščih, na novo pa se določa pristojnost
za izdajanje odločb o določitvi dodatka za vodstveno delo na
sodiščih.

Glede na to, da tovrstne zadolžitve v primerljivih evropskih
ureditvah (Nemčija, Avstrija) niso posebej plačane, se pa
upoštevajo pri oceni sodniške službe, tudi predlagatelj vsebinsko
enako obravnava obseg in trajanje mentorskih zadolžitev.
Navedeno bo v razmerju do pričakovanega obsega sodnikovega
dela potrebno upoštevati pri oceni sodniške službe (glej
obrazložitev k 20. členu).

k 32. členu
S predlagano spremembo se natančneje opredeljuje merila za
napredovanje sodnika v višji plačilni razred izven plačilne skupine,
v katero je uvrščen. Določa se, da tako napredovanje predlaga
pristojni personalni svet.

k 28. členu
V demokratičnih pravnih državah sveta je zaradi zaščite sodnikov
zaradi pomembnosti opravljanja funkcije že davno uveljavljeno
načelo, da se sodniška plača v času trajanja službenega razmerja
ne sme znižati, razen v primerih, ko je z zakonom tako določeno.

Na novo se opredeljujejo posebej utemeljeni razlogi. Podani so,
če so potekla najmanj tri leta od zadnjega napredovanja in sodnik
izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, pa po določbah tega
zakona ne bi mogel napredovati v višji plačilni razred.

k 29. členu
k 33. členu
Vsebinsko se 45. člen zakona, ki ureja osnovo za obračun plače
sodnikov, ne razlikuje od dosedanjega, gre le za drugačno
formulacijo. Zaradi jasnejše določbe spremenjenega 45. člena je
sedanji drugi odstavek tega člena postal nepotreben, saj je vsebina
tega odstavka smiselno vnesena v predlagani spremenjeni 45.
člen (osnova za obračun sodniške plače se usklajuje na enak
način kot osnova za obračun plače poslanca).

Predlagana je odprava pravice sodnika do solidarnostne pomoči,
saj tovrstnega instituta naš pravni red ne pozna več.
k 34. členu
Predlagana je sprememba sedanje določbe 57. člena zakona v
delu, ki se nanaša na pristojnost organa, ki določi pogoje in višino
prejemkov in povračil za sodnika po 55. in 56. členu zakona.

k 30. členu

Skladno s splošno določbo 45. člena zakona se tudi za te prejemke
in povračila uporabljajo predpisi, ki veljajo za poslance državnega
zbora. Posebna (drugačna) ureditev se lahko določi le z zakonom.
Dosedanjo ureditev s pristojnostjo sodnega sveta za določanje
pogojev in višine teh izplačil, je potrebno odpraviti tudi zaradi
opozoril samega sodstva, da morajo vsi sodniški prejemki imeti
podlago v zakonu in da njihovo določanje ni združljivo s
pristojnostjo in položajem sodnega sveta.

Dodatek v višini 20% mesečne plače za sodnike, ki na podlagi
programa, sprejetega po določbah petega odstavka 60. člena ZS
sodelujejo pri reševanju zaostankov in presegajo pričakovani
obseg dela najmanj za eno petino, je izvedbeno določilo za uporabo
in delitev sredstev po navedeni določbi ZS, da se lahko "sodišču
za reševanje zaostankov dodelijo posebna sredstva". Od
dosedanje rešitve iz 69. člena zakona se razlikuje v vezanosti
dodatka na preseganje pričakovanega obsega dela sodnika in v
tem, da se sredstva lahko uporabijo za plačilo dodatnega dela
vsem sodnikom, ki so v kakršnikoli obliki vključeni v program
odprave zaostankov in ne le tistim, ki so začasno dodeljeni na
drugo sodišče za odpravo zaostankov (npr. sedaj po projektu VS
RS "Herkules"). Po navedeni določbi se lahko dodatki izplačajo
tudi sodnikom, ki v okviru programa prevzamejo delo dodeljenih
sodnikov na njihovem "matičnem" sodišču, kot tudi sodnikom
sodišč z zaostanki, ki se z vključitvijo v program zavežejo k
dodatnemu delu. Podlaga za določitev dodatka za dodeljene
sodnike je tako v 67., 66. in 69. členu zakona in tudi v programu
odprave zaostankov, v katerega so lahko vključeni tudi drugi
sodniki. Zaradi odprave nihanja storilnosti se določa, da mora
sodnik preseganje dosegati v celotnem času trajanja sodelovanja

18. februar2002

Izplačilo prejemkov in povračil, do katerih je sodnik upravičen, bo
po predlagani ureditvi možno po odobritvi predsednika sodišča.
k 35. členu
Za izdajo podzakonskega akta, ki bo določal merila za trajanje
dopusta in pogoje za izplačilo prejemkov in povračil sodnikom, bo
v skladu s predlagano ureditvijo pristojen minister za pravosodje,
ki bo moral predhodno pridobiti mnenje sodnega sveta, kar je v
skladu s položajem sodnega sveta kot posebnega organa
(državni organ sui generis), ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od
treh vej oblasti, opravlja pa posebno vlogo pri konstituiranju sodne
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dopusta po 60. členu zakona. Če predsednik sodišča zavrne
zahtevo za odobritev odsotnosti, ima sodnik pravico, da se zoper
odločitev v roku osmih dni pritoži. O pritožbi odloča pristojni
personalni svet.

oblasti ter praviloma odloča o vprašanjih, ki zadevajo pravni položaj
sodnika (gl. odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-l-224/96, Uradni
list RS, št. 36/1997). Predlagana ureditev je v skladu tudi z načelom
delitve oblasti, po katerem zakone sprejema zakonodajna,
podzakonske akte pa izvršilna veja oblasti.

k 39. členu
k 36. členu

Upoštevati je potrebno jasno definicijo pojmov "premestitev" in
"dodelitev", ki sta opredeljena v novem tretjem odstavku 4. člena
(gl. obrazložitev k 3. členu) ter okoliščino, da pri dodelitvi ne gre
samo za dodelitve drugim sodiščem, temveč je možna dodelitev
tudi ustavnemu sodišču, sodnemu svetu, Centru za izobraževanje
v pravosodju in Ministrstvu za pravosodje.

V 59. členu se z novelo natančneje oblikujejo določbe o napovedi
in izrabi letnega dopusta sodnika. Dosedanja praksa je pokazala,
da so sodniki večkrat spreminjali svoje napovedi in tudi že
dogovorjene roke izrabe letnega dopusta, kar je privedlo do težav
v zvezi z zagotavljanjem obvezne prisotnosti sodnikov na
posameznih pravnih področjih, zlasti pa dežurstev v preiskavi in
izvenobravnavnih senatih.

Naslov "Premestitev in dodelitev sodnika" ustreza vsebini tega
oddelka in na novo opredeljeni razmejitvi obeh institutov.

V skladu s predlogom bodo morali sodniki napovedati čas izrabe
dopusta najpozneje do 31. maja, kar bo omogočilo predsednikom
sodišč, ki so odgovorni za nemoteno poslovanje sodišča, lažje
načrtovanje. Spreminjanje že napovedanega časa izrabe dopusta
bo sicer možno, vendar le v izjemnih primerih in ob pravočasni
napovedi spremembe, tako da bo lahko predsednik sodišča
uskladil in prilagodil spremenjeni načrt letnih dopustov. Prizadeti
sodnik bo imel možnost pritožbe na pristojni personalni svet.

k 40. členu
Skladno predlaganemu določilu tretjega odstavka 4. člena zakona
o (trajni) premestitvi s soglasjem samega sodnika se omogoča
njena izvedba na predlog predsednikov posameznih sodišč, kar
omogoča večjo mobilnost in hitrejšo zasedbo prostih sodniških
mest, če je to možno iz vrst že izvoljenih sodnikov in brez
posebnega razpisnega postopka. Vendar navedeno velja le za
premestitev sodnika na prosto sodniško mesto pri sodišču istega
ali nižjega položaja (stopnje) oziroma vrste (specializacije) sodišča.

k 37. členu
Izredni dopust sodnika odobri predsednik sodišča, za
predsednika sodišča predsednik neposredno višjega sodišča,
za predsednika vrhovnega sodišča pa predsednik sodnega sveta.
Zoper negativno odločitev ima sodnik pravico do pritožbe.

Če predloga za tako zasedbo prostega mesta ne bo, ali če bo
kandidatov več, kot je prostih mest, bo tudi v opisanem primeru
potrebno opraviti razpisni postopek. Tudi za imenovanje in
premestitev na višje sodniško mesto je ta obvezen (glej
obrazložitev k 15. členu tega zakona).

Z novelo se jasneje določa pristojnost organa, ki odloči o pritožbi.
Gre za personalni svet, ki je pristojen po predlaganem četrtem
odstavku 59. člena zakona. O pritožbi okrajnega, okrožnega in
višjega sodnika bo odločil personalni svet višjega sodišča, o pritožbi
vrhovnega sodnika pa personalni svet vrhovnega sodišča.
Pristojnost za dodeljene sodnike je urejena v novem 71.b členu.

Izjemi od načela, da lahko odloča o premestitvi sodnika v skladu
z določili zakona le sodni svet na podlagi razpisa, predstavlja tudi
odločitev disciplinskega sodišča. Sodni svet v tem primeru le
izvede premestitev. Navedeno se jasno določa z novim četrtim
odstavkom 66. člena.

k 38. členu

Ob jasno razmejenih institutih "premestitve" in "dodelitve", termin
"razporeditev" v tem kontekstu (členi od 66. do 71. ZSS so zbrani
pod naslovom 5. oddelka, ki ne govori o razporeditvi) ni več
ustrezen. Zato ga je v tretjem odstavku tega člena potrebno pravilno
nadomestiti s terminom "premestitevDodelitve so praviloma
začasne narave, medtem ko je premestitev trajna, pri čemer je
trajnost relativna in uporabljena v smislu pojma nepremakljivosti.

Za sodnikovo neodvisnost so posebnega pomena določbe o
sodniškem izobraževanju. V zahodnoevropskih državah mu
namenjajo izredno skrb. Dejstvo pa je, da izobraževanje pomeni
tudi neke vrste obremenjevanje sodišča, saj gre večkrat za krajše
ali daljše odsotnosti sodnika.
Da bi lahko predsednik sodišča pravočasno in učinkovito poskrbel
za nemoteno delo sodišča in hkrati tudi posredoval svoje mnenje
o nameravanem kandidatovem izobraževanju, je nujno, da se
sodni svet pred odločitvijo seznani tudi z njegovim mnenjem (če
pa gre za predsednika sodišča, ki je napoten na izobraževanje,
pa z mnenjem predsednika sodišča neposredno višje stopnje).

Zaradi odprave dvoma o učinkovanju premestitve, je dodana
določba, da le-ta šteje tudi za imenovanje na sodniško mesto pri
sodišču premestitve.

Po dosedaj veljavnih predpisih ni bilo urejeno niti trajanje plačane
odsotnosti niti pristojnost za odločanje o sodnikovi odsotnosti.
Upoštevajoč sodnikovo temeljno dolžnost sojenja, se predlaga
omejitev pravice do odsotnosti z nadomestilom plače za
izobraževanje na podlagi štipendije na trideset dni v koledarskem
letu. Zunaj tega okvira je možno odobriti še izredni neplačani
dopust po določbah zakona.

Temeljna ureditev, oblikovana z zadnjo novelo zakona (ZSS-C,
Uradni list RS, št. 47/01) ostaja nespremenjena. Sodnik je lahko
začasno dodeljen za opravljanje sodniške službe na drugem
sodišču z odločitvijo sodnega sveta le ob pisni privolitvi in na
skupni predlog predsednikov obeh sodišč.

k 41. členu

Oblikovane so tri podlage za dodelitev. Prva, za dobo šest
mesecev, velja za primere običajnih dodelitev, praviloma ob
imenovanju sodnika na drugo sodišče z namenom, da sodnik
dokonča začeto delo ali v primeru začasne nadomestitve daljših
odsotnosti sodnikov manjših sodišč. Druga podlaga z omejitvijo
največ enega leta omogoča izvrševanje programov za odpravo
zaostankov.

Predlaga se, da o odsotnosti sodnika zaradi izobraževanja odloča
predsednik sodišča, za predsednika sodišča predsednik
neposredno višjega sodišča, za predsednika vrhovnega sodišča
pa predsednik sodnega sveta na podlagi meril, ki jih bo določil
sodni svet. V primeru nestrinjanja sodnika z odločitvijo o njegovi
odsotnosti, predlog sledi ureditvi, ki velja v primeru izrednega
poročevalec, št. 15
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sodniške funkcije, se na posebno sodniško mesto po predlogu
lahko razporedi okrajni sodnik v času pn/ih šestih let opravljanja
sodniške funkcije, za čas dveh let z možnostjo ponovne
razporeditve.

Nova je tretja podlaga za dodelitev: zaradi začasno zmanjšanega
pripada zadev na posameznem sodišču. Vedno več je primerov,
predvsem majhnih okrajnih sodišč, ko zaradi premajhnega
pripada zadev sodniki ne morejo dosegati pričakovanega obsega
dela. Nekateri taki sodniki že sami predlagajo, da se jih dodeli na
drugo sodišče, kjer pomagajo reševati zaostanke in skupno z
delom na svojem sodišču dosegajo pričakovani rezultat. Da bi se
to tudi formalno omogočilo in z zakonom poudarilo, se predlaga,
da sodnik, ki na svojem sodišču zaradi zmanjšanega pripada
zadev nima dovolj dela, lahko da soglasje, da svoje zmožnosti
uporabi na drugem sodišču.

Glede na siceršnje pristojnosti in sestavo personalnih svetov
(odločanje o kadrovskih vprašanjih sodnikov) je smiselno, da o
razporeditvi sodnika na posebno sodniško mesto odloči personalni
svet okrožnega sodišča, torej organ sodnikov sodnega okrožja,
znotraj katerega se opravi dodelitev. Pravna pot pritožbe za
prizadetega sodnika ostaja odprta. Le-ta se lahko pritoži zoper
odločbo o razporeditvi na sodni svet.

Ohranjeno je načelo, da je sodnik lahko dodeljen na (vsako)
drugo sodišče istega ali nižjega položaja (okrajno, okrožno, višje),
možna je dodelitev na drugo sodišče le za del polnega delovnega
časa, ostaja določba o največ dvakratni dodelitvi sodnika.

Odločitev o dodelitvi sodnika na drugo okrajno sodišče in o času
dodelitve sprejme na predlog predsednika tega sodišča
predsednik višjega sodišča. Pri izbiri sodnika bo upoštevati
različne okoliščine (predvsem čas trajanja sodniške službe,
razloge za dodelitev, pravno področje, oddaljenost sodišča in
uspešnost sodnika). Tako bo predsednik višjega sodišča lahko
izbral dejansko ustreznega sodnika v odvisnosti od potreb po
razporeditvi.

Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in plačo (četrti
odstavek 4. člena zakona) in se tudi v tem delu ne spreminja
dosedanja ureditev.
V predlagani noveli (glej obrazložitev k 30. členu) se uvaja dodatek
v višini 20% sodniške plače za sodnike, ki na podlagi programa,
sprejetega po določbah petega odstavka 60. člena ZS, sodelujejo
pri reševanju zaostankov in presegajo pričakovani obseg dela
najmanj za eno petino. Temelj je v citirani določbi zakona o sodiščih,
kjer je določeno, da se lahko sodišču za reševanje zaostankov
dodelijo posebna sredstva.

Glede na potrebe pri sodišču, kateremu bo sodnik dodeljen, odloči
predsednik višjega sodišča tudi o njegovi delni ali celotni
razbremenitvi pri okrajnem sodišču na sedežu okrožnega sodišča,
kjer je sodnikovo matično delovno mesto.
k 44. členu
Dodelitve po 67., 68. in 69. členu ZSS so začasne narave (šest
mesecev oziroma eno leto, tri mesece oziroma dve leti) in so kot
takšne po svoji naravi izjemne, zato ne posegajo v sodniški položaj
in sodniško plačo, gledano z vidika mesta, na katerega je sodnik
(stalno) imenovan. Za dodelitve po 71. členu pa navedeno velja
le, če zakon sam ne določa drugače (kot npr. v 71.c členu za
sodnike, dodeljene na Ustavno sodišče RS ali na Ministrstvo za
pravosodje).

k 42. členu
Razumen in nujen odstop od načela nepremakljivosti sodnika
pomeni predlagana nova določba 68. člena zakona, po kateri bo
dodelitev do treh mesecev možna tudi brez sodnikove privolitve.
Tovrstne dodelitve bodo izjemne in omejene le v primerih, ko je na
določenem sodišču onemogočeno izvajanje sodne oblasti ali če
gre za zaostanke pri delu in ne bo mogoče (takoj) zagotoviti
dodelitve sodnika po 67. ali 69. členu zakona oziroma zasedbe
prostega ali dodatnega sodniškega mesta. Za dodelitev bo
pristojen predsednik vrhovnega sodišča. Pravna pot za
dodeljenega sodnika ni izključena. O pritožbi, ki ne bo zadržala
odločitve, bo odločal sodni svet v roku petnajst dni. S kratkim
rokom in nesuspenzivnostjo pravnega sredstva bo zagotovljeno
nemoteno opravljanje dela na sodišču.

Upoštevajoč, da po naravi zadeve ob dodelitvi pride do
prerazporeditve večjega števila spisov med posameznimi sodniki,
je predlagano, da se že dodeljene zadeve, ki so določene kot
zaostanek, dodeljenemu sodniku, ki bo pri sodišču, kateremu bo
dodeljen, opravljal sodniško službo, dodelijo na novo, ob
spoštovanju načela zakonitega sodnika. Razporejanje zadev bo
potekalo po vnaprej določenih pravilih, oblikovanih skladno z
določbami sodnega reda.

Veliki zaostanki pri delu nekaterih sodišč imajo podobne učinke
kot odsotnost sodnega varstva, zato morajo obstajati mehanizmi
za njihovo sanacijo. Kolikor ti mehanizmi zadevajo sodnike, jih
mora zakon prav zaradi načela nepremakljivosti sodnika izrecno
in ozko opredeljevati. Zato je neprostovoljna dodelitev ustrezno
omejena na najnujneši čas, v katerem je potrebno zagotoviti
drugačno rešitev, tako da ne more ogroziti siceršnje sodnikove
neodvisnosti.

k 45. in 46. členu
V 45. in 46. členu predloga se na novo ureja dodelitev sodnika na
delo na ustavno sodišče, vrhovno sodišče, višje sodišče, v
strokovno službo sodnega sveta, center za izobraževanje v
pravosodju ali na ministrstvo, pristojno za pravosodje. Temelj za
dodelitev je sodnikovo soglasje in objava javnega poziva, o
dodelitvi pa vsakokrat odloča sodni svet. Pristojnost za
predlaganje kandidata sodnemu svetu je zaupana različnim
organom, odvisno od dodelitve:

k 43. členu
Pri predlagani ureditvi instituta "mobilnih (medokrajnih) sodnikov"
je treba ločiti postopek razporeditve sodnika na posebno sodniško
mesto od operativne začasne dodelitve sodnika.

1. dodelitev na ustavno sodišče - predlog predsednika ustavnega
sodišča,
2. dodelitev na vrhovno sodišče - predlog predsednika
vrhovnega sodišča,
3. dodelitev na višje sodišče - predlog predsednika višjega
sodišča,
4. dodelitev v sodni svet ■ predlog predsednika sodnega sveta,
5. dodelitev na center za izobraževanje v pravosodju - predlog
predsednika programskega sveta oziroma predstojnika centra
za izobraževanje v pravosodju,

Skladno s podlago v drugem odstavku 38. člena Zakona o
sodiščih, se lahko določijo posebna sodniška mesta za sodnike,
ki bodo na okrajnih sodiščih reševali izreden pripad zadev oziroma
obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih. Sodnika bo na
predlog predsednika okrajnega sodišča na sedežu okrožnega
sodišča razporedil na posebno sodniško mesto personalni svet
okrožnega sodišča. Po vzoru nemške ureditve, po kateri se lahko
na druga sodišča dodeljujejo sodniki v prvih šestih letih opravljanja
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razširjena še na višje sodišče. Razlogi so enaki, kakor pri dodelitvi
na Vrhovno sodišče RS: prevzem zahtevnejših strokovnih nalog,
s katerimi se razbremenijo sodniki teh sodišč (npr.: pregled in
priprava sodne prakse, izvlečkov iz literature, sodelovanje pri
poročanju, izdelava osnutkov odločb) in hkrati strokovno
napredovanje teh sodnikov pri delu na zahtevnejšem področju,
pa tudi njihov vnaprejšnji preizkus za primer, če bodo kandidirali
na višje ali Vrhovno sodišče RS. Navedeni sodniki so, glede na
obseg dela pri sodišču, kateremu so dodeljeni, lahko v celoti ali
deloma razbremenjeni sodniške funkcije pri sodišču, kjer so
imenovani, kar zagotavlja optimalno obremenitev sodnikov, glede
na potrebe sodišč.

6. dodelitev na ministrstvo, pristojno za pravosodje - predlog
ministra, pristojnega za pravosodje.
Predlog po novem tretjem odstavku 71. člena bo predstojnik
oblikoval ob smiselni uporabi meril za izvolitev oziroma imenovanje
sodnikov. Če bo prijavljenih več kandidatov, bo pri izbiri smiselno
uporabil merila za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov,
upoštevajoč tudi delo in potrebe organa, kateremu bo sodnik
dodeljen. Pri prijavi oziroma dodelitvi ni omejitev glede na položaj
oziroma sodniško mesto, na katero je zainteresirani sodnik
(stalno) imenovan, kar pomeni, da bo npr. tudi okrajni sodnik
lahko dodeljen na vrhovno sodišče. Odločitev sodnega sveta o
dodelitvi bo obsegala tudi čas dodelitve, ta je z novim četrtim
odstavkom 71. člena sedaj omejen na največ tri leta

Skladno s prehodno določbo zakona pa bo sodni svet moral
mesta dodeljenih sodnikov (tako tista, ki so že zasedena, kot
morebitna predvidena) zaobjeti v sistemizacijah sodniških mest.
Za center za izobraževanje v pravosodju bo to veljalo šele po
njegovi institucionalni vzpostavitvi.

Nova je določba 71.a člena, po kateri Ministrstvo za pravosodje
razpiše prosta sodniška mesta za sodnike, ki bodo dodeljeni na
podlagi 71. člena zakona, če na poziv iz tega člena ni prijav
oziroma ni izbran noben kandidat. Mesto se razpiše v petnajstih
dneh po prejemu skupnega predloga predsednika sodišča, na
katero bo sodnik imenovan, in predsednika ustavnega oziroma
vrhovnega ali višjega sodišča za sodnike, dodeljene na delo na
ustavno oziroma vrhovno ali višje sodišče, predsednika sodnega
sveta za sodnike, dodeljene na delo na sodni svet, predsednika
programskega sveta oz. predstojnika centra za izobraževanje v
pravosodju za sodnike, dodeljene na delo v center za
izobraževanje v pravosodju, ter ministra, pristojnega za
pravosodje, za sodnike, dodeljene na delo na ministrstvo za
pravosodje. Šteje se, da kandidat z vložitvijo prijave soglaša z
dodelitvijo. S tem odpade potreba po posebni pisni privolitvi sodnika
za dodelitev (glej zadnji odstavek obrazložitve k 3. členu). Z
navedeno določbo se razširjajo možnosti kandidiranja na mesta
sodnikov, ki bodo v času dodelitve opravljali določene posebne
strokovne naloge, hkrati pa omogoča kandidiranje na taka
sodniška mesta najširšemu krogu zainteresiranih, če za tako
delo ni interesa med že izvoljenimi sodniki. S tem se dodatno
povečuje mobilnost sodniškega kadra ter strokovno
napredovanje na vseh področjih sodniškega dela.

Drugače je pri dodelitvi na delo v ustavno sodišče in v ministrstvo
za pravosodje. Delovna mesta teh sodnikov (ki niso sodniška)
bodo morala biti določena v aktih o sistemizaciji teh organov. Ti
sodniki opravljajo delo, ki ni združljivo s sodniško službo, zato je
zanje (tako kot že doslej) posebej določeno, kakšen položaj imajo
v času dodelitve (3. in 4. odstavek 71.c člena).
Z novo predlagano možnostjo dodelitve sodnika na delo na ustavno
sodišče se zagotavlja ustrezen pretok izkušenj, ki jih sodnik pridobi
med opravljanjem visoko zahtevnega strokovnega dela
svetovalcev ustavnega sodišča, in izkušenj, ki jih sodnik pridobi
z izvrševanjem sodne funkcije v praksi na sodiščih splošne ali
specializirane pristojnosti. Smiselno enako velja za strokovno,
predvsem zakonodajnopravno delo na ministrstvu za pravosodje.
Dodelitev sodnika na delo na ustavno sodišče ali na pravosodno
ministrstvo za določen čas je že uveljavljena praksa v drugih
državah. Tako so na primer svetovalci nemškega Zveznega
ustavnega sodišča sodniki, dodeljeni na delo v ustavno sodišče,
ki se izmenjujejo praviloma v časovnem obdobju treh let. V
nekaterih državah (npr. ZR Nemčija, Italija) pri pravosodnem
ministrstvu izmenoma dela na zahtevnih strokovnih nalogah po
več deset sodnikov v daljšem časovnem obdobju.

V vseh navedenih primerih je dodelitev začasne narave (glej
obrazložitev k 3. členu), traja lahko največ tri leta. Daljše obdobje
bi bilo v nasprotju z začasno naravo dodelitve, ki predstavlja
izjemo od načela nepremakljivosti sodnika in jo je potrebno ozko
razlagati. Dodelitev se lahko ponovi le s soglasjem dodeljenega
sodnika, sodniku pa so varovane vse pravice do napredovanja
po zakonu o sodniški službi.

k 47. členu
Določbe o vodenju osebne evidence sodnikov, ki je po svoji naravi
upravna naloga, so namenjene predvsem koncentraciji tistih
podatkov, ki so potrebno za delovanje sodnega sveta, in tistih
podatkov, ki so potrebni za opravljanje pravosodnih nalog.

Posebej je določena pristojnost za vodenje osebnega spisa in za
izvrševanje pooblastil v razmerju do dodeljenega sodnika (npr. iz
31., 59., 63. člena zakona), ki je zaupana predstojniku organa,
kateremu je sodnik dodeljen, in personalnemu svetu vrhovnega
oziroma višjega sodišča, če gre za sodnike, dodeljene na to
sodišče (novi 71.b člen).

Sprememba je usmerjena k jasnejši opredelitvi vrst podatkov, ki
se zbirajo v osebni evidenci sodnika. Ocena sodniškega dela je
zakonsko neustrezen izraz, zato se nadomešča z oceno sodniške
službe (glej obrazložitev k 20. členu) in podatki o sodnikovi
storilnosti, kar zakon pozna in natančno opredeljuje v 29. členu v
okviru delovne sposobnosti. Prav tako se iz smiselno enakih
razlogov nadomešča izraz "disciplinske sodbe" z izrazom
"disciplinski sklep". Predlagana pa je nova točka, na podlagi katere
se bo v osebni evidenci sodnika vodil tudi podatek o vloženih
nadzorstvenih pritožbah.

Dodelitev na delo na vrhovno sodišče, višje sodišče, v strokovno
službo sodnega sveta in center za izobraževanje v pravosodju
sama po sebi ni nezdružljiva s sodniškim delom. Tak sodnik še
naprej ostaja sodnik s pravico polnega izvrševanja sodniške
funkcije. Glede na obseg dela pa ga sodni svet za čas dodelitve
lahko v celoti ali deloma oprosti opravljanja sodniške službe pri
sodišču, pri katerem je imenovan (nov člen 71.c). Samo zaradi te
dodelitve se namreč v ničemer ne spremeni položaj sodnika. Tudi
sedaj veljavni zakon pozna vsebinsko enako določbo v sedanjem
drugem odstavku 71. člena. Razširjena je le z možnostjo dodelitve
v center za izobraževanje, skladno z usmeritvijo v razvoj tega
centra kot temeljnega institucionalnega nosilca izobraževanja za
pravosodne poklice in za poklicno izobraževanje. Enako velja
glede sodnika, ki je dodeljen na vrhovno sodišče na strokovno
delo v senatu. S spremembo zakona bo možnost dodelitve
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Za varstvo pravice do odločanja sodišča brez nepotrebnega
odlašanja iz prvega odstavka 23. člena Ustave RS in po vsebini
enake pravice do sojenja v razumnem roku iz prvega odstavka
6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah je v
slovenskem pravnem redu več pravnih sredstev, predpisanih z
zakonodajo in oblikovanih s sodno prakso. Najbolj pomembna
(največkrat uporabljena) je nadzorstvena pritožba, ki je
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opredeljena v 72. členu zakona o sodiščih. Zaradi navedenega je
potrebno v osebno evidenco sodnika vnesti tudi podatek o vloženih
nadzorstvenih pritožbah.

Sodniku, ki se odpove sodniški službi s pisno vlogo, sodniška
funkcija preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove odpovedi
na sodni svet, ki izda ustrezno ugotovitveno odločbo.

Podatki o družinskem stanju so osebni podatki, ki vsebinsko ne
služijo namenu vzpostavitve osebne evidence sodnika, zato je
predlagano črtanje tega dela zakonskega besedila.

k 50. členu
V novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ) pravice do predčasne pokojnine ni več, uveljavitev je možna
le še v prehodnem obdobju. Zato je potrebno šteti možnost pravice
do starostne pokojnine brez zmanjšanja v določenih primerih (55.
člen ZPIZ) kot kompenzacijo ob ukinitvi opisane pravice (gl. uvodna
pojasnila J. Kuhelj, ZPIZ, Uradni list RS, Ljubljana 2000). Podlaga
je v 55. člen ZPIZ, ki ureja druge možne primere pridobitve pravice
do starostne pokojnine brez zmanjšanja, čeprav je uveljavljena
pred dopolnitvijo polne starosti. Statusni pogoji, ki morajo biti pri
zavarovancu izpolnjeni ob uveljavitvi pravice do starostne
pokojnine, so, vsebinsko gledano, v celoti podobni statusnim
pogojem, ki jih je moral izpolnjevati zavarovanec po prejšnjih
predpisih, veljavnih do 1. avgusta 1998, da je lahko uveljavil pravico
do predčasne pokojnine.

Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatka o izvolitvi in
imenovanju sodnika ter podatka o evidenci napredovanj. K
podatkom, ki jih morajo pristojni sodni organi oziroma predsedniki
sodišč posredovati ministrstvu, ne glede na tajnost, so dodani
podatki o obsegu sodnikovega dela, vendar le za potrebe
ministrstva za pravosodje v zvezi z nalogami pravosodne uprave.
Nov peti odstavek 72. člena jasno določa, kdo je upravičen do
vpogleda v podatke osebne evidence sodnika (sodnik, na
katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristojni personalni
svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in predsednik
sodišča z omejitvami). Tako je zagotovljen poseben način
obravnavanja osebnih podatkov in njihovo varstvo skladno z
veljavno zakonodajo na tem področju.

Namesto dosedanje predčasne upokojitve je tako predlagana
nadomestitev z institutom starostne pokojnine brez zmanjšanja v
posebnih primerih (55. členZPIZ), kar predstavlja potrebno podlago
varstva neodvisnosti in statusa sodniške funkcije ob njenem
nekrivdnem prenehanju.

k 48. členu
Osebni podatki sodnika, ocena sodniške službe in podatek o
disciplinskih sklepih, izdanih zoper sodnika, se pošiljajo in vračajo
v zapečateni pisemski ovojnici z oznako "zaupno". Kot nepotrebno
se predlaga črtanje besedila "ki jo lahko odpre le pristojni delavec,
kije v ministrstvu za pravosodje pooblaščen za vodenje kadrovske
evidence", saj ureja tehnično-administrativno poslovanje, ki po
vsebini ni zakonska snov.

k 51. členu
V drugem delu šestega poglavja zakon razčlenjuje primere, ki jih
ustava predvideva v 132. členu. Določba tretjega odstavka
omenjenega člena narekuje Državnemu zboru Republike
Slovenije, da razreši sodnika, ki je storil naklepno kaznivo dejanje
z zlorabo sodniške funkcije, pri čemer postopek ureja 77. člena
zakona. Po drugem odstavku omenjenega ustavnega člena lahko
Državni zbor RS v primeru, če je sodnik pri opravljanju sodniške
funkcije kršil ustavo ali huje kršil zakon (pa ne gre za zlorabo
funkcije), na predlog sodnega sveta sodnika razreši. Izvedbeni
postopek za ta del ustavne določbe ureja 78. člen zakona.

Iz enakih razlogov se predlaga črtanje drugega odstavka
veljavnega 73. člena, ki določa način pošiljanja in odpiranja ovojnice
z navedenimi podatki sodnemu svetu.
k 49. členu
Določbe šestega poglavja ZSS temeljijo v določbi 132. člena Ustave
Republike Slovenije. Ta je jasna glede svojega prvega odstavka,
ki predvideva možnost prenehanja sodniške funkcije, če nastopijo
razlogi, kijih določa zakon. Zakon jih predpisuje v prvem odstavku
74. člena, pri čemer je predlagana dopolnitev v smeri jasnejše
opredelitve razloga prenehanja sodniške funkcije - odpoved
sodniški službi. Odpoved sodniški službi je po predlogu možna s
pisno vlogo, ki se pošlje sodnemu svetu po predsedniku sodišča.

Če je sodnik obsojen na zaporno kazen, ki je daljša od šestih
mesecev, sodni svet predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sodnika razreši. Ker navedeno določilo konkretizira
ustavni razrešitveni razlog (krši ustavo ali huje krši zakon), je za
te primere potrebno v zakon vnesti dopolnitev, po kateri se ustavno
skladno upoštevajo le obsodbe zaradi naklepnega kaznivega
dejanja. Le take je možno šteti za hujše kršitve zakona, ki so
lahko podlaga za predlog Državnemu zboru RS za razrešitev
sodnika.

Dodan je nov razlog prenehanja sodniške funkcije po zakonu izrek disciplinske sankcije prenehanja sodniške funkcije. V noveli
se namreč predlaga razširitev določb 82. člena zakona (glej
obrazložitev k 56. členu) z novo disciplinsko sankcijo prenehanja
sodniške funkcije. Skladno z navedenim je potrebno tudi v
veljavnem 74. členu vnesti ustrezno dopolnitev.

k 52. členu
Naša ureditev pozna nekaj možnosti nadzora (z omejitvami) nad
delom sodnika (npr. 12. in 72. člen ZS, 31. člen ZSS), pri čemer so
disciplinski ukrepi možni izključno v okviru disciplinskega postopka.
Na podlagi pravilnega pojmovanja in razumevanja načela delitve
oblasti, ob upoštevanju načela neodvisnosti sodnikov je po oceni
predlagatelja potrebno v zakon vnesti novo poglavje o službenem
nadzoru sodnikovega dela.

Ker sodniška funkcija v primerih iz prvega odstavka 74. člena
zakona preneha "ex lege", je potrebno za posamezne primere
opredeliti, kdaj nastopi trenutek prenehanja. Prav tako je potrebna
razmejitev instituta pravnomočnosti od instituta dokončnosti (kdaj
je nastopil razlog iz 2., 3., 8. točke). Zaradi smiselne uporabe ZKP
v disciplinskem postopku (90. člen ZSS) pri tem ne gre za
dokončnost, temveč za pravnomočnost odločbe disciplinskega
sodišča II. stopnje.

Ustava določa v 125. členu načelo neodvisnosti sodnikov. To
načelo ima svojo vlogo že pri načinu postavljanja sodnika na
funkcijo, odločilno vlogo pa ima predvsem potem, ko je sodnik že
pridobil trajni mandat za izvrševanje sodne oblasti. Tudi na to
načelo kot na načelo delitve oblasti pa je mogoče gledati z
organizacijskega in funkcionalnega vidika.

Skladno z navedenim je potrebno zakon dopolniti v drugem
odstavku. Šteje se, da je tudi razlog za prenehanje sodniške
funkcije iz 8. točke nastopil z dnem pravnomočnosti odločbe
pristojnega organa.
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Medtem ko funkcionalni vidik zagotavlja, da se nihče ne sme
vmešavati v sojenje, pa je pomemben del organizacijskega vidika
prav v tem, kdo in pod kakšnimi pogoji odloča o pravnem položaju
sodnika med izvrševanjem njegove funkcije. Po veljavni zakonski
ureditvi predsednik sodišča nima takšnih pristojnosti, da bi z
njihovim izvrševanjem zagotovil potreben nadzor, ne da bi pri tem
posegel v neodvisni položaj sodnikov. V sojenje posameznega
sodnika - torej v odločanje v posameznih zadevah - mu je
prepovedano posegati. Po določbi 2. točke prvega odstavka 64.
člena ZS so vsi tovrstni poskusi tudi sankcionirani. Če predsednik
sodišča s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju, je to razlog za njegovo razrešitev.

- kot neformalna odgovornost, ki se kaže v strokovni kritiki
odvetnikov in pravnikov, ki sodne odločitve komentrirajo in
kritizirajo;
- kot disciplinska odgovornost."(glej Aleš Butala, Sodnik in sodstvo
(v notranjih in zunanjih odnosih), Dnevi slovenskih pravnikov
1996 - Javna tribuna, PRAVNA PRAKSA z dne 30.10.1996, št.
362).
,

Ob pravilnem razumevanju načela delitve oblasti kot načela njene
prepletenosti, sodniška neodvisnost že načeloma ne pomeni
popolne samostojnosti in neodvisnosti od drugih državnih vej
oblasti v okviru njihove medsebojne povezanosti, in še zlasti ne
pomeni neodvisnosti od sodniških dolžnosti pri opravljanju službe.
Pri sodniški neodvisnosti tudi ne gre za "privilegij" ali "temeljno
pravico", saj bi bilo to nezdružljivo z načelom enakosti. Tudi v
drugih sodobnih demokracijah poudarjajo, da posebne sodniške
ustavnopravne garancije nimajo namena ustvariti razreda
privilegiranih funkcionarjev, temveč jih je potrebno gledati izključno
v zvezi s funkcijo pravosodja kot samostojne veje pri uporabi in
razlagi zakonov. Zato službeni nadzor, ki ne posega v neodvisnost
odločanja, po navedenih izhodiščih ne more biti sporen.

- odvzem primerov sodniku,
- razporeditev sodnika na druge sodne naloge znotraj sodišča,
- ekonomski ukrepi, kot npr. začasno znižanje osebnih prejemkov,
- suspendiranje.
Pred disciplinskim sodiščem mora imeti sodnik materialno
imuniteto (drugi odstavek 6. člena ZSS), saj bi se sicer lahko
poseglo v neodvisno delo sodnika. Določbe o disciplinskem
postopku zoper sodnika pa morajo biti zaradi preprečitve
kakršnegakoli šikaniranja jasne in nedvomne, zato je po mnenju
predlagatelja potrebno obstoječe določbe vsebinsko in oblikovno
nadgraditi.

Pojmovno gre pri službenem nadzoru za pooblastilo službenim
nadzornim organom, da zaradi vzdrževanja rednega dela in
spoštovanja zakonskih obveznosti dejavnost sodne oblasti
opazujejo (v obliki kontrole poslovanja in službenega ocenjevanja)
in jo z ukrepi in opozorili izboljšujejo. Pri tem je potrebno navedeno
dosledno razlikovati od disciplinskih sankcij po 82. členu zakona.

Predlog novele v spremembi 80. člena predvideva načelno
omejitev izrekanja disciplinske sankcije sodniku. Izjeme se jasno
določene v nadaljevanju, prav tako pa pogoji zanje.
Temeljno načelo disciplinskega postopka je njegova hitrost, saj
se je potrebno zavedati, da dolgotrajen disciplinski postopek lahko
ohromi tekoče delo sodišča. Kazenska odgovornost in
odgovornost za prekršek ne izključujeta disciplinske odgovornosti
sodnika, s čemer se smiselno ne odstopa od splošnega načela
delovnega prava, po katerem kazenska odgovornost oziroma
odgovornost za prekršek ne izključuje disciplinske odgovornosti
delavca, če pomeni to dejanje tudi kršitev delovne obveznosti
(54. člen Zakona o delovnih razmerjih).

Službeni nadzor sodnikovega dela po predlagani ureditvi opravlja
predsednik sodišča in neposredno višje sodišče po sodnikih, ki
so za tak nadzor določen! z letnim razporedom dela. Gre za
ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja sodniških
dolžnosti iz zakona in sodnega reda ter za odpravljanje vzrokov
za neustrezen obseg, kakovost in strokovnost dela ter zaostanke
pri delu. V ta namen se lahko pregledujejo spisi sodniku oziroma
sodnikom dodeljenih zadev, pridobijo in analizirajo se podatki o
sodnikovem delu in opravi se lahko razgovor s sodnikom. V okviru
službenega nadzora se sodniku lahko izreče opozorilo in določi
obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen. Glede na že
navedeno pri tem ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj
sodnika pri sojenju.

k 54. členu
Izrek disciplinske sankcije je možen zoper sodnika, ki z naklepom
ali iz malomarnosti krši sodniške dolžnosti (III. poglavje ZSS in
določila sodnega reda) ali neredno opravlja sodniško službo.
Naklep in malomarnost sta temeljni obliki krivde, pri čemer je za
izrek disciplinske sankcije dovolj obstoj malomarnosti pri kršitvi
sodniških dolžnosti.

Službeni nadzor se opravi bodisi na lastno pobudo predsednika
sodišča ali na pobudo varuha človekovih pravic, vedno pa se
obvezno opravi nadzor na predlog predsednika sodišča višje
stopnje ali predsednika vrhovnega sodišča, ministra za
pravosodje, pristojnega personalnega sveta in sodnega sveta.

Sodni svet je organ, ki je po zakonu dolžan obvestiti državni zbor,
da sodnika razreši, če so podani pogoji za razrešitev (77. člen
ZSS). Če državni zbor sodnika ne razreši kljub predlogu sodnega
sveta (na podlagi drugega ali tretjega odstavka 78. člena ZSS), je
sodni svet dolžan podati pobudo za uvedbo disciplinskega
postopka zoper sodnika. Gre za primere, ko je sodnik obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je
daljša od šestih mesecev oziroma na zaporno kazen, ki je krajša
od šestih mesecev ali na neprostostno kazen in kaznivo dejanje
kaže na neprimernost sodnika za opravljanje sodniške funkcije.
Navedeni predlog izboljšuje dosedanjo ureditev, po kateri je bila
posledica nerazrešitve sodnika na predlog sodnega sveta izrek
disciplinske sankcije. Za izrek disciplinske sankcije je namreč
potrebno predhodno uvesti disciplinski postopek, v katerem se
bo pokazald, ali je izrek disciplinske sankcije upravičen. To bo v
presoji disciplinskega sodišča.

O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi zapisnik,
pri čemer lahko prizadeti sodnik zahteva oceno sodniške službe
v obsegu, ki ga je zajel službeni nadzor, kar mu omogoča ustrezno
pravno varstvo.
k 53. členu
Uvedba trajnega mandata zahteva uvedbo disciplinske
odgovornosti za sodnike. "Poleg tega je sodnikova odgovornost
sestavni del sodnikove neodvisnosti. Odgovornost sodnika se
kaže v več smereh:
- kot pravna odgovornost, ki se kaže v presoji pravilnosti in
zakonitosti odločb sodnikov nižjega sodišča s strani sodnikov
višjih oziroma vrhovnega sodišča;
poročevalec, št. 15

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. (94) 12 prav tako
omogoča sprejem vseh potrebnih ukrepov, ki bodo zagotovili, da
bodo sodniki izpolnili svoje naloge na učinkovit in ustrezen način,
pri čemer pa ne bodo posegli v neodvisnost sodstva (načelo št.
IV). Ukrepi lahko obsegajo:
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od dneva kršitve, pri čemer izvršitev sankcije zastara v enem
letu.

k 55. in 56. členu
Predlog zakona razširja vrste disciplinskih sankcij iz tri na pet. Za
najlažje disciplinske kršitve se uvaja pisni opomin, nakar se
sankcije postopoma zaostrujejo od ustavitve napredovanja,
znižanja plače, premestitve na drugo sodišče do prenehanja
sodniške funkcije. Predlagatelj je mnenja, da je potrebno razširiti
vrste disciplinskih sankcij in uvesti na novo pisni opomin ter
možnost prenehanja sodniške funkcije zaradi zagotovitve dovolj
široke izbire ukrepov, glede na naravo in težo kršitve ter druge
okoliščine posameznega primera. Pisni opomin pomeni formalno
grajo sodniku za disciplinsko kršitev, ki jo disciplinsko sodišče
oceni kot lažjo in se lahko izreče v primeru, ko sodniku še ni bila
izrečena disciplinska sankcija. Prenehanje sodniške funkcije je
najhujša disciplinska sankcija, ki se izreče sodniku, če zaradi
težje disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške
funkcije.

Predlagani dveletni zastaralni rok (dolžina ustreza sedaj veljavni)
za uvedbo disciplinskega postopka pomeni dodatno garancijo za
zagotovitev tekočega dela sodstva. Ob tem se podrobneje določa,
da začne teči zastaralni rok s prenehanjem ravnanja ali opustitve,
ki pomenita disciplinsko kršitev.
Ne glede na navedeno se lahko v skladu s predlogom uvede
disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočne
kazenske obsodilne odločbe. V teh primerih bo tek zastaralnega
postopka zadržan, pri čemer je čas treh mesecev dovolj dolg
rok, ki bo omogočil uvedbo disciplinskega postopka. Kazenska
odgovornost namreč ne izključuje disciplinske odgovornosti
sodnika (glej obrazložitev k 54. členu).
Podobno kot v kazenskem pravu zastaranje pretrga vsako
procesno dejanje pristojnega organa za pregon sodnika zaradi
storjene kršitve in enako, če sodnik v času, ko teče zastaralni
rok, stori novo disciplinsko kršitev.

Ni primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za katerega je
na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno
sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno, pošteno
ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega ugleda,
nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev (glej
obrazložitev k 4. členu).

Predlagani absolutni zastaralni rok za disciplinski pregon je štiri
leta od dneva storitve disciplinske kršitve, izvršitev izrečene
kazenske sankcije pa zastara v šestih mesecih od
pravnomočnosti sklepa. V zadnjem primeru predlog zakona daje
pristojnost za izvršitev sankcije sodnemu svetu (glej obrazložitev
k 56. členu), ki bo moral poskrbeti, da bo izvršil sankcijo v
določenem roku po pravnomočnosti sklepa.

Sedanja ureditev, po kateri se disciplinska sankcija ustavitve
napredovanja izreče za čas treh let, je neustrezna zaradi
odstopanja od načela individuallzacije pri izrekanju sankcij. Načelo
individualizacije sankcij je eno temeljnih načel kazenskega prava,
ki predstavlja temelj za pravično kaznovanje storilcev kaznivih
dejanj. Smiselno velja enako za sodnika v disciplinskem postopku,
zato se z novelo uvaja možnost izreka sankcije ustavitve
napredovanja za čas v razponu do treh let.

k 58. členu
Novela uvaja pravilo, da se za disciplinsko odgovornost sodnikov
smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 13., 14., prvega in drugega
odstavka 15. člena, 16., 17., 18., 20. in 21. člena Kazenskega
zakona (KZ). Gre za določbe kazenskega zakona v zvezi z
silobranom, skrajno silo, silo in grožnjo, dejanjem majhnega
pomena, kazensko odgovornostjo, prištevnostjo, naklepom,
malomarnostjo ter dejansko in pravno zmoto.

Predlagana ureditev v delu, ki ureja znižanje (sedaj "zmanjšanje")
plače, ostaja vsebinsko nespremenjena. Izreče se lahko do višine
20 odstotkov za čas do enega leta.
Podobno kot že sedaj je opredeljena disciplinska sankcija
premestitve na drugo sodišče. Sodnika se lahko premesti le na
sodišče, ki je za eno stopnjo nižjega položaja ali na drugo sodišče
enakega položaja v drugem kraju. Čas trajanja sankcije ostaja
nespremenjen, izpuščena pa je določba, po kateri sodnik v tem
primeru nima pravice do povrnitve stroškov, ki so povezani s
premestitvijo v drug kraj, saj bi pri tem šlo za nepotrebno dodatno
denarno kaznovanje.

Na podlagi navedenega bo sodnikom v disciplinskem postopku
zagotovljena možnost izključitve protipravnosti dejanja, ki ima
sicer vse znake disciplinskega prekrška (silobran, skrajna sila
ter sila in grožnja). Dejanje majhnega pomena za disciplinski
prekršek pomeni izgubo narave prekrška in pregon zaradi
objektivnih ali subjektivnih okoliščin ni smotrn. Določbe o
disciplinski odgovornosti so utemeljene na načelu individualne in
subjektivne odgovornosti za krivdo prištevnega storilca
disciplinskega prekrška. Prištevnost storilca je pogoj za krivdo in
predpostavka, ki pa jo je mogoče ovreči ob obstoju kakšne
duševne motnje, če je ta vzrok za nesposobnost storilca razumeti
pomen svojega dejanja (vedeti za materialno protipravnost
dejanja) ali imeti samega sebe v oblasti (16. člen KZ).

Za izvršitev disciplinskih sankcij (razen pisnega opomina, kjer
posebna izvršitev po naravi stvari ni potrebna) je pristojen sodni
svet. Pravnomočen sklep o izrečeni sankciji se tako pošlje
sodnemu svetu in ministrstvu za pravosodje, ki po zakonu vodi
osebno evidenco sodnika, v katero se vnašajo tudi navedeni
podatki (7. točka prvega odstavka 72. člena ZSS), ter predsedniku
sodišča.

Krivda je negativna vrednostna sodba o storilčevem ravnanju in
je očitek storilcu, da se ni ravnal po veljavnih občečloveških,
socialnih, moralnih normah, čeprav je zanje vedel ali bi bil zanje
vsaj moral in mogel vedeti in čeprav bi se bil po teh normah mogel
ravnati. Intenzivnost tega očitka, ko je njegova utemeljenost
ugotovljena, se meri z oblikami in stopnjami krivde, kakor so
definirane v 17. in 18. členu KZ. Opravičljiva pravna zmota je
ekskulpacijski razlog. Če pa bi se sodnik takšni zmoti lahko izognil,
ga sme disciplinsko sodišče mileje kaznovati.

k 57. členu
V kazenskih zakonih večine civiliziranih držav je uveljavljen institut
zastaranja. Razlikujemo zastaranje kazenskega pregona in
zastaranje izvršitve kazni. V prvem primeru teče rok od dneva
storitve kaznivega dejanja, v drugem pa od pravnomočnosti sodbe
dalje.
Z novelo se podrobneje ureja institut zastaranja pregona oziroma
izvršitve sankcije v disciplinskem postopku zoper sodnika.
Dosedanje določbe so skope in določajo le, da disciplinskega
postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko pretečeta dve leti
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Ne glede na navedeno pa bo v konkretnem disciplinskem
postopku potrebno upoštevati specialnejša določila, ki jih
predvideva ZSS in upoštevati položaj sodnika kot odgovornega,
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k 64. členu

strokovnega, vestnega in visoko moralnega predstavnika sodne
veje oblasti, od katerega se zahteva in se mu hkrati zagotavlja
popolna pravna varnost.

Posebnosti kazenskega postopka, ki veljajo po Zakonu o
kazenskem postopku (ZKP) za skrajšani postopek, se bodo po
noveli smiselno uporabljale tudi za disciplinski postopek zoper
sodnika, razen določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na
napoved pritožbe, na zahtevo za varstvo zakonitosti in na izredno
omilitev kazni.

k 59. in 60. členu
Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja vrhovnega
sodišča na predlog sodnega sveta za dobo dveh let z možnostjo
ponovnega imenovanja (predlagan 89. člen ZSS). Na prvi stopnji
odloča v disciplinskem postopku osem sodnikov. Novela
predvideva sodelovanje dveh (sedaj enega) vrhovnih sodnikov,
dveh višjih, dveh okrožnih in dveh okrajnih.
Število članov senata, ki odloča na prvi stopnji, ostaja enako. Gre
za senat treh sodnikov, pri čemer mora obvezno sodelovati vsaj
en sodnik z enakim položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v
disciplinskem postopku. Na drugi stopnji sodelujejo le vrhovni
sodniki. Senat druge stopnje je po predlogu sestavljen iz
predsednika in dveh sodnikov (sedaj senat petih sodnikov).

Za disciplinske postopke bo tudi po noveli uveljavljeno načelo
tajnosti postopka, razen če obravnavani sodnik izrecno nasprotuje
izključitvi javnosti. V kazenskem postopku predstavlja razlog
izključitve javnosti glavne obravnave v nasprotju z zakonom
absolutno bistveno kršitev določb kazenskega postopka (4. točka
prvega odstavka 371. člena ZKP). Obratno pa novela uvaja načelo
tajnosti disciplinskega postopka, razen, če sodnik temu izrecno
nasprotuje. Tudi v primerljivih evropskih državah imajo zakoni, ki
urejajo položaj sodnikov, vsebinsko enako določbo (npr. 73. člen
Zveznega disciplinskega zakona -BDO, Zvezni uradni list ZRN I,
str. 749, 761).

k 61. členu

k 65. členu

Funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči opravlja
tako po sedanji kot po predlagani ureditvi vrhovni sodnik. Le-ta
vlaga in zastopa predlog za disciplinsko kaznovanje. Predlog za
disciplinsko kaznovanje je pogoj za uvedbo disciplinskega
postopka. Predlog je potrebno ločiti od pobude. Po vloženi pobudi
bo nadaljnji postopek odvisen od disciplinskega tožilca.

Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo
preiskovalnih dejanj ali z neposredno vložitvijo obrazloženega
predloga za izrek disciplinske sankcije.
Novela razširja krog upravičencev za podajo pobude za uvedbo
postopka. Po veljavnem zakonu ima le predsednik sodišča (ne
da bi bilo navedeno, kateri, in se zato šteje, da le tisti predsednik
sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško funkcijo) pravico
zahtevati uvedbo disciplinskega postopka, ki ga je nato disciplinski
tožilec dolžan uvesti. Minister za pravosodje lahko vloži le pobudo,
ki pa je predsednik sodišča ni dolžan upoštevati. Po noveli naj bi
bili pooblaščeni za vložitev pobude za uvedbo postopka
predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško funkcijo,
predsednik sodišča višje stopnje, sodni svet in minister za
pravosodje.

k 62. in 63. členu
Kot že sedaj tudi na podlagi novele imenuje in razrešuje
disciplinske organe občna seja vrhovnega sodišča na predlog
sodnega sveta za dobo dveh let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Vrhovno sodišče tudi zagotavlja finančna sredstva
in pogoje za njihovo delo.
Novela podrobneje ureja razloge za prenehanje funkcije sodnika
disciplinskega sodišča in disciplinskega tožilca pred potekom
mandata. Navedeni so trije razlogi:

V poročilih nemških strokovnjakov (Tvvinning projekt EU, 2000 2001) je bilo zapisano, da naj predlagatelj razmisli o možnosti
uvedbe disciplinskega postopka s strani ministrstva za pravosodje.
Na tem mestu je mišljena pobuda (nem. die Anregung), kjer bo
nadaljnji postopek odvisen od disciplinskega tožilca. Če disciplinski
tožilec ne uvede postopka, je dolžan o razlogih obvestiti pobudnika.
Če pobudnik vztraja pri pobudi, dokončno odloči o uvedbi
postopka disciplinsko sodišče prve stopnje. Temu sledi tudi
predlagana ureditev. Ni razloga, da bi pobuda ministra za
pravosodje (zlasti npr. v zvezi z ugotovitvami nadzorstvenih
pritožb) bila obravnavana drugače, kot velja za ostale pobudnike.
Še posebej, ker končna odločitev ostaja v pristojnosti sodnega
disciplinskega organa.

1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo sodnika
(VI. poglavje ZSS),
2. če mu je izrečena disciplinska sankcija,
3. s premestitvijo na sodniško mesto drugega položaja.
V teh primerih je potrebno zagotoviti sodelovanje drugega sodnika
v disciplinskem organu, ki ustreza pogojem novega 86. in 87.
člena zakona. Novo imenovanemu sodniku oziroma tožilcu
disciplinskega sodišča poteče mandat z iztekom mandata sodnika
oziroma tožilca, katerega so nadomestili.

Možen je tudi izrek začasne odstranitve iz sodniške službe v
skladu z določbami 95. do 100. člena zakona glede na značaj in
težo očitane disciplinske kršitve ob vložitvi predloga za izrek
disciplinske sankcije. Določbe zakona o suspenzu se sicer redko
uporabljajo. Podobno določilo o začasni odstranitvi (suspenz)
vsebuje tudi nemški BDO, 91. člen in naslednji.

Pravni ali stvarni razlogi so okoliščine, zaradi katerih lahko
predvidimo, da disciplinsko sodišče ali tožilec ne bo mogel
postopati. V tem primeru občna seja vrhovnega sodišča na predlog
sodnega sveta imenuje nadomestnega sodnika ali tožilca
disciplinskega sodišča za odločanje v posamezni zadevi.
Ureditev zaokrožuje vse primere, do katerih lahko pride v
postopku. Predvidena so sredstva in ukrepi, ki bodo zagotovili
tekoče in sprotno ter učinkovito delovanje organov disciplinskega
pregona in odločanja.

poročevalec, št. 15
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k 66. členu

k 70. členu

Posamezna preiskovalna dejanja se bodo opravila na predlog
disciplinskega tožilca (nov prvi odstavek 91. člena), pri čemer jih
bo opra vil sodnik disciplinskega sodišča, ki ga bo določil predsednik
disciplinskega sodišča. Glede na določbo novega 90. člena, po
katerem se v disciplinskem postopku uporabljajo določbe ZKP
za skrajšani postopek, je zaključiti, da tudi v disciplinskem
postopku pred vložitvijo predloga lahko disciplinski tožilec predlaga,
da se opravijo posamezna preiskovalna dejanja (prim. 431. člen
ZKP). Če se sodnik strinja z njegovim predlogom, opravi
preiskovalna dejanja, nato pa pošlje vse spise tožilcu. Če se
sodnik ne strinja s predlogom za preiskovalna dejanja, obvesti o
tem disciplinskega tožilca (analogija s 431. členom ZKP).

Določa se dokončanje vseh postopkov, ki so bili začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, po dosedanjih predpisih.
k 71. členu

\
Določen je rok, v katerem morajo že izvoljeni sodniki predložiti
sodnemu svetu podatke o premoženjskem stanju, kot velja po
določbah zakona, ki ureja nezdružljivost javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo.
Ker po spremenjenem zakonu izdelava ocene sodniške službe
velja za vse sodnike, tudi tiste, ki so imenovani na položaj svetnika,
je določeno, da šestletni rok za njihovo oceno začne teči z dnem
uveljavitve zakona.

k 67. členu
Sodniku v disciplinskem postopku je zagotovljena pravica do
zagovornika. Vsebina temeljnega načela formalne obrambe, ki
izraža pravico obravnavanega sodnika, da se v disciplinskem
postopku brani s pomočjo strokovno usposobljene osebe zagovornika, je vnesena tudi v novelo zakona. Gre torej za enako
pravico, kot jo ima obdolženec v kazenskem postopku (glej 12.
člen ZKP, podobno 40. člen BDO).

k 72. členu
Sodniki, ki so bili dodeljeni pred uveljavitvijo tega zakona,
nadaljujejo delo kot dodeljeni sodniki po spremenjenem zakonu.
Za sodnika, ki je pred uveljavitvijo tega zakona postavljen na
mesto sekretarja vrhovnega sodišča na podlagi prvega odstavka
40. člena zakona o sodiščih velja, da nadaljuje delo kot imenovani
sekretar vrhovnega sodišča.

k 68. členu

Po dosedaj veljavnem zakonu so bili sodniki na Vrhovno sodišče
RS dodeljeni brez časovne omejitve, po novem pa lahko dodelitev
traja največ tri leta. Zato je določeno, da ta rok za že dodeljene
sodnike začne teči z dnem uveljavitve zakona.

Nov 94. člen zakona vsebuje določbe o vodenju in vsebini
zapisnika v disciplinskem postopku. V zapisnik o disciplinski
obravnavi se vpišejo imena vseh prisotnih in bistvena vsebina
poteka obravnave, pri čemer se lahko odredi, da se v zapisnik
dobesedno povzamejo izjave, za katere predsednik senata misli,
da so pomembna. Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi
vprašanje, na katerega senat ni dovolil odgovora.

k 73. členu

Zapisnik podpišejo predsednik senata, člani senata in zapisnikar,

Zaradi nove ureditve postopka o oceni sodniške službe (glej
obrazložitev k 21. členu, nov 36. člen ZSS) je potrebno v zakonu
o sodiščih v tretjem odstavku 30. člena črtati besedilo, po katerem
je bil za reševanje ugovorov zoper ocene sodniške službe
pristojen personalni svet višjega sodišča.

k 69. členu

k 74. členu

V primerih po drugem odstavku 101. člena zakona se šteje, da se
sodnik odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo
sodniško mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo za
pravosodje razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature
sodnika, ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah
zakona zahtevajo za prijavo na prosto sodniško mesto.

Glede na vsebino novega 29. člena zakona bo potrebno izdati
podzakonski akt, ki bo natančno določili obvezne sestavine ocene
sodniške službe. Izdal ga bo minister za pravosodje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

Izrek disciplinskega sklepa je bistvena sestavina zapisnika o
obravnavi.

Prav tako bo minister za pravosodje, po predhodnem mnenju
sodnega sveta izdal podzakonski akt, s katerim bo določil merila
za trajanje dopusta (58. člen zakona).

Po 103. členu zakona se prosta sodniška mesta sodnikov iz
tretjega odstavka 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije in sodnikov, ki po določbi prvega in drugega
odstavka 8. člena tega ustavnega zakona nadaljujejo mandat,
razpišejo pet mesecev pred iztekom mandata sodnika. Sodni
svet v teh primerih zahteva izdelavo ocene sodniškega dela.

k 75. členu
Zaradi spremenjene sestave se določa obveznost občne seje
vrhovnega sodišča, da v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
izvoli disciplinske organe v nov mandat.

Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem odstavku
101. člena ali 103. člena zakona, prijavi kot edini kandidat sodnik
iz prvega odstavka 104. člena, je sodni svet vezan na pozitivno
oceno sodniškega dela. Gre za strokovno oceno sodniškega
dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo pristojna višja
sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno sodišče, za sodnike
vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni seji. Predlagatelj za
tak primer predlaga, da ne velja nova določba zadnjega odstavka
spremenjenega 18. člena zakona.

18. februar2002

k 76. členu
V veljavnem zakonu ni določen rok za dodelitev sodnikov na
Vrhovno sodišče RS. V veljavnih sistemizacijah so mesta teh
sodnikov določena pri sodiščih, pri katerih so ti sodniki imenovani.
Ureditev v tem delu ostaja nespremenjena, sodniška mesta
dodeljenih sodnikov še naprej ostajajo sistemizirana pri njihovih
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"matičnih" sodiščih, saj je dodelitev le začasne narave in se morajo
dodeljeni sodniki vrniti na svoje sodišče po preteku razlogov oz.
časa dodelitve.

je le taka, vnaprejšnja sistemizacija mest dodeljenih sodnikov
nujna objektivna podlaga za predlog za objavo poziva za prijavo
oz. za razpis takega (prostega) mesta.

Ne glede na navedeno pa bo potrebno pri Vrhovnem sodišču RS,
po novem tudi pri višjih sodiščih, v sistemizaciji ustrezno zaobjeti
tudi mesta dodeljenih sodnikov, ne sicer kot stroškovna mesta,
pač pa kot razpoložljiva oz. zasedena mesta, saj dodelitev sodnika
vpliva tudi na obseg dela pri sodišču, kateremu je sodnik dodeljen,
in na statistične podatke in analize opravljenega dela. Poleg tega

k 77. členu
Predviden je običajen petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. da je opravil pravniški državni izpit,

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO:

6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije.
Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije, kdor
se je ali se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega
ravnanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal
pošteno in vestno.

1. člen
Sodnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga
zagotavljajo ustava, zakon o sodiščih in ta zakon.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so
sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so
bile s sodbo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine,
po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v
sodniško funkcijo.

Sodnik je v službenem razmerju z Republiko Slovenijo (v
nadaljnjem besedilu: sodniška služba).
2. člen

9. člen

Sodnik mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin vselej
ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja ter
ugled sodniške službe.

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena,
je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni
sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem
pravniškem državnem izpitu.

4. člen
10. člen

Sodniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do
izobraževanja, do plače in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške
službe, in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v primerih
in po postopkih, ki so določeni z zakonom.

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrožnem
sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško
funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj šest let delovnih
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Sodnik je lahko začasno ali trajno premeščen na drugo sodišče
ali na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo, brez njegove
privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

11. člen
8. člen

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču
(višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju
najmanj šest let ali ima najmanj devet let delovnih izkušenj po
opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,

Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava,
ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če
je izvoljen najmanj v naziv docenta.

2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
3. da je dopolnil 30 let starosti,

12. člen
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
poročevalec, št. 15
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sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško
funkcijo v trajanju najmanj 15 let ali ima najmanj 20 let delovnih
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

17. člen
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zajemati
kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o strokovnem
znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za opravljanje
sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna
usposobljenost).

Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj
prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona,
če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.

Za sodnika, ki kandidira zaradi napredovanja, morajo podatki o
strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o dotedanjem
napredovanju ter oceno sodniškega dela za čas od nastopa
sodniške službe oziroma od zadnjega napredovanja.

13. člen
Za izvolitev na sodniško mesto na specializiranem sodišču veljajo
posebni pogoji iz 9. do 11. člena tega zakona glede na položaj
sodišča, določen v zakonu o sodiščih.

Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo,
morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke
o uspešnosti kandidata v času študija prava, podatke in oceno
kandidatovega usposabljanja v času pripravništva ter oceno
kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja svojega dotedanjega
poklica ali dela nastopal pred sodišči, za katera je pristojen
personalni svet. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v osebni
spis sodniškega pripravnika.

S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega
tožilca, sodnika za prekrške in javnega pravobranilca ter poklic
odvetnika in notarja.

15. člen
18. člen

Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za
pravosodje, v enem mesecu po prejemu predloga predsednika
sodišča. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sodni svet lahko v postopku izbire zahteva od personalnega
sveta, da dopolni obrazložitev ocene ustreznosti, lahko pa zahteva
na vpogled tudi prejšnje ocene sodniškega dela za sodnika, ki
mu personalni svet daje prednost zaradi napredovanja, in podatke
o disciplinskih sodbah, ki so bile pravnomočno izrečene zoper
sodnika v zadnjih petih letih.

Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni. Kandidati
morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne
dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih
pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona
ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev oziroma
imenovanje na posamezno sodniško mesto.

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

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje kandidature vseh
kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki izpolnjujejo
pogoje iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, v
roku petnajst dni po prejemu popolnih kandidatur personalnemu
svetu sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto.

19. člen
Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodniško funkcijo,
ga je dolžan v skladu z določbami tega zakona predlagati
državnemu zboru v izvolitev.

Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, ter
kandidature, ki glede pogojev iz drugega odstavka tega člena
niso popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z
zakonom ministrstvo, pristojno za pravosodje, zavrže.

Sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev za vsako
razpisano prosto sodniško mesto, za katerega je po opravljenem
postopku izbire treba izvoliti sodnika, enega kandidata.

Zoper sklep ministrstva, pristojnega za pravosodje, iz prejšnjega
odstavka je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku petnajst dni od
dneva vročitve sklepa. Pristojno sodišče mora odločiti v upravnem
sporu v roku dveh mesecev od vložitve tožbe.

Če državni zbor ne izvoli kandidata iz prejšnjega odstavka, sodni
svet lahko opravi ponovno izbiro med prijavljenimi kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje, in ravna v skladu z določbami tega zakona ali
pa odloči, da se razpis sodniškega mesta ponovi.

Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen upravni spor,
se nadaljnji postopek glede razpisanega prostega mesta, glede
katerega je sprožen spor, prekine do pravnomočne odločbe
pristojnega sodišča.

21. člen
Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že izvoljen
v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško mesto, če
ni s tem zakonom drugače določeno (četrti odstavek 24. člena).

16. člen
Personalni svet po obravnavi vseh kandidatur oblikuje mnenje o
vseh prijavljenih kandidatih. Personalni svet posebej navede
kandidate, ki jih šteje za najbolj ustrezne za zasedbo prostega
mesta, in to obrazloži.

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

Personalni svet pošlje mnenje iz prejšnjega odstavka skupaj z
vsemi razpisnimi spisi ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki o
kandidatih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z vsemi spisi predloži
sodnemu svetu.

18. februar 2002

Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih,
napredovanje na višje sodniško mesto in napredovanje na položaj
svetnika.
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V okviru kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva
predvsem strokovnost, ki je razvidna iz sodnikovega dela in se
ugotavlja na podlagi ocenjene kvalitete sodnih odločb,
strokovnost, ki je dosežena z opravljenim magistrskim ali
specialističnim podiplomskim študijem oziroma pridobljenim
naslovom doktorja znanosti, ter ugled, ki ga je sodnik dosegel s
svojim delom v strokovni javnosti.

O napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku
ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti sodniškega dela.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o napredovanju
sodnika na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na predlog
sodnega sveta; o njegovem napredovanju na mestu vrhovnega
sodnika in napredovanju na položaj svetnika vrhovnega sodišča
pa odloča sodni svet.
Imenovanje na podlagi napredovanja se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

31. člen
Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne prej kot v dveh letih
po izdelani prejšnji oceni.

25. člen
Zoper odločbo sodnega sveta o imenovanju na sodniško mesto
oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede uvrstitve v
plačilni razred se sodnik lahko pritoži v roku osmih dni od njenega
prejema.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika v prvih
dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena sodniške
službe vsako leto.

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča sodni
svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

Sodnikov, ki so imenovani na položaj svetnika, se ne ocenjuje,
razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali v zvezi z
napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni svet.

26. člen

34. člen

Sodnik napreduje v višji plačilni razred vsaka tri leta, razen v
primeru, ko je za ta čas z oceno sodniškega dela ugotovljeno, da
ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, oziroma če tako določa
pravnomočna sodba disciplinskega sodišča.

Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje, ne more biti imenovan na višje sodniško mesto ali
na položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji plačilni razred,
dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za
napredovanje.

27. člen

Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje, oziroma če
iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga
sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti v višji plačilni
razred oziroma imenuje na položaj svetnika.

Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško mesto.
Sodnik lahko napreduje na višje sodniško mesto po drugem
napredovanju v višji plačilni razred na istem sodniškem mestu,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

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

Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje, lahko napreduje na višje sodniško mesto že po
prvem napredovanju v višji plačilni razred ne glede na določbe
10. do 12. člena tega zakona, oziroma na položaj svetnika višjega
ali vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni
razred, oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega
sodišča v skladu z določbo tretjega odstavka 27. člena tega
zakona.

29. člen

35. člen

Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:

Oceno sodniške službe izdela personalni svet okrožnega sodišča
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo v
teh sodiščih, razen za predsednika in podpredsednika okrožnega
sodišča.

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

1. strokovno znanje in strokovna dejavnost,

Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe za
predsednike in podpredsednike okrožnih sodišč ter za sodnike,
ki opravljajo sodniško službo na višjih sodiščih, razen za
predsednika in podpredsednika tega sodišča.

2. delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja
pravnih vprašanj,
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost,
zanesljivost, odločnost in marljivost pri izvrševanju delovnih
obveznosti,

Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške službe
za predsednike in podpredsednike višjih sodišč ter za sodnike, ki
opravljajo sodniško službo na tem sodišču.

4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja,
5. sposobnost komuniciranja in dela s strankami,

36. člen

6. odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe,

Oceno sodniškega dela pošlje personalni svet sodniku in
predsedniku sodišča pisno in zaupno.

7. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik
imenovan na takšno mesto.
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Sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno ne strinja,
lahko ugovarja v roku osmih dni pri personalnem svetu
neposredno višjega sodišča, ki lahko zahteva od pristojnega
personalnega sveta ponovno izdelavo ocene z upoštevanjem
mnenja personalnega sveta višjega sodišča.

Sodniški dodatek znaša 50%.
Sodniška plača se poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne
dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za sodnice, ki
imajo več kot petindvajset let delovne dobe, poveča še za 0,25%
za vsako začeto leto nad petindvajset let.

Personalni svet vrhovnega sodišča mora po ugovoru sodnika
oziroma predsednika tega sodišča ponovno obravnavati izdelano
oceno in jo, če večina članov meni, da je ugovor utemeljen,
spremeniti.

Sodnikom, ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, pripada
poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih šteje kot
poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na način, ki je
določen za zagotavljanje sredstev za dodatke v delovnem času,
ki je za delavca manj ugoden, organom, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

39. člen
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi s svojo
službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v
zvezi s sodnikovo službo njegov zakonec in drugi družinski člani,
sorodniki in druge osebe, ki živijo s sodnikom v skupnem
gospodinjstvu.

47. člen
Znotraj posameznih plačilnih skupin se določijo naslednji plačilni
razredi:

40. člen

I. skupina

če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca, sodnika
ustavnega sodišča, predsednika vlade, varuha človekovih pravic
oziroma njegovega namestnika ali imenovan za ministra, mu
sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe
mirujejo.

II. skupina

III. skupina

2
2,10
2,20

Če sodni svet odloči, da je delo nezdružljivo s sodniško funkcijo,
ga sodniku prepove sprejeti.

2,25
2,32

44. člen
Sodnik ima pravico do plače, ki ustreza sodniškemu mestu
oziroma položaju, na katerega je imenovan.
Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, znotraj katerih so
določeni plačilni razredi, ki so izraženi v koeficientih.

2,40

2,89

2,56

3,02

3,31

2,73

3,14

3,43

2,94

3,47

3,72

V prvi plačilni skupini so okrajni in okrožni sodniki ter svetniki
okrajnih sodišč.
Predsednikom oziroma predstojnikom sodišč se plača, določena
po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno
funkcijo, ki znaša:

V drugi plačilni skupini so svetniki okrožnih sodišč, višji sodniki in
svetniki višjih sodišč.
V tretji plačilni skupini so vrhovni sodniki in svetniki vrhovnega
sodišča.

- za predstojnika okrajnega sodišča 12%, razen za predstojnika
okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 14%;
•• za predsednika okrožnega sodišča 16%;

45. člen

- za predsednika višjega sodišča 16%;

Osnova za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obračun
plače poslanca.

- za predsednika vrhovnega sodišča 20%.

Oslova iz prejšnjega odstavka se glede na proračunske
možnosti zniža za odstotek, ki ga določi državni zbor za plače
poslancev, in se usklajuje na enak način, kot se usklajuje osnova
za obračun plač poslancev državnega zbora.

Sodnikom, ki poleg rednega sojenja vodijo oddelke sodišč z
najmanj tremi sodniki, se plača, določena po 46. členu tega zakona,
poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 5%.

46. člen

Vodjem zunanjih oddelkov delovnih in socialnega sodišča se plača,
določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na
vodstveno funkcijo, ki znaša 8%.

Sodniška plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega člena
pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča za sodniški
dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije (v nadaljnjem
besedilu: sodniški dodatek), skupni znesek pa poveča za odstotek
za delovno dobo.

18. februar 2002

Podpredsedniku sodišča oziroma namestniku predstojnika se
plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na
vodstveno funkcijo, ki znaša 50% dodatka, določenega za
predsednika oziroma predstojnika sodišča.
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50. člen

59. člen

Sodnik lahko iz posebej utemeljenih razlogov napreduje v naslednji
višji plačilni razred tudi izven plačilne skupine, v katero je razvrščen
po 44. členu tega zakona, če sodni svet tako odloči.

Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, kadar po
razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah v času
sodnih počitnic.

Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto, se uvrsti v plačilno
skupino v skladu s 44. členom tega zakona in v plačilni razred, ki
je po vrsti naslednji višji od plačilnega razreda, ki ga je imel sodnik
na prejšnjem mestu.

Izraba letnega dopusta se določi z letnim razporedom dela. Sodnik
lahko spremeni čas izrabe ob upoštevanju določbe prejšnjega
odstavka in po vnaprejšnjem obvestilu predsednika sodišča.

Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v najvišji plačilni
razred v svoji plačilni skupini, razen svetnika okrožnega sodišča,
ki se uvrsti v plačilni razred 3,14.

60. člen
Izredni dopust sodnika odobri predsednik sodišča, za
predsednika sodišča predsednik neposredno višjega sodišča,
za predsednika vrhovnega sodišča pa predsednik sodnega sveta.

55. člen
Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil:

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo ža odobritev izrednega
dopusta, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v roku petih
dni pritoži.

1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,

O pritožbi odloči personalni svet.

3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,

63. člen

5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer
ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in
nazaj,

Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva, pristojnega
za pravosodje, ki zbere'prijave in jih s svojim mnenjem posreduje
sodnemu svetu.

6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v
kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede na
letna razpoložljiva sredstva za štipendije dodelijo štipendije.

7. povračila stroškov za izobraževanje,

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister, pristojen
za pravosodje.

8. jubilejne nagrade,

Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodnik, ki
mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s pravico do
nadomestila plače v višini plače.

9. odpravnine ob odhodu v pokoj,
10. solidarnostne pomoči.

5. oddelek
Premestitev sodnika in dodelitev sodnika drugemu
sodišču

57. člen
Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjih dveh členov
določi sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

66. člen
58. člen

Sodnika ni dovoljeno premestiti na drugo sodišče ali na delo v
drug organ brez njegove vnaprejšnje pisne privolitve, razen v
primerih, ki jih določa ta zakon.

Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do štirideset
delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih dni.

Izjemoma je lahko sodnik premeščen na drugo sodišče brez
njegove privolitve:

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

1. če se odpravi sodišče, v katerem sodnik opravlja sodniško
službo;

Če sodnik kandidira za poslanca ali predsednika republike, ima
od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega neplačanega
dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset delovnih dni.

2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela sodišča, v
katerem sodnik opravlja sodniško službo;

V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni
neplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu.

3. če se spremeni organizacija sodišč;
4. v drugih primerih, ko zakon tako določa.

Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi sodni svet.
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Sodnik iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati naziv
sodnik, vendar ne more hkrati opravljati sodniške funkcije in mu
vse druge pravice in obveznosti iz sodniške službe mirujejo.

V primerih iz prejšnjega odstavka je treba sodniku zagotoviti enako
sodniško mesto in enak plačilni razred, ki ga je imel pred
premestitvijo. Če to ni mogoče, se sodnika razporedi na drugo
sodniško mesto, ima pa pravico zadržati svoj prejšnji sodniški
položaj kot naziv in svoj prejšnji plačilni razred, če sta bila višja, in
pravico do napredovanja, kot jo je imel pred premestitvijo.

Sodniku iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj takšna
plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varovane
pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško
mesto oziroma položaj oziroma višji plačilni razred po izteku dela
v ministrstvu.

67. člen
O premestitvi oziroma dodelitvi sodnika odloča sodni svet, razen
v primeru disciplinske sodbe, ko sodni svet izvede premestitev
sodnika.

O dodelitvi odloči sodni svet na predlog ministra, pristojnega za
pravosodje, po sodnikovi pisni privolitvi.
71. člen

68. člen

Sodnik je lahko za največ pet let dodeljen v strokovno službo
sodnega sveta.

Okrajni ali okrožni sodnik je lahko dodeljen na delo na vrhovno
sodišče.

Sodnik iz prejšnjega odstavka je lahko v času dela v strokovni
službi v celoti ali deloma oproščen opravljanja sodniške službe.

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

O dodelitvi in oprostitvi opravljanja sodniške službe odloči sodni
svet po sodnikovi pisni privolitvi.

69. člen
Sodnik je lahko začasno dodeljen, da opravlja sodniško službo
na drugem sodišču iste ali nižje stopnje, za polni delovni čas ali za
del polnega delovnega časa:

72. člen
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo, pristojno za
pravosodje, vodi osebno evidenco sodnikov, ki zajema naslednje
podatke:

- največ za dobo šestih mesecev, če je to potrebno, da se omogoči
redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,

1. osebne podatke,

- največ za dobo enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo
zaostanki pri delu sodišča.

2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika,

Sodnik je lahko začasno dodeljen največ dvakrat zaporedoma.

3. podatke o uspešnosti v času študija,

O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.

4. podatke o sodniškem pripravništvu,
5. ocene sodniškega dela,

Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo.

6. evidenco napredovanj,

Pod pogoji iz 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/
94, 45/95, 26/99, 38/99 - ZPP, 28/00 In 26/01 - PZ) pripada
dodeljenemu sodniku iz druge alinee prvega odstavka tega člena
v okviru namenskih proračunskih sredstev za program reševanja
zaostankov dodatek za vsak mesec dodelitve v višini 20%
mesečno, ki se obračuna tako, da se osnova za obračun
sodniške plače pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in
poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške
funkcije.

7. disciplinske sodbe.
Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu
rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju in znanju
tujih jezikov ter podatke o družinskem stanju.
Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6.
točke prvega odstavka tega člena.

Pri zagotavljanju sredstev za namen iz prejšnjega odstavka v
državnem proračunu se upošteva poročilo sodnega sveta o
uspešnosti odpravljanja zaostankov po prvem odstavku tega
člena.

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

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku
iz prvega odstavka tega člena dodelijo na novo, ob upoštevanju
načela zakonitega sodnika.

73. člen
Podatki iz 15. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
pošiljajo v zapečateni pisemski ovojnici z oznako "zaupno", ki jo
lahko odpre le pristojni delavec, ki je v ministrstvu, pristojnem za
pravosodje, pooblaščen za vodenje kadrovske evidence.

70. člen
Sodnik je lahko za največ šest let dodeljen za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu, pristojnem za
pravosodje.
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Podatki iz prejšnjega odstavka se pošljejo sodnemu svetu na
njegovo zahtevo na način, ki je določen v prejšnjem odstavku, s

55

poročevalec, št. 15

tem, da se ovojnica odpre med zasedanjem sodnega sveta, po
končani obravnavi pa zapečati in vrne ministrstvu, pristojnem za
pravosodje.

80. člen
Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika ima pravico
zahtevati predsednik sodišča. Na podlagi zahteve predsednika
sodišča je disciplinski tožilec dolžan sprožiti disciplinski postopek.

74. člen

Minister, pristojen za pravosodje, lahko vloži pobudo za uvedbo
disciplinskega postopka, če pri izvrševanju pristojnosti
službenega nadzora odkrije kršitve, zaradi katerih je mogoče
začeti disciplinski postopek zoper sodnika.

Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu:
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;

81. člen

3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;

Disciplinski postopek se uvede zoper sodnika, ki je obtožen, da
krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško službo.

4. če se odpove sodniški službi;
5. če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da
nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem sodišču;

82. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:

6. če sodnik sprejeme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali
sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (41. člen, tretji odstavek
42. člena in tretji odstavek 43. člena);

1. premestitev na drugo sodišče;
2. ustavitev napredovanja;

7. če iz ocene njegove službe izhaja, da ne ustreza sodniški
službi (33. člen).

3. zmanjšanje plače.
Premestitev na drugo sodišče se lahko izreče za čas od šestih
mesecev do treh let.

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil z
iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločba pristojnega organa, razlog iz 5. točke
prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela sodišča, razlog iz
7. točke prejšnjega odstavka pa z dnem, ko sodni svet potrdi
oceno.

Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega leta.
83. člen

Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka tega
člena preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove odpovedi v
državni zbor, iz razloga po 6. točki prvega odstavka tega člena
pa z dnem nastopa funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s sodniško
funkcijo.

Če je sodnik kršil ustavo ali huje kršil zakon, pa državni zbor
sodnika na predlog sodnega sveta ne razreši (78. člen),
disciplinsko sodišče sodniku izreče eno od disciplinskih sankcij
iz prvega odstavka prejšnjega člena.

75. člen

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

S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki prvega
odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do predčasne
upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih za predčasno upokojitev
določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

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

78. člen

84. člen

Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen,
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati sodnemu svetu.

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

Če je sodnik obsojen na zaporno kazen, ki je daljša od šestih
mesecev, sodni svet predlaga državnemu zboru, da sodnika
razreši, o ostalih sodbah, s katerimi je sodnik obsojen za kaznivo
dejanje, pa sodni svet državni zbor le obvesti.

V primeru iz prejšnjega odstavka sodnik nima pravice do povrnitve
stroškov, ki so povezani s premestitvijo v drug kraj.
Te sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku.

Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen,
ki je krajša od šestih mesecev ali na neprostostno kazen, sodni
svet predlaga državnemu zboru, da sodnika razreši, če gre za
kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za
opravljanje sodniške funkcije.
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85. člen
Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko
pretečeta dve leti od dneva kršitve.
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93. člen

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.

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

86. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko
sodišče, ki ga sestavlja vrhovni sodnik kot predsednik sodišča,
dva višja sodnika ter okrajni in okrožni sodnik.

94. člen
Zapisnikar v disciplinskem postopku je sodnik.

Sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi v
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z enakim
položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v disciplinskem
postopku.

Zapisnikarja določi predsednik disciplinskega sodišča.
104. člen

87. člen

Za sodnike iz prvega odstavka 101. člena tega zakona in
prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano prosto
sodniško mesto, zahteva sodni svet izdelavo ocene sodniškega
dela. Ocena sodniškega dela je sestavni del prijave sodnika.

O pritožbah zoper sodbe disciplinskega sodišča prve stopnje
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sestavlja sedem
sodnikov vrhovnega sodišča.

Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena sodniškega
dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo pristojna višja
sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno sodišče, za sodnike
vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni seji. Strokovni oceni,
ki se izdela po kriterijih iz 29. člena tega zakona, je treba priložiti
poročila o opravljenih inštruktažnih pregledih, ki so jih opravila
pristojna sodišča in se nanašajo na delo sodnika.

Disciplinsko sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni
zadevi v senatu petih sodnikov.
88. člen
Sestavo disciplinskega sodišča prve stopnje določi občna seja
vrhovnega sodišča na predlog sodnega sveta, sestavo
disciplinskega sodišča druge stopnje pa občna seja vrhovnega
sodišča na predlog predsednika vrhovnega sodišča.

Sodišča iz prejšnjega odstavka morajo predložiti sodnemu svetu
oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve.

Sestava disciplinskega sodišča se določi za čas dveh let.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pristojnost in organizacijo
delovnih in socialnih sodišč, izdela oceno sodniškega dela za
sodnike Sodišča združenega dela Republike Slovenije to sodišče
na občni seji.

89. člen
Funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči opravlja
z letnim razporedom dela določeni vrhovni sodnik.

Zakon o sodiščih (ZS)

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

4. poglavje: Personalni sveti
30. člen

91. člen

Personalni sveti se oblikujejo pri okrožnih, višjih in vrhovnem
sodišču.

Disciplinski postopek do pravnomočnosti sodne odločbe ni javen,
razen če obtoženi sodnik izključitvi javnosti izrecno nasprotuje.

Personalni svet vrhovnega sodišča je pristojen za oblikovanje
mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike vrhovnega sodišča,
za ocene sodniške službe za sodnike vrhovnega in višjih sodišč
in za druga opravila, če tako določa zakon.

92. člen
O uvedbi preiskave zoper sodnika odloča senat disciplinskega
sodišča prve stopnje.

Personalni svet višjega sodišča je pristojen za oblikovanje mnenj
o ustreznosti kandidatov za sodnike višjih sodišč, ocene sodniške
službe za sodnike okrajnih in okrožnih sodišč in za druga opravila,
ki se nanašajo na kadrovske in druge zadeve sodnikov višjega,
okrožnega ali okrajnega sodišča, če tako določa zakon.

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

Personalni svet okrožnega sodišča je pristojen za oblikovanje
mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike okrožnega in okrajnih
sodišč z območja okrožnega sodišča in za druga opravila, če
tako določa zakon.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DETEKTIVSKI

DEJAVNOSTI

(ZDD-A)
- prva obravnava - EPA 442 - III

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1711-0054
Številka: 228-06/2002-1
Ljubljana, 07.02.2002
Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 7.2.2002
določila besedilo:

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Štefan Gostič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI - EU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

pogoje iz 8. člena ZDD in pridobi s soglasjem ministrstva za
notranje zadeve od Detektivske zbornice Republike Slovenije
veljavno licenco in izkaznico detektiva. Eden najpomembnejših
pogojev za pridobitev licence detektiva je državljanstvo Republike
Slovenije.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Detektivi opravljajo detektivsko dejavnost kot svoboden poklic,
bodisi individualno ali v detektivski družbi. Za ustanovitev
detektivske družbe sta najpomembnejša pravna vira Zakon o
gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/39) in Zakon o detektivski
dejavnosti. Na podlagi 17. člena Zakona o detektivski dejavnosti
se detektivska družba lahko ustanovi le kot družba z neomejeno
odgovornostjo. Detektivska družba je partnerska (osebnostna)
družba, v kateri družbeniki (detektivi) opravljajo detektivsko
dejavnost. Družbeniki te družbe so lahko samo osebe z veljavnim
statusom detektiva, torej osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 8.
člena Zakona o detektivski dejavnosti.

S sprejemom Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št,
32/94, v nadaljevanju: ZDD) je bila zapolnjena pravna praznina
na področju pravne ureditve t.i. zasebne preiskovalne dejavnosti
za potrebe pravnih in fizičnih oseb. Detektivska dejavnost je
postala v naši državi nova komercialna (pridobitna) dejavnost, ki
se vse bolj uveljavlja, zlasti v poslovnem svetu.
Detektivi imajo poseben zakonsko urejen položaj, zato sami ne
morejo presojati, kaj je pri opravljanju te dejavnosti dovoljeno in
kaj ne. Načelo zakonitosti je tako tudi na tem področju eno vodilnih
načel pravne države. Detektiv lahko postane oseba, ki izpolnjuje
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V okviru pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za področje 4 Prost pretok kapitala (sklep Odbora za zunanjo politiko Državnega
zbora RS, št. 007-01/89-1/87 z dne 05.09.2000 in sklep Vlade
RS, št. 900-10/98-77 z dne 10.08.2000), se je Republika Slovenija
(med drugim) zavezala, da bo ZDD uskladila s pravnim redom
Evropske unije, pri čemer bodo določila zakona, ki bodo vsebovala
določila omenjenih pogajalskih izhodišč na področju detektivske
dejavnosti, pričela veljati z dnem dejanskega pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.

1.1 Zahteve EU na področju detektivske dejavnosti
Leta 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi
podpisala Evropski sporazum o pridružitvi. Z uveljavitvijo
sporazuma se je zavezala zagotoviti postopno združljivost svoje
zakonodaje s pravom skupnosti (70. člen Evropskega
sporazuma).
ZDD ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje detektivske
dejavnosti. Eden najpomembnejših pogojev za opravljanje
detektivske dejavnosti, ki je določen v 8. členu ZDD, je
državljanstvo Republike Slovenije. Obstoječa zakonska ureditev
tako dejansko posega v ureditev treh temeljnih svobod oziroma
principov, ki bodo po pristopu RS k EU, zavezujoče tudi za našo
državo. Gre za določbe, ki so navedene v Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti, sprejeti dne 25. marca 1957 v Rimu, in sicer:
pravica do prostega gibanja delavcev (člen 39 PES),
pravica do svobodnega ustanavljanja podjetij (člen 43 PES),
pravica do svobodnega opravljanja storitev (člen 49 PES).

1.2 Veljavna ureditev v RS
Leta 1994 se je s sprejemom ZDD sistemsko oziroma na celovit
način reguliralo področje detektivske dejavnosti. Zakon predpisuje
predvsem pogoje za opravljanje dejavnosti ter pravice in dolžnosti
detektivov, ki se z njo ukvarjajo. Eden najpomembnejših pogojev
za opravljanje detektivske dejavnosti je državljanstvo Republike
Slovenije in uspešno opravljen preizkus znanja, ki se opravlja
pred posebno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov Ministrstva
za notranje zadeve in Detektivske zbornice Republike Slovenije.
Očitno je, da v skladu z veljavno ureditvijo detektivsko dejavnost
v naši državi ne more opravljati oseba, ki ni državljan RS.

V razmerju do ZDD prva pravica zahteva prepoved diskriminacije
državljanov EU do opravljanja detektivske dejavnosti oziroma
zasebnega varovanja, druga zahteva prepoved diskriminacije
državljanov (tudi pravnih oseb) EU glede ustanavljanja detektivske
družbe oziroma podjetja za zasebno varovanje, tretja pa prepoved
diskriminacije državljanov (tudi pravnih oseb) EU, ki bi za krajši
čas opravljali storitev zasebnega varovanja oziroma detektivske
dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije (čezmejno opravljanje
storitev).

Osnovna detektivova dejavnost je zbiranje in posredovanje
informacij (3. člen ZDD), pridobljenih v skladu s pravicami, ki jih
detektivom daje navedeni zakon. Upoštevajoč to zagonsko
določbo, se detektivi v zadnjih nekaj letih najpogosteje pojavljajo
kot upravičenci za dostop do osebnih podatkov. Detektiv, ki ima
ustrezno licenco, pridobiva podatke, za katere ga v skladu z
ZDD s pogodbo pooblasti stranka (8. člen ZDD). Podatke sme
pridobivati neposredno od oseb, na katere se podatki nanašajo,
lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljene
dati prostovoljno, ter iz javnih občil (prvi odstavek 9. člena ZDD).
Na podlagi dokazila (pogodba in pisno pooblastilo) o tem, da je
prevzel konkretno nalogo, za izpolnitev katere potrebuje podatke
iz evidenc, je upravljavec zbirke podatkov dolžan detektivu
posredovati osebne podatke iz evidenc o (10. člen ZDD):

Za razliko od nekaterih drugih poklicev (odvetniki in arhitekti)
Evropska komisija za detektivsko dejavnost ni sprejela posebne
direktive. Zato je pri ocenjevanju dovoljenega treba upoštevati
splošna pravila, ki so se izoblikovala za uporabo pravnega reda
Evropske unije. Vodilna na tem področju je tudi sodna praksa
Evropskega sodišča (C-283/99, Comission v. Italian Republic, C355/98, Comission v. Kingdom of Beigium, C-114/97, Comission
v. Kingdom v. Spain), kjer je sodišče na predlog Komisije odločilo,
da diskriminacija na podlagi državljanstva v primeru ustanavljanja,
opravljanja storitev ali same detektivske dejavnosti oziroma
zasebnega varovanja, predstavlja kršitev členov 39, 43 in 49
PES.

- stalno in začasno prijavljenih osebah,
- zaposlitvi,
- lastniku avtomobila.
Detektiv ima pravico tudi do vpogleda v sodne in upravne spise,
in sicer tedaj, ko ima to pravico stranka, ki ga je pooblastila.
Detektiv je pri uporabi in posredovanju podatkov dolžan ravnati v
skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pri svojem delu je
zavezan k molčečnosti, vendar pa je dolžan dati ovadbo, če iz
podatka, za katerega je izvedel, sledi, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

S tem da se osebi ali podjetju, ki ni državljan RS oziroma nima
sedeža na ozemlju RS, onemogoči (prepove) opravljanje
detektivske dejavnosti v RS, RS kot kandidatka za vstop v EU ne
izpolnjuje obveznosti iz 39. in 43. člena PES (pravica do prostega
gibanja delavcev in pravica do svobodnega ustanavljanja podjetij).
Takšnega splošnega izključevanja za opravljanje dejavnosti
oziroma posameznih storitev ni mogoče opravičevati z javnim
interesom (zadržki javnega reda, javne varnosti ali zdravja
prebivalstva), kot je to navedeno v 39. in 49 členu PES. Pravica
držav članic do omejevanja svobode gibanja oseb iz takšnih
razlogov ni namenjena temu, da bi omejevala pravico do
svobodnega opravljanja dejavnosti oziroma posameznih storitev,
temveč državam članicam dopušča, da odklonijo vstop na svoje
ozemlje tistim osebam, katerih vstop v državo ali bivanje v njej bi
že samo po sebi predstavljalo nevarnost za javni red, javno
varnost ali zdravje prebivalstva. Ustanavljanje tujih detektivskih
pisarn oziroma uradov ali opravljanje posamezne detektivske
storitve v tuji državi pa prav gotovo ne pomeni te nevarnosti.

Detektivska dejavnost je v skladu z ZDD zbiranje in posredovanje
informacij. Detektiv lahko zbira informacije o:
osebah, ki so pogrešane ali skrite, dolžnikih, piscih ali
pošiljateljih anonimnih pisem in povzročiteljih materialnih škod;
- predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni;
dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje
pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi
organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh
pravicah;
- spoštovanju konkurenčne klavzule;
uspešnosti in poslovanju pravnih oseb.

Iz zgoraj povedanega izhaja, da s tem ko se ohranja 1. točka
prvega odstavka 8. člena ZDD (pogoj državljanstvo) in ob
odsotnosti relevantnih drugih določb, ki bi urejale delo tujih
detektivov v RS, pravna ureditev detektivske dejavnosti v
Republiki Sloveniji ni usklajena s pravnim redom Evropske unije.
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državljanstva, osebam, ki so proglašene za nesposobne, ali
osebam, ki so bile obsojene za naklepno kaznivo dejanje.
Dovoljenje za opravljanje detektivske dejavnosti se ne sme izdati
za opravljanje nalog, ki vključujejo izvajanje funkcij državnih
organov in uporabo posebnih policijskih ukrepov, s katerimi se
močno posega (omejuje) posameznikova svoboda.

1.3 Mednarodnopravni prikaz
Predlog zakona je predlagatelj zasnoval tako, da so iz njega
odstranjene vse pravne ovire za nemoten pretok delovne sile,
storitev in ustanavljanje detektivskih pisarn (uradov) v Republiki
Sloveniji. Predlog zakona je v celoti usklajen z normativno ureditvijo
tega področja v državah članicah Evropske unije.

V skladu s 138. členom enotnega besedila Zakona o javni varnosti
morajo kandidati za detektive izpolnjevati naslednje pogoje:
državljanstvo Italije, polnoletnost in opravljena vojaška obveznost,
pismenost, nekaznovanost, moralna in politična neoporečnost,
imeti veljavno osebno izkaznico, sklenjeno socialno in nezgodno
zavarovanje za primer nesreče pri delu.

V Španiji detektivsko dejavnost ureja Zakon o zasebnem
varovanju, španski uradni list, št. 23/1992 z dne 30. julija 1992 in
Kraljevi odlok o zasebnem varovanju, št. 2364/1994 z dne 9.
decembra 1994. V skladu z določbo 7. člena zakona o zasebnem
varovanju smejo izvajati detektivsko dejavnost samo tista podjetja
in detektivi, ki so pridobili licenco pri ministrstvu za notranje zadeve
oziroma ki so vpisani v register, ki ga vodi ministrstvo za notranje
zadeve. Skladno z določbo tretjega odstavka 10. člena zakona
pa se kot pogoj za pridobitev licence šteje (zahteva), da ima
oseba državljanstvo katere izmed držav članic Evropske unije
oziroma države podpisnice Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti. Zasebni detektivi lahko opravljajo svojo dejavnost tudi
individualno, torej ne kot člani kolektiva zasebnega varnostnega
podjetja.

Italija pripravlja nov, poseben zakon o varnostnih službah in
detektivski dejavnosti.
Anglija ima detektivsko dejavnost urejeno v Zakonu o zasebnem
varovanju 2001, sprejetem 11. maja 2001. Z zakonom je
ustanovljen Urad za varovanje, ki ima status javne agencije, ki
izvaja javna pooblastila (podeljevanje in odvzem licenc,
izobraževanje varnostnikov in detektivov, postavljanje standardov,
izvajanje nadzora). Urad za varovanje mora pri svojem delu
upoštevati obvezna navodila ministra za notranje zadeve in mu o
svojem delu enkrat letno poročati. Imenovanje članov in zaposlenih
v uradu je v ministrovi pristojnosti. Parlament lahko s posebnim
odlokom uzakoni financiranje urada. Detektivska dejavnost
oziroma zasebna preiskava je ena od dejavnosti zasebnega
varovanja in se v skladu z zakonom nanaša na sleherni nadzor,
poizvedbe ali preiskave, ki se izvajajo z namenom, a) da se
pridobijo podatki o določeni osebi ali o dejavnosti ali bivališču
določene osebe, ter b) da se pridobijo podatki o okoliščinah, v
katerih je bilo izgubljeno ali poškodovano premoženje. Detektivska
dejavnost se lahko opravlja individualno ali v gospodarski družbi.
Zasebni preiskovalci oziroma detektivi nimajo nobenih posebnih
pooblastil. Urad izdaja posamične in skupno licenco za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja. Licenca velja tri leta, nato pa jo
je možno podaljšati; licenco je možno tudi spremeniti. Urad je v
skladu z zakonom dolžan vzpostaviti in voditi register imetnikov
licenc. Zakon našteva tudi prepovedane dejavnosti, ki so:
opravljanje dejavnosti brez ustrezne licence in opravljanje
dejavnosti, ki sodijo v pristojnost policije (operativne dejavnosti).
Opravljanje detektivske dejavnosti brez ustrezne licence je hudo
kaznivo dejanje, ki se lahko kaznuje z zaporno kaznijo do petih
let ali neomejeno denarno kaznijo.

Zasebni detektiv lahko v skladu z določbo 19. člena Zakona o
zasebnem varovanju izvaja dejavnost apmo, če im^ sklenjeno
pogodbo s stranko (če tako zahteva posameznik ali pravna
oseba). Vsa njegova upravičenja izhajajo iz strankinega naročila.
Zasebni detektiv lahko opravlja le naslednje dejavnosti:
zbira in izroča informacije o plačilni sposobnosti dolžnikov;
zbira informacije o kaznivih dejanjih, katere lahko preganja
oškodovanec samostojno (kazniva dejanja, ki se preganjajo
na predlog ali na zasebno tožbo);
opazuje in nadzira na sejmih, v hotelih in na drugih javnih
zbiranjih.
Zasebni detektivi v skladu s 102. členom ne smejo preiskovati
hudih kaznivih dejanj (kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni
dolžnosti), katerih pregon je nujen v skladu s posebnim zakonom.
Če pri svojem delu izvedo za podatke o takšnem kaznivem
dejanju, so ga dolžni prijaviti pristojnemu organu ter priložiti vse
dokumente, ki so jih pridobili v zvezi z njim. Zasebni detektivi pri
svojem delu ne smejo uporabljati osebnih in tehničnih metod ter
sredstev, s katerimi lahko občutno posežejo v človekovo osebno
nedotakljivost oziroma ki predstavljajo napad na pravico osebe
do dobrega imena, njeno zasebnost ali zasebnost njene družine,
njen ugled ali zaupnost njenih komunikacij.

Nemčija nima posebnega zakona, ki bi na celovit način urejal
detektivsko dejavnost. V Nemčiji obravnavajo varovanje kot blago,
ki se kupuje in prodaja na konkurenčnem trgu. Zato je detektivska
dejavnost zelo okvirno oziroma na splošen način urejena (skupaj
z zasebno varnostno dejavnostjo) v Obrtnem zakonu, ki je bil
sprejet dne 22. februarja 1999 (Zvezni uradni list I, str. 202),
določba 34.a člena - varnostna dejavnost. Za izvajanje poklica
detektiv zadošča v skladu z določbo 14. člena zgolj prijava priglasitev dejavnosti v register gospodarskih družb; detektivska
dejavnost je torej obrt, ki se opravlja s posebnim dovoljenjem
(licenco). Zakon ne opredeljuje pravnega položaja detektiva,
njegova pooblastila in dolžnosti. Detektivsko agencijo lahko
ustanovi vsak polnoletni državljan, če izpolnjuje pogoje, ki so
predpisani v omenjenem zakonu. Bistven pogoj za pridobitev licence je zanesljivost. Določba 34.a člena predpisuje minimalno
izobrazbo (osnovnošolsko) za opravljanje detektivske dejavnosti.
Zasebni detektivi so organizirani v različna poklicna združenja
(kot npr. v združenju za preiskovanje), ki imajo status osebe
zasebnega prava. Obstaja tudi Zvezno združenje nemških
detektivov, ki izdaja cenik (tarifo) detektivskih storitev. Osnova
za delovanje detektivov ni poseben zakon, temveč njihov etični
kodeks.

V skladu z določbo 103. člena morajo biti preiskave zasebnega
detektiva zaupne. Zasebni detektiv mora vse zbrane informacije
posredovati samo osebi, ki ga je najela (stranki) ali pa policiji
(informacije o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni
dolžnosti), da ji pomaga pri njenem delu.
V Italiji detektivsko dejavnost ureja Enotno besedilo Zakona o
javni varnosti z dne 26. junija 1931 in Kraljevi dekret, št. 773 z dne
18. junija 1931 (GURI, št. 146 z dne 26. junija 1931).
Določba 133. člena enotnega besedila Zakona o javni varnosti
določa, da lahko javni organi, drugi kolektivni organi in posamezniki,
zaposlujejo zasebne varnostnike (in detektive), da izvajajo
nadzorne ali skrbniške dolžnosti za njihovo premično premoženje
in zgradbe. Ko pridobijo prefektovo dovoljenje, smejo zaposliti
varnostnike (in detektive), da opravljajo takšno dejavnost. V 134.
členu omenjenega zakona je določeno, da organi in posamezniki
ne smejo brez prefektovega dovoljenja opravljati storitev v zvezi
z nadzorovanjem ali varovanjem premičnega premoženja in
zgradb, opravljati poizvedovanj ali preiskovalnih dejavnosti
oziroma zbirati informacij na podlagi naročil posameznikov. Takšno
dovoljenje ne sme biti podeljeno osebam, ki nimajo italijanskega
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Nemčija trenutno pripravlja spremembe in dopolnitve 34. a člena
Obrtnega zakona, s katerimi bo predpisala oblike in način
usposabljanja varnostnega osebja.

prekliče soglasje k licenci. Slednje je edino "pooblastilo", ki ga ima
na voljo ministrstvo, saj določba 22. člena ZDD ne vsebuje nobenih
drugih pristojnosti državnega organa. Predlagatelj ugotavlja, daje
obstoječa ureditev popolnoma neustrezna, kar se odraža v
dejstvu, da nadzora nad detektivi praktično ni oziroma se ne
more učinkovito izvajati. Vzrok je predvsem v deklaratorni ureditvi
oziroma pravni ohlapnosti določbe 22. člena ZDD. Iz omenjene
določbe namreč izhaja, da nadzor lahko izvajata dva subjekta
(MNZ in Zbornica), vsak na svojem delovnem področju. De iure
to pomeni, da oba subjekta izvajata nadzor točeno, vsak zase in
posebej. Dejansko pa to v praksi pomeni prepletanje (podvajanje)
zakonskih pristojnosti ter možnost arbitrarnega prevzemanja in
prenosa izvajanja nadzorstvenih nalog. Predlagatelj hkrati
poudarja, da takšna ureditev slabi oblastno vlogo države v smislu
regulacije oziroma nadziranja zakonitosti dela detektivov. Dejstvo
je, da iz določbe 22. člena ZDD ni jasno, kakšna pooblastila ima
ministrstvo za notranje zadeve kot nadzorni organ do detektivov
(ni izrecnih in učinkovitih pooblastil nadzornikov, ni postopkovnih
določb, ni pravice do pritožbe, ipd.). Posledica takšne ureditve je,
da uradna oseba iz ministrstva za notranje zadeve nima nobenih
pooblastil za neposredno ukrepanje ob ugotovljeni nepravilnosti;
lahko samo opozarja na nepravilnosti in kršitelju zgolj predlaga
ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Takšna ureditev je absurdna
in nikakor ne more zagotavljati izvajanja ustrezne regulatorne
politike pri ohranjanji/ državnega monopola na področju
zagotavljanja varnosti in preprečevanja protipravnih posegov v
človekove pravice in svoboščine. Predlagatelj tako ugotavlja, da
mora imeti kot državni organ na voljo ustrezne pravne možnosti
oziroma mehanizme, s katerimi bo lahko učinkovito izvajal eksterni
nadzor nad zakonitostjo dela detektivov v RS; imeti mora
predpisano službeno izkaznico ter učinkovita pooblastila in ukrepe
za izvajanje nadzora.

Nizozemska ima detektivsko dejavnost urejeno v Zakonu o
zasebnih varnostnih organizacijah in preiskovalnih pisarnah, ki je
bil sprejet 24. oktobra 1997, objavljen v državnem uradnem listu,
št. 500, ter v Pravilniku o zasebnih varnostnih organizacijah in
preiskovalnih pisarnah, ki je bil sprejet 3. marca 1999 in objavljen
v državnem uradnem listu, št. 60.
Zakon definira detektivsko dejavnost kot zbiranje in analizo
informacij za potrebe naročnika. Detektivsko dejavnost lahko
izvajajo detektivi v t.i. preiskovalnih pisarnah. Preiskovalno pisarno
lahko ustanovi fizična ali pravna oseba. Detektivsko dejavnost je
dovoljeno opravljati na podlagi koncesije, ki jo prosilcu podeli minister za pravosodje. Koncesija se prosilcu podeli, če izpolnjuje z
zakonom določene pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti,
in sicer v zvezi z materialom in opremo, potrebno za opravljanje
dejavnosti, poslopjem in opremo poslopja, kjer se preiskovalna
pisarna nahaja, usposabljanjem in nadzorom detektivov,
postopkom obravnave pritožb, poročanjem ter določanjem oblike
in vsebine službene izkaznice detektiva. Koncesija se podeli za
obdobje petih let, vsakokrat z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih
pet let. Koncesija je lahko tudi teritorialno omejena. Podeli se proti
plačilu denarnega zneska, ki ga določi minister za pravosodje.
Vse preiskovalne pisarne morajo ministru za pravosodje letno
poročati o doseženih rezultatih pri svojem delu. Detektivsko
dejavnost ne smejo opravljati zaposleni v upravnih organih in
policisti, razen če jim to izrecno ne dovoli minister za notranje
zadeve v soglasju z ministrom za pravosodje. Preiskovalne pisarne
zaposlijo detektive in vodilno osebje s soglasjem ministra za
pravosodje. Minister za pravosodje določa stopnjo izobrazbe za
posamezne kategorije oseb, ki jih lahko zaposli preiskovalna
pisarna. Minister za pravosodje lahko posameznemu detektivu
podeli pravico do uporabe sredstev za vezanje in vklepanje (lisic).
Te je dovoljeno uporabiti za zadržanje storilca kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti do prihoda policije ali zaradi
preprečitve napada ali samopoškodovanja. Vsi zaposleni v
preiskovalni pisarni (detektivi in administrativno osebje) morajo
po zakonu varovati kot poklicno skrivnost vse zbrane oziroma
pridobljene podatke. Nadzor nad zakonitostjo dela opravljajo
posebni policijski uradniki.

2.

S predlagano novelo se zakon o detektivski dejavnosti usklajuje
s sprejetim pogajalskim izhodiščem za vstop Republike Slovenije
v Evropsko unijo (področje 4 - Prost pretok kapitala). Z uveljavitvijo
predlaganega zakona se odpravljajo sektorske omejitve pretoka
kapitala med državami članicami EU na področju detektivske
dejavnosti.
S spremembami in dopolnitvami zakona pa se dejansko odpravlja
tudi razkorak med dejanskim in normativnim, kajti razvoj
detektivske dejavnost v RS je že presegel veljavno zakonsko
ureditev iz 1.1994.

1.4 Izvajanje nadzora
Iz opisanih "pooblastil" detektivov lahko ugotovimo, da so
tradicionalne pristojnosti državne policije postale deljive, saj
zasebni detektiv izvaja naloge, ki so v bistvu enake ali zelo
podobne tistim, ki jih izvaja (kriminalistična) policija. S sprejemom
ZDD se je v naši državi začel t.i. proces privatizacije policijske
dejavnosti oziroma privatizacije na področju varnosti, ki je bila
prej v izključni pristojnosti policije. Prav zato je ključna vloga države
ohranjanje monopolnega položaja na področju zagotavljanja
varnosti oziroma izvajanje ustrezne regulatorne politike na tem
področju. S tem država varuje javni interes, ki je v zagotavljanju
določene stopnje varnosti vsem pod enakimi pogoji; detektivska
dejavnost pa nasprotno temelji na zasebnem, parcialnem interesu
naročnika in izvajalca (detektiva) detektivskih storitev.

Cilji predlagane novele so naslednji:
uskladiti zakon o detektivski dejavnosti s predpisi Evropske
unije in s tem zagotoviti njeno pripravljenost za članstvo v
Evropski uniji,
zagotoviti odpravo sektorskih omejitev oziroma prost pretok
kapitala za vse državljane držav članic Evropske unije, kakor
tudi slovenskim detektivom v državah članicah Evropske
unije,
uskladiti zakon o detektivski dejavnosti z zakonom o varstvu
osebnih podatkov,
bolj jasno določiti meje opravljanja detektivske dejavnosti
oziroma področja dela detektivov,
izboljšati kakovost opravljanja detektivske dejavnosti
(zasebne preiskovalne dejavnosti), ki jo opravljajo detektivi,
■kot posebej usposobljeni strokovnjaki z veljavno licenco
detektiva,
izvajati učinkovit nadzor nad zakonitostjo dela detektivov
oziroma načinom opravljanja detektivske dejavnosti,
zagotoviti zakonito izvajanje detektivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji in preprečevati nelojalno ("črno") izvajanje
detektivske dejavnosti.

Eden ključnih regulatornih mehanizmov na področju detektivske
dejavnosti, ki ohranja monopol države na področju zagotavljanja
varnosti, je izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela in poslovanja
detektivov. Nadzor lahko v skladu z veljavno določbo 22. člena
ZDD opravljata Ministrstvo za notranje zadeve in Detektivska
zbornica RS, tehnična sredstva pa nadzirajo pristojne inšpekcije.
Če Ministrstvo za notranje zadeve pri opravljanju nadzora ugotovi,
da detektiv ne izpolnjuje več pogojev, določenih z zakonom,
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S predlaganim zakonom ( v t.i. "evropskem delu") se v skladu z
zahtevami pogajalskih izhodišč za prost pretok kapitala (področje
4), urejajo tri različne situacije:
ko tuji detektiv opravlja detektivsko dejavnost v RS pod
nazivom "detektiv" in z veljavno licenco detektiva, ki mu jo
izda Detektivska zbornica Republike Slovenije,
- ko tuji detektiv opravlja detektivsko dejavnost v RS pod
poklicnim nazivom iz matične države,
ko tuji detektiv opravi zgolj posamezno detektivsko storitev v
RS.

V prvem odstavku 8. člena se stavek "Detektiv pridobiva
informacije, za katere ga v skladu s tem zakonom s pogodbo
pooblasti stranka" nadomesti s stavkom "Detektiv sme pridobivati
informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske
storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila, iz katerega je
razvidno področje zbiranja informacij iz 9. člena tega zakona,
namen zbiranja informacij in obseg danega pooblastila.".

3.

"5. da aktivno obvlada slovenski jezik;

3. člen

Za 4. točko se dodata nova 5. in 6. točka, ki se glasita:

FINANČNE POSLEDICE

6. da je vreden zaupanja za opravljanje detektivske dejavnosti.".

Sprejem sprememb in dopolnitev zakona o detektivski dejavnosti
ne bo imel za proračun Republike Slovenije finančnih posledic.

V 2. točki prvega odstavka in v drugem odstavku se besede
"Preizkus znanja" nadomestijo z besedami "Detektivski izpit".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

II. BESEDILO ČLENOV

"Pogoja iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje, kdor
je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje detektivske dejavnosti, ali kdor se obnaša
tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno
sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal detektivske
dejavnosti.".

1. člen
V Zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94) se v
prvem odstavku 5. člena besede "Ministrstvom za notranje
zadeve" nadomestijo z besedami "ministrstvom, pristojnim za
notranje zadeve".

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

V 2. točki prvega odstavka 5. člena se besede "preizkusa znanja
za opravljanje detektivske dejavnosti" nadomestijo z besedami
"detektivskega izpita", besede "preverjanja znanja" pa se
nadomestijo z besedami "opravljanja detektivskega izpita".

4. člen
V 9. členu se za besedo "sicer" vstavi beseda "izključno".

V 3. točki drugega odstavka 5. člena se beseda "evidenco"
nadomesti z besedo "evidence".

V prvi alinei se besede "piscih ali o odpošiljateljih" nadomestijo z
besedami "avtorjih", za besedo "materialnih" pa se vstavita besedi
"in nematerialnih".

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

Za peto alineo se dodajo nova šesta, sedma in osma alinea, ki se
glasijo:

"Naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena opravlja
zbornica kot javna pooblastila.

o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o
njihovih storilcih;

O podelitvi oziroma odvzemu licence iz prvega odstavka tega
člena odloča zbornica v upravnem postopku.

- o disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih;
- o kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine pisnega soglasja
kandidata za zaposlitev."

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ima prosilec za izdajo licence detektiva oziroma detektiv, pravico pritožbe v roku osem
dni po vročitvi odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.

Za prvim odstavkom se doda novi drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
"Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka je detektiv dolžan
osebo predhodno opozoriti, da podatke daje prostovoljno.

Odločbo, izdano v postopku podelitve oziroma odvzema licence
pošlje zbornica v petnajstih dneh od njene izdaje ministrstvu,
pristojnemu za notranje zadeve.".

Detektiv lahko za fizične in pravne osebe opravlja tudi svetovalne
naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter drugih
škodljivih dejanj.".

2. člen
5. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

" Zbornica zagotavlja sredstva za izvajanje javnih pooblastil in
drugih svojih nalog iz:
članarine;
- opravljanja drugih nalog, določenih s statutom.

"Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za
izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je upravljalec zbirke
podatkov dolžan detektivu posredovati podatke iz:
evidence registriranih vozil: registrsko označbo, podatke o
lastniku in podatke o vozilu;

Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi zbornica s
statutom.".
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10. člen

registra stalnega prebivalstva ali centralnega registra
prebivalstva: podatke o stalnem in začasnih prebivališčih;
evidence zavarovancev: podatke o zaposlitvi (delodajalec,
delovno mesto).".

Za 16. členom se doda novo III.A poglavje in členi 16.a do 16.f, ki
se glasijo:

V tretjem odstavku se za besedo "pooblastilo" dodajo besede "iz
prvega odstavka 8. člena tega zakona.".

"III.A OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI
IN STORITEV TUJIH DETEKTIVOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI

6. člen
16.a člen

V 11. členu se besedilo "iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena"
nadomesti z besedilom "na podlagi 9. in 10. člena tega zakona".

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, in je v matični
državi pridobil pravico do opravljanja detektivske dejavnosti, lahko
pod pogoji, ki jih določa ta zakon, v Republiki Sloveniji opravlja:
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv";
- detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države;
detektivske storitve.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše obseg
in način zavarovanja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
pri detektivu.".
7. člen

Matična je tista država, v kateri ima detektiv pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom, pridobljenim po
predpisih te države.

V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, je po tem zakonu
detektiv, ki ima pravico opravljati detektivsko dejavnost v kateri
izmed držav članic Evropske unije pod poklicnim nazivom,
pridobljenim po predpisih te države.

"Informacije in podatki iz 9. in 10. člena tega zakona, ki jih je
detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne
smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati
kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za
stranko.".

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektiva iz druge države,
ki je država članica Evropske unije, veljajo tudi za delovanje tuje
detektivske družbe iz države, ki je članica Evropske unije oziroma
za druge oblike skupnega opravljanja detektivske dejavnosti.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Detektiv je dolžan po izpolnitvi pogodbe stranki izročiti vse v
okviru pogodbe zbrane podatke."

16.b člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, lahko ob pogoju
vzajemnosti v Republiki Sloveniji opravlja detektivsko dejavnost
pod nazivom "detektiv", z vsemi pravicami in dolžnostmi pri
opravljanju detektivske dejavnosti, če izpolnjuje pogoje iz 2. do 6.
točke 8. člena tega zakona in opravi preizkusni izpit o poznavanju
pravnega reda Republike Slovenije.

8. člen
V 14. členu se besede "pooblaščene uradne osebe Ministrstva
za notranje zadeve" nadomestijo z besedami "inšpektorja za
zasebno varstvo ali policista.".

Detektiv iz prejšnjega odstavka mora vlogi za pridobitev licence
detektiva priložiti potrdilo o državljanstvu, dokaz o tem, da ima
pravico opravljati detektivsko dejavnost v svoji matični državi ter
druge dokaze, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev iz
prejšnjega odstavka.

9. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
" Zbornica detektivu z odločbo odvzame izdano licenco, če:

-

Pogoje iz 2. do 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona se
dokazuje s potrdili, izdanimi po predpisih detektivove matične
države. Potrdila morajo biti predložena v overjenem prevodu v
angleški in slovenski jezik.

ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je licenca
izdana, lažni oziroma ponarejeni;
je detektiv pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje
na najmanj leto dni zapora;
se ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti;
detektiv postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti;
detektiv izgubi poslovno sposobnost;
je detektivu izrečen varnostni oziroma varstveni ukrep
prepovedi opravljanja detektivske dejavnosti;
je bilo o odvzemu licence zaradi disciplinske kršitve dokončno
odločeno v postopku pred častnim razsodiščem zbornice.

Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije
se opravlja pred komisijo iz 8. člena tega zakona.
Zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve
predpiše vsebino in način opravljanja preizkusnega izpita o
poznavanju pravnega reda Republike Slovenije, s programom
opravljanja detektivskega izpita.
Detektivu iz prvega odstavka tega člena izda zbornica v soglasju
z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, licenco detektiva
z nazivom "detektiv", z vsemi pravicami in dolžnostmi detektiva
po tem zakonu ter izkaznico detektiva v skladu s 14. členom tega
zakona".

Licenca preneha, če detektiv:
umre;
pisno izjavi, da ne želi več opravljati detektivske dejavnosti.".
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16.c člen

matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih
jezikov svoje matične države, skupaj z navedbo poklicne
organizacije, ki mu je dala dovoljenje za opravljanje detektivske
dejavnosti v matični državi.

Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, lahko v Republiki
Sloveniji opravlja detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz
svoje matične države, če predloži dokaz o tem, da ima pravico
opravljati detektivsko dejavnost v svoji matični državi.

16.f člen

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi potrdilo o
državljanstvu ter obvestilo in dokazila o morebitnem članstvu v
detektivski zbornici oziroma združenju detektivov v matični državi
ali katerikoli drugi državi.

Detektiv iz druge države, ki ni članica Evropske unije, lahko ob
pogoju dejanske vzajemnosti izvaja detektivsko dejavnost
oziroma posamezno detektivsko storitev v Republiki Sloveniji.

Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti
predložena v overjenem prevodu v angleški in slovenski jezik.

11. člen

O začetku opravljanja detektivske dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena zbornica obvesti pristojni organ detektivove matične
države.

V 17. členu se besedilo "kot družba z neomejeno osebno
odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe" nadomesti z
besedilom "v skladu z zakonom o gospodarskih družbah kot
osebna družba".

Detektiv iz prvega odstavka tega člena mora opravljati detektivsko
dejavnost dejansko in stalno, pri tem pa uporabljati poklicni naziv
iz svoje matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem od
uradnih jezikov svoje matične države, z navedbo organa, pri
katerem je vpisan v svoji matični državi.

12. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Najmanj en družbenik detektivske družbe mora biti oseba, ki je
od zbornice pridobila licenco za opravljanje detektivske dejavnosti.
Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni
detektiv. Dejavnost detektivske družbe lahko opravljajo izključno
detektivi z licenco za opravljanje detektivske dejavnosti.".

16.Č člen
Detektiv iz 16.b člena tega zakona se obvezno včlani v zbornico
ter ima pravico voliti in biti izvoljen v organe zbornice ter sodelovati
pri njihovem delu v skladu s statutom zbornice.

13. člen

Zbornica vpiše detektiva iz 16.b in 16.c člena tega zakona evidenci,
določeni v 23. členu tega zakona.

Naslov V. poglavja in 22. člen se spremenita tako, da se glasita:
t
"V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

16.d člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, ki ni vpisan v
evidenco tujih detektivov na podlagi 16.b in 16.c člena tega zakona,
lahko v Republiki Sloveniji opravi posamezno detektivsko storitev,
ki sodi v okvir opravljanja detektivske dejavnosti po 9. členu tega
zakona.

22. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisi,
izdanih na njegovi podlagi, opravlja ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.

Detektiv iz prejšnjega odstavka mora pred začetkom opravljanja
posamezne detektivske storitve o tem pisno obvestiti ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve s predložitvijo potrdila o vpisu pri
pristojnem organu matične države in pooblastilo naročnika
detektivske storitve, pri čemer se smiselno uporablja določba
16.b člena tega zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali določiti
pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji.

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, opravljajo
inšpekcijski nadzor inšpektorji za zasebno varstvo (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor).
Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora,
izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge
ukrepe, za katere je pooblaščen.

Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena
izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, detektivu iz prvega
odstavka tega člena potrdilo o priglasitvi opravljanja posamezne
detektivske storitve ter o tem pisno obvesti zbornico.

Inšpektor samostojno nadzira izvrševanje predpisov na področju
detektivske dejavnosti, in sicer:
preverja obstoj in veljavnost licence za opravljanje detektivske
dejavnosti;
preverja obstoj in vsebino evidenc, ki jih je detektiv dolžan
voditi;
ugotavlja dejavnosti, ki so nezdružljive z detektivsko
dejavnostjo oziroma nedovoljene dejavnosti;
ugotavlja izpolnjevanje obveznosti naznanjanja kaznivih
dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
ugotavlja način pridobivanja in vrsto pridobljenih informacij;
ugotavlja način varovanja podatkov pri detektivu, pridobljenih
pri opravljanju detektivske dejavnosti ali v zvezi z njo;
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi
organi in organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili.

Na zahtevo inšpektorja za zasebno varstvo ali policista mora
detektiv iz prvega odstavka tega člena predložiti dokazilo, da ima
pravico opravljati posamezno detektivsko storitev, ki sodi v okvir
opravljanja detektivske dejavnosti po 9. členu tega zakona.
16.e člen
Pri opravljanju posamezne detektivske storitve mora detektiv iz
prejšnjega člena upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo
za detektive v Republiki Sloveniji.
Pri opravljanju posamezne detektivske storitve v Republiki
Sloveniji detektiv iz 16.d člena uporablja poklicni naziv iz svoje
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V drugem odstavku se besede "Ministrstvu za notranje zadeve"
nadomestijo z besedami "ministrstvu, pristojnem za notranje
zadeve", besedilo "iz evidence detektivov" pa se nadomesti z
besedilom " iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje.".

Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše način
opravljanja inšpekcije na področju detektivske dejavnosti. Kolikor
ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in za
opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe zakona,
ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona o splošnem upravnem
postopku".

16. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

14. člen

"Evidenca detektivov, državljanov Republike Slovenije, in evidenca
tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv", vsebujeta naslednje
podatke:
ime in priimek;
rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva);
državljanstvo;
stalno oziroma začasno prebivališče;
šolsko izobrazbo;
poklic;
zaposlitev;
datum opravljenega preizkusa znanja pred komisijo iz 8. člena
tega zakona oziroma datum opravljenega preizkusnega izpita
o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije;
datum in številko izdane licence;
datum in številko izdane izkaznice;
datum odvzema licence;
datum odvzema izkaznice.

Za 22. členom se dodata nova 22.a in 22.b člen, ki se glasita:
"22.a člen
Inšpektor mora imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo pravne ali
družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj
in strokovni izpit za inšpektorja.
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora izkazuje
inšpektor s službeno izkaznico in značko, ki jo izda minister,
pristojen za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje
zadeve, predpiše obrazec službene izkaznice in značke ter
postopek za njuno izdajo.
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino in način
opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja.
22.b člen

Evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico
opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svoje
matične države vsebuje podatke iz prve do sedme alinee
prejšnjega odstavka, številko licence in izkaznice detektiva ter
podatke o organu matične države, ki je izdal licenco in izkaznico
detektiva".

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v zakonu, ki
ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost:

-

določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti
pri izvajanju detektivske dejavnosti;
predlagati zbornici odvzem licence zaradi ugotovljenih težjih
kršitev zakona oziroma če detektiv ne izpolnjuje več z
zakonom predpisanih pogojev za opravljanje detektivske
dejavnosti oziroma če v določenem roku ne odpravi
ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti;
predlagati zbornici uvedbo postopka za ugotovitev disciplinske
odgovornosti;
predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
izreči denarno kazen na kraju samem v primerih, ki jih določa
ta zakon oziroma predlagati uvedbo postopka o prekršku v
skladu z zakonom;
podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti.

17. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Detektiv je dolžan voditi evidence:
1. pogodb o opravljanju detektivskih storitev;
2. zbranih informacij;
3. naznanjenih kaznivih dejanj.".
18. člen

Zoper odločbo inšpektorja iz prve alinee prejšnjega odstavka je v
roku petnajst dni od njene vročitve dovoljena pritožba ministru,
pristojnemu za notranje zadeve. Pritožba zoper odločbo
inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.

Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b in 26.C člen, ki se glasijo:

O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve, v tridesetih
dneh od dneva njene vložitve.".

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje podatke:

"26.a člen

evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev: podatki
o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); podatki o
pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka
pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); podatki
o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja
podatkov iz 9. člena zakona in opis vsebine detektivske
storitve oziroma predmeta pogodbe); podatki o pooblastilu
stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg
pooblastila); datum izpolnitve pogodbe;

15. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zbornica vodi in vzdržuje evidence:
detektivov, državljanov Republike Slovenije;
tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv";
tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države".
poročevalec, št. 15

evidenca zbranih informacij: podatke o vrsti zbranih informacij
(področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji;
podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega
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Za prekršek iz 1., 2., 5., 6. in 8. točke prejšnjega odstavka se
lahko izreče tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja detektivske
dejavnosti v trajanju od treh mesecev do enega leta.

oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni osebi (firma
in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni informaciji;
evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: podatki o naznanitvi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
(naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o
kaznivem dejanju.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje za prekršek detektiv, ki:

Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke v evidencah
iz 26. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi teh evidenc.

1. ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, ki
se preganja po uradni dolžnosti (tretji odstavek 12. člena);
2. ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je določil inšpektor
(prva alinea prvega odstavka 22.b člena);
3. na zahtevo inšpektorja ali zbornice ne predloži na vpogled
evidenc, ki jih vodi (drugi odstavek 26.b člena).".

Detektiv je dolžan evidence iz prejšnjega odstavka tega člena na
zahtevo zbornice ali inšpektorja za zasebno varstvo predložiti na
vpogled.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki opravlja detektivsko dejavnost brez
licence detektiva (prvi odstavek 8. člena).

Zbornica oziroma inšpektor za zasebno varstvo sta osebne
podatke iz evidenc iz 26. člena tega zakona dolžna varovati v
skladu z zakonom in jih uporabiti le pri opravljanju nadzora po tem
zakonu.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tuj detektiv, ki v Republiki Sloveniji opravlja detektivsko
dejavnost v nasprotju z določbami 111. A poglavja tega zakona.".

26.b člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26.c člen
Posamezni podatki iz evidenc se hranijo:

20. člen

podatki v evidenci iz 1. točke 26. člena zakona pet let po
izpolnitvi pogodbe;
podatki v evidenci iz 2. točke 26. člena zakona do izpolnitve
pogodbe o opravljanju detektivske storitve;
podatki v evidenci iz 3. točke 26. člena zakona pet let po
vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja.

Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so opravljali
nadzor nad izvajanjem zakona o detektivski dejavnosti do
uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim delom do imenovanja
v inšpektorje, vendar najdlje eno leto od uveljavitve tega zakona.
Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 22. a člena zakona se
inšpektor izkazuje s pooblastilom ministra, pristojnega za notranje
zadeve.

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, detektiv podatke
ustrezno arhivira, razen podatkov iz evidence zbranih informacij,
ki jih izroči stranki ob izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivske
storitve.".

Detektivska zbornica Republike Slovenije mora uskladiti svoj statut
in druge akte, sprejete na njegovi podlagi, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

19. člen

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpise iz drugega
odstavka 11. člena, petega odstavka 22. člena ter drugega in
tretjega odstavka 22. a člena zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

28. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
detektiv, ki:

21. člen

1. opravlja detektivsko dejavnost brez pisne pogodbe, sklenjene
s stranko oziroma brez njenega pisnega pooblastila (prvi
odstavek 8. člena);
2. zbira informacije, katerih ni upravičen zbirati (prvi odstavek
9. člena);
3. osebe predhodno ne opozori, da podatke daje prostovoljno
(drugi odstavek 9. člena);
4. ne zavaruje podatkov v obsegu in na način, ki ga določi
minister, pristojen za notranje zadeve (drugi odstavek 11.
člena);
5. ne varuje pridobljenih podatkov kot poklicno skrivnost oziroma
poslovno tajnost (prvi in drugi odstavek 12. člena);
6. če ravna v nasprotju s 13. členom tega zakona;
7. ne pokaže izkaznice (14. člen);
8. ne vodi evidenc, ki jih je dolžan voditi (26. člen).
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Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati šest mesecev
po uveljavitvi tega zakona.
Določbe 16.a do 16.e člena ter določbe druge in tretje alinee 23.
člena zakona, ki se nanašajo na evidence tujih detektivov, se
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

do sedaj ni zagotavljala. V tej zvezi je sicer potrebno dodati, da je
zbornica zaradi posebnosti njenega delovnega področja in številčni
omejenosti članstva, pri pridobivanju finančnih sredstev dokaj
omejena. Na podlagi določbe novega 6. člena bi zbornica lahko
samostojno zagotavljala sredstva za izvajanje javnih pooblastil z
zaračunavanjem članarin (kot doslej) in z opravljanjem določenih
storitev in dejavnosti, določenih s statutom. Osnovo, višino in
način plačevanja članarine določi zbornica s statutom (prvi, drugi
in tretji odstavek 2. člena).

K 1. členu
Uzakonitev pravice tujih detektivov do opravljanja detektivske
dejavnosti v Republiki Sloveniji posledično pomeni, da mora
Detektivska zbornica Republike Slovenije voditi poleg evidence
domačih detektivov tudi evidenco tujih detektivov, ki imajo v
Republiki Sloveniji pravico opravljati detektivsko dejavnost pod
nazivom "detektiv", ter evidenco tujih detektivov, ki imajo v
Republiki Sloveniji pravico opravljati detektivsko dejavnost pod
poklicnim nazivom iz svoje matične države, torej ne samo eno
evidenco iz 24. člena veljavnega zakona.

Takšno ureditev ocenjuje predlagatelj kot pravno in dejansko
pravilno, saj se javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij
državne uprave lahko da, kadar se na ta način zagotovi bolj
smotrno in učinkovito opravljanje upravnih nalog (7. člen Zakona
o upravi, Ur. I. RS, št. 67/94). Dodeljevanje proračunskih sredstev
zbornici pa po oceni predlagatelja ni smotrno, saj bi lahko zbornica
sama z zaračunavanjem članarine in nadomestil za izvajanje
javnih pooblastil, zagotavljala zadostna finančna sredstva za svoje
nemoteno delovanje. Predlagatelj v zvezi s tem ocenjuje, da bi
bilo primerno uzakoniti primerno prehodno obdobje (odlog časa
nastopa veljavnosti člena), v katerem bi se lahko zbornica
primerno organizirala.

V novem tretjem odstavku je določeno, da naloge iz 1. in 2. točke
prvega odstavka 1. člena predloga zakona opravlja Detektivska
zbornica RS kot javna pooblastila. Na tak način bo v novi določbi
5. člena v celoti zajeto področje izvajanja javnih pooblastil, ki so v
pristojnosti zbornice. Pri predlagani spremembi gre tako zgolj za
prenos dikcije prvega stavka v prvem odstavku 6. člena
veljavnega zakona, v novi tretji odstavek 5. člena zakona (tretji
odstavek 5. člena).
Detektivska zbornica Republike Slovenije je pravna oseba javnega
prava, ki na podlagi veljavnega zakona izvaja javna pooblastila.
To pomeni, da odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih
stranke v postopku (prosilca za izdajo licence detektiva ali
detektiva z veljavno licenco). Zaradi pravne varnosti stranke v
postopku, mora zbornica o izvajanju javnih pooblastil odločati po
pravilih splošnega upravnega postopka. To je pomembna novost
v predlogu zakona, saj v veljavnem zakonu izrecno ni predpisan
postopek za izvajanje javnih pooblastil (četrti odstavek 5. člena).

K 3. členu
S spremembami 8. člena želi predlagatelj precizirati pogoje za
opravljanje detektivske dejavnosti in jih oblikovati kar se da
določno.
Temeljno načelo pri opravljanju detektivske dejavnosti je, da
detektivova pravica do zbiranja informacij izhaja iz strankinega
naročila. Detektiv nima pravice samostojno zbirati informacije,
kot to počne na primer policija v skladu z zakonom o kazenskem
postopku, ko obstajajo razlogi za sum, da je storjeno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Detektiv sme zbirati
informacije izključno na podlagi sklenjene pisne pogodbe o
opravljanju detektivske storitve in strankinega pisnega pooblastila,
iz katerega mora biti razvidno področje zbiranja informacij iz 9.
člena ZDD, namen zbiran/a Informacll in obseg danega
pooblastila. Tako kot odvetnik, je tudi detektiv strankin
pooblaščenec, ki v njenem imenu in na njen račun opravlja
določeno storitev - zbira informacije. Osebni pogoji, našteti v 8.
členu veljavnega zakona, so predvsem izraz svojevrstnega
ekskluzivizma oseb, ki izvajajo detektivsko dejavnost. S širitvijo
osebnih pogojev (nova 5. in 6. točka prvega odstavka 8. člena) se
želi doseči, da bi detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji
opravljale strokovne in zaupanja vredne osebe, predvsem pa da:
- detektivske licence ne pridobijo kandidati, ki ne obvladajo
slovenskega jezika;
detektivske licence ne pridobijo kandidati za detektiva, ki niso
zaupanja vredni za opravljanje detektivske dejavnosti (prvi
odstavek 8. člena).

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ima prosilec za izdajo licence detektiva oziroma detektiv, pravico pritožbe v roku osem
dni po vročitvi odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve. Slednje pomeni neposredno
realizacijo ustavne pravice do pritožbe, določene v 25. členu
Ustave Republike Slovenije. O pritožbi zoper odločbo bo v skladu
z 232. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, odločilo
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki je stvarno pristojen
organ za odločanje o pritožbi (peti odstavek 5. člena).
Odločbo, izdano v postopku podelitve oziroma odvzema licence,
pošlje organ iz četrtega odstavka tega člena v petnajstih dneh od
njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko sproži upravni
spor zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, če je z njo kršen
zakon v korist posameznika (šesti odstavek 5. člena).
K 2. členu
Predlagatelj ugotavlja, da je ureditev financiranja izvajanja javnih
pooblastil v veljavnem zakonu neprimerna, čeprav ni v nasprotju
z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji. Giede na določbo
3. člena Zakona o javnih financah (Ur. I. RS, št. 79/99 in 124/2000)
ugotavlja, da zbornica ni direkten, niti ne posreden uporabnik
proračuna. Do sedaj je zbornica delež sredstev za sofinanciranje
izvajanja javnih pooblastil dobivala v skladu z določbo 7. točke
prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah, in sicer na
podlagi pogodbe, podpisane s predlagateljem. Dejanske razmere
pa so se od ustanovitve zbornice I. 1994 do danes precej
spremenile, saj predlagatelj ocenjuje, da danes ni več smotrno
zbornici dodeljevati proračunska sredstva za izvajanje javnih
pooblastil, kot jih je ob ustanovitvi. Dejstvo je, da zbornica lahko
sama zagotavlja finančna sredstva za nemoteno delo, čeprav jih
poročevalec, št. 15

Predlagatelj želi s poimenovanjem dosedanjega preizkusa znanja
kot detektivski izpit terminološko uskladiti tovrsten strokovni izpit
z ostalimi podobnimi izpiti pri drugih dejavnostih oziroma poklicih
(drugi odstavek 8. člena).
Kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje detektivske dejavnosti, ali kdor se obnaša
tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno
sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal detektivske
dejavnosti, ni vreden zaupanja za opravljanje detektivske
dejavnosti (tretji odstavek 8. člena).
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Vsebina četrtega odstavka novega 8. člena je enaka kot vsebina
tretjega odstavka 8. člena veljavnega zakona.

o varstvu osebnih podatkov. V skladu z drugim odstavkom 8.
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, morajo biti zbirke
osebnih podatkov ter vrste osebnih podatkov iz teh zbirk, ki jih
lahko pridobivajo detektivi, točno določene v zakonu. V prvem
odstavku 10. člena veljavnega zakona zbirke osebnih podatkov
niso točno določene, saj kot takšne sploh ne obstajajo v posebnih
zakonih (prvi odstavek 10. člena).

K 4. členu
Spremenjeni in dopolnjeni 9. člen ureja področje dela detektiva
oziroma področja, na katerih lahko detektiv zbira informacije za
potrebe naročnika, tj. svoje stranke.

K 6. členu

V prvem odstavku 9. člena so taksativno našteta področja, na
katerih lahko detektiv pridobiva informacije oziroma vrsta
informacij, kijih sme pridobivati. Gre za numerus clausus področij,
kjer je detektivu dovoljeno zbirati informacije, kar posledično
pomeni, da vsakršno drugo zbiranje informacij pomeni odstop od
dovoljenega oziroma opravljanje dejavnosti, ki ne sodi v opis
detektivske dejavnosti.

S spremembami 11. člena se bolj podrobno ureja način varovanja
osebnih podatkov, ki jih je detektiv zbral pri svojem delu.
Predlagatelj želi s spremembo prvega odstavka 11. člena
veljavnega zakona in z novim drugim odstavkom v 11. členu,
uskladiti varovanje informacij, ki jih pridobi detektiv pri opravljanju
svoje dejavnosti, z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Veljavni zakon namreč v nobeni od določb izrecno ne predpisuje
načina varovanja informacij iz 9. in 10. člena veljavnega zakona
(informacije, ki jih je detektiv zbral pri svojem delu), kot je to
določeno v ZVOP. V skladu z določbo 13. člena ZVOP obsega
zavarovanje osebnih podatkov organizacijske in logično tehnične
postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki. V določbi
14. člena ZVOP pa je določeno, da mora uporabnik osebnih
podatkov predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih
podatkov v svojem aktu (pravnem predpisu). Glede na dejstvo,
da je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, glede na zakonsko
pooblastilo in glede na stvarno pristojnost, pristojni organ za
regulacijo detektivskega področja, predlagatelj predlaga v skladu
z določbo 14. člena ZVOP uzakonitev pooblastilne določbe za
izdajo pravnega predpisa, ki bo za detektive določal način
varovanja zaupnih in drugih osebnih podatkov ter dokumentarnega
gradiva (pn/i in drugi odstavek 11. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se bo kaznoval detektiv,
ki zbira informacije, katerih ni upravičen zbirati (2. točka prvega
odstavka 28. člena). Sodnik za prekrške bo v takem primeru
lahko izrekel tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti
v trajanju od treh mesecev do enega leta.
Predlagatelj želi s spremembami in dopolnitvami področij
detektivske dejavnosti uzakoniti dejansko situacijo, predvsem
pa nakazati smer razvoja detektivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji. Poleg sprememb, ki so povsem tehnično pravne narave,
gre v prvem odstavku 9. člena za dva sklopa ključnih dopolnitev:
■ustvarjanje dodatne pravne podlage za opravljanje detektivske
dejavnosti v gospodarskih družbah, kar je predvsem konkretizacija
zahodnoevropske prakse ter vse bolj izrazitega gibanja v
domačem povpraševanju. Dolgoročno ta pot vodi ne samo k
zagotavljanju interesov konkretnih naročnikov, temveč koristi
gospodarski panogi nasploh, med samimi detektivi pa seveda to
posledično terja ustrezno specializacijo;

K 7. členu

■preciziranje vloge detektivov pri zbiranju informacij o kaznivem
dejanju. Predlagana dopolnitev za zbiranje informacij o kaznivih
dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, ter njihovih storilcih,
odpravlja razkorak med dejanskim in normativnim, saj detektivi
glede na ureditev v veljavnem 13. členu ZDD, ne smejo zbirati
informacij o teh kaznivih dejanjih, kar pa ni, glede na naravo
njihove dejavnosti, utemeljeno in logično. Nova ureditev bo
omogočila dodatno pravno varnost oziroma povečano možnost
uveljavljanja pravic stranke v sodnih postopkih. Stranka kot
oškodovanec bo tako lahko z informacijami, ki jih je zbral detektiv
kot njen pooblaščenec, lažje uveljavila svojo pravico (največkrat
je to odškodninski zahtevek) v civilnem sodnem postopku.

Predlagatelj želi z dopolnitvami 12. člena veljavnega zakona
zagotoviti učinkovito varovanje informacij, ki jih je detektiv zbral
pri svojem delu. V skladu z novim drugim odstavkom 12. člena se
informacije in podatki iz 9. in 10. člena veljavnega zakona, ki jih je
detektiv zbral za svojo stranko, štejejo kot poslovna tajnost in se
ne smejo posredovati tretjim osebam. Gre za izredno pomembno
zakonsko spremembo, kajti z njo bodo dana vsa zakonska
zagotovila za učinkovito varstvo človekove informacijske
zasebnosti, tj. človekove zasebnosti. Posledica nove ureditve 12.
člena je, da se z njim sedaj v celoti varuje posameznikova
informacijska zasebnost. Z veljavnim prvim odstavkom 12. člena
se varuje t.i. poslovna skrivnost, ki je kazensko varovana v 153.
členu Kazenskega zakonika (kaznivo dejanje Neupravičene
izdaje poklicne skrivnosti), z novim drugim odstavkom pa se
varuje t.i. poslovna tajnost, ki je kazensko varovana v 241. členu
Kazenskega zakonika (kaznivo dejanje Izdaje in neupravičene
pridobitve poslovne tajnosti). Kaznivo dejanje bo detektiv storil,
če bo v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja poslovne
tajnosti sporočil ali izročil komu podatke, ki so poslovna tajnost ali
mu kako drugače omogočil, da pride do njih, ali zbiral podatke z
namenom, da jih izroči nepoklicani osebi. Za poslovno tajnost se
v skladu z določbo petega odstavka 241. člena KZ štejejo listine
in podatki, ki so z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim
aktom ali odredbo pristojnega organa ali druge upravičene osebe
razglašeni za industrijsko, bančno ali drugo poslovno tajnost in
so tako pomembni, da bi z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko
nastale hujše škodljive posledice. Predlagana sprememba
posledično pomeni tudi uzakonitev nove odgovornosti za storjen
prekršek. Če detektiv ne varuje pridobljenih osebnih podatkov
kot poslovno skrivnost, stori prekršek po 5. točki prvega odstavka
28. člena zakona. Sodnik za prekrške bo za storjen prekršek

Detektiv mora predhodno (preden začne osebo spraševati
oziroma zbirati informacije) osebo opozoriti na to, da mu podatke
daje prostovoljno oziroma da lahko dajanje podatkov odkloni (drugi
odstavek 9. člena).
Detektiv lahko opravlja tudi svetovalne naloge za pravne in fizične
osebe v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in drugih škodljivih
dejanj (kot je svetovanje o varovanju premičnega in nepremičnega
premoženja, osebne varnosti,...). Gre za dodatno pravno
dopustno obliko detektivske dejavnosti, s pomočjo katere bo
pravnim in fizičnim osebam dana nova možnost za učinkovito
varovanje njihovega premoženja (tretji odstavek 9. člena).
K 5. členu
Z novo določbo prvega odstavka 10. člena se zakonsko
upravičenje detektivov do pridobivanja osebnih podatkov iz zbirk
osebnih podatkov, kijih vodijo državni organi, usklajuje z zakonom
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pogoja o aktivnem poznavanju slovenskega jezika in pravnega
reda Republike Slovenije. Tuji detektiv, ki pridobi pravico do licence in izkaznice detektiva pod nazivom "detektiv", ima vse
pravice in obveznosti iz zakona ter je popolnoma enakopraven z
domačim detektivom (16.b, 16.Č, in 16.d člen).

lahko izrekel tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti
(drugi odstavek 12. člena).
Detektiv je dolžan v skladu z novim četrtim odstavkom 12. člena
svoji stranki izročiti vse podatke, ki se nanašajo na dogovorjeni
posel. Predlagana določba je skladna z določbo 10. člena Zakona
o varstvu osebnih podatkov, po kateri se lahko osebni podatki
shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. V primeru
ZDD pa je namen zbiranja podatkov izpolnitev strankinega
naročila, s katerim preneha upravičenje do shranjevanja in
uporabljanja zbranih osebnih podatkov (četrti odstavek 12. člena).

Glede na načeli nediskriminatornosti in enakopravnosti, je
predlagatelj v predlogu zakona predvidel tudi situacijo, ko bo lahko
tuji detektiv opravljal detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji
pod poklicnim nazivom iz svoje matične države. Tak naziv lahko
uporablja, če predloži potrdilo o vpisu pri pristojnem organu matične
države, potrdilo o državljanstvu in dokazila o morebitnem članstvu
v združenju detektivov v njegovi matični državi ali katerikoli drugi
državi. Detektiv, ki ima v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom svoje matične
države, mora v Republiki Sloveniji opravljati detektivsko dejavnost
dejansko in stalno (16.c člen).

K 8. členu
S predlagano spremembo se bolj natančno določa osebe, katerim
je detektiv dolžan pokazati detektivsko izkaznico. V ministrstvu
za notranje zadeve opravljajo nadzor nad zakonitostjo dela
detektivov inšpektorji za zasebno varstvo, zato jim je detektiv
dolžan pokazati detektivsko izkaznico, ko pri njem opravljajo
nadzor. Detektiv je dolžan detektivsko izkaznico pokazati tudi
policistom, saj bo pri zbiranju informacij z njimi večkrat prihajal v
neposreden stik.

Tuji detektiv lahko v Republiki Sloveniji opravi tudi zgolj posamezno
detektivsko storitev. To pomeni, da lahko prispe v Republiko
Slovenijo in v imenu svojega naročnika (tuja pravna ali fizična
oseba) v naši državi zbira posamezne informacije iz 9. člena
zakona. Takšen detektiv detektivske dejavnosti ne opravlja trajno,
pač pa posamične, enkratne detektivske storitve. Pogoj za
izvajanje tovrstnih storitev je ustrezna priglasitev na ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, in predložitev dokazila o vpisu pri
pristojnem organu matične države (licenca detektiva) in pooblastila
naročnika detektivske storitve. Ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, o takšnem detektivu obvesti Detektivsko zbornico
Republike Slovenije (16.d člen).

K 9. členu
Predlagatelj želi v spremenjenem 15. členu bolj jasno določiti pogoje
za odvzem licence in primere prenehanja licence detektiva.
Odvzem detektivske licence je izredno restriktiven ukrep, zato
se želi s predlaganim novim 15. členom bolj jasno precizirati
primere, kdaj se detektivu licenca lahko odvzame. Zbornica
detektivu z odločbo odvzame izdano licenco, če:
ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je licenca
izdana, lažni oziroma ponarejeni;
■ je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na
najmanj leto dni zapora;
če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti;
• postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti;
- izgubi poslovno sposobnost;
mu je izrečen varnostni oziroma varstveni ukrep prepovedi
opravljanja detektivske dejavnosti;
- je bilo o odvzemu licence zaradi disciplinske kršitve dokončno
odločeno v postopku pred častnim razsodiščem zbornice
(prvi odstavek 15. člena).

Pri opravljanju posamezne detektivske storitve mora detektiv iz
prejšnjega člena upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo
za detektive v Republiki Sloveniji. Pri opravljanju posamezne
detektivske storitve v Republiki Sloveniji detektiv iz 16.d člena
uporablja poklicni naziv iz svoje matične države, izražen v
uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države,
skupaj z navedbo poklicne organizacije, ki mu je dala dovoljenje
za opravljanje detektivske dejavnosti v matični državi (16.e člen).
Detektiv iz druge države, ki ni članica Evropske unije, lahko ob
pogoju dejanske vzajemnosti izvaja detektivsko dejavnost
oziroma posamezno detektivsko storitev v Republiki Sloveniji
(16. f člen).
K 11. In 12. členu

Primeri prenehanja licence ostajajo v predlogu zakona enaki kot
so v veljavnem zakonu (drugi odstavek 15. člena).

Predlagatelj s spremembami 17. člena spreminja oziroma širi
možnost statusne organiziranosti detektivske družbe. Detektivska
družba je pravna oseba in se lahko ustanovi v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah kot osebna družba (prvi odstavek 17
člena).

K 10. členu
Novo III A. poglavje omogoča detektivom iz držav članic EU (pod
pogojem vzajemnosti pa tudi drugim) opravljanje detektivske
dejavnosti in posameznih detektivskih storitev v Republiki Sloveniji.

Najmanj en družbenik detektivske družbe mora od zbornice
pridobiti licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. Vodenja
poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni detektiv.
Dejavnost detektivske družbe lahko opravljajo izključno detektivi
z licenco za opravljanje detektivske dejavnosti (drugi odstavek
19. člena).

V skladu z Evropskim pridružitvenim sporazumom se tujim
detektivom omogoča opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji. Določa se pomen izrazov "matična država" in "detektiv
iz države, ki je članica Evropske unije" (16.a člen).

K 13. in 14. členu

Detektiv iz posamezne države članice Evropske unije bo lahko v
Republiki Sloveniji opravljal detektivsko dejavnost pod poklicnim
nazivom "detektiv", če bo izpolnjeval pogoje, predpisane v 16.b
členu tega zakona. Pogoji so izenačeni s pogoji, ki jih mora
izpolnjevati kandidat za pridobitev licence detektiva iz Republike
Slovenije. Zaradi spoštovanja načela enakosti pa sta dodana
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Z določbami 22. in 22.a do 22.b člena se vzpostavlja inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem zakona o detektivski dejavnosti oziroma
inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo dela detektivov v Republiki
Sloveniji. Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo inšpektorji
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kot osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Osnovni
namen inšpekcije na tem področju je odkrivati in preprečevati
morebitne zlorabe, nedovoljene posege v človekove pravice na
eni strani, ter preprečevati posege v pristojnosti policije in organe
pravosodja na drugi strani. Inšpekcijski nadzor je nujen, kajti delo
detektivov ne more biti prepuščeno samemu sebi oziroma
morebitni njihovi presoji, kaj je pri tem delu dovoljeno in kaj ne.
Predlagane določbe o inšpekcijskem nadzoru predstavljajo
pomemben element delovanja državne uprave pri opravljanju
nadzora nad zakonitostjo dela detektivov v Republiki Sloveniji.
Prisilna narava inšpekcijskega nadzora (z vsemi pooblastilnimi
določbami) zagotavlja spoštovanje zakona s strani njegovih
naslovnikov, hkrati pa varuje pravice in pravne koristi
posameznikov, ki so jim bile priznane z zakoni in drugimi predpisi.

poleg evidence pogodb o opravljanju detektivskih storitev, ki je
bila že do sedaj predpisana z določbo 26. člena zakona, vodi tudi
evidenco zbranih informacij in evidenco naznanjenih kaznivih
dejanj. Slednja bo predlagatelju tudi omogočila bolj učinkovit nadzor
o prijavljanju kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
K 19. členu
Spremenjeni 28. člen vsebuje določene nove prekrške, ki jih lahko
stori detektiv pri svojem delu. Nova ureditev kazenskih določb je
posledica sprememb in dopolnitev členov 8., 9., 10., 11., 12., 22.
in 26., s katerimi se bolj določno precizira področje dela detektivov,
njihovo pravico do pridobivanja osebnih podatkov in varovanje
zbranih osebnih podatkov. Določena je tudi nova, višja kazen za
storjene prekrške, ki je nekoliko višja od splošnega minimuma,
določenega za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem poklica, ki je predpisan v 3. točki
prve4ga odstavka 25. člena Zakona o prekrških. Predlog novega
28. člena vsebuje tudi določitev kazni za prekrške, ki jih detektivi
storijo pri delu inšpektorjev za zasebno varstvo. Kazni se lahko
izterjajo na kraju samem. Višine kazni so predpisane v višini, ki je
v skladu s 25. členom Zakona o prekrških dopustna za to obliko
kaznovanja (do 300.000 tolarjev za pravno osebo, do 200.000
tolarjev za samostojnega podjetnika posameznika ter do 100.000
tolarjev za fizično osebo in odgovorno osebo pravne osebe). Ker
bo inšpektor lahko sam izrekal kazni, se bo povečala učinkovitost
odrejenih inšpekcijskih ukrepov oziroma uporabljenih pooblastil,
nenazadnje pa tudi razbremenilo sodnike za prekrške. Spremenjen
je tudi čas trajanja varstvenega ukrepa iz drugega odstavka 28.
člena. V skladu z zakonom o prekrških je možno izreči varstveni
ukrep prepoved opravljanja poklica ali dejavnosti v trajanju od
treh mesecev do enega leta (prvi, drugi /rt tretji odstavek 28.
člena).

K 15. členu
Detektivska zbornica Republike Slovenije je pravna oseba javnega
prava, ki izvaja javna pooblastila, določena v 5. členu veljavnega
zakona. Poleg opravljanja teh temeljnih nalog pa zbornica vodi in
vzdržuje tudi evidenco detektivov. Ob uzakonitvi pravice do
opravljanja detektivske dejavnosti s strani tujih detektivov v RS,
nastane nova situacija, ko mora zbornica voditi in vzdrževati
evidence:
detektivov, državljanov Republike Slovenije,
tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv",
tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico opravljati
detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države (prvi in drugi odstavek 23. člena).
K 16. členu
Detektivska zbornica Republike Slovenije bo zaradi vodenja
evidenc iz 23. člena zakona neposredno od detektiva zbirala
podatke, naštete v 14. členu tega zakona. Tuji detektiv, ki bo v
skladu s tem zakonom (16.b člen) pridobil pravico uporabljati
naziv "detektiv", bo moral za vpis v evidenco tujih detektivov, ki
imajo pravico uporabljati naziv detektiv", posredovati iste podatke,
kot detektiv, ki je državljan Republike Slovenije (prvi odstavek 24.
člena).

Predlog novega 28. člena vsebuje tudi kazensko določbo za
opravljanje detektivske dejavnosti brez licence, določene v 8.
členu veljavnega zakona ("črno" opravljanje dejavnosti). Z
denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se bo za prekršek
kaznoval posameznik, ki bo opravljal detektivsko dejavnost brez
licence (četrti odstavek 28. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se bo kaznoval za
prekršek tudi tuj detektiv, ki bo v Republiki Sloveniji opravljat
detektivsko dejavnost v nasprotju z določbami III.A poglavja
zakonskega predloga (peti odstavek 28. člena).

Detektiv, ki bo v pravnem prometu uporabljal zgolj poklicni naziv
svoje države, bo Detektivski zbornici Republike Slovenije
posredoval samo osnovne podatke o svojem statusu (drugi
odstavek 24. člena).

K 20. členu
K 17. in 18. členu

Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so do
sedaj opravljali nadzor nad zakonitostjo dela detektivov, nadaljujejo
s svdjim delom do imenovanja v inšpektorja, vendar najdlje eno
leto od uveljavitve tega zakona. V tem času morajo opraviti
strokovni izpit za inšpektorja za zasebno varstvo. Do izdaje
predpisa o službeni izkaznici Inšpektorja se ta izkazuje s posebnim
pooblastilom ministra, pristojnega za notranje zadeve (prvi in drugi
odstavek 18. člena).

Novi 26. člen in novi členi 26.a do 26.c so usklajeni z 38. členom
Ustave Republike Slovenije, po katerem ima posameznik pravico,
da se seznani z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj.
Predlagani novi členi pa so usklajeni tudi z 18. členom Zakona o
varstvu osebnih podatkov, po katerem mora upravljavec zbirke
osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti
vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so
vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj in njihovo
prepisovanje ter posamezniku posredovati izpis osebnih
podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se
nanašajo nanj. Iz navedene ustavne in zakonske zahteve
nedvomno izhaja, da morajo tudi detektivi voditi ustrezne evidence, da bi se lahko posameznik seznanil z zbranimi osebnimi
podatki, ki se nanašajo nanj. Iz predlagane ureditve jasno izhaja,
kdaj ima posameznik pravico do vpogleda v osebne podatke, ki
se nanašajo nanj. Zaradi tega predlagatelj predlaga, da detektiv
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Detektivska zbornica Republike Slovenije mora uskladiti svoj statut
in predpise, izdane na njegovi podlagi, v 6 mesecih po uveljavitvi
tega zakona (tretji odstavek 18. člena).
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in zbornica morata
sprejeti pravne predpise, določene s predlogom zakona,
najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi zakona (četrti odstavek 18.
člena).
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K 21. členu

vse določbe od 16.a do 16.e člena začetek veljavnosti z dnem
pridobitve polnopravnega članstva v Uniji (drugi odstavek 19.
člena).

Določba 2. člena tega zakona, ki se nanaša na financiranje
Detektivske zbornice Republike Slovenije, se prične uporabljati 6
mesecev po uveljavitvi tega zakona. Glede na odpravo financiranja
javnih pooblastil s strani države, je treba Zbornici dati na razpolago
primeren čas (6 mesecev), da uskladi svoje akte z novo
zakonsko ureditvijo financiranja opravljanja javnih pooblastil (prvi
odstavek 19. člena).

Detektivi iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU) lahko ob
pogoju dejanske vzajemnosti v Republiki Sloveniji izvajajo
detektivsko dejavnost oziroma posamezno detektivsko storitev
v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 19. člena).
K 22. členu

Določbe, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti detektivov iz
držav članic EU, niso za Republiko Slovenijo obvezujoče, dokler
ne bo postala članica Evropske unije. Zato zakon predvideva za

Določen je običajni 15 dnevni rok za uveljavitev zakona.

i

Preizkus znanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se opravi pred
komisijo, sestavljeno iz:
dveh predstavnikov zbornice,
dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
5. člen

Če zoper prosilca za pridobitev licence detektiva teče kazenski
postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, se odločitev o tem, ali prosilec izpolnjuje
pogoje za pridobitev licence, odloži do pravnomočnosti odločbe
vtem postopku.

Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve:
1. daje in odvzema licenco detektiva;
2. določi program preizkusa znanja za opravljanje detektivske
dejavnosti, in način preverjanja znanja iz 8. člena tega zakona.
Zbornica opravlja tudi naslednje naloge:
1. spremlja in obravnava delo članov;
2. sprejema kodeks poklicne etike in ukrepe ob njegovem
kršenju;
3. vodi evidenco detektivov;
4. opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi
državnih organov;
5. opravlja nadzor nad delom članov;
6. določi obrazec izkaznice iz 14. člena.

9. člen
Detektiv sme pridobivati informacije neposredno od osebe, na
katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo
podatke in so jih pripravljene dati prostovoljno, in iz sredstev
javnega obveščanja in sicer:
- o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o piscih ali o
odpošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod;
- o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni;
- o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje
pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi
oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
- o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule;
- o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.

6. člen
Naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena opravlja
zbornica kot javna pooblastila. Naloge, ki jih opravlja zbornica kot
javna pooblastila, se financirajo iz republiškega proračuna.

10. člen
Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za
izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je upravljalec zbirke
podatkov dolžan detektivu posredovati podatke iz evidenc o:
- stalno in začasno prijavljenih osebah,
- zaposlitvi,
- lastniku avtomobila.

8. člen
Detektiv pridobiva informacije, za katere ga v skladu s tem
zakonom s pogodbo pooblasti stranka. Za opravljanje detektivske
dejavnosti mora imeti licenco, ki mu jo lahko izda zbornica na
njegovo prošnjo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da ima končano višjo ali visoko šolo in opravljen preizkus
znanja;
3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti;
4. da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog pooblaščenih uradnih
oseb Ministrstva za notranje zadeve ali obveščevalnovarnostnih služb;
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Detektiv ima pravico vpogleda v sodne in upravne spise v primerih,
ko ima po zakonu to pravico stranka, ki ga je pooblastila.
Za pridobitev podatkov po tem členu ni potrebno, da je oseba, na
katero se podatki nanašajo, predhodno seznanjena s tem, da se
bodo podatki o njej pridobili po določbah tega člena. Za dokazilo iz
prvega odstavka tega člena se šteje sklenjena pogodba med
detektivom in stranko in pisno pooblastilo.
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11. člen

22. člen

Detektiv je pri zavarovanju in posredovanju podatkov, ki jih je
dobil iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena, dolžan ravnati v skladu
z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljata Ministrstvo za
notranje zadeve in zbornica, s tem da tehnična sredstva
nadzorujejo pristojne inšpekcije.
Če Ministrstvo za notranje zadeve pri izvajanju nadzora iz
prejšnjega odstavka ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več pogojev,
določenih s tem zakonom za opravljanje detektivske dejavnosti,
prekliče soglasje k licenci.

12. člen
Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane,
zavezan k molčečnosti.
V primeru, ko pri svojem delu pride do podatka o storitvi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je detektiv dolžan
podati ovadbo pristojnemu organu.

23. člen
Zbornica vodi in vzdržuje evidenco detektivov.

14. člen

Zbornica je Ministrstvu za notranje zadeve na pisno zahtevo
dolžna dati podatke iz evidence detektivov.

Detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda zbornica. Kadar se sklicuje
na pooblastila, ki jih ima po tem zakonu, je izkaznico dolžan
pokazati. V vsakem primeru jo je dolžan pokazati na zahtevo
pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve.

24. člen
Evidenca detektivov vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek;
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva);
- državljanstvo;
- stalno oziroma začasno prebivališče;
- šolsko izobrazbo;
- poklic;
- zaposlitev;
- opravljeni preizkus znanja pred komisijo iz 8. člena tega zakona;
- številko izdane licence;
- številko izdane izkaznice;
- odvzem licence;
- odvzem izkaznice.

15. člen
Zbornica z odločbo odvzame izdano licenco, če ugotovi, da
detektiv:
- ne izpolnjuje več pogojev iz 8. člena tega zakona;
- postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti;
- izgubi poslovno sposobnost.
Licenca preneha, če detektiv:
- umre;
- v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati detektivske dejavnosti.
Zbornica mora z odločbo odvzeti licenco takoj, ko dobi preklic
soglasja iz 22. člena tega zakona.

26. člen
Detektiv je dolžan voditi evidenco pogodb o opravljanju storitev s
področja detektivske dejavnosti in jo na zahtevo zbornice ali
Ministrstva za notranje zadeve predložiti na vpogled.

16. člen
V primerih iz prejšnjega člena mora detektiv ali njegov zakoniti
zastopnik zbornici vrniti licenco in izkaznico.

Zbornica oziroma Ministrstvo za notranje zadeve je osebne
podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka tega člena dolžno
varovati v skladu z zakonom in jih uporabiti le pri izvajanju nadzora
po tem zakonu.

17. člen
Detektivska družba je pravna oseba in se lahko ustanovi kot
družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za
obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: detektivska družba).

28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje detektiv:
1. če opravlja detektivsko dejavnost brez licenc (8. člen);
2. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, ki
se preganja po uradni dolžnosti (drugi odstavek 12. člena);
3. če ne pokaže izkaznice (14. člen);
4. če ravna v nasprotju z 11., prvim odstavkom 12. ali 13. členom
tega zakona;
5. če ravna v nasprotju s 26. členom tega zakona.

19. člen
Dejavnost detektivske družbe je omejena na opravljanje
detektivskega poklica.
Družbeniki detektivske družbe so lahko samo osebe, ki so od
zbornice pridobili licenco za opravljanje detektivske dejavnosti.
Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni
detektiv.
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mesecev do 3 let.

73

poročevalec, št. 15

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

zasebnega varovanja, druga zahteva prepoved diskriminacije
državljanov (tudi pravnih oseb) EU glede ustanavljanja detektivske
družbe oziroma podjetja za zasebno varovanje, tretja pa prepoved
diskriminacije državljanov (tudi pravnih oseb) EU, ki bi za krajši
čas opravljali storitev zasebnega varovanja oziroma detektivske
dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije (čezmejno opravljanje
storitev).

1. Naslov predloga zakona:
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
detektivski dejavnost - reden postopek EVA 2001-1711-0054
2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi":

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

Da.

Na tehničnem sestanku s predstavniki Evropske komisije in
Republike Slovenije v Bruslju dne 19.10.2000 se je Republika
Slovenija zavezala dopolniti dodatna pojasnila k pogajalskemu
izhodišču z dne 07.09.2000 (CONF -SI 72/00) za PODROČJE 4
- PROST PRETOK KAPITALA, področje "PREISKOVALNE
STORITVE".

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
Ni.
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto):

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

2001.

V veljavni zakon o detektivski dejavnosti je vneseno novo III.A
poglavje ter členi od 16.a do 16.f, s katerimi bo ustvarjena
zakonska podlaga za opravljanje detektivske dejavnosti
državljanov iz držav članic Evropske unije, v skladu z načelom
enakosti in nediskriminatornosti. Tuji detektivi (detektivi, ki so
državljani ostalih držav) lahko v naši državi opravljajo detektivsko
dejavnost po načelu dejanske vzajemnosti.

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Da.
6. Ali Je predlog akta preveden in v kateri jezik?

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:

Ne.

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

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD,
Univerza...):

Vodilna na tem področju je sodna praksa Evropskega sodišča
(C-283/99, Comission v. Italian Republic, C-355/98, Comission v.
Kingdom ol Belgium, C-114/97, Comission v. Kingdom v. Spain),
ki je na predlog Komisije odločilo, da diskriminacija na podlagi
državljanstva v primeru ustanavljanja, opravljanja storitev ali same
detektivske dejavnosti oziroma zasebnega varovanja, predstavlja
kršitev členov 39, 43 in 49 PES. Obstoječa zakonska ureditev
dejansko posega v ureditev treh temeljnih svobod oziroma
principov, katere bodo po pristopu RS k EU, zavezujoče za našo
državo, in sicer pravica do:
prostega gibanja delavcev (člen 39 PES),
svobodnega ustanavljanja podjetij (člen 43 PES),
svobodnega opravljanja storitev (člen 49 PES).

Ni.
8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:
Državni program je predvidel sprejem Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o detektivski dejavnosti do konca leta 2001.

Dr. Rado BOHINC
MINISTER

V razmerju do ZDD prva pravica zahteva prepoved diskriminacije
državljanov EU do opravljanja detektivske dejavnosti oziroma
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Nadomestitev besedila

UVODA

IN

ZAKONA

0

OBRAZLOŽITVE

NADZORU

K

PREDLOGU

DRŽAVNE

MEJE

(ZNDM-1)
- prva obravnava - EPA 416 - III

prva obravnava, s katerim nadomešča uvod in obrazložitev,
ki ju je poslala z dopisom št. 003-08/2001-1 z dne 17.1.2002.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1998-1711-0030
Številka: 003-08/2001-1
Ljubljana, 12.02.2002
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi nov uvod in
obrazložitev k predlogu zakona o nadzoru državne meje -

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o nadzoru državne meje (ZNDM1) - prva obravnava - EPA 416 - III, je bil
objavljen v Poročevalcu št. 9/02, dne 29.
januarja 2002.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 12.2.2002
PREDLOG ZAKONA O NADZORU DRŽA VNE MEJE
prva obravnava
UVOD
Ocena stanja
Republika Slovenija ima 1.382' km dolgo državno mejo in skupaj 165 mejnih prehodov (66 mejnih prehodov za
mednarodni promet, 17 mejnih prehodov za meddržavni promet, 41 mejnih prehodov za obmejni promet, 20
kmetijskih prehodnih mest in 21 planinskih prehodnih mest in mejnih prehodov po posebnih sporazumih). Na
mejnih prehodih za mednarodni promet in mejnih prehodih za meddržavni promet mejno kontrolo opravljajo
policisti, na mejnih prehodih za obmejni promet pa v skladu s trenutno veljavno zakonodajo delavci carinske
uprav Republike Slovenije. Na kmetijskih prehodnih mestih, planinskih prehodnih mestih in prehodih po
posebnih sporazumih je dovoljeno prehajanje državne meje le določenim krogom oseb, mejno kontrolo pa
policisti tam opravljajo občasno.
V zadnjih letih državno mejo Republike Slovenije na leto prestopi povprečno 180 milijonov potnikov (lani
182.604.409). Policisti so na mejnih prehodih v letu 2001 odkrili 660 kosov nedovoljenega orožja, 30.348 kosov
nedovoljenega streliva, ugotovili 75 poskusov vnosa ali iznosa mamil preko državne tneje, odkrili 966
ponarejenih ali prenarejenih dokumentov in 49 ukradenih vozil. Na mejnih prehodih so zavrnili vstop 59.917
osebam, ker niso izpolnjevale pogojev za vstop v Republiko Slovenijo ali pa jim je bil vstop zaradi različnih
vzrokov prepovedan.
Kljub vsem ukrepom na državni meji pa se v Republiki Sloveniji od leta 1996 naprej zelo povečuje nedovoljeno
prehajanje državne meje. Predvsem tujci so nedovoljeno vstopali v Republiko Slovenijo preko državne meje z
Republiko Hrvaško in preko državne meje z Republiko Madžarsko. V letu 1996 je bilo ugotovljenih 3.877
nedovoljenih prehodov državne meje, v letu 2000 pa že 35.892 oziroma skoraj 10-krat več, kot v letu 1996.
Izredno neugodno stanje je začetku leta 2001 obravnavala vlada Republike Slovenije in dne 18.1.2001 sprejela
sklep: »Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da nedovoljeno prehajanje državne meje, kot izhaja iz informacije,
ogroža stabilnost notranjih razmer, in če se bo takšno stanje nadaljevalo ali poslabšalo, bi to lahko pomenilo
ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije«. »Alarmantno stanje« na področju ilegalnih migracij pa je
bilo predmet razprave tudi v državnem zboru Republike Slovenije. Državni zbor je vladi naložil, naj ukrene vse,
kar je potrebno, da se takšno stanje izboljša. Vlada Republike Slovenije, ministrstvo za notranje zadeve in
policija so izvedli vrsto ukrepov, s katerimi so uspeli pritisk nedovoljenih migracij na Republiko Slovenijo
nekoliko omiliti. Tako je bilo v letu 2001 ugotovljenih 20.871 nedovoljenih prestopov državne meje oziroma za
42 % manj kot v letu 2000, vendar še vedno 2.134 več kot v letu 1999.
Mejne prehode, pojem državne meje, prehajanje državne meje, varovanje državne meje, mejno kontrolo,
pooblastila organov, ki opravljajo mejno kontrolo, ter vnos in iznos orožja in streliva opredeljuje sedaj veljavni
Zakon o nadzoru državne meje (Ur. list Republike Slovenije, št. 1/91). Sedaj veljavni Zakon o nadzoru državne
meje je del t.i. osamosvojitvene zakonodaje in je nastajal v izredno hitrih in radikalnih spremembah med
nastajanjem naše države. Kljub zelo kratkemu času za pripravo je bil pripravljen relativno kakovostno in je bil
zadostna pravna podlaga za vzpostavitev učinkovitega nadzora državne meje, kot ga je Republika Slovenija
nujno potrebovala. V določenih delih je opazen močan še vpliv zakonodaje nekdanje SFRJ, ki je urejala to
področje, kljub temu pa je bil dovolj moderen ter dovolj učinkovit, da ga do sedaj ni bilo nujno potrebno
spreminjati.
Razlogi za sprejem zakona
Hitre spremembe, ki jih prinaša 21. stoletje, predvsem pa odločitev Republike Slovenije, da se pridruži državam
članicam EU, zahtevajo določene spremembe tudi pri nadzoru državne meje. Uskladitev pravnega reda
' ob upoštevanju, da državna meja z Republiko Hrvaško še ni dokončno urejena
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76

18. februar2002

Republike Slovenije s predpisi, ki jih prinaša schengenski pravni red, zahteva tolikšne spremembe, da zakona ni
bilo mogoče popravljati ali dopolnjevati, temveč je bilo potrebno pripraviti novega.
Pri pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU za področje pravosodja in notranjih zadev
(bilateralni screening februarja in marca 1999) je bilo ugotovljeno, da bo zaradi uskladitve pravnega reda
potrebno sprejeti nov zakon o nadzoru državne meje. V pogajalskih izhodiščih RS za področje 24. poglavja Pravosodje in notranje zadeve - za medvladno konferenco o pristopu RS k EU se je Slovenija zavezala, da bo
najkasneje do konca leta 2002 svoj pravni red na tem področju v celoti uskladila s pravnim redom EU in v
prilogi navedla tudi sprejem novega zakona o nadzoru državne meje. Zato je bilo v državnem programu
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 določeno, da bo nov zakon o nadzoru
državne meje sprejet do konca junija 2002 in uveljavljen do konca leta 2002.
Dne 1.5.1999 je začela veljati amsterdamska pogodba, s katero je bil schengenski pravni red prenesen v prvi
steber pravnega reda EU. S sklepoma sveta EU, št 1999/435/EC in 1999/436/EC z dne 10.5.1999 (Ur. list EU, št.
L 176 z dne 10.7.1999), je tudi natančno opredeljeno, kaj obsega schengenski pravni red, in določen je pravni
temelj posameznih določb schengenskega pravnega reda. V protokolu k amsterdamski pogodbi (protokol o
prevzemu schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije) je določeno, da morajo vse bodoče članice EU v
celoti prevzeti schengenski pravni red.
Določbe schengenskega pravnega reda bistveno posegajo v koncept nadzora državne meje, kot ga pozna trenutno
veljavni zakon o nadzoru državne meje. Bistvo schengenskega pravnega reda je, da lahko notranje meje med
državami članicami vsi (tako državljani držav članic kot državljani tretjih držav) prehajajo kadar koli in kjer koli
brez mejne kontrole, celotna mejna kontrola ob vstopu v schengenske države pa se opravlja na zunanjih mejah,
in to v imenu vseh in za vse države članice. Da je to sploh možno in da se zato ne bi poslabšale varnostne
razmere v državah članicah, pa schengenski pravni red določa številne, t.i. izravnalne ukrepe, kamor sodijo
enotna vizna politika, enoten informacijski sistem in intenzivno prekomejno policijsko sodelovanje, vključno z
možnostjo za izvajanje nekaterih policijskih pooblastil preko meje na ozemlju druge države pogodbenice v
natančno določenih primerih.
Tako nov zakon o nadzoru državne meje pomeni realizacijo obveznosti Slovenije, da na tem področju svoj
pravni red uskladi s pravnim redom EU, omogočil pa bo tudi izvajanje določb schengenskega pravnega reda v
praksi (tudi določb o prekomejnem policijskem sodelovanju in izvajanje pooblastil, tako slovenski policiji na
ozemlju drugih držav pogodbenic kot tujih varnostnih organov na območju Slovenije), ko bo ta začel veljati za
Republiko Slovenijo, ter zagotavljanje zadostne in zahtevane stopnje varnosti tudi po ukinitvi mejne kontrole na
notranjih mejah.
Cilji in načela zakona
Nov zakon v nekaterih pogledih sledi ciljem, ki jih je poznal prejšnji zakon o nadzoru državne meje, zaradi
prevzemanja evropske zakonodaje pa se predvsem v tem delu zelo razlikuje od prejšnjega. Cilji novega zakona o
nadzoru državne meje so:
zagotovitev zavarovanje življenja in zdravja ljudi;
uveljavitev schengenskih standardov varovanja državne meje. K temu cilju spada več podciljev:
zagotavljanje enotnih standardov pri izvajanju mejne kontrole na mejnih prehodih,
zagotavljanje ustreznega varovanja državne meje zunaj mejnih prehodov,
zagotavljanje varnosti zunanjih meja EU,
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj, prekrškov in nedovoljenih migracij na in ob državni meji,
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, ki so v povezavi z državno mejo, ter
preprečevanje in odkrivanje nedovoljenih migracij na območju celotne države;
zagotavljanje ustreznosti in sorazmernosti policijskih pooblastil, upoštevajoč tako nujnost izvajanja ukrepov
na eni strani in interese posameznikov ter zahteve po prostem pretoku oseb na drugi strani.
Za dosego postavljenih ciljev se v zakonu se zrcalijo nekatera načela, kot so:
Načelo zakonitosti
Vsi ukrepi, ki jih izvajajo policija ali drugi organi, morajo biti zakoniti in so predvideni vnaprej, poleg tega pa so
predvideni tudi prepovedana ravnanja in prekrški ter ustrezne kazni.
Načelo ustreznega nadzora na zunanjih mejah EU
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Zakon podrobno opredeljuje pooblastila policije za zagotavljanje učinkovitega nadzora državne meje, tako na
mejnih prehodih - pri mejni kontroli in urejanju prometa na mejnih prehodih - kot tudi pri varovanju meje zunaj
mejnih prehodov, na tako imenovani zeleni oz. modri meji. Posamezni ukrepi zagotavljajo lažjo vidljivost,
prehodnost ob sami mejni črti ter možnosti za prepovedi/omejevanje določenih aktivnosti na mejnih prehodih in
vzdolž državne meje, ki bi lahko negativno vplivale na mejno kontrolo ali varovanje državne meje. V skladu s
pravnim redom EU mora imeti policija možnosti za nujno ukrepanje za zagotavljanje ustreznega nadzora
državne meje tudi na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Načelo prostega prehoda notranjih meja
Zakon sledi načelu EU in omogoča neoviran prehod meja med državami članicami EU. Ne glede na neoviran
prehod na notranjih mejah zakon zagotavlja ustrezno varnostno uslugo državljanom RS, EU in drugim osebam, s
tem ko predvideva določene nadomestne ukrepe - ukrepe, s katerimi se nadomešča opustitev mejne kontrole na
notranjih mejah. S temi ukrepi se odkriva in preprečuje predvsem tako imenovana prekomejna kriminaliteta.
Načelo mednarodnega policijskega sodelovanja
Zaradi povečanja območja prostega prehoda je potrebno vzpodbuditi tudi napredne oblike policijskega
sodelovanja ter tako preprečevati in odkrivati kazniva dejanja, prekrške in nedovoljene migracije.
Ocena finančnih sredstev
Sprejem zakona ne zahteva dodatnih finančnih sredstev, saj pomeni kontinuiteto nadzora državne meje oziroma
izvajanje zakonskih pooblastil, ki jih policija že sedaj ima, ter v tem okviru zagotavljanje varnosti državne meje
kot ene izmed temeljnih nalog policije. Zakon je le prilagoditev novim razmeram in hotenjem naše države. V
delu, ki se nanaša na ustanovitev začasnih mejnih prehodov in mejnih prehodov za določen krog oseb, pa prinaša
pozitivne proračunske posledice, saj predlog zakona predvideva, da bodo osebe, ki bodo predlagale ustanovitev
takšnih prehodov, stroške za ustanovitev tudi povrnile. Dosedanja ureditev izdaje dovoljenj za prehajanje
državne meje zunaj mejnih prehodov take povrnitve stroškov ni predvidevala. Predlagatelj je bil dolžan plačati
upravno takso za izdajo dovoljenja, medtem ko so bili dejanski stroški, ki so zaradi mejne kontrole nastali,
poravnani iz proračuna. Predvidena potrebna finančna sredstva za izvajanje EU/schengenskih standardov
varovanja državne (oziroma sčasoma zunanje) meje so v celoti (za tehnična sredstva, kadrovske potrebe, za
izobraževanje ipd.) opredeljena v že sprejetem nacionalnem schengenskem akcijskem načrtu. Zakon o nadzoru
državne meje postavlja le pravne okvire/podlage za izvajanje teh dejavnosti.
Druge posledice sprejema zakona
Sprejem predlaganega zakona drugih posledic nima.
OBRAZLOŽITEV
PRVO POGLAVJE
V prvem členu je opredeljena vsebina zakona. V nadaljevanju je pojasnjeno, da se nadzor državne meje v
grobem deli na dva vsebinsko ločena dela, in sicer na mejno kontrolo - gre za ukrepe, pooblastila in dolžnosti na
mejnih prehodih - in na ukrepe za varovanje državne meje - ukrepe zunaj mejnih prehodov, med katere sodijo
predvsem obveznosti, pooblastila in ukrepi, ki so potrebni za učinkovit sistem nadzora državne meje. Zakon
določa mednarodno policijsko sodelovanje in natančno opredeljuje, da aktivnosti, ki se izvajajo po tem zakonu, v
ničemer ne posegajo v izvajanje drugih pooblastil, ki jih imajo drugi državni organi. Predlog vnaprej izključuje
možnosti za napačno interpretacijo in morebitno napačno razumevanje, da bi pooblastila po tem zakonu lahko
kakor koli vplivala na druga, na prvi pogled morda podobna pooblastila.
V drugem členu so navedeni temeljni vzroki, zaradi katerih je sistem nadzora državne meje sploh vzpostavljen in
potreben.
V tretjem členu so opredeljeni posamezni izrazi, ki se v zakonu pogosteje pojavljajo ali pa se zakon v nekaterih
delih posredno, drugje pa neposredno sklicuje na njih in so zaradi zapletenosti zakonske dikcije umeščeni v
pojmovnorazlagalni del. V tretjem odstavku predlog določa, da so državna meja tudi letališča in pristanišča,
preko katerih poteka mednarodni promet. Določba je potrebna zaradi pojmovanja prestopa državne meje po tem
zakonu. Ne šteje se namreč, daje oseba že vstopila v RS, če je v zračnem prometu na primer preletela mejno črto
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ali v pomorskem prometu vplula v teritorialne vode. Natančno je opredeljeno, da je prestop državne meje ali
nameravan prestop državne meje nujen pogoj za opravljanje mejne kontrole, je tako imenovan condictio sine
quanon, brez katerega morebitna kontrola ne more biti mejna kontrola. Člen pojasnjuje tudi pojme, kot jih pozna
schengenski izvedbeni sporazum. Ker se bodo po uveljavitvi schengenskega sporazuma ukinile mejne kontrole
na notranjih mejah, je potrebno pojasniti, kaj je notranja meja, kaj so notranji leti in notranje plovbe, kot zunanja
meja pa preostanejo vse tiste meje, ki niso izrecno določene kot notranje meje. V tem členu gre za obrnjen
razlagalni silogizem, izhajajoč predvsem iz opredelitve notranje meje, kije šele nato apliciran na pojem zunanje
meje. V skladu s schengenskim sporazumom so za notranjo plovbo urejene trajektne in potniške plovbe. Zakon v
tem delu povzema terminologijo schengenskega izvedbenega sporazuma.
' Schengenski pravni red precej podrobno ureja in predpisuje mehanizme za učinkovit nadzor državne meje. Ker
gre za izredno obširno gradivo, sam sporazum pa spada v prvi steber zakonodaje EU, skoraj ni možno, da bi bile
vse modalitete ustreznega sistema nadzora državne meje urejene v tovrstnem predpisu. Schengenski acquis je
dinamičen in razvijajoč sistem pravil. Zato so se v praksi pojavila pravila in navodila ter posamezni sklepi
organov, ki v skladu s petim odstavkom šestega člena schengenskega izvedbenega sporazuma zagotavljajo
enakomerne kontrolne standarde, pa še niso neposredno vključeni v prvi steber. Ker teh enakomernih kontrolnih
standardov pravno ni mogoče neposredno uporabljati, je v predlog zakona po vzoru avstrijskega zakona vnesen
pojem mednarodni običaji, ki pomeni subsidiarno uporabo splošne prakse in splošno sprejetih pravil, ki se
nanašajo na nadzor državne meje.
DRUGO POGLAVJE
Predlog zakona v četrtem členu, v skladu s pravnim redom EU (zahteva po enotnem, centralnem državnem
organu, ki je pristojen za nadzor državne meje v celi državi) in notranjim pravnim redom RS (zakon o policiji
določa, da je nadzor državne meje ena izmed temeljnih nalog dela policije) določa, da je primarni organ, ki
opravlja naloge po tem zakonu, policija.
Ker carina po sedaj veljavni zakonodaji opravlja mejno kontrolo na določenih mejnih prehodih, je do uveljavitve
schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki Sloveniji smiselno in racionalno nadaljevati takšno prakso.
Po uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma pa prenosa pooblastil zakon ne pozna več, saj je v
prehodnih in končnih določbah navedeno, da po uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma v Republiki
Sloveniji preneha veljati drugi odstavek 4. člena predloga. To pomeni, da bo do začetka uporabe schengenskega
sporazuma na mejnih prehodih za obmejni promet mejno kontrolo še naprej opravljala carina, po začetku
uporabe pa bo na zunanjih mejah le policija pooblaščena za opravljanje mejne kontrole. Takšna zakonska rešitev
pomeni nadaljevanje racionalnega ravnanja, saj bi drugačna rešitev pomenila, da bi na vseh 41 mejnih prehodih
za obmejni promet poleg delavcev carine morali biti tudi policisti, to pomeni najmanj 123 novih delovnih mest!
Slednje bi pomenilo približno dodatnih 369 mio. SIT proračunskih sredstev na leto!
Na prvi pogled se zdi, da je prvi odstavek petega člena nepotreben, saj je v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije jasno, da imajo policisti tudi druga - z drugimi predpisi določena pooblastila. Dikcija je nujna na eni
strani zaradi transparentnosti - da povprečen državljan nedvoumno ve, da ima policist na meji tudi vsa druga
(policijska) pooblastila, po drugi strani pa je določba nujno potrebna zaradi drugega odstavka tega člena. V
skladu z zahtevami pravnega reda EU je nujno, da imajo tisti državni uradniki, ki opravljajo primarno policijske
naloge, tudi izenačena pooblastila. V tretjem odstavku se zakon sklicuje na mednarodne običaje. Mišljena so
predvsem tista strokovna pravila, ki so znotraj EU sprejeta kot obvezna navodila - priročniki in podobno (npr.
vsi organi v članicah EU upoštevajo t.i. skupni schengenski priročnik, v katerem so zelo podrobna in natančna
napotila za izvajanje posameznih pooblastil). Zaradi razvejanosti pravnega reda EU in njegove skoraj
nepreglednosti določba prinaša pravilo, ki usmerja izvajanje nacionalnega zakona v unificiran in že uveljavljen
sistem delovanja - seveda če v notranjem pravu kar koli ni izrecno urejeno drugače. Ne gre za prenos
suverenosti, temveč samo za poenotenje, ki je nujno potrebno, saj se bo po vstopu Republike Slovenije v EU
tudi v RS varovala zunanja meja EU.
•
V šestem členu je predpisana tako imenovana generalna klavzula. Ker je varovanje državne meje izjemno
pomembno, ne samo za Republiko Slovenijo, temveč po vstopu RS v EU tudi za druge države Članice, je nujno
potrebno, da zakonodajalec dopušča tudi možnosti za druge nujne ukrepe, ki jih preprosto ni mogoče vnaprej
predvideti, seveda le ko je konkreten, dejanski stan takšen, da pomeni neposredno ogrožanje javne varnosti in
reda, še zlasti življenja in zdravja ljudi in premoženja. Da pa ti in drugi ukrepi ne bi pomenili nedopustnega
poseganja v posameznikove pravice, je v sedmem členu opisano načelo sorazmernosti, ki se nanaša na vsa
pooblastila, še posebej pa na generalno policijsko klavzulo. Policisti so tako pri izvajanju nalog dolžni uporabiti
tisto od več možnih pooblastil, s katerim posameznika ali skupnost najmanj prizadenejo, ne smejo po
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nepotrebnem povzročati škode, pooblastila pa se smejo uporabljati le toliko časa, kot je potrebno, izvajanje
pooblastila pa morajo prenehati v tistem hipu, ko se izkaže, da z njim cilja ne morejo doseči.
V osmem členu so opisani ukrepi, ki so nujno potrebni, da je zagotovljeno nemoteno varovanje državne meje,
kar je gotovo eden večjih nacionalnih interesov. Če bi bila prehodnost območij ob meji odvisna samo od
privolitve vsakokratnih lastnikov zemljišč, ne bi bila možna izvedba učinkovitih ukrepov za varovanje državne
meje. Gre tako za vožnjo in hojo kakor tudi za postavitev tabel in drugih opozorilnih znakov ter namestitev
tehnike za morebitno tehnično varovanje državne meje. Če bi policija sama gradila določene objekte, je dolžna
ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo gradnjo. Če zaradi opravljanja nalog nastane škoda, je povsem jasno, da jo je
potrebno poravnati. Zakon v bistvu zagotavlja neke vrste »služnost poti« preko zemljišč ob državni meji, kar ]t
za varovanje državne meje nujno potrebno. Od zagotavljanja nemotene služnosti izhaja tudi obveza
posameznikov, da bi, če bi ob meji postavili ograje, morali na njih namestiti vrata ali da bi morali postaviti
mostove, če bi izkopali jarke, ki bi onemogočali prevoznost ob državni meji - s tem bi morali dopustiti
prehodnost svojih zemljišč ob sami državni meji še naprej. Da pa se v teh primerih zagotavlja dovolj visoka
raven varstva pravic posameznikov, predlog zakona predvideva, da se obveznost določenega ravnanja
(namestitve vrat....) odredi v upravnem postopku.
Ker je z vrsto predpisov na določenih območjih prepovedana uporaba določenih vozil, vodnih in zračnih plovil,
za učinkovito varovanje državne meje pa je uporaba teh sredstev nujno potrebna, mora biti takšna izjemna
uporaba teh sredstev tudi na teh območjih dovoljena s specialnim predpisom (to je s tem zakonom).
TRETJE POGLAVJE
V desetem členu je opredeljeno označevanje mejne črte. Predlog zakona v tem členu sledi prejšnjemu zakonu in
enako določa, da je ministrstvo za zunanje zadeve naslovnik za zadeve, ki se nanašajo na označevanje mejne
črte. Označevanje mejne črte je praviloma skupno opravilo dveh sosednjih držav, zato je logično, da to vodi
državni organ, ki je že v osnovi pristojen za mednarodne zadeve, strokovno-tehnična opravila v zvezi z
označevanjem mejne črte pa bodo tudi v prihodnje (podobno rešitev je poznal prejšnji zakon) v pristojnosti
upravnega organa, pristojnega za geodetske zadeve. Sedaj je to geodetska uprava Republike Slovenije.
Določbe o postavitvah tabel, ki opozaijajo na članstvo v EU sosednje države, so neposredna implementacija
pravnega reda EU, druge določbe pa so namenjene zgolj zagotavljanju primerne označitve mejne črte, kar izhaja
tudi iz mednarodno sprejetih obveznosti Republike Slovenije.
V tem členu določitev mejne črte ni nikjer omenjena niti to ne pomeni nobene prejudikacije določitve meje med
Republiko Slovenijo in katero koli tujo državo. V nadaljevanju so tudi določbe, ki izvirajo iz nekaterih
mednarodnih obveznosti RS (vidnost mejne črte) in določajo pristojne organe. Nov zakon v tem delu sledi
določbam sedaj veljavnega zakona.
Ker je zakon primarno »naslovljen« na policijo, je v besedilu zakona ta državni organ imenovan eksplicitno,
drugi državni organi pa so navedeni glede na področje dela. S tem se zakon izogne morebitnim popravkom
zaradi spremembe naziva posameznega državnega organa.
Vil. členu predlog zakona za posamezne primere zaradi nacionalnega interesa predvideva, da je za varnost
državne meje potrebno prepovedati ali samo omejiti določene aktivnosti ob državni meji. V izhodišča predlog
zakona poskuša zagotavljati nemoteno varovanje državne meje, ne glede na to, kdo je vsakokratni lastnik
nepremičnin ob državni meji. Če zaradi opravljanja nalog nastane škoda, je povsem jasno, da jo je potrebno
poravnati, izključena pa je odškodnina zaradi tega, ker se določene aktivnosti ob državni meji (lov, ribolov, hoja,
letenje...) pod določenimi pogoji ne morejo izvajati ali ne smejo izvajati. Tu se zakon ne nanaša na omejevanje
lastninske pravice, temveč samo na določene aktivnosti, ki jih je zaradi javnega reda v določenem času potrebno
omejiti ali prepovedati.
Predlog v 12. členu sledi staremu zakonu o nadzoru državne meje, torej predvideva tudi preveijanje vplivov na
zagotavljanje ustrezne ravni varovanja državne meje zaradi morebitne gradnje novih objektov ob sami meji.
Izgradnja posameznih objektov, predvsem na območju neposredno ob mejni črti, bi lahko odločilno (negativno)
vplivala na varnostne razmere na tem območju, zato je nujno potrebno, da se pred morebitno gradnjo preveri tudi
vpliv bodočega objekta na varnostne razmere. Zakon za ustrezno varstvo pravic posameznikov in skupnosti
predvideva upravni postopek. Zakon o policiji eksplicitno določa, da je na I. stopnji za odločanje o zadevah
prehajanja državne meje pristojna policijska uprava, na II. stopnji pa generalna policijska uprava, čemur sledi
tudi predlog zakona in določa, daje v teh zadevah na I. stopnji pristojen direktor policijske uprave.
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Bistveno drugače kakor sedaj veljavni zakon pa osnutek novega zakona v 13. členu obravnava tako imenovani
mejni incident. Osnutek predvideva, da gre za mejni incident le v primeru, ko državni organi tujih držav
nedovoljeno posegajo v suvereno območje Republike Slovenije ter kadar gre za nedovoljeno poseganje v okolje
in prostor. Ker gre pri takšnem enkratnem dogodku lahko tudi za prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja v
skladu z notranjim pravnim redom, osnutek zakona predvideva le obveščanje ministrstva za zunanje zadeve. To
bo (v skladu s tem zakonom) dolžno ravnati tudi v skladu z mednarodnimi običaji, ki veljajo na tem področju.
Praviloma bo šlo za uradni protest.
ČETRO POGLAVJE
V členu 14 predloga novega zakona je urejeno, kaj se šteje za prestop državne meje, da se sme državno mejo
prestopiti samo na za to določenih mejnih prehodih, razen po uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma,
po katerem se sme notranje meje prestopati kjer koli. Takšna ureditev je povsem povzeta po schengenskem
pravnem redu. Edina izjema za prestop državne meje, po uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma pa
zunanje meje, je višja sila. Ne glede na to, daje zaradi višje sile dopustno prestopiti državno mejo kjer koli, pa je
o takšnem prestopu potrebno takoj obvestiti policijo. V praksi se namreč dogaja, da se državna meja prestopa
zaradi višje sile, vendar zaradi tega ne more in ne sme biti izvzeta kontrola oseb.
V 15. členu je določeno, da je možno notranjo mejo prestopati kjer koli in kadar koli. Ne glede na temeljno
načelo opustitve mejne kontrole na notranjih mejah pa tudi schengenski pravni red v II. odstavku 2. člena
schengenskega izvedbenega sporazuma pozna izjemo od tega načela. Zaradi zagotavljanja javnega reda ali
nacionalne varnosti lahko minister za notranje zadeve določi, da se sme notranja meja ali določen del notranje
meje prestopati le na za to določenih začasnih mejnih prehodih. Ker je takšna odredba mogoča le ob nenadnih
dogodkih, izbruhih hudih nalezljivih bolezni, redkeje pa ob vnaprej predvidenih varnostno zahtevnih dogodkih,
predlog predvideva, da se takšna odločitev objavi v sredstvih javnega obveščanja. Objava v Uradnem listu
Republike Slovenije bi bila verjetno prepozna.
V 16. členu so po schengenskem pravnem redu povzete določbe ekscepcije izvajanja mejne kontrole. Ne glede
na pravilo - ob prestopu državne meje je potrebno opraviti mejno kontrolo - se mejna kontrola v določenih
primerih v zračnem in pomorskem prometu ne opravlja.
V nasprogu s sedaj veljavnim zakonom, ki je poznal samo mejne prehode in pod določenimi pogoji dopuščal
dovoljeno prehajanje državne meje zunaj mejnih prehodov, nov osnutek prinaša nekaj novosti. V skladu s
schengenskim pravnim redom ni možno legalno prestopanje državne meje zunaj mejnih prehodov (razen zaradi
višje sile), zato nov osnutek po vzoru tujih zakonodaj predvideva tri različne vrste mejnih prehodov.
V 17. členu je po vzoru sedaj veljavnega zakona predvideno, da mejne prehode ustanovi vlada Republike
Slovenije. Ker pa se kategorije prometa preko posameznih mejnih prehodov in čas odprtja teh mejnih prehodov
pogosteje spreminjajo, je smiselno in racionalno, da je določitev obsega uporabe in časa odprtja v pristojnosti
ministra za notranje zadeve, ob soglasju z ministrom za finance in pristojnimi organi sosednje države. V praksi
se je namreč pogosto dogajalo, da je bilo zaradi potreb lokalnega prebivalstva ali drugih potreb in mednarodno
izraženega interesa potrebno spreminjati vladne uredbe, tako se je na primer ugodilo lokalnemu prebivalstvu in
podaljšalo obratovanje npr. mejnega prehoda Pavličevo sedlo še čez prvonovembrske praznike (s prvotno uredbo
je bil mejni prehod odprt do 31.10. v letu) ali za čas turistične sezone prekategoriziralo določene mejne prehode
za meddržavni promet v mejne prehode za mednarodni promet. Poudariti je potrebno, preko mejnih prehodov
Republike Slovenije potuje preko 180.000.000 potnikov na leto.
Novost pa sta tako imenovani mejni prehod za določen krog oseb in začasni mejni prehod.
V 18. členu se uvajajo mejni prehodi za določen krog oseb. Tako se sme za določen čas (za največ tri leta)
dovoliti prehajanje državne meje določenim osebam, ki imajo upravičen interes za takšno prehajanje (npr.
odročne kmetije, od koder je dostop do dnevnih potrebščin bližji skozi sosednjo državo ali pa imajo obdelovalne
površine na drugi strani meje) in bi pot preko običajnega mejnega prehoda pomenila bistveno oviro.
Predlog v 19. členu predvideva ustanovitev začasnih mejnih prehodov. Prehodi, ki spadajo v to kategorijo, so bili
do sedaj pravno urejeni z izdajo posebnega dovoljenja za prehod državne meje zunaj mejnega prehoda. Običajno
so bile to prireditve - pohodi ali začasna gradbena dela (predvsem jezovi, daljnovodi, mostovi in podobno). Čas
odprtja teh mejnih prehodov je omejen na 6 mesecev v 12 mesecih, razen za kmetijska, gozdarska in druga dela
ter opravila, za katera obstoji širši javni interes. Gradnja jezov, nasipov ali drugih objektov pogosto traja dlje kot
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šest mesecev, zato je potrebno, daje tak mejni prehod odprt dlje časa. Če se tak mejni prehod odpira na letališču
ali vzletišču, predlog zakona predvideva še dodatno soglasje uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo, kar
je logično, saj je ta uprava pristojna za nadzor zračnega prostora.
Ker za ustanovitev mejnih prehodov za določen krog oseb oziroma začasnih mejnih prehodov praviloma ni
ustreznega nacionalnega interesa, je logično, da povečani stroški, ki jih ustanovitev takšnega mejnega prehoda
povzroči, ne morejo bremeniti proračuna Republike Slovenije. Zato osnutek zakona v 20. členu predvideva, da
se v upravnem postopku, s katerim se tak mejni prehod ustanovi, predvidijo tudi stroški, ki bodo s tem za
proračunskega uporabnika nastali, in jih je pobudnik dolžan kriti, sicer se ustanovitev mejnega prehoda (ki bi
pomenil nepredviden proračunski izdatek) zavrne. O odprtju navedenih mejnih prehodov v soglasju z generalnim
direktorjem carinske uprave Republike Slovenije odločajo direktorji policijskih uprav.
V členu 21 je določena ureditev mejnih prehodov. V grobem, razen zahtev, ki izhajajo iz schengenskega
pravnega reda in so povzete po schengenski konvenciji, ni bistvenih sprememb med sedaj veljavno in bodočo
ureditvijo. Razumljivo je, da gospodarske družbe (ne glede na lastništvo), ki upravljajo letališča, pristanišča in
železnico, zagotovijo pogoje, da se lahko opravlja mejna kontrola, da zagotovijo dostop do svojih naprav,
zagotovijo brezplačen prevoz pri opravljanju nalog (npr. mejna kontrola na vlaku med vožnjo) in da brezplačno
sporočajo vozne rede ter obveščajo policijo o vseh spremembah voznih redov, poletih ali vožnjah mimo voznega
reda in podobno. Podobno ureditev, kot je zapisana v predlogu zakona, imajo tudi v nemžki in avstrijski
zakonodaji.
Skoraj enako kot sedaj veljavni zakon tudi nov predlog predpisuje območje mejnega prehoda. Gre za območje,
ki je z zornega kota zagotavljanja varnosti in ustreznega nadzora na državni meji potreben in ustrezen. Območja
mejnega prehoda nimajo le začasni mejni prehodi in mejni prehodi za določen krog oseb, ker ti, poleg začasnosti
in omejenosti uporabe, praviloma nimajo niti ustrezne infrastrukture. Določanje območja mejnega prehoda je v
primerjavi s sedaj veljavnim zakonom dvignjeno za eno raven navzgor. Po sedaj veljavnem zakonu je območje
mejnega prehoda z odločbo določil komandir policijske postaje, po novem predlogu pa je v skladu z zakonom o
policiji za to pristojen direktor policijske uprave. Obligatorno zakon predvideva le, da v območje mejnega
prehoda spada tudi železniški tir s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, od mejne črte do mejnega prehoda.
Določitev območja mejnega prehoda je pomembna z dveh zornih kotov. Na območju mejnega prehoda se
praviloma opravlja mejna kontrola in je torej območje mejnega prehoda tudi območje mejne kontrole, kjer je
gibanje oseb omejeno le na potnike in tiste, ki imajo za takšno zadrževanje upravičen razlog (tam zaposleni,
dostava pošte ...), na drugi strani pa je za postavljanje objektov na območju mejnega prehoda predhodno
potrebno preveriti, ali bi tako zgrajeni objekti na območju mejnega prehoda in njihova kasnejša raba morda
negativno vplivali na zagotavljanje ustrezne ravni mejne kontrole (iz varnostnih razlogov mora biti območje
mejnega prehoda čim bolj vidno, in ne zakrito, npr. z reklamnimi panoji ...).
V 23. členu je določen način označitve mejnih prehodov. Predlog, podobno kot sedaj veljavni zakon, predvideva,
da bo minister za notranje zadeve s podzakonskim aktom natančno opisal vsebino in podrobnejši način
postavitve opozorilnih in dopolnilnih tabel na mejnih prehodih.
V povezavi z 22. členom, ki določa območje mejnega prehoda, je tudi 24. člen, ki določa, da morajo osebe, ki se
nahajajo na območju mejnega prehoda, upoštevati odredbe oseb, ki opravljajo mejno kontrolo. Novost tega
določila je, da osebe, ki trajno ali začasno opravljajo svojo dejavnost na območju mejnega prehoda, ne
potrebujejo več posebnega dovoljenja za zadrževanje in gibanje na območju mejnega prehoda. Zadostuje, da ima
oseba upravičen interes (v skladu z 22. členom osnutka se na območju MP lahko zadržujejo potniki in druge
osebe, ki imajo upravičen interes), da se zadržuje na območju mejnega prehoda. Na to je vezana tudi kazenska
odgovornost, saj osnutek predvideva, da sme policist osebo, ki se neupravičeno zadržuje na tem območju,
kaznovati z denarno kaznijo, oseba pa mora tudi takoj zapustiti območje mejnega prehoda. Za zagotavljanje reda
je nujno potrebno pooblastilo policistov, da osebam izdajajo odredbe in navodila
Enako kot sedaj veljavni zakon tudi predlog nadaljuje prakso, ki je povezana z določitvijo območja mejnega
prehoda. V 25. členu je namreč določeno, da se sme za gradnjo na območju mejnega prehoda (v skladu s
predlogom pa tudi za spremembo namembnosti objekta) izdati ustrezno dovoljenje le, če je za to predhodno
pridobljeno ustrezno soglasje. Soglasje se ne izda, če bi objekt, naprava ali dejavnost ovirali izvajanje mejne
kontrole ali varnostnih ukrepov na državni meji. S to določbo se omejuje poseganje v prostor na varnostno
najobčutljivejšem območju - območju, kjer se zagotavlja nadzor državne meje. Ureditev sledi enakim ciljem kot
določba 12. člena predloga. O izdaji soglasja v upravnem postopku odloča direktor policijske uprave.
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Za posebne kategorije prometa (letalski, pomorski in železniški) so določene tudi nekatere posebnosti. V sedaj
veljavnem predpisu so bile te posebnosti urejene v več členih, v osnutku pa je v skladu s schengenskim pravnim
redom in po vzoru tujih držav to urejeno nekoliko poenostavljeno, vendar še vedno dovolj učinkovito. V
mednarodni praksi so se izoblikovala posebna pravila - običaji o poenostavljenem mejnokontrolnem režimu za
člane posadk, da se zagotovita čim bolj nemoteno delo in prevoz potnikov. Iz te poenostavitve izhajajo določene
dolžnosti poveljnika plovila (dati na vpogled seznam članov posadke in potnikov oziroma dati na vpogled potne
listine članov posadke) Dolžnost prevoznika je tudi, da zagotovi pogoje za opravljanje mejne kontrole tudi tako,
da poskrbi, da člani posadke in potniki ne zapustijo plovila, dokler mejna kontrola ni opravljena. V skladu s
pravnim redom EU je tudi, da so prevozniki dolžni naznaniti vsakogar, ki nima veljavnega dokumenta za prestop
meje.
PETO POGLAVJE
Mejna kontrola je temeljno pooblastilo za učinkovit sistem nadzora državne meje. Zagotovo sta prehod državne
meje in izvedba mejne kontrole tista točka, ko sta v neposredni koliziji interes posameznika, da se ne posega v
njegovo zasebnost in da se mu omogoči čim manj ovirano gibanje, ter interes države za zagotavljanje dovolj
visoke stopnje varnosti. Prav slednje se je ob intenzivnem boju proti terorizmu v marsikateri državi pokazalo kot
nujno potrebno. Pooblastila, ki jih ima policija (ali v skladu z osnutkom drug državni organ), načeloma ostajajo
enaka pooblastilom, ki jih za zagotavljanje dovolj visoke stopnje varnosti daje sedaj veljavni zakon, so pa
pooblastila v osnutku novega zakona, skladno z načelom določnosti, bolj natančno opredeljena in podrobneje
(lex certa) urejena.
V 27. členu je določena dolžnost posameznikov, da izročijo veljaven dokument za potovanje, da pojasnijo vse
okoliščine prehoda državne meje, da se ne skrijejo in ne zapustijo območja mejnega prehoda, dokler mejna
kontrola ni opravljena. Oseba, zoper katero se opravlja mejna kontrola, je v postopku dolžna sodelovati in se
ravnati po navodilih in odredbah oseb, ki opravljajo mejno kontrolo.
V 28. členu je določeno, kaj vse obsega mejna kontrola. Poleg predložitve veljavnih dokumentov in vnosa
določenih podatkov v potne dokumente (žig) zakon predvideva še osebno kontrolo, kontrolo prevoznega
sredstva in kontrolo stvari. Schengenski izvedbeni sporazum v 2. odstavku 6. člena natančno določa: »Kontrola
se nanaša tudi na vozila oseb, ki prestopajo mejo, ter kontrolo stvari, ki jih imajo s seboj«. Čeprav je podobno
ureditev poznal že sedaj veljavni zakon, je z vidika skladnosti slovenske zakonodaje z evropsko - schengensko
nujno potrebno, da imajo policisti pooblastilo tudi za kontrolo prevoznih sredstev in stvari. Ker je mejna kontrola
postopek, ki ob podrobnem preveijanju lahko traja tudi več časa, je potrebno, da imajo policisti za ta čas
možnost, da osebo zadržijo.
V drugem odstavku je določba, ki osebi, še preden policisti opravijo osebno kontrolo, kontrolo prevoznega
sredstva in kontrolo stvari, omogoča, da predloži blago, ki ga prenaša preko državne meje carinskemu organu,
pod pogojem, da je to fizično izvedljivo (le če opravljata kontrolo na mejnem prehodu policist in carinik v
neposredni bližini). S to določbo se preprečujejo možnosti za izogibanje postopkom o carinskih prekrških tistim
osebam, ki imajo pri sebi skrito blago in ga niso nameravale priglasiti carinskemu organu (tihotapljenje blaga),
pa ga ob kontroli odkrije policist.
V 29. členu so natančno razloženi nekateri pojmi iz 28. člena in tako so podrobno določena posamezna policijska
pooblastila. V osnutku, ki je v celoti skladen s pravnim redom EU in zagotavlja enaka pooblastila kot v drugih
državah, ki so že članice EU, predlog zakona sledi zakonodajam evropskih držav, ki predvidevajo možnosti za
jemanje prstnih odtisov in odtisov dlani ob mejni kontroli, saj je temu prilagojen tudi schengenski informacijski
sistem. Gre za pooblastilo sui generis, in ni v neposredni povezavi z pooblastilom po ZKP. Ukrep je nujen ter
postavlja sorazmeije med interesom posameznika o varovanju njegove zasebnosti ter interesom države po
zagotavljanju ustrezne ravni nadzora državne meje. S tem preverjanjem se odkrivajo iskane osebe ter osebe, ki
jim ni dovoljen vstop v državo, pa potujejo pod drugim imenom (ni nujno, da ima oseba ponarejene dokumente,
saj je možno, daje povsem legalno zamenjala ime ali priimek ali celo oboje). V nadaljevanju je mejna kontrola
natančno ločena od osebne preiskave, kije ukrep po kaznovalni zakonodaji.
Za izvajanje teh pooblastil smejo policisti uporabljati tudi ustrezne tehnične pripomočke. V praksi večina
evropskih policij, vključno s slovensko, na mejnih prehodih uporablja vrsto tehničnih pripomočkov. Večina je
namenjena identifikaciji oseb, pregledu vozil in odkrivanju ponarejenih dokumentov. Tako se v praksi za
identifikacijo oseb uporabljajo čitalniki dokumentov, prstnih odtisov ..., za pregled stvari in vozil endoskopi,
naprave za merjenje debeline materiala, rentgeni, teleskopske kamere, toplotne kamere, detektorji kovin ... , vse
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z namenom, da se odkrije, ali se morda preko državne meje ne prevažajo skrite osebe ali prepovedane stvari, in
vrsta tehničnih naprav za kontrolo pristnosti dokumentov.
V 30. členu je določeno, da je lahko pri pregledu navzoč lastnik oziroma posestnik stvari. Gre za povsem logično
vzporednost med preiskavo po kaznovalni zakonodaji in pregledom oz. preiskavo po ZNDM. Od volje
posameznika je torej odvisno, ali bo pri pregledu oz. preiskavi navzoč ali ne.
V 31. členu je natančno postavljena ločnica med tem zakonom in uporabo drugih predpisov, s katerimi se sme ob
drugih pogojih posegati v pravice in temeljne svoboščine posameznika.
V 32. členu predloga je predvidena možnost, da smejo policisti za nujno potreben čas zadržati osebe, ki
nameravajo ali so že prestopile državno mejo, da ugotovijo vsa potrebna dejstva in okoliščine prehajanja državne
meje ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo. Slednje določilo pomeni pooblastilo
policiji, da z najmanjšimi stroški uspešno zagotavlja ustrezno raven nadzora državne meje. Primarno je zakonska
omejitev časa odvzema prostosti omejena na nujno potreben čas in sekundarno na 48 ur. V primerih, ko tujci
prihajajo v RS preko letališč, po železnici ali v pomorskem prometu, redkeje pa v cestnem prometu, in ne
izpolnjujejo pogojev za vstop, jih je v skladu z določili zakona o tujcih prevoznik dolžan takoj odpeljati nazaj.
Slednje (takoj) v praksi pogosto ni možno, saj preprosto ni letalskih ali drugih povezav, s katerimi bi prevoznik
lahko izpolnil zahtevo zakona. Večina evropskih letališč ima znotraj letaliških stavb posebne prostore, ki so
namenjeni za zadržanje tistih tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo. Pogosto pa je potrebno začasno
zadržati tudi druge osebe, predvsem tujce, da se ugotovi, na kakšen način so vstopili v državo, ko še ni mogoče
ugotoviti, ali gre za prekršek ali ne (v skladu s predpisi o prekrških pridržanje zaradi razlogov za sum, daje bil
stoijen prekršek, ni mogoče). Poleg tega pa je to pomembno zaradi čim hitrejšega vračanja tujcev v tiste države,
iz katerih so nedovoljeno vstopili na ozemlje Republike Slovenije, pa so jih sosednje države dolžne sprejeti nazaj
na podlagi sklenjenih sporazumov o vračanju oseb (Slovenija ima sklenjene takšne sporazume z vsemi
sosednjimi državami).
V 33. členu je določeno, da se mejna kontrola opravlja praviloma le na območju mejnega prehoda. Če oseba
nedovoljeno prestopi državno mejo, se sme opraviti mejna kontrola tudi na območju ob sami mejni črti. Predlog
namreč predvideva, da mora biti oseba zalotena pri nedovoljenem prehodu in na tem območju tudi opravljena
mejna kontrola. Če oseba nedovoljeno prestopi državno mejo in pri tem ni zalotena, kasneje ni možno opraviti
mejne kontrole, temveč samo nekatera dejanja, ki spadajo v mejno kontrolo.
V 34. členu je predviden možen odstop od izvajanja mejne kontrole. Ta izjema je urejena drugače kot v sedaj
veljavnem zakonu. Razlog za spremembo je schengenski pravni red, kije na tej točki nenaklonjen kakršnim koli
izjemam. Zato odstopa od izvajanja mejne kontrole ni mogoče vnaprej odrediti v upravnem postopku, kot je bilo
urejeno v sedaj veljavnem zakonu, temveč je to lahko le izjema, ki jo odredi neposredni vodja zaradi
preprečevanja morebitnih nesprejemljivih motenj pri odvijanju prometa.
ŠESTO POGLAVJE
Ukrepi v notranjosti države so ena izmed temeljnih oblik nadzora državne meje in načel, ki jih prinaša 36. člen
predloga. Vse evropske države državne meje varujejo v grobem na dva načina - ob sami mejni črti in v
notranjosti. Izhajajoč iz geografskih značilnosti Republike Slovenije in relativne majhnosti ozemlja, je na
podlagi dosedanjih izkušenj (prava poplava ilegalnih migracij in nedovoljenih prestopov državne meje v letu)
jasno, da državne meje ni mogoče uspešno nadzorovati samo na območju ob mejni črti in na mejnih prehodih,
temveč so nujni tudi določeni ukrepi v notranjosti države. Podobno ureditev imata tudi Avstrija in Nemčija. Obe
državi poznata določeno »obmejno območje«, kjer lahko policisti izvajajo ukrepe enako kot ob sami mejni črti.
Za Slovenijo je sprejemljiva primerjava z deželo Bavarsko, ki je v deželni zakonodaji v celoti opredeljena kot
mejno območje in policistom daje pooblastila za učinkovit nadzor državne meje na celotnem območju. Osnutek
je sledil interesu države, da učinkovito nadzoruje državno mejo, na drugi strani pa, da v notranjosti države
omejuje pooblastila policije, ki so tako ožja kakor na sami meji, čeprav so pooblastila vezana le na mednarodne
prometne povezave in objekte, pomembne za čezmejni promet. Policisti smejo zaradi preprečevanja
nedovoljenega vstopa in bivanja na ozemlju RS, preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete (oboje
spada med temeljne naloge nadzora državne meje) pravico izvesti samo nekatera pooblastila, ki so sicer
vključena v mejno kontrolo.
SEDMO POGLAVJE
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V tem poglavju je urejen tisti del policijskega mednarodnega sodelovanja, ki je povezano z ukrepi za učinkovit
nadzor državne meje in prehajanje državne meje pripadnikov tujih varnostnih organov.
Osnutek v 36. členu, ki se nanaša na prehajanje državne meje tujih pripadnikov varnostnih organov, povzema
rešitve sedaj veljavnega zakona. Ker že sam pojav tujih varnostnih organov v uniformah, oboroženih ali z vozili,
označenimi z njihovimi simboli, v Republiki Sloveniji pomeni svojevrstno odstopanje od načela državne
suverenosti, je nujno potrebno, daje takšen odstop od suverenosti vezan na dovoljenje. Ker je policija po samem
zakonu pristojna za zagotavljanje varnosti, je primerno, da dovoljenje za vstop teh oseb izda generalni direktor
policije. Nekoliko mileje so postavljeni pogoji za vstop pripadnikov tujih varnostnih organov, ki spremljajo
predstavnike svoje države, saj lahko ob soglasju generalnega direktorja policije vnesejo in v RS nosijo
kratkocevno orožje in pripadajoče strelivo. Ob pogoju vzajemnosti pa lahko člani tujih varnostnih organov, ki so
člani uradnih delegacij na službenih obiskih v Republiki Sloveniji, nosijo uniformo in osebno orožje, če je le to
del uniforme (najpogosteje so to npr. meči).
Novost pa so različna pooblastila, ki bi jih pripadniki tujih varnostnih organov na podlagi 37. člena predloga
lahko izvajali v Republiki Sloveniji. Države podpisnice schengenskega sporazuma so se sporazumele, da
primanjkljaj, ki na področju varnosti nastane po ukinitvi kontrole na notranjih mejah, nadomestijo s tako
imenovanimi izravnalnimi ukrepi. Schengenski sporazum v l. poglavju III. dela obligatorno predvideva
minimalne standarde za določene oblike policijskega sodelovanja (prekomejno opazovanje, prekomejno
zasledovanje), dopušča pa možnost, da države podpisnice na bilateralnih podlagah te predpisane oblike razširijo.
Schengenski sporazum predpisuje tudi pretok informacij med policijami in priporoča delegiranje uradnikov za
zvezo. Za zasledovanje sporazum predvideva, da države podpisnice dajo izjavo, v kateri določijo način izvajanja
pravice do zasledovanja na ozemlju druge države, in dopušča možnosti za razširitev tega ukrepa na podlagi
bilateralnih sporazumov.
Osnutek zakona dopušča te sodobne oblike nadomestitve kontrole na notranjih mejah, se pa sklicuje na potrebne
mednarodne pogodbe. Osnutek tudi predvideva, da smejo ob pogoju vzajemnosti pripadniki tujih varnostnih
organov v Republiki Sloveniji nositi orožje in druga prisilna sredstva, smejo pa jih uporabiti le v silobranu.
V 38. členu je predvidena izmenjava uradnikov za zvezo. Pojem uradnik za zvezo je prevod pojma »liasson
officer«. V praksi poznamo vsaj tri temeljne tipe uradnikov za zvezo, odvisno od tega, kdo in za kakšno
poslanstvo jih napoti (npr. kot predstavnika preko DKP, neposredno k organu - mejni policiji ali policiji, k
mednarodni organizaciji ali ustanovi). Obveznosti, pooblastila, položaj in druge okoliščine so za vsako obliko
posebej urejeni z mednarodnim sporazumom.
OSMO POGLAVJE
Ker tehnološki razvoj zelo vpliva tudi na mejno kontrolo in druge ukrepe za učinkovit nadzor državne meje, je
osnutek predvidel tudi možnosti za namestitev avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav. Na območju
mejnega prehoda so te naprave namenjene predvsem zbiranju in preverjanju podatkov (npr. čitalniki registrskih
tablic in sočasno avtomatsko preverjanje v bazi ukradenih vozil), zagotavljanje varnosti na območju mejnega
prehoda in zagotavljanju nadzora nad gibanjem oseb na območju mejnega prehoda. Poudariti je potrebno, da je z
videonadzorom nadzorovanih že veliko javnih krajev. Temu sledi tudi osnutek zakona, zaradi varovanja osebnih
podatkov pa osnutek predpisuje tudi ravnanje s posnetim videomaterialom, kar je na drugih področjih še vedno
neurejeno. Vse osebe morajo biti na območju mejnega prehoda tudi primerno opozorjene, da se izvaja tudi
videonadzor, kamere pa morajo biti nameščene vidno.
Tako imenovano tehnično varovanje »zelene meje« se v prihodnosti, ob zniževanju cen in vse večji konkurenci
na trgu elektronske opreme na eni strani in vse dražji delovni sili na drugi strani, ponuja kot dobra, predvsem pa
(s stališča proračuna) ekonomična rešitev. Z ustrezno uporabo tehničnih sredstev je mogoče bolje nadzirati
državno mejo in učinkoviteje odkrivati nedovoljene prehode, po drugi strani pa racionalneje razporejati policiste.
Policija sme od oseb na podlagi 40. člena zbirati določene osebne podatke, ki se vodijo v določenih evidencah, ki
jih pozna ta predlog. Določeni podatki se smejo zbirati tudi avtomatsko. Za avtomatizacijo zbiranja in
preverjanja podatkov (v tujini so povsem običajni optični oziroma elektronski čitalniki potnih listin, registrskih
številk vozil, prstnih odtisov in odtisov dlani ...) je na trgu vedno več tehnične opreme, ki ob pravilni uporabi
zelo poveča pretok oseb skozi mejni prehod. S tem sta dosežena dva učinka - hitrejša in učinkovitejša mejna
kontrola ob racionalizaciji kadra. Evropske policije uporabljajo predvsem avtomatske čitalnike potnih listin in
prstnih odtisov, ki ob ustrezni programski opremi omogočajo takojšnje preverjanje v schengenskem
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informacijskem sistemu. Takšno preverjanje, z izredno kratkem odzivnim časom, omogoča ugotavljanje pogojev
za vstop oseb v državo in učinkovito odkrivanje iskanih oseb. Nenazadnje bo tudi Slovenija ob prevzemu
pravnega reda EU nujno vključena v schengenski informacijski sistem, zato je potrebno zagotoviti pravno
podlago za take načine zbiranja podatkov.
Za učinkovit nadzor na državni meji je potrebno tudi vodenje določenih evidenc osebnih podatkov, kot
predvideva 41. člen predloga. Glede na vsebinske spremembe določb, ki so v sedaj veljavnem zakonu dopuščale
prehajanje državne meje zunaj mejnih prehodov, je primemo spremenjeno tudi vodenje evidenc za te potrebe. Na
novo sta dodani evidenca oseb, zoper katere je bila izvedena mejna kontrola, in evidenca oseb, zoper katere so
bili izvedeni ukrepi v notranjosti države, natančno pa so določeni tudi osebni podatki, ki se smejo voditi v teh
evidencah, če so bili odvzeti.
DEVETO POGLAVJE
V tem poglavju so opredeljeni prekrški in predpisane ustrezne kazni. V 43. in 44. členu so predpisani prekrški,
za katere se sme izreči denama kazen v določenem znesku. Ob upoštevanju določil zakona o prekrških slednje
pomeni, da se te denarne kazni lahko izrečejo takoj na kraju prekrška, 45. člen pa predvideva dejanja in kazen za
tista dejanja, ki jih storijo pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb.
DESETO POGLAVJE
V 46. členu je predvideno, da minister za notranje zadeve podrobneje uredi postavitev tabel za označitev RS v
EU, postavitev tabel ob mejni črti, način in podrobnejše razloge za prepoved lova, ribolova, plovbe, leta letal in
gibanja ob mejni črti, postopke ob ugotovljenih mejnih incidentih, vzpostavitve mejnih prehodov na notranjih
mejah, načine in merila za določevanje območij mejnih prehodov, obliko in način postavitev tabel, ki označujejo
mejne prehode, obliko in način vnosa podatkov v potno listino (žigosanje) ter podrobneje namestitev
avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav. Minister lahko podrobneje uredi tudi način opravljanja mejne
kontrole, od uveljavitve novega zakona do izdaje podzakonskih predpisov pa veljajo podzakonski predpisi,
izdani na podlagi do sedaj veljavnega zakona, če niso v nasprotju z novim zakonom. S takšno dikcijo se delno
izognemo pravni praznini, ki bi nastala do sprejetja ustreznih podzakonskih predpisov.
V 47. členu je predvideno, da posamezna določila zakona začnejo veljati šele po polnopravnem članstvu RS v
EU, npr. določbe o notranji meji in določbe o označevanju notranjih meja, določbe, ki pomenijo prenos
pooblastila za opravljanje mejne kontrole na delavce carine, pa se prenehajo uporabljati. Prav tako se celotni IV.
in V. poglavje (prestop državne meje in mejni prehod ter poglavje o mejni kontroli) prenehata uporabljati na
notranji meji.
Vzroki, zakaj nekatere določbe sedanjega zakona, kot predvideva 48. člen, ostajajo veljavne še naprej, so
pojasnjeni že v uvodu. Gre za zahtevo strokovnjakov EU, s katero so pogojevali izjavo o skladnosti predloga s
pravnim redom EU. Vlada RS bo čim prej pripravila spremembe zakona o orožju, pri katerih bo področje, ki ga
ureja star ZNDM, vključila v orožno Zakonodajo, do takrat pa ne moremo dopustiti pravne praznine. Takšna
ureditev je le začasna, vendar nujno potrebna.
Kot vzrok za 49. člen pa je potrebno pojasniti, da je na zasedanju pododbora za notranji trg med EU in RS, v
dneh 21. in 22.2.2001, delegacija evropske komisije slovensko stran med drugim opozorila na določbe 87. člena
zakona o orožju, kjer je določeno prehodno šestmesečno obdobje za uveljavitev prepisov za državljane članic
Evropske unije. Komisija je Slovenijo spomnila, da mora biti »acquis« EU v celoti uporabljen od dneva pristopa
Slovenije k EU. Vsa odstopanja od tega pa morajo biti v skladu z dogovorjenimi postopki in podkrepljena z
resnimi razlogi. Evropska komisija je opozorila, da ni nobenega razloga, da določbe direktive 91/477 ne bi bile
uveljavljene ob vstopu v polnopravno članstvo. Po opozorilu smo evropski komisiji zagotovili, da bomo sporno
določbo na novo uredili v zakonu o nadzoru državne meje kot specialnem zakonu, ki ureja prehajanje meje, in
smo tako v novem zakonu v prehodnih določbah napotili na takojšnjo uporabo omenjenih členov zakona o
orožju. Evropska komisija je naše pojasnilo sprejela in se strinjala s takšno ureditvijo. Tudi ta določba bo prešla
v zakon o orožju ob prvih spremembah.
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Vlada Republike Slovenije meni, da Sporazum med Republiko
Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih ni v nasprotju
z Ustavo Republike Slovenije."

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2002-1811-0004
Številka: 080-00/2001-3
Ljubljana, 24.01.2002

Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da z ratifikacijo počaka do izreka mnenja
Ustavnega sodišča Republike Slovenije o skladnosti
navedenega sporazuma z Ustavo Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji dne 24.01.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN SVETIM SEDEŽEM O PRAVNIH
VPRAŠANJIH,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Matjaž Nahtigal, direktor Službe Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo,
- Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- dr. Iztok Simoniti, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Hkrati obvešča, da je Vlada Republike Slovenije v skladu z
drugim odstavkom 160. člena Ustave Republike Slovenije
poslala Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem
o pravnih vprašanjih v mnenje Ustavnemu sodišču Republike
Slovenije z naslednjim predlogom:
"Vlada Republike Slovenije predlaga Ustavnemu sodišču
Republike Slovenije, da na podlagi drugega odstavka 160.
člena Ustave Republike Slovenije in 70. člena Zakona o
Ustavnem sodišču izreče mnenje o skladnosti določb
preambule in členov od 1 do 14 Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih z Ustavo
Republike Slovenije predvsem z 7. in 41. členom Ustave.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim
sedežem o pravnih vprašanjih, podpisan v Ljubljani 14. decembra
2001.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
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18.

Republika Slovenija in Sveti sedež

5. člen

sta,

V pristojnost Katoliške cerkve sodi, da po normah kanonskega
prava podeljuje imenovanja in cerkvene službe.

izhajajoč iz Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
med pogodbenicama;
upoštevajoč, Republika Slovenija svojo ustavo, zlasti 7. in 41.
člen, Sveti sedež, dokumente 2. vatikanskega koncila in norme
kanonskega prava;
zavedajoč se pomena človekovih pravic ter zlasti ob
sklicevanju na mednarodno priznana načela svobode
mišljenja, vesti in verovanja;
izhajajoč iz večstoletne zgodovinske povezanosti med
slovenskim ljudstvom in Katoliško cerkvijo;

Imenovanje, sprejemanje odpovedi in premestitev škofov so v
izključni pristojnosti Svetega sedeža.
6. člen
Katoliška cerkev v Republiki Sloveniji ter njene pravne in fizične
osebe lahko svobodno vzpostavljajo in neovirano ohranjajo stike
s Svetim sedežem in med seboj.
Prav tako lahko tudi svobodno vzpostavljajo stike in sodelujejo s
škofovskimi konferencami, drugimi cerkvenimi ustanovami ter
drugimi organizacijami in pravnimi osebami, bodisi doma ali po
svetu.

sklenila naslednji sporazum:
1. člen
Republika Slovenija in Sveti sedež potrjujeta načelo, da sta država
Katoliška cerkev, vsaka v svoji ureditvi, neodvisni in samostojni,
> se zavezujeta k polnemu spoštovanju tega načela v svojih
Medsebojnih odnosih in k sodelovanju pri napredku človekove
°sebe in skupnega dobrega.
ln
lr

7. člen
Katoliška cerkev ima polno svobodo posedovanja lastnih sredstev
obveščanja in ima, enako kot druge pravne osebe, pravico dostopa
do vseh javnih sredstev obveščanja.

Katoliška cerkev v Republiki Sloveniji deluje svobodno po
kanonskem pravu, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

8. člen
Pravne osebe Katoliške cerkve lahko ustanavljajo združenja v
skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

2. člen
Republika Slovenija priznava pravno osebnost Katoliške cerkve.

Republika Slovenija priznava pravico vernikov, da v skladu z
normami in cilji, določenimi s kanonskim pravom, ustanavljajo
združenja, ki svobodno in javno delujejo. Pravni vidiki dejavnosti
teh cerkvenih združenj se urejajo v skladu z ustreznimi predpisi
Republike Slovenije.

Republika Slovenija priznava tudi pravno osebnost vseh
teritorialnih in personalnih cerkvenih institucij s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki imajo to osebnost po normah kanonskega
Prava. Cerkvena oblast jih mora v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije priglasiti pristojnemu državnemu organu, da
jih registrira.

Pravne osebe Katoliške cerkve lahko ustanavljajo fundacije, ki
delujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

3. člen

9. člen

Pravni red Republike Slovenije Katoliški cerkvi zagotavlja svobodo
delovanja, bogočastja in kateheze.

Pravne osebe Katoliške cerkve s sedežem v Republiki Sloveniji
lahko v skladu z zakonodajo Republike Slovenije pridobivajo,
posedujejo, uživajo in odtujujejo premičnine in nepremičnine ter
pridobivajo lastninske in druge stvarne pravice ali se jim
odpovedujejo.

Vsa izredna javna bogoslužna opravila in druga javna verska
zbiranja (romanja, procesije, srečanja) pristojna oblast Katoliške
cerkve v skladu s pravnim redom Republike Slovenije priglasi
Pristojnemu državnemu organu.

10. člen
4. člen

Katoliška cerkev ima v skladu z zakonodajo Republike Slovenije
in v skladu s kanonskim pravom pravico ustanavljati in upravljati
šole vseh vrst in stopenj, dijaške in študentske domove ter druge
izobraževalne in vzgojne ustanove.

Pristojna cerkvena oblast je izključno pristojna za vzpostavitev,
spremembo in ukinitev cerkvenih struktur, zlasti cerkvenih območij
(nadškofij, škofij, apostolskih administratur, personalnih in
teritorialnih prelatur, opatij), samostanov, župnij ter ustanov
posvečenega in družb apostolskega življenja.

Država bo podpirala ustanove iz prejšnjega odstavka ob enakih
pogojih, kot podpira druge tovrstne zasebne ustanove.

Nobena škofija Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji ne bo
obsegala ozemlja, ki je zunaj meja Republike Slovenije, in noben
del ozemlja Republike Slovenije ne bo pripadal škofiji, katere sedež
je zunaj Republike Slovenije.

18. februar 2002

Status dijakov, študentov in gojencev teh ustanov je izenačen s
statusom gojencev v javnih ustanovah.
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11. člen

14. člen

Pristojni državni organi in pristojni organi lokalnih skupnosti ter
pristojna cerkvena oblast sodelujejo pri ohranjanju in vzdrževanju
kulturnih spomenikov ter drugih kulturnih dobrin in arhivov, ki so
v cerkveni lasti.

Republika Slovenija in Sveti sedež bosta reševala sporazumno
po diplomatski poti morebitna razhajanja, ki bi lahko nastala pri
razlagi ali uporabi določb tega sporazuma.
Republika Slovenija in Sveti sedež si bosta nadalje prizadevala
obravnavati vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega
sporazuma, z namenom njihove sporazumne rešitve.

12. člen
V Republiki Sloveniji je zagotovljeno celovito spoštovanje verske
svobode posameznikom v bolnišnicah, domovih za ostarele,
zaporih in drugih ustanovah, v katerih je oteženo svobodno gibanje
oseb, ki se v njih nahajajo.

15. člen
Ta sporazum bo ratificiran v skladu s pravili vsake od pogodbenic
in bo začel veljati z izmenjavo listin o ratifikaciji.

Katoliška cerkev ima pravico do pastoralnega delovanja v teh
ustanovah v skladu z ustreznimi zakoni s tega področja.

Podpisano v Ljubljani, 14. decembra 2001 v dveh izvirnikih, od
katerih je vsak v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta
besedili v obeh jezikih enako verodostojni.

13. člen
Dobrodelne in socialne cerkvene ustanove in organizacije, ki se
ukvarjajo z dobrodelnostjo in družbeno solidarnostjo ter so
organizirane v skladu s slovensko zakonodajo, so glede olajšav,
pomoči in drugih spodbujevalnih ukrepov izenačene z drugimi
podobnimi dobrodelnimi organizacijami v državi.

Za Republiko Slovenijo:

Za Sveti sedež:

Dimitrij Rupel l.r.

Jean-Louis Tauran l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbijo resorna ministrstva, v katerih
pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v sporazumu.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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odstavka 8. člena in o črtanju besed »morebitna« in »iskanja« v
drugem odstavku 14. člena ter uporabi besede »njihove« v istem
odstavku ter naknadno še o spremembi formulacije prvega
odstavka 3. člena.

Sporazum je bil podpisan v Ljubljani 14. decembra 2001 v
slovenskem in italijanskem jeziku. Sporazum sta podpisala dr.
Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, in
nadškof Jean-Louis Tauran, tajnik za odnose z državami pri
Svetem sedežu.

Vlada RS je na 53. seji dne 6. decembra 2001 obravnavala Poročilo
o končanih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Svetim sedežem z osnutkom sporazuma in ga
sprejela. Istega dne je poročilo o končanih pogajanjih in besedilo
sporazuma obravnaval tudi Odbor za zunanjo politiko Državnega
zbora in ga podprl.

bistveni elementi za sklenitev sporazuma in uveljavitev
slovenskih stališč v pogajanjih
Pogajanja med delegacijo Republike Slovenije in delegacijo Svetega
sedeža za sklenitev sporazuma o pravnih vprašanjih so se začela
julija 1999. Osnova za pogajanja je bilo soglasje med delegacijo
Vlade Republike Slovenije in delegacijo Slovenske škofovske
konference, podpisano februarja 1999.

Sporazum ureja nekatera pravna vprašanja med Republiko
Slovenijo in Svetim sedežem. Pri tem izhaja iz dvojne narave
razmerja, ki na eni strani pomeni razmerje med državo Republiko
Slovenijo in Svetim sedežem kot entiteto, ki je subjekt
mednarodnega prava in ima Slovenija z njim vzpostavljene
diplomatske odnose (prva in druga alinea preambule ter prvi
odstavek 2. člena) in hkrati predstavlja vrh Katoliške cerkve. Po
drugi strani pa razčlenjuje vprašanja, ki se pojavljajo v razmerju
med državo Republiko Slovenijo in Katoliško cerkvijo v Republiki
Sloveniji (deino cerkvijo), ki je v skladu s slovensko ustavo
enakopravna z drugimi verskimi skupnostmi v Republiki Sloveniji
in deluje svobodno po kanonskem pravu v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije. Ker je ustava nad mednarodno
pogodbo, ustavnih določb seveda ni bilo smiselno vključevati v
sporazum. Se pa besedilo sporazuma na več mestih sklicuje na
pravni red Republike Slovenije, ki kot pravna kategorija zajema
celotno veljavno pravo v Republiki Sloveniji, vključno z ustavo.
Sporazum tudi dosledno upošteva 7. člen ustave, ki določa:
»Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so
enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.« V ostalem delu
besedila sporazum v bistvu predstavlja aplikacijo pravil in načel
7. člena ustave ter drugih relevantnih ustavnih določb na
najpomembnejše vidike delovanja delne cerkve v Republiki
Sloveniji.

Pogajanja so potekala v dveh krogih. Prvi krog pogajanj je bil
končan, ko je Vlada Republike Slovenije na svoji 150. seji dne 9.
marca 2000 sprejela usklajeno besedilo Sporazuma in pooblastila
takratnega vodjo slovenske delegacije Andreja Grasseliija,
državnega podsekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije, da parafira usklajeno besedilo. Zastoj je nastal
s pismom predsednika pogajalske delegacije Svetega sedeža
msgr. Edmonda Farhata z dne 15. maja 2000, s katerim je kot
Pogoj za parafiranje posredoval predlog oz. navodilo Svetega
sedeža za naknadno spremembo že usklajenega besedila.
Predlagan je bil popravek 5. alinee preambule in sicer uporabo
glagola »utrditi« namesto »potrditi«. Slovenska stran naknadnega
popravka ni sprejela, zaradi tega ni prišlo do parafiranja.
Po državnozborskih volitvah in oblikovanju sedanje vlade pod
vodstvom dr. Janeza Drnovška je bila s slovenske strani ponovno
izkazana pripravljenost za nadaljevanje pogajanj, ki je bila jasno
izražena že v koalicijski pogodbi in za tem s potrditvijo novih
Pogajalskih izhodišč na 21. seji Vlade RS dne 12. aprila 2001.
V na tej seji sprejeto spremenjeno besedilo osnutka sporazuma,
ki je predstavljalo izhodišče za nadaljevanje pogajanj, so bili
vneseni le popravki redakcijske narave, ki predstavljajo
natančnejši zapis tistega, kar sta obe strani mislili v pogajanjih.
Vlada Republike Slovenije je imenovala tudi novo sedemčlansko
pogajalsko delegacijo pod vodstvom dr. Matjaža Nahtigala,
direktorja Službe vlade za zakonodajo, in ji naložila, da nadaljuje
Pogovore z delegacijo Svetega sedeža za dokončno uskladitev
besedila sporazuma in v njih poskuša uveljaviti nekatere
spremembe besedila.

Sporazum se zaključuje z dvema, dejansko rutinskima določbama,
pri čemer je besedilo 14. člena kombinacija običajne diplomatske
kurtuazije in načela dobre vere, ki je eno od temeljnih načel
običajnega mednarodnega javnega prava in ga vsebuje tudi
ustrezna mednarodna konvencija (Konvencija o mednarodnem
pogodbenem pravu z dne 23. 5. 1969), katere član je tudi
Republika Slovenija. Določba zadnjega člena pa ureja način in
čas začetka veljave sporazuma.

Drugi krog pogajanj je potekal oktobra in novembra 2001 in bil
zaključen 30. novembra 2001, ko je apostolska nunciatura v pismu
izrazila soglasje o dokončni usklajenosti besedila sporazuma in
pripravljenost za parafiranje le-tega. Tako je z drugim krogom
pogajanj prišlo do uskladitve celotnega besedila, kar je omogočilo
podpis sporazuma. Slovenska delegacija je v pogajanjih uspela
uveljaviti pretežno večino s slovenske strani predlaganih
sprememb besedila, v nekaj primerih pa je v pogajanjih dosegla
kompromisno rešitev, ki po oceni pogajalske delegacije ni pomenila
vsebinskega odstopanja od intenc, zajetih v slovenskih
pogajalskih izhodiščih.

Sporazum ne predvideva ustanovitve posebnega organa, ki bi
spremljal njegovo izvajanje, niti drugih aktivnosti, ki bi neposredno
lahko povzročile nastanek novih finančnih obveznosti za
Republiko Slovenijo.

Tako sta obe delegaciji soglašali o črtanju 5. alinee preambule v
celoti, o uporabi ločila - vejice - v drugem odstavku 1. člena, o
uporabi besedne zveze »pravni vidiki« v drugem stavku drugega

Vlada Republike Slovenije bo v skladu z drugim odstavkom 160.
člena ustave sporazum poslala v presojo Ustavnemu sodišču.

18. februar 2002

Sporazum tudi ne predvideva oz. ne zahteva sprememb
zakonodaje ali drugih sestavin pravnega reda Republike Slovenije,
ki je tudi po tem sporazumu stvar suverenega odločanja Republike
Slovenije.
Sporazum ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije.
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naročilnica
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
naročam _

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717, Številka faksa: (01)47-89-856, ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

