
DRŽAVNI ZBOR REPUBUtt 
DOKU FACI J A 

državnega zbora republike Slovenije 

Ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-C) - skrajšani postopek - EPA 1270 - III 
p°ročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-D) 11 
" druga obravnava - EPA 1213 - III 

poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji 35 
(RePKRS) - enofazni postopek - EPA 1224 - III 
p°ročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 77 
ln Vlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnsm kombiniranem prevozu (BCZMPK) - EPA 1315 - III 
p°ročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o privilegijih in imunitetah 79 
Mednarodnega kazenskega sodišča (MSPMKS) - EPA 1326 - III 

poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, 99 
■"otokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in 
°Polnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu 

0 Savskem bazenu (MOSSB) - EPA 1340 - III 

p*edlog za sprejem avtentične razlage 
red log skupine poslancev za sprejem avtentične razlage prvega stavka 55.c člena zakona o javnih naročilih 101 

lUradni list RS, št. 36/04) (ORZJN55C) - EPA 1366 - III 

Letnik XXX Št. 76 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

kročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU 

katastrskega DOHODKA IZUKD-C) 

"Skrajšani postopek-EPA 1270-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka:435-05/99-3/11 EPA-1270-III 
Ljubljana,3.6.2004 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena člena poslovnika državnega zbora daje 
Odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka 

(ZUKD-C) 
(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
49. seji dne 2.6.2004 kot matično delovno telo, obravnaval predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku predložila Vlada Repjolike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 106. redni seji dne 3.5.2004 sklenil, da 
se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, obravnava po skrajšanem postopku 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Seji odbora so prisostvovale predstavnice Vlade Republike Slovenije, predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnik z 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predstavnik Sindikata kmetov 
Slovenije. 

Svoj predlog Vlada utemeljuje z naslednjim: 

Osnovno izhodišče izhaja iz dejstva, da se po letu 1988 nov izračun katastrskega 
dohodka ni izvedel, pač pa so se višine katastrskega dohodka po potrebi valorizirale, 
praviloma enotno za vse katastrske kulture.S tem se je nesorazmerje med višinami 
katastrskega dohodka za posamezne katastrske kulture postopoma povečalo. 

Ob tem relativno zapleten postopek za ugotavljanje katastrskega dohodka, zahteva 
ustanovitev občinskih strokovnih komisij in obsežno, lahko tudi dolgotrajno 
usklajevanje izračunov katastrskega dohodka med le-temi. 

Nakazana problematika nerealne ravni katastrskega dohodka se je po sprejemu 
Zakona o dohodnini, ki določa, da se med prihodek oziroma dohodke kmetije štejejo 
tudi drugi dohodki, ki jih ta prejme v povezavi z opravljanjem kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, še poglobila. 

Iz navedenih izhodišč izhaja glavni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev 
obstoječega zakona, ki je v: 

- poenostavitvi postopkov ugotavljanja in valorizacije katastrskega dohodka, 

-odprti možnosti letnega prilagajanja višine navedenega dohodka za posamezne 
katastrske kulture tekočim spremembam na trgu kmetijskih pridelkov in 

- uskladitvi izhodišča z novim sistemom obdavčitve dohodkov iz kmetijstva skozi 
dohodnino. 

Skladno z opisanimi nameni se v predloženih rešitvah : 

-splošno opredeljuje način določanja stroškov amortizacije za oblikovanje 
podrobnejših izhodišč za posamezne vrste osnovnih sredstev ki so predmet 
posebnih navodil; 

- eksplicitno določa možnost določitve negativnega zneska katastrskega dohodka 
kadar stroški presežejo višino tržnega prihodka; 

- razširja možnost izvedbe valorizacije tudi na primere,ko se spremenijo tehnologije 
pridelave in 

-sama izvedba postopka ugotavljanja katastrskega dohodka prenaša na republiško 
komisijo. 
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Med pomembnimi novostmi velja tudi navesti, da se podatke o katastrskem dohodku 
ponovno uvršča med podatke zemljiškega katastra. Poleg opisanih sprememb, so v 
besedilo vneseni določeni redakcijski popravki. 

Iz mnenja Zakonodajno-pravne Državnega zbora (v nadaljevanju ZPS), ki je 
skladno s prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni 
predlog izhaja, da glede skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ni pripomb. 

Z zakonodajno-tehničnega stališča pa je v zvezi s posameznimi določili, 
posredovana konkretna vsebinska pripomba k 4. in redakcijsko opozorilo k 6. in k 7. 
členu zakonskega predloga. 

v zvezi s 4. členom je navedeno, da bi bilo potrebno ponovno proučiti določbo, po 
kateri se valorizacija katastrskega dohodka izvede, če se vrednost katastrskega 
dohodka zaradi tehnologije pridelave spremeni za najmanj 10 %.Ni namreč jasno, na 
kakšen način je možno ugotoviti odstotek spremembe tega dohodka v navedeni 
povezavi.Hkrati omenjena dikcija ni povsem razumljiva v pogledu medsebojnih 
povezav okoliščin, navedenih v tem členu, ob možnosti različnih interpretacij v zvezi 
z uporabo veznika -in-,oziroma je z uporabo veznika -ter-namera predlagatelja 
nejasna. 

V nadaljevanju je redakcijsko opozorilo namenjeno določbama 6. in 7.člena, ki bi ju z 
nomotehničnega vidika bilo potrebno ustrezno zapisati kot spremembo 8. in 9. člena 
veljavnega zakona, kar lahko izvede ZPS v končni redakciji besedila. 

K predlogu zakona zakona, do izteka roka iz 129. člena poslovnika državnega zbora, 
sta amandmaje vložila poslanca Alojz Sok {k 4. členu) ter Franci Rokavec (k 4. in 
8. členu). 

Odbor je kot dodatno delovno gradivo prejel mnenje Komisije Državnega sveta za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 18.5.2004, ki je v razpravi predlog 
zakona podprla, po seznanitvi pa v svojem predlogu povzema pripombo Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije k 6. členu predloga zakona. 

Odbor je prejel še pripombe Sindikata kmetov Slovenije z dne 28. 5. 2004. 

V okviru druge obravnave je pred razpravo o posameznih členih, predstavnica 
predlagatelja dodatno obrazložila bistvene poudarke predloženega besedila. 

Razprava je bila osredotočena na določilo 4. člena in predloženi amandma odbora.S 
strani predsedujočega je bil v okviru obrazložitve predstavljen verjetnostni aspekt 
premosorazmeme povezave predvidene rešitve z mastrichskim kriterijem s tem,da bi 
se odmera oziroma valorizacija katastrskega dohodka predvidoma izvedla vsakič 
(vsako leto), v kolikor bo navedeni kriterij presežen. 

Posamezni člani odbora so predlogu izražali podporo. Zlasti se po izraženem mnenju 
zdi ustrezno, da se ob evidetnih visokih odstopanjih rasti cen in stroškov, glede na to, 
da se na ostalih področjih izvedejo uskladitve že ob relativno nizkih stopnjah 
navedenih odstopanj, ob uvedbi nižje stopnje mednje vključuje tudi področje 
kmetijstva.Ob tem je zlasti pomembno,da je predlog (3%)skladen z obstoječimi 
evropskimi kriteriji. 
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Posredovana je bila ugotovitev,da so evidentna občutna nesorazmerja med 
posameznimi vrstami katastrskega dohodka, ki ni realno ocenjen, zato je bilo 
pričakovati globlji poseg v določanje njegove višine.Nekatere razpravljalce je ob 
predloženem amandmaju odbora zanimalo spremno stališče Vlade, ker naj bi bile po 
pričakovanih ocenah cene na področju kmetijstva višje od v dopolnitvi predvidenih 
3.%. 

Poleg tega je bilo izpostavljeno vzporedno vprašanje vštevanja subvencij, oziroma 
izpada dohodka, ki ga besedilo ne omenja. Po izraženem mnenju ob tem ne gre 
prezreti pomembnosti definicije kriterijev in merodajnih statističnih podatkov, 
inflatornih gibanj oziroma ključnih podatkov institucij (morda kmetijskih), na podlagi 
katerih naj bi bila načrtovana primerjava izvedena. 

Na predlagatelja zakona je bilo naslovljeno tudi vprašanje o analitičnih učinkih 
predloga amandmaja odbora glede na to,da je bilo v osnovnem besedilu predlagano 
odstopanje v višini 10%, izdelano ob predvidenih učinkih in ob upoštevanju ustreznih 
analitičnih ocen. 

Predstavnica predlagatelja je v odgovoru poudarila, da je predvidena metodologija, 
ki bo upoštevala nove kriterije, ko bodo razpoložljivi primerni podatki; zaenkrat pa 
besedilo sledi obstoječi metodologiji (ki določa katere cene, kdaj in kako se 
uporabljajo),vsebovani v podrobnih navodilih kot sestavnemu delu obstoječega 
podzakonskega akta. 

V nadaljevanju je navedla,da izravnalna plačila za izpad dohodka niso predmet 
katastrskega dohodka iz razloga, ker katastrski dohodek razliko med tržnim 
prihodkom in stroški zgolj ugotavlja.Slednje je predlagatelja vodilo do odločitve, da je 
lahko znesek katastrskega dohodka negativen.Iz navedenih razlogov se subvencije, 
kot prihodek ne pojavljajo, pač se vključujejo v obravnavo dohodka šele na ravni 
zakona o dohodnini, oziroma pri ocenjevanju skupnega dohodka kmetije. 

Ob vprašanju dopustnosti spremembe odstotka kriterija je bil posredovan odgovor, 
da je bila v obstoječem zakonu določena raven kriterija v višini 50% (pre)visoka. 
Raven 10% je bila sprejeta iz razloga, ker gre pri katastrskem dohodku za 
povečevanje dohodkov na katastrsko kulturo iz različnih vrst proizvodnje, kar vedno 
dopušča določena odstopanja.Predvideni nižji odstotek ima za posledico pogostejšo 
izvedbo valorizacije, kar pa v smislu že navednega realnega približevanaj gibanjem v 
evropski praksi, ni negativno.Upoštevaje dano obrazložitev, prihaja do razkoraka 
med obema predlogoma le na prvi pogled 

Glede postavljenega vprašanja o predvideni izvedbi valorizacije za posamezno 
katastrsko kulturo na ravni Republike Slovenije v primerjavi z možno rešitvijo, ki 
predvideva izvedbo valorizacije v odvisnosti od spremenjenih cen kmetijskih, gozdnih 
proizvodov ali tehnologije je bilo navedeno, da je zakonsko besedilo pripravljeno na 
izhodiščih, ki predvidevajo vključitev spremenjene, posodobljene metodologije.Hkrati 
pa pripravljena zakonska podlaga predvideva uporabo obstoječe metodologije, ki jo 
predlagatelj šteje za ustrezno.Ob tem je predvidena nadgradnja obravnavanega 
določila, da se katastrski dohodek ugotavlja za posamezno katastrsko kulturo na 
ravni Republike Slovenije, v bistvu pojasnjevanje narave. Zakonsko besedilo namreč 
že v osnovni dikciji dopušča izvedbo valorizacije na ravni posamezne katastrske 
kulture, v primeru ko gre med posameznimi kulturami za velika odstopanja 
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V zaključku je bilo glede na izkazane pomisleke posredovano še pojasnilo, da Vlada 
pripravlja postopek in metodologijo, ki bi na novo opredelila kriterije in postopke za 
izračun katastrskega dohodka, sicer v okviru pavšalne ocene dejanskega dohodka 
vendar ob zasledovanju končnega cilja, da se navedeni dohodek v največji možni 
meri približa realnemu stanju v kmetijstvu. 

Ker v Evropski skupnosti trg določa obliko in vrsto kmetijske proizvodnje je 
potrebno spremembam hitro slediti, hkrati pa omogočiti, da se pavšalni dohodek 
sočasno spreminja in glede na dejansko stanje v naravi, ustrezno prilagaja. S tem je 
v bistvu označeno določeno prehodno obdobje, ki je potrebno za izvršitev 
prilagoditve v smislu ažurnega zasledovanja predvidenim spremembah tako 
strukture proizvodnje, kot cen v kmetijstvu. Po pričakovanjih bo na opisani način 
nova metodologija na obravnavanem področju precizirala ustrezna izhodišča, ki bodo 
celovit odraz dejanskega stanja v kmetijski pridelavi. 

Odbor je amandma k 4, členu, ki je razviden iz nadaljevanja poročila, sprejel. S tem 
je postalo brezpredmetno glasovanje o amandmajih, ki sta jih k navedenemu določilu 
vložila poslanca Alojz Sok in Franci Rokavec. 

V nadaljevanju odbor ni sprejel amandmaja k 8. členu, ki ga je vložil poslanec 
Franci Rokavec. Po mnenju predstavnice Vlade, ki amandmaju ni izrazila podpore, 
je namreč ustrezneje,da se podatki in ocene o naravni danosti vršijo na nivoju 
celotne države (in ne občine), kar poleg tega zagotavlja večjo stopnjo 
sistematičnosti. 

Glede realizacije redakcijskega opozorila ZPS, da bi bilo določbi S. in 7.člen z 
nomotehničnega vidika, potrebno ustrezno zapisati kot spremembo 8. in 9. člena 
veljavnega zakona, je odbor s sklepom sprejel predlog ZPS,da bo navedeni 
popravek izveden v končni redakciji besedila. 

V nadaljevanju je obor, k 4. členu , oblikoval in sprejel naslednji 

amandma: 
K 4.členu 

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V 7a. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede, če se spremenijo cene 
kmetijskih in gozdnih proizvodov, tehnologija pridelave ali materialni stroški, mora 
pa se izvesti, če se zaradi navedenih razlogov katastrski dohodek za posamezno 
katastrsko kulturo na ravni Republike S'ovenije spremeni za najmanj 3 %.« 

Obrazložitev 
S predlaganim amandmajem se bolj jasno opredelijo pogoji za valorizacijo, kriterij za 
obvezno valorizacijo pa določi na raven 3 % sprememb katastrskega dohodka. 
Dodatno se določa, da se kot kriterij za valorizacijo upošteva % spremembe 
katastrskega dohodka za posamezno katastrsko kulturo na ravni cele države. S tem 
se postopek valorizacije usklajuje z določbo četrtega odstavka 7b. člena, ki pravi, da 
se količnik za valorizacijo določi za vsako katastrsko kulturo posebej. 
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Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter vse predlagane člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje, pripravljen 
dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del poročila in navedeni amandma 
vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Ciril Pucko. 

PodsekretarkaDZ Predsednik 
MarijaStibiljl.r. CirilPucko, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA 

(ZUKD-C) 

1. člen 

V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št.23/76, 24/88 in 
Uradni list RS, št. 110/99) se v 4. členu črta drugi odstavek, v dosedanjem tretjem 
odstavku, ki postane drugi odstavek, pa se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Amortizacija se obračunava v znesku, ugotovljenem glede na nabavno oziroma 
napravno vrednost osnovnega sredstva in dobo možnega izkoriščanja.« 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

2. člen 

V 5. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»V primeru, ko materialni stroški presegajo znesek denarne vrednosti proizvodnje, se 
katastrski dohodek izkazuje v negativnem znesku.« 

3. člen 

V 7. členu se besedilo »obračunavajo kmetiiski in gozdni proizvodi« nadomesti z 
besedilom »denarna vrednost kmetijskih in gozdnih proizvodov določa«. 

4. člen 

V 7a. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede, če se sprenenijo cene 
kmetijskih in gozdnih proizvodov, tehnologija pridelave ali materialni stroški, 
mora pa se izvesti, če se zaradi navedenih razlogov katastrski dohodek za 
posamezno katastrsko kulturo na ravni Republike Slovenije spremeni za 
najmanj 3 %.«. 

5. člen 

V 7b. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo »na podlagi 
predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance « 
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6. člen 

V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Osnutek lestvic katastrskega dohodka za vse katastrske okraje izdela komisija 
Vlade Republike Slovenije, katero sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, 
pristojnega za okolje, prostor in energijo ter neodvisni strokovnjaki s področja 
ekonomije, kmetijstva, gozdarstva, geodezije in statistike, ki jih določi Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.« 

Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo. 

7. člen 

V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Komisija Vlade Republike Slovenije na podlagi prejetih pripomb izdela predlog 
lestvic katastrskega dohodka in ga predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije,« 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

8. člen 

V 11. členu se črta prvi odstavek. 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »D^avni zbor 
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije in objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Podatki iz lestvic katastrskega dohodka se z dnem uradne objave lestvic pripišejo 
vsaki parceli kmetijskega in gozdnega zemljišča v zemljiškem katastru glede na 
njeno površino, katastrsko kulturo, katastrski razred ter pripadajoči katastrski okraj 
Povezavo med lestvicami katastrskega dohodka in podatki zemljiškega katastra 
vzpostavi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Podatki o katastrskem 
dohodku se vodijo in vzdržujejo v zemljiškem katastru na način kot je določen za 
geode ^odatke.« 

9. člen 

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

^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SODIŠČIH 

(ZS-D) 

" ^uga obravnava - EPA 1213 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor zit notranjo politiko 

Številka: 700-04/93-16/21 FPA 

Ljubljana, 01. 06. 2004 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
daje Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-D) 

- druga obravnava - 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj) je predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (v nadaljevanju: predlog zakona) v 
zakonodajni postopek sicer vložila po nujnem postopku, vendar je kolegij 
predsednika Državnega zbora na svoji seji dne 07. 04. 2004 sklenil, da se predlog 
zakona o spremembah iri dopolnitvah zakona o sod'ščih obravnava po rednem 
postopku. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je tako predlog 
zakona obravnaval v drugi obravnavi in sicer na svoji 5i. redni seji dne 26 05 
2004. 

5. 
i Uni i 'J 2004 11 poročevalec, št. 76 



i IEL0VNA TELESA l 
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1. Predstavnik predlagatelja g. Karel Erjavec je k členom predloga zakona podal 
dopolnilno obrazložitev, v kateri je najprej predstavil razloge, zaradi katerih so 
predlagali sprejem predloga zakona po nujnem postopku in sicer: 

- zagotovitev učinkovitega pravnega sredstva zoper kršitev pravice do sojenja v 
razumnem roku; 

- postavitev pravnega temelja za posredovanje predhodnega vprašanja v 
sprejem Sodišču Evropskih skupnosti in 

- ureditev oglasne deske v smislu večje dostopnosti javnosti. 

Kot najpomembnejše cilje, ki jih je potrebno doseči s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami zakona, pa je navedel: 

- povečanje učinkovitosti sodišč in odprava sodnih zaostankov; 
- zagotovitev primerljivih kadrovskih, organizacijskih in varnostnih pogojev za 

načrtovanje in delovanje sodišč, glede na različne velikosti in potrebe sodišč; 
- zagotovitev možnosti za stalno in celovito izobraževanje zaposlenih v 

pravosodnih organih; 
- usklajenost določb zakona z določbami drugih predpisov. 

Izrazil je pričakovanje, da bo državni zbor kot zakonodajna veja oblasti podprl 
vlado pri določenih predlaganih rešitvah (predvsem v 6. členu predloga zakona), ki imajo 
za namen doseči povečanje učinkovitosti sodišč in odpravo sodnih zaostankov in 
po njegovem mnenju ne posegajo v sodno vejo oblasti. Poudaril je, da je 
učinkovitost sodstva pomembno družbeno vprašanje in da bi sprejem te novele 
zakona prispeval en majhen korak k hitrejšemu povečanju učinkovitosti sodstva ki 
je sicer dolgotrajen proces. 

2. Zakonodajno-pravna služba - ZPS je v svojem pisnem mnenju podala pripombe 
k nekaterim členom zakona, ki so bile skoraj v celoti upoštevane v sprejetih 
amandmajih odbora, razen pripombe k 20. členu, ki pa bo upoštevana v predloqu 
zakona o sodniški službi, ki je prav tako v zakonodajnem postopku. 

Predstavnik ZPS, g. Božo Strle je na seji posebej izpostavil naslednje člene predloga 

6. člen, pri katerem je opozoril na vprašljivo ureditev soglasja ministra za 
pravosodje k merilom za najmanjši pričakovani obseg sodnikovega dela in 
merilom za kakovost dela sodnikov z vidika njegovih zakonskih pristojnosti ki 
jih sprejme sodni svet, 
9. člen, pri katerem je opozoril na vprašljivo podelitev pooblastila ministru za 
pravosodje za sprejem meril za določanje števila sodniških mest z vidika 
njegovih ustavnih in zakonskih pristojnosti in 
20 člen, pri katerem pa je opozoril na vprašanje utemeljenosti in razmerja z 
veljavno določbo 40. člena ZS, ki določa opravljanje dela generalnega 
sekretarja na podlagi odredbe predsednika Vrhovnega sodišča in brez 
javnega razpisa. Prav tako je me.vl, da bi bilo potrebno glede na to, da je 
generalni sekretar VS funkcionar, v tem delu dopolniti tudi 40. člen zakona o 
sodniški službi - ZSS, ki je prav tako v zakonodajnem postopku. Predlagatelj 

7oif Z n^e30v0 Pr|P°mbo strinjal in zagotovil, da bo k dopolnjenemu predlogu ZSS predlagal sprejem ustreznega amandmaja. 

poročetalec,št. 76 12 5. junij 20°4 

J 



[ JELOVNA TELES A 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

3. Odbor se je seznanil tudi z mnenjem Komisije Državnega sveta za politični 
sistem, ki je predlog zakona podprla iz razloga, ker meni, da je zakon dobra 
podlaga, da bi se izboljšale razmere v sodstvu. Opozorila pa je tudi na strokovnost 
in odgovornost sodniškega poklica, ki bi moralo biti bolj prisotno v zavesti sodstva. 

4. V nadaljevanju seje so nato svoja mnenja predstavili predstavniki sodne veje 
oblasti, iz katerih pisnih mnenj in ustnih razprav je izhajalo, da sodstvo noveli 
zakona v takšnem besedilu nasprotuje. Vendar pa so predstavniki sodstva in 
predlagatelja glede ključnih in najbolj spornih vprašanj predloga zakona še pred 
sejo in tudi med njo dosegli soglasje, ki se odraža v sprejetih amandmajih odbora. 

5. Predstavnik Slovenskega sodniškega društva - SSD g. Aleš Zalar je v svoji 
uvodni besedi povedal, da SSD podpira vse tiste razloge za sprejem zakona, kot 
jih je predlagatelj v svoji dopolnilni obrazložitvi navedel kot podlago za nujni 
postopek. 

Izpostavil pa je tri področja, ki bi jih bilo po njihovem mnenju potrebno urediti na 
primernejši način in sicer: 

- soglasje ministra za pravosodje k merilom iz 6. člena predloga 
zakona, in predlagal, da naj minister k merilom poda mnenje, sodni svet 
pa naj o njih odloča z dvotretjinsko večino. Predlog so člani podprli s 
sprejetim amandmajem odbora. 

- izobraževanje sodnikov (26. člen predloga zakona), ker bi po mnenju SSD 
morali določati vsebino izobraževalnih programov za sodnike predstavniki 
sodne oblasti in ne izvršilne. Predlog na odboru ni bil upoštevan, ker bo 
imelo sodstvo zaradi sestave strokovnega sveta iz 26. člena še vedno 
odločilen vpliv pri oblikovanju izobraževalnega programa sodnikov. 

- fizično varnost sodnikov (25. člen predloga zakona), glede česar SSD meni, 
da bi ministrstvo za pravosodje moralo predpisati minimalne varnostne 
standarde s podzakonskim predpisom. Predlog so člani po podprli s 
sprejetim amandmajem odbora. Predstavnik predlagatelja je v zvezi s tem 
pojasnil, da bo naveden podzakonski akt izdan šele po opravljeni že 
naročeni analizi glede tega vprašanja. 

6. Predstavnik Sodnega sveta, g. Bojan Breznik je povedal, da je Sodni svet na 
posamezne člene predloga zakona podal pisne pripombe, iz katerih izhaja, da 
daje sodni svet k predlogu zakona negativno mnenje. Na seji pa je izpostavil 
predvsem naslednje: 

- 6. člen predloga zakona, glede katerega meni, da ministrstvo za 
pravosodje ne more dobiti pooblastila, da odloča o pravicah in dolžnostih 
sodnikov (o merilih za najmanjši pričakovani obseg dela in o merilih za kakovost dela 
sodnikov za oceno sodniške službe), ker je za to nalogo po naši ustavni ureditvi 
pristojen Sodni svet kot strokovni organ, 

- Sodni svet nima potrebnih kadrovskih in finančnih in drugih sredstev, da bi 
lahko opravljal naloge, ki mu jih nalagajo ustava in zakoni, zato predlaga, 
da državni zbor in vlada sodnemu svetu podelita tiste pristojnosti, da bo 
lahko opravljal svoje naloge, 

- ministrstvo za pravosodje še ni opravilo nobene analize, na podlagi katere 
bi se lahko določil obseg dela na posameznega sodnika, 

- merila za obseg sodniškega dela so vedno obstajala in sodni svet jih je 
vedno sprejemal z dvotretjinsko večino. 
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7. Predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije - VS RS, g. Marko 
Šorli je povedal naslednje: 

- Sodni svet je organ tako izvršilne kot sodne veje oblasti in je prevzel večino 
tistih funkcij, ki jih je pred 1995 letom opravljalo ministrstvo za pravosodje, 

- merila morajo biti instrument za ocenjevanje in za planiranje učinkovitosti 
sodišč, 

- VS RS se zavzema, da bi Sodni svet odločal tako o kadrovskih zadevah kot 
tudi nadziral učinkovitost sodnikov, 

- merila bi naj pripravile ustrezne strokovne organizacije, ki bi jih sprejel 
sodni svet, minister pa bi k njim podal svoje mnenje, 

- VS RS se je zavzemalo, da bi Center za izobraževanje v pravosodju - CIP 
(26. člen predloga zakona) ostal v organizaciji VS RS, glede na sedanje 
drugačne predloge, pa se zavzema, da naj bo v strokovnem svetu, ki bo 
določal program izobraževanja sodnikov prevladujoč vpliv sodnikov. 

8. Članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani) so se z rešitvami, ki jih je pripravila 
vlada v predlogu zakona in ki naj bi v prvi vrsti zagotovile povečanje učinkovitosti 
sodstva v večini strinjali ter o predlogu zakona veliko razpravljali in sicer 
predvsem glede: 

- vprašljive potrebe po uvedbi sodniških pomočnikov in glede zadostne 
zagotovljenosti finančnih sredstev za njihovo izobraževanje, 

- novih pooblastil ministrstva za pravosodje, ki so jih v veliki večini pozdravili, 
- vloge in položaja sodnega sveta, 
- menili so, da je državni zbor vedno sprejemal zakone, ki zadevajo sodstvo, 

na predlog stroke, vendar sodstvo žal še vedno ni dovolj učinkovito, zaradi 
česar so predlagali, da se tokrat posluša vlado in se njen predlog zakona 
podpre, 

- sodniški pomočniki predstavljajo vez med teorijo in prakso, 
- menili so, da sodišča velikokrat povsem nepotrebno zavlačujejo sodni 

postopek, 
- generalni sekretar Vrhovnega sodišča bi moral imeti v prvi vrsti 

menedžersko izobrazbo in znanja, 
- menili so, da je državni zbor ob sprejemanju zakonov s področja sodstva 

zmeraj spodbujal sodelovanje vseh akterjev v sodstvu, vendar žal brez 
uspeha, 

- predlog zakona je odziv na stanje v sodstvu, 
- sodstvo samo naredi veliko premalo za red v svojih vrstah, po načelu 

»vrana vrani ne izkljuje oči«, zato je odziv izvršilne in zakonodajne veje 
oblasti potreben. 
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9. Po zaključeni razpravi je odbor sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 2. členu 

V 2. členu se besedilo "2.a poglavja " nadomesti z besedilom " 1.a poglavja " 
besedilo "2.a poglavje " pa z besedilom "1.a poglavje 

Obrazložitev: 

Redakcijski popravek, upoštevajoč mnenje ZPS. 

K 6. členu 

Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih in napredovanjih 
sodnikov, o uvrstitvah v plačni razred, o predlogih za razrešitev sodnikov, o merilih za 
najmanjši pričakovani obseg in merilih za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške 
službe z dvotretjinsko večino vseh članov, če zakon ne določa drugače." 

Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje daje predhodno mnenje k predlaganim merilom iz 
prvega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 

Postopek sprejemanja meril je po predlagani ureditvi preveč zapleten. Upoštevati je 
potrebno, da Sodni svet imenuje komisijo, ki pripravlja merila, zato ni potrebno, da bi 
posebno komisijo imenoval še minister. Smotrno bi bilo kvečjemu to, da bi minister 
imenoval komisijo (vključevala bi predstavnike sodstva in zunanje strokovnjake), ki bi 
pripravila merila za potrebe odločanja s strani Sodnega sveta. 
Rešitev v predlagani obliki krni samoc ojnost in neodvisnost Sodnega sveta ter je v 
nasprotju z ustavnim načelom delitve oblasti. V prvi vrsti predvsem zato, ker sprejem 
meril veže na soglasje ministra, hkrati pa zaradi dejstva, ker naj bi minister s svojo 
komisijo imenoval enega člana Sodnega sveta, ki je pred tem o merilih že odločal kot 
član Sodnega sveta. 
Upoštevaje navedeno, bi bilo potrebno pristojnost ministra omejiti na dajanje 
predhodnega mnenja k predlaganim merilom, ki jih mora Sodni svet sprejeti z 
dvotretjinsko večino, ne glede na to ali je mnenje ministra pozitivno ali negativno. S 
tem, ko bi bil sprejem meril vezan na odločitev Sodnega sveta, ki bi morala biti 
sprejete z najstrožjo možno večino (8 od 11 članov), bi bii na primernejši način 
dosežen cilj, ki ga zasleduje predlagatelj zakona. 
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i 

K 8. členu 

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V drugem odstavku 35. člena se v 4. točki pika nadomesti s podpičjem ter dodata 
novi 5. in 6. točka, ki se glasita: 

" 5. z izvolitvijo za člana sodnega sveta, 
6. z dnem mirovanja sodniške funkcije po zakonu, ki ureja sodniško službo.". 

V zadnjem odstavku se besedilo "3. in 4." nadomesti z besedilom "3.,4., 5. in 6."." 

Obrazložitev: 

Upošteva se mnenje ZPS ter mnenje predsednika Višjega sodišča v Ljubljani. 

K 14. členu 

V 14. členu se besedilo "8. poglavje: Sodniški pomočniki, strokovni sodelavci, 
sodniški pripravniki, upravno tehnično in drugo sodno osebje" nadomesti z besedilom 
"8. poglavje: Uradniška delovna mesta in strokovno tehnična delovna mesta". 

Obrazložitev: 

Gre za terminološko uskladitev z ZJU. 

K 15. členu 

Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število sodniških pomočnikov, 
samostojnih sodniških pomočnikov in višjih sodniških pomočnikov. Sodniški 
pomočnik opravlja delo na uradniškem delovnem mestu pravosodni sodelavec, 
samostojni sodniški pomočnik na uradniškem delovnem mestu svetovalec v 
pravosodju in višji sodniški pomočnik na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec 
v pravosodju. 

Za pogoje za zasedbo delovnega mesta zgoraj navedenih uradniških delovnih mest, 
za napredovanje v višji naziv in za ocenjevanje se uporablja zakon, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev. Za napredovanje v višji plačni razred se uporablja zakon, ki ureja 
sistem plač v javnem sektorju."." 

Obrazložitev. 

Potrebno je upoštevati pripombe MNZ. ki opozarja na dosledno usklajenost s 
predpisi s področja urejanja položaja javnih uslužbencev ter zakon, ki ureja sistem 
plač v javnem sektorju za javne uslužbence. 
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K 16. členu 

V 16. členu se v prvem odstavku novega 53.a člena besedi "izdelavo odločbe" 
nadomesti z besedami "izdelavo osnutka odločbe". 

Besedilo novega 53. b člena se spremeni tako, da se giasi: 

"Pripravništvo za sodniškega pomočnika traja devet mesecev, pripravništvo za 
samostojnega sodniškega pomočnika pa eno leto. Izvaja se na sodiščih s položajem 
okrajnih in okrožnih sodišč. 

Pripravnik iz prejšnjega odstavka sklene delovno razmerje na sodišču, ki ima prosto 
delovno^ mesto za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega sodniškega 
pomočnika, v skladu z določbami zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 

Del pripravništva, ki ga je kandidat za pripravnika iz prvega odstavka tega člena 
opravil kot sodniški pomočnik ali samostojni sodniški pomočnik v skladu z zakonom, 
ki ureja pravniški državni izpit, v delu, ki ustreza predpisanemu programu 
pripravništva za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega sodniškega 
pomočnika, lahko minister, pristojen za pravosodje, na prošnjo kandidata, prizna kot 
opravljenega. 

Skupno število pripravniških delovnih mest za sodniške pomočnike in samostojne 
sodniške pomočnike letno določi minister, pristojen za pravosodje, glede na izkazane 
kadrovske potrebe po sodniških pomočnikih in samostojnih sodniških pomočnikih, o 
čemer predhodne pridobi mnenje predsednikov okrajnih in okrožnih sodišč. 

Državni izpit za sodniškega pomočnika se opravlja po zaključenem pripravništvu. 

Sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški pomočnik je dolžan po uspešno 
opravljenem državnem izpitu za sodniškega pomočnika ostati v delovnem razmerju 
na sodišču še najmanj za čas trajanja pripravništva, razen, če to ni možno iz razlogov 
na strani sodišča. 

Če sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški pomočnik po opravljenem 
državnem izpitu za sodniškega pomočnika ne ostane v delovnem razmerju na 
sodišču, pa niso podani razlogi iz prejšnjega odstavka, je dolžan povrniti stroške 
izobraževanja v višini seštevka plač ter ostalih osebnih prejemkov v času 
pripravništva. 

Vsebino, potek in program pripravništva za sodniškega pomočnika ter samostojnega 
sodniškega pomočnika ter vsebino in način opravljanja državnega izpita za 
sodniškega pomočnika oziroma samostojnega sodniškega pomočnika predpiše 
minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom." 

Obrazložitev: 

Potrebno je določno opredeliti status pripravnika za sodniškega pomočnika. 
Vprašanja, povezana s sklenitvijo, trajanjem oziroma prekinitvijo delovnega razmerja 
so urejena z veljavno delovno pravno zakonodajo. 
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K 17. členu 

V 17. členu se besedilo prvega odstavka spremenjenega 54. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

"Sodišča imajo strokovne sodelavce, ki opravljajo svoje delo na uradniških delovnih 
mestih kot: višji pravosodni svetovalec ali pravosodni svetnik." 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"Za pogoje za zasedbo delovnega mesta zgoraj navedenih uradniških delovnih mest, 
za napredovanje v višji naziv in za ocenjevanje se uporablja zakon, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev. Za napredovanje v višji plačni razred se uporablja zakon, ki ureja 
sistem plač v javnem sektorju." 

Obrazložitev: 

Potrebno je uskladiti status strokovnih sodelavcev s predpisi, ki urejajo položaj javnih 
uslužbencev in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. 

i K 20. členu 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Peti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče sekretarja sodišča, ki mora 
izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta svetnik v pravosodju. Zahtevana 
strokovna izobrazba je univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma 
magisterijem, pravne ali ekonomske smeri." 

Šesti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Vrhovno sodišče ima generalnega sekretarja, ki je funkcionar. Njegov položaj je 
urejen z odlokom državnega zbora, ki ureja uvrščanje funkcij v plačne razrede."." 

Obrazložitev: 

Na podlagi navedene zakonske rešitve menimo, da bo z navedenimi izobrazbenimi 
pogoji dosežena večja učinkovitost v zvezi z izvrševanjem zadev sodne uprave. 
Sekretarji, ki niso (nujno) sodniki, bodo v večjo pomoč predsednikom sodišč. V 
ospredje bodo prišla znanja, ki so potrebna pri pomoči v zvezi z vodenjem sodišč iz 
področja upravljanja javnih financ, javnih naročil ipd. S tem se delno upošteva 
mnenje sodnika g. Potočarja. 

K 22. členu 

V 22. členu se v novem tretjem odstavku 67 člena besedilo "predsednikov višjih 
sodišč" nadomesti z besedilom "predsedniKOv sodišč višje stopnje". 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek. 

j2004 
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K 25. členu 

Doda se nov 73.b člen, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom predpiše varnostne 
standarde poslovanja sodišč." 

Obrazložitev: 

Normativna ureditev na tem področju je nepopolna. Na podlagi Sodnega reda so 
sodišča dolžna izdelati oceno ogroženosti, ki bi ji morali biti prilagojeni tudi varnostni 
standardi. Na osnovi teh standardov bi bilo mogoče zagotoviti enotno ureditev in 
podporo fizičnega in tehničnega varovanja na sodiščih ter tudi pravila dolžnega 
ravnanja zaposlenih na sodiščih. Med minimalne varnostne standarde bi sodilo zlasti: 
vzpostavitev video nadzora, panik stikal, kontrole in identifikacije obiskovalcev 
sodišča in zaposlenih, notranja oprema razpravnih dvoran in zasliševalnic, posebni 
dostopi za stranke in zaposlene in drugo. Zaradi potrebe po zagotovitvi enotnih 
varnostnih standardov je nujno, da je ta pristojnost centralizirana, zato je predlagana 
vzpostavitev pristojnosti ministra za pravosodje za izdajo ustreznega predpisa na tem 
področju. 

K 26. členu 

V 26. členu se besedilo "Ministrstvo, pristojno" nadomesti z besedilom "Minister, 
pristojen". 

Obrazložitev: 
t 

Gre za redakcijski popravek, upošteva se pripomba ZPS, ne upošteva se pripomba 
Sodnega sveta in SSD. Mnenja smo, da bo imelo sodstvo še vedno odločilen vpliv pri 
oblikovanju programa za izobraževanje sodnikov in sicer preko strokovnega sveta, 
kjer ima sodstvo zadosten vpliv. 

K 27. členu 

V 27.členu se besedilo "V 75. člen j" nadomesti z besedilom "V drugem odstavku 75. 
člena". 

Obrazložitev: 

Upošteva se pripomba ZPS. Popravek je redakcijske narave 
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K 35. členu 

V 35. členu se v prvem odstavku novega 113.a člena besedilo "Kadar je odločba 
sodišča odvisna od rešitve predhodnega vprašanja glede razlage oziroma glede 
veljavnosti ali razlage aktov institucij, organov, služb ali drugih teles Evropske unije" 
nadomesti z besedilom "Kadar je odločba sodišča odvisna od rešitve predhodnega 
vprašanja glede razlage oziroma glede veljavnosti ali razlage prava Evropskih 
skupnosti". 

V drugem odstavku novega 113.a člena se besedilo "glede razlage oziroma glede 
veljavnosti ali razlage aktov institucij, organov, služb ali drugih teles Evropske unije" 
nadomesti z besedilom "glede razlage oziroma glede veljavnosti ali razlage prava 
Evropskih skupnosti", za besedo "sklep" in vejico pa se doda besedilo "v skladu z 
mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena" in vejica. 

V tretjem odstavku 113.a člena se za besedo "sklepom" doda besedilo "iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 

Sprememba prvega odstavka je delno vsebinske narave, z njo se na splošnejši način 
določi pravno področje, zaradi katerega lahko sodišče Republike Slovenije začne 
postopek predhodnega odločanja. Enako je določeno v predlagani spremembi 
drugega odstavka, s tem da je dodano še izrecno sklicevanje na omenjeno 
mednarodno pogodbo iz prvega odstavka tega člena. Navedba mednarodne 
pogodbe namreč pomeni, da se bo lahko v predhodno odločanje poslalo le vprašanje 
razlage prava Evropske unije v skladu z mednarodno pogodbo, ki natančneje ureja 
vprašanja, o katerih lahko v tem postopku odloči Sodišče Evropskih skupnosti. Ker 
še ni bila sprejeta Pogodba o Ustavi za Evropo, je tudi primerneje določiti pravilnejši 
izraz "Evropska skupnost" in ne "Evropska unija". 

V tretjem odstavku je predlagana določena vsebinska sprememba, iz katere izhaja, 
da pristojno sodišče Republike Slovenije izda le en sklep v zadevi predhodnega 
odločanja - sklep s katerim se zadevo pošlje v predhodno odločanje je istočasno tudi 
sklep, s katerim se prekine sodni postopek v konkretni zadevi. 

K 36. členu 

Črta se 36. člen. 

Obrazložitev: 

Ker so bila delovna mesta sodnega osebja že prevedena skladu z določbami ZJU, 
je navedeni člen nepotreben. 

 — :— 
poročevalec, št. 76 20 5- lunl' 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

K 37. členu 

Črta se 37. člen. 

Obrazložitev: 

Ker so bila delovna mesta sodnega osebja že prevedena v skladu z določbami ZJU, 
je navedeni člen nepotreben. 

K 40.členu 

V prvem odstavku 40. člena se beseda "enajstega" nadomesti z besedo "osmega". 

Drugi odstavek 40. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Sodni svet sprejme merila skladno z 28. členom zakona v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. Do sprejema meril se uporabljajo merila, ki so veljala na dan uveljavitve 
tega zakona". 

Obrazložitev: 

Potrebna je navedba pravilnega odstavka 53.b člena, tj. osmi odstavek (pripravništvo 
- podzakonski akt). Glede 2. odstavka se upošteva pripomba ZPS. 

K 41. členu 

Črta se 41 .člen. 
Obrazložitev: 

Upošteva se mnenje ZPS. 

7. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor 
pripravil tako, da je v predlog zakona za dr jgo obravnavo vključil vse sprejete 
amandmaje. 

8. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bila določena 
podpredsednica odbora mag. Majda Potrata. 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

Maksimilijan LAVRINC, l.r. 
Predsednik 
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EPA 1213-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SODIŠČIH 

1. člen 

V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, štev. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/00, 
26/01-PZ, 56/02-ZJU in 67/02-ZSS), se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi: 

"Sodniki morajo o pravicah in dolžnostih ter o obtožbah odločati brez nepotrebnega 
odlašanja, neodvisno in nepristransko." 

2. člen 

Za 13. členom se dodata naslov novega 1.a poglavja ter novi 13.a člen, ki se 
glasi: 

"1.a poglavje: Vrstni red reševanja zadev 

13.a člen 

Sodnik obravnava prednostne zadeve, ki so kot take določene z zakonom. 

Sodnik pri določitvi vrstnega reda obravnavanja drugih zadev lahko upošteva, 
poleg časa pripada zadeve na sodišče, tudi vrsto, naravo in pomen zadeve." 

3. člen 

Tretji odstavek 17. člena se črta. 

4. člen 

Za 17. členom se doda novi 17.a člen, ki se glasi: 

"17.a člen 

Na oglasni deski sodišča (v nadaljnjem besedilu: sodna deska) se objavi: 
- razporeditev sodnikov po določbi 14. člena tega zakona; 
- pravila dodeljevanja zadev po določbah tega poglavja in sodnega reda; 
- razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke in pri katerih javnost po 

zakonu ali odločitvi sodišča ni izključena; 
- druga sodna pisanja in razporedi narokov, za katere tako določa zakon; 
- druge podatke, za katere tako določa zakon ali sodni red. 
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Razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke in pri katerih javnost po 
zakonu ali odločitvi sodišča ni izključena, obsega: 
- opravilno številko in vrsto zadeve; 
- datum in uro začetka obravnave ali seje, o katerih se obveščajo stranke; 
- podatek o kraju in prostoru, kjer se bo opravila obravnava ali seja, o kateri se 

obveščajo stranke; 
- osebno ime sodnika ali predsednika senata, ki obravnava zadevo; 
- osebno ime stranke v postopku. 

Podrobnejša pravila za objavo podatkov na sodni deski se določijo v sodnem redu. 

Sodna deska je deska primerne velikosti, pritrjena na steno sodišča, ki je dostopna 
javnosti. Podatki na njej se lahko objavijo tudi v elektronski obliki na način, ki 
zagotavlja dostop javnosti. 

Če se podatki, objavljeni na sodni deski in v elektronski obliki, razlikujejo, se šteje, da 
so pravilni podatki, objavljeni na sodni deski. 

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraza "oglasna deska" oziroma 
"deska", če se nanašata na sodno desko, pomenita sodno desko." 

5. člen 

V tretjem odstavku 23. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi; 

"Popravek lahko zahteva najmanj tri dni pred volitvami." 

6. člen 

Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodni svet ima naslednje pristojnosti: 

- predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo; 
- predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika; 
- odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; 
- daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o 

zakonih, ki urejajo položaj,- pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč; 
- sprejme merila za najmanjši pričakovani obseg in merila za kakovost dela 

sodnikov za oceno sodniške službe, pri čemer upošteva zlasti vrsto in težo 
zadev, način rešitve ter sodelovanje strokovnih sodelavcev, sodniških 
pomočnikov in drugega sodnega osebja, na območjih, kjer živita avtohtoni 
italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi vodenje dvojezičnih 
postopkov; 

- obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki meni, da je bila 
kršena njegova zakonska pravica, kršen njegov neodvisni položaj ali 
neodvisnost sodstva, 

- ter opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.". 
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Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih in 
napredovanjih sodnikov, o uvrstitvah v plačni razred, o predlogih za razrešitev 
sodnikov, o merilih za najmanjši pričakovani obseg in merilih za kakovost dela 
sodnikov za oceno sodniške službe z dvotretjinsko večino vseh članov, če 
zakon ne določa drugače." 

V tretjem odstavku se za besedo "evidenco" doda besedilo: "ter najmanj enkrat 
letno obvešča Vrhovno sodišče Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za 
pravosodje". 

Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje daje predhodno mnenje k predlaganim 
merilom iz prvega odstavka tega člena." 

Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda novi 
sedmi odstavek, ki se glasi: 

"Sodni svet je sodiščem na njihovo zahtevo dolžan posredovati podatke iz 
četrtega odstavka tega člena v zvezi z odločanjem o pravicah in dolžnostih iz 
sodniške službe, ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, pa za izvrševanje 
zadev pravosodne uprave.". 

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek. 

7. člen 

V drugem odstavku 30. člena se za besedama "višjih sodišč" doda vejica in besedilo 
"za reševanje pritožb zoper ocene sodniške službe". 

V tretjem odstavku se črta vejica za besedama "okrožnih sodišč" in besede "za 
reševanje ugovorov zoper ocene sodniške službe". 

8. člen 

"V drugem odstavku 35. člena se v 4. točki pika nadomesti s podpičjem ter 
dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita: 

" 5. z izvolitvijo za člana sodnega sveta, 
6. z dnem mirovanja sodniške funkcije po zakonu, ki ureja sodniško službo. ". 

V zadnjem odstavku se besedilo "3. in 4." nadomesti z besedilom "3.,4., 5. in 
6." 
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9. člen 

V 38. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Pri določanju števila sodniških mest sodni svet upošteva: 

- merila, ki jih predpiše minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva 
povprečno število zadev, ki jih rešujejo sodniki posamezne vrste in položaja 
sodišč, v zadnjih treh letih pred letom, v katerem določi merila, ter utemeljeno 
pričakovane spremembe pripada zadev in 

- povprečen pripad zadev pri posameznem sodišču v zadnjih treh letih pred letom, 
v katerem se odloča o številu mest. 

Minister, pristojen za pravosodje, je dolžan usklajevati merila iz prejšnjega odstavka 
z gibanjem storilnosti sodnikov ter spremembami zahtevnosti in načina reševanja 
zadev. Rok in način usklajevanja se določi s podzakonskim aktom. 

Sodni svet je dolžan preverjati ustreznost števila sodniških mest po merilih iz 
drugega odstavka tega člena in o svojih ugotovitvah obveščati ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, ki lahko na tej podlagi predlaga spremembo števila sodniških mest." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se besede "istega 
sodnega okrožja" nadomestijo z besedami "območja istega višjega sodišča". 

10. člen 

V naslovu 6. poglavja se za besedo "vrhovnem" vstavi beseda "oziroma višjem". 

11. člen 

V prvem odstavku 40. člena se pred besedo "sekretarja" vstavi beseda 
"generalnega". 

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Določbi prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljata tudi za sodnike, 
dodeljene na delo na višje sodišče." 

12. člen 

V drugem odstavku 44. člena se beseda "funkcije" nadomesti z besedo "dolžnosti". 

13. člen 

V četrtem in v petem odstavku 46. člena se besedo "funkcijo" nadomesti z besedo 
"dolžnost". 
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14. člen 

Naslov 8. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"8. poglavje: Uradniška delovna mesta in strokovno tehnična delovna mesta." 

15. člen 

Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število sodniških 
pomočnikov, samostojnih sodniških pomočnikov in višjih sodniških 
pomočnikov. Sodniški pomočnik opravlja delo na uradniškem delovnem mestu 
pravosodni sodelavec, samostojni sodniški pomočnik na uradniškem 
delovnem mestu svetovalec v pravosodju in višji sodniški pomočnik na 
uradniškem delovnem mestu višji svetovalec v pravosodju. 

Za pogoje za zasedbo delovnega mesta zgoraj navedenih uradniških delovnih 
mest, za napredovanje v višji naziv in za ocenjevanje se uporablja zakon, ki 
ureja položaj javnih uslužbencev. Za napredovanje v višji plačni razred se 
uporablja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju." 

16. člen 

Za 53. členom se dodata nova 53.a in 53.b člena, ki se glasita: 

"53.a člen 

Sodniški pomočniki sprejemajo na zapisnik vloge ter izjave strank in po 
naročilu sodnika opravljajo manj zahtevna dela v zvezi s pripravo za glavno 
obravnavo oziroma za druga dejanja v postopku, pripravljajo obračun stroškov, 
izdelavo osnutka odločbe in opravljajo drugo delo v sodnem postopku po 
odredbi sodnika. 

Samostojni sodniški pomočniki in višji sodniški pomočniki vodijo postopke in 
odločajo v zadevah sodnega registra, vodijo izvršilne postopke in izdajajo 
sklepe o dovolitvi izvršbe za izterjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi 
izvršbe na podlagi verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih, 
varščinah in stroških postopka ter o sodnih taksah, odločajo na prvi stopnji o 
vpisih o katerih po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo ne odloča sodnik 
posameznik zemljiškoknjižnega sodišča in odločajo v zapuščinskih zadevah 
zakonitega dedovanja, v katerih je predmet dedovanja le premično premoženje. 

Samostojni sodniški pomočniki in višji sodniški pomočniki vodijo sodne 
pisarne in javne knjige kot organizacijske enote ter opravljajo druge zadeve v 
skladu z zakonom in sodnim redom. 

Zoper odločitev, ki jo izda samostojni sodniški pomočnik oziroma višji sodniški 
pomočnik, je vselej dovoljeno pravno sredstvo. 

O pravnem sredstvu iz prejšnjega odstavka odloči sodnik istega sodišča. 
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53. b člen 

"Pripravništvo za sodniškega pomočnika traja devet mesecev, pripravništvo za 
samostojnega sodniškega pomočnika pa eno leto. Izvaja se na sodiščih s 
položajem okrajnih in okrožnih sodišč. 

Pripravnik iz prejšnjega odstavka sklene delovno razmerje na sodišču, ki ima 
prosto delovno mesto za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega 
sodniškega pomočnika, v skladu z določbami zakona, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev. 

Del pripravništva, ki ga je kandidat za pripravnika iz prvega odstavka tega 
člena opravil kot sodniški pomočnik ali samostojni sodniški pomočnik v skladu 
z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, v delu, ki ustreza predpisanemu 
programu pripravništva za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega 
sodniškega pomočnika, lahko minister, pristojen za pravosodje, na prošnjo 
kandidata, prizna kot opravljenega. 

Skupno število pripravniških delovnih mest za sodniške pomočnike in 
samostojne sodniške pomočnike letno določi minister, pristojen za pravosodje, 
glede na izkazane kadrovske potrebe po sodniških pomočnikih in samostojnih 
sodniških pomočnikih, o čemer predhodno pridobi mnenje predsednikov 
okrajnih in okrožnih sodišč. 

Državni izpit za sodniškega pomočnika se opravlja po zaključenem 
pripravništvu. 

Sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški pomočnik je dolžan po 
uspešno opravljenem državnem izpitu za sodniškega pomočnika ostati v 
delovnem razmerju na sodišču še najmanj za čas trajanja pripravništva, razen, 
če to ni možno iz razlogov na strani sodišča. 

Če sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški pomočnik po opravljenem 
državnem izpitu za sodniškega pomočnika ne ostane v delovnem razmerju na 
sodišču, pa niso podani razlogi iz prejšnjega odstavka, je dolžan povrniti 
stroške izobraževanja v višini seštevka plač ter ostalih oseb! h prejemkov v 
času pripravništva. 

Vsebino, potek in program pripravništva za sodniškega pomočnika ter 
samostojnega sodniškega pomočnika ter vsebino in način opravljanja 
državnega izpita za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega sodniškega 
pomočnika predpiše minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim 
aktom." 

17. člen 

Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišča imajo strokovne sodelavce, ki opravljajo svoje delo na uradniških 
delovnih mestih kot: višji pravosodni svetovalec ali pravosodni svetnik." 
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Strokovni sodelavci v posameznih zadevah izven glavne obravnave zaslišujejo 
stranke, priče in izvedence, opravljajo zahtevnejše priprave za glavno 
obravnavo, poročajo na sejah senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb, pod 
vodstvom sodnika vodijo glavne obravnave, ter opravljajo drugo delo po 
odredbi sodnika. 

Za pogoje za zasedbo delovnega mesta zgoraj navedenih uradniških delovnih 
mest, za napredovanje v višji naziv in za ocenjevanje se uporablja zakon, ki 
ureja položaj javnih uslužbencev. Za napredovanje v višji plačni razred se 
uporablja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. 

Za strokovne sodelavce se smiselno uporabljajo določbe četrtega do sedmega 
odstavka 53. člena in četrtega ter petega odstavka 53. a člena." 

18. člen 

Besedilo 59. člena se glasi: 

"Število in vrste delovnih mest sodnega osebja za posamezna sodišča določi, glede 
na sprejet skupni kadrovski načrt za vsa sodišča, Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije. 

Merila za določitev števila delovnih mest iz prejšnjega odstavka določi in usklajuje 
minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom, glede na povprečno 
obremenitev in pričakovano storilnost za posamezno vrsto delovnih mest." 

19. člen 

V petem odstavku 60. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi "O dodelitvi 
sredstev odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije." 

20. člen 

"Peti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče sekretarja sodišča, ki 
mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta svetnik v pravosodju. 
Zahtevana strokovna izobrazba je univerzitetna ali visoka strokovna s 
specializacijo oziroma magisterijem, pravne ali ekonomske smeri." 

Šesti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Vrhovno sodišče ima generalnega sekretarja, ki je funkcionar. Njegov položaj 
je urejen z odlokom državnega zbora, ki ureja uvrščanje funkcij v plačne 
razrede." 

21. člen 

V petem odstavku 62. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

"Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in 
organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela sodišča." 
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22. člen 

Drugi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri izvajanju nadzora sodne uprave lahko predsedniki sodišč višje stopnje 
zahtevajo pisna pojasnila in poročila o izvajanju posameznih nalog ter 
pregledujejo sodne spise." 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje, lahko izvaja nadzor nad delom sodišč preko 
predsednikov sodišč višje stopnje tako, da zahteva: 

- predložitev podatkov o poslovanju sodišča ter o delu predsednika sodišča v 
zadevah sodne uprave; 

- predložitev pisnih pojasnil in poročil o organizaciji in nadzoru dela na 
sodišču in izvajanju posameznih nalog sodne uprave." 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedo 
"nanašata" nadomesti z besedo "nanašajo". 

23. člen 

V 70. členu se v prvem odstavku doda nov tretji stavek, ki se glasi: 

"Okrajna sodišča na sedežu sodnega okrožja imajo lahko samostojno službo za 
informatiko, več manjših okrajnih sodišč pa ima lahko skupno službo za informatiko." 

24. člen 

Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Stranka, ki meni, da sodišče krši njeno pravico do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja, lahko na predsednika sodišča, ki obravnava njeno zadevo, naslovi 
pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorstvena pritožba)." 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če predsednik sodišča na podlagi navedb v nadzorstveni pritožbi in na podlagi 
drugih podatkov, kadar je to potrebno, meni, da niso spoštovana pravila o vrstnem 
redu reševanja zadev ali zakonski roki za razpis narokov ali izdelavo sodnih odločb, 
lahko zahteva od sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, da brez odlašanja 
izdela poročilo, lahko pa zahteva tudi vpogled v spis. Če ugotovi nepravilnosti, pisno 
opozori sodnika, lahko pa tudi odredi prednostno reševanje zadeve in določi rok za 
opravo ustreznih procesnih dejanj. Če ugotovi, da je razlog za kršitev v 
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preobremenjenosti sodnika, lahko odredi predodelitev zadeve drugemu sodniku ali 
predodelitev drugih zadev oziroma izvedbo drugih ukrepov po zakonu, ki ureja 
sodniško službo. Če je nadzorstvena pritožba vložena v zvezi z zadevo, ki jo rešuje 
predsednik sodišča, jo slednji odstopi, skupaj s svojim poročilom, predsedniku 
neposredno višjega sodišča." 

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 

Če predsednik sodišča višje stopnje na podlagi navedb v nadzorstveni pritožbi ter 
poročila sodnika in predsednika sodišča iz prejšnjih odstavkov ter drugih podatkov 
meni, da je kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja oziroma, da niso 
spoštovana pravila o vrstnem redu reševanja zadev ali zakonski rok za razpis 
narokov ali izdelavo sodnih odločb, odredi prednostno reševanje zadeve, lahko pa 
tudi določi rok za opravo ustreznih procesnih dejanj ter rok za pripravo poročila 
sodnika o opravljenih procesnih dejanjih, ki ne sme biti krajši od osmih in ne daljši od 
Šestdesetih dni. Ce ugotovi, da je razlog za kršitev v preobremenjenosti sodnika, 
lahko predlaga predsedniku sodišča, ki zadevo obravnava, predodelitev zadeve 
drugemu sodniku ali predodelitev drugih zadev oziroma izvedbo drugih ukrepov po 
zakonu, ki ureja sodniško službo." 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

V sedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo "pravosodje " 
doda besedilo: "ter sodni svet", beseda "zahteva" pa se nadomesti z besedo 
Tahtoi/of-i1 

25. člen 

Za 73. členom se dodata naslov novega 9.a poglavja ter nova 73.a in 73.b člen 
ki se glasita: 

"9.a poglavje: Varnost na sodiščih 

73.a člen 

Pogoje za organiziranje in delovanje varnostne službe za zagotovitev varnosti 
sodnikov, drugih sodnih oseb, strank in udeležencev v postopkih ter za 
zagotovitev nemotenega poslovanja sodišča, vzdrževanje reda na sodišču, 
varovanje sodnih zgradb, funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih objektov 
m opreme ter za varovanje premoženja, določa Sodni red v skladu z zakonom 
ki ureja zasebno varovanje. 

73.b člen 

Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom predpiše varnostne 
standarde poslovanja sodišč." 
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26. člen 

74.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Minister, pristojen za pravosodje, ustanovi Center za izobraževanje v 
pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP), ki skrbi za strokovno izpopolnjevanje 
ter usposabljanje za delo v pravosodnih organih. 

Naloge CIP-a so: 
- izvaja izobraževanje sodniških pripravnikov; 
- organizira in skrbi za izvedbo pravniških državnih izpitov; 
- organizira in skrbi za izvedbo drugih preizkusov znanja za potrebe v 

pravosodju; 
- organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega izobraževanja 

sodnikov, strokovnih sodelavcev ter sodnega osebja; 
- izdaja strokovne publikacije. 

Za strokovno pomoč pri izvedbi nalog CIP-a se oblikuje strokovni svet, 
katerega člani so: 

- dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pravosodje; 
- en predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije; 
- en predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije; 
- en predstavnik Državnega pravobranilstva Republike Slovenije; 
- en predstavnik Sodnega sveta Republike Slovenije; 
- en predstavnik Slovenskega sodniškega društva; 
- en predstavnik Društva državnih tožilcev Slovenije 
- en predstavnik posamezne pravne fakultete v Republiki Sloveniji. 

Delo strokovnega sveta vodi minister, pristojen za pravosodje, ali po njegovem 
pooblastilu državni sekretar. 

Z aktom o ustanovitvi strokovnega sveta se določi sestava, naloge, način dela, 
sredstva in drugi pogoji za delo strokovnega sveta." 

27. člen 

V drugem odstavku 75. člena se za stavkom "Sredstva za delo okrajnih sodišč 
na območju posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v okviru 
finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva za delo okrajnih sodišč 
izkazujejo ločeno." doda besedilo "Predlog finančnega načrta okrožnih sodišč 
za delo okrajnih sodišč pripravi predsednik okrožnega sodišča na predlog 
predsednika okrainega sodišča najkasneje en riesec po sprejemu proračuna. 
Okrožna sodišča usklajujejo pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev po 
posameznih okrajnih sodiščih glede na potrebe okrajnih sodišč in skupno 
zagotovljena sredstva v proračunu. Večja okrajna sodišča so lahko samostojni 
proračunski uporabniki, če tako določajo javno finančni predpisi." 
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28. člen 

Za 75. členom se doda novi 75.a člen, ki se glasi: 

"75.a člen 

Predsednik okrožnega sodišča kot odredbodajalec po prejšnjem členu lahko svoje 
pristojnosti za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredb za 
plačilo v breme proračunskih sredstev organa in ugotavljanje pravice izterjave ter 
izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev, ki se nanašajo na 
posamezno okrajno sodišče, prenese na predsednika okrajnega sodišea. 

Oseba iz prejšnjega odstavka, pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je 
odredbodajalec. 

V primeru prenosa pristojnosti iz prvega odstavka, pooblaščena oseba odgovarja za 
zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi." 

29. člen 

V 85. členu se črta besedilo ", v drugih primerih pa le, če tako določa zakon, ali z 
dovoljenjem predsednika sodišča". 

30. člen 

V tretjem odstavku 93. člena se črta besedilo "2. točke". 

31. člen 

V 99. členu se v II/2 točki za besedama "nepravdnih zadevah" doda vejica in besedilo 
"če zakon ne določa drugače,". 

32. člen 

V 101. členu se v II/5 točki za besedo "pristojnost" doda besedilo "ter o predlogih za 
izdajo začasnih odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino". 

II/6 točka se spremeni tako, da se glasi: 

"v nepravdnih postopkih o zadevah, za katere tako določa zakon;" 

33. člen 

V 109. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

"Vrhovno sodišče Republike Slovenije vsako leto javno objavi poročilo o delu 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v preteklem letu, v katerem oceni izvajanje 
sodne oblasti." 
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i 34. člen 

V 111. členu se v drugem odstavku za zadnjim stavkom doda stavek, ki se glasi: 

" Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije." 

35. člen 

Za 113. členom se doda nov 113.a člen, ki se glasi: 

"113.a člen 

Kadar je odločba sodišča odvisna od rešitve predhodnega vprašanja glede 
razlage oziroma glede veljavnosti ali razlage prava Evropskih skupnosti, lahko 
sodišče izda sklep, s katerim predhodno vprašanje odstopi v odločanje 
Sodišču Evropskih skupnosti, v skladu z mednarodno pogodbo, s katero 
Republika Slovenija prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na institucije 
Evropske unije. 

Kadar je odločba Vrhovnega sodišča ali odločba drugega sodišča, zoper katero 
stranke v postopku ne morejo vložiti rednega ali izrednega pravnega sredstva, 
odvisna od predhodne rešitve vprašanja glede razlage oziroma glede 
veljavnosti ali razlage prava Evropskih skupnosti, je Vrhovno sodišče oziroma 
drugo sodišče dolžno izdati sklep, v skladu z mednarodno pogodbo iz 
prejšnjega odstavka tega člena, s katerim predhodno vprašanje odstopi v 
odločanje Sodišču Evropskih skupnosti. 

Postopek v zadevi, kjer je bil vložen predlog iz prvega ali drugega odstavka, 
sodišče s sklepom iz prvega ali drugega odstavka tega člena prekine do 
prejema predhodne odločbe, s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja 
prekinitev postopka v zadevi, o kateri sodišče odloča. Zoper sklep o prekinitvi 
ni dovoljeno vložiti rednega ali izrednega pravnega sredstva. 

Če je sodišče predhodno vprašanje odstopilo v odločanje Sodišču Evropskih 
skupnosti, sme s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja postopek v zadevi, 
o kateri sodišče odloča, do prejema odločbe o tem vprašanju, opravljati samo 
tista procesna dejanja in sprejemati samo tiste odločitve, ki ne dopuščajo 
nobenega odlašanja, če niso vezane na vprašanja, zaradi katerih je sodišče 
zaprosilo za predhodno odločanje, al» če ne urejajo dokončno pravnega 
razmerja. 

Če sodišče ne sme več uporabljati določbe, ki je bila razlog za njegov odstop 
predhodnega vprašanja in če predhodna odločba Sodišča Evropskih skupnosti 
še ni bila sprejeta, mora odstopljeno predhodno vprašanje brez odlašanja 
umakniti, razen, če obstajajo zakonski razlogi za nadaljevanje postopka. 

Predhodna odločba Sodišča Evropskih skupnosti je za sodišče obvezujoča. 

Sodišča posredujejo izvod predhodnega vprašanja in odločbe Sodišča 
Evropskih skupnosti o predhodnem vprašanju brez odlašanja v vednost 
Vrhovnemu sodišču." 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36.člen 
(člen je črtan) 

37. člen 
(člen je črtan) 

Rok za ustanovitev CIP 

38. člen 

CIP in strokovni svet se ustanovita v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

Preoblikovanje Centra za izobraževanje v pravosodju 

39. člen 

Z dnem začetka dela CIP-a po tem zakonu, preneha z delom Center za 
izobraževanje v pravosodju. Prevzem sredstev, pravic in obveznosti se uredi z aktom 
o ustanovitvi. 

Izdaja predpisov 

40. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonske akte iz drugega odstavka 
38. člena zakona, osmega odstavka 53.b člena in drugega odstavka 59. člena 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Sodni svet sprejme merila skladno z 28. členom zakona v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. Do sprejema meril se uporabljajo merila, ki so veljala 
na dan uveljavitve tega zakona". 

41. člen 
(člen je črtan) 

Začetek veljavnosti 

42. člen 

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

K PREDLOGU RESOLUCIJE 0 

PREPREČEVANJU KORUPCIJE V 

REPURLIKI SLOVENIJI (RePKRS) 

■ enofazni postopek - EPA 1224 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 212-05/04-33/1 EPA 1224-111 
Datum: 4.6.2004 

Na podlagi 42.,109., 126. in 171. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k predlogu Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS) 
- enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 51. redni seji, dne 
27.5.2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog Resolucije o preprečevanju 
korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS)(v nadaljnjem besedilu: predlog Resolucije), ki 
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Seje odbora se je udeležil predstavnik Vlade Republike Slovenije, Urada Vlade za 
preprečevanje korupcije, kot predlagateljice zakona in predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe. 

Odbor je bil pred sejo seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in z mnenjem 
Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem k predlogu Resolucije. 

Zakonodajna-pravna služba (v nadaljnjem besedilu: ZPS) je navedeni zakon proučila z 
vidika skladnosti 7 ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. 
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Ugotovila je, da predlagatelj v uvodnem delu najprej navaja, da so bila Izhodišča za 
pripravo Resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje korupcije v Republiki 
Sloveniji posredovana kot priloga k obrazložitvi Zakona o preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZPKor), v nadaljevanju pa nasprotno 
ugotavlja, da so bila posredovana v sprejem Državnemu zboru kot priloga ZPKor, 
vendar je ZPS ugotovila, daje poimenovanje neustrezno. 

ZPS poudarja, da je predlagatelja tako v pisnem mnenju kot tudi ustno opozorila na 
naravo in pomen posameznih predloženih dokumentov in tudi predlagala ustrezne 
spremembe. Pri tem je bil predlagatelj posebej opozorjen, da resolucija predstavlja le 
akt, ki ni pravno obvezujoče narave, saj predstavlja le politične usmeritve za reševanje 
zadevne problematike, kar bi bilo potrebno upoštevati pri oblikovanju besedila 
Resolucije. Ker je obravnavani akt predložen le v nekoliko spremenjenem besedilu, 
opozarja, da so politične usmeritve, ki naj bi jih Resolucija vsebovala, zapisane kot 
obvezujoči ukrepi (predvsem v VI, poglavju), ki pa jih bo treba še uzakoniti, če naj 
pravno učinkujejo. Iz teh razlogov bi kazalo celotno predloženo besedilo, zlasti pa VI. 
poglavje, ponovno proučiti, predvsem v tistem delu, kjer so ukrepi že zdaj oblikovani kot 
zakonska norma, kar utegne biti zavajajoče za pripravo zakonskih rešitev ter ponekod 
tudi preveč omejujoče. 

Poleg navedenega je ZPS dala na predlagano besedilo pripombe nomotehnične narave, 
ki veljajo za celotno besedilo resolucije, kot tudi pripombe po posameznih poglavjih. V 
zvezi z II. poglavjem je opozorila na definicijo pojma »korupcija«, ki jo vsebuje ZPKor, 
kar pomeni, da Resolucija tega pojma ne more razumeti drugače. V zvezi s III. 
poglavjem je menila, da bi kazalo proučiti, ali naslov poglavja in uvodni stavek ustrezata 
vsebini poglavja, ki vsebuje v pretežni meri načelna stališča. Resolucija je skladno s 
poslovniškimi določbami namenjena predvsem oceni stanja in določanju politike na 
posameznih področjih, zato določanje pogojev v njej ni ustrezno. V zvezi s V. poglavjem 
je opozorila, da se predlagatelj v zvezi z vrsto in obsegom korupcije sklicuje na uradne 
podatke o stopnji in obsegu korupcijskih kaznivih dejanj, razvidnih iz policijskih statistik. 
Pri tem ugotavlja, da obsegajo korupcijska kazniva dejanja sedem kaznivih dejanj po 
Kazenskem zakoniku, ki pa jih ne navaja. Ta kazniva dejanja bi zato kazalo posebej 
navesti zaradi celovite predstavitve kaznivih dejanj, ki jih je šteti za korupcijo in jih ta 
resolucija obravnava. Poleg tega bi kazalo tabelo v delu, ki predstavlja odstotek 
raziskanosti kaznivih dejanj, dopolniti.saj ni jasno razvidno, ali se nanaša na prikaz vseh 
kaznivih dejanj ali le na kazniva dejanja korupcije, prav tako pa je potrebno navesti tudi 
vir v tabeli vsebovanih podatkov. V zvezi s VI. poglavjem pa je menila, da bi bilo 
potrebno z vidika narave resolucije, ki narekuje politične usmeritve pri reševanju 
določene problematike, ponovno proučiti naravo predlaganih ukrepov in njihovo 
izvedljivost. V zvezi z VIII. poglavjem pa ZPS ugotavlja, da so naloge Komisije za 
preprečevanje korupcije določene konkretneje kot jih opredeljuje ZPKor, kar predstavlja 
pravno nesistemsko ureditev. Posebej je opozorila, da ZPKor (13. člen) nalaga Komisiji 
za preprečevanje korupcije poročanje o svojem delu enkrat letno, medtem ko Resolucija 
kot splošni politični akt nalaga dodatna poročanja. Določanje obveznosti priprave 
akcijskega načrta kot posebne naloge Komisije za preprečevanje korupcije z Resolucijo 
je po mnenju ZPS vprašljiva, zlasti glede na to, da ZPKor takšnega akta ne predvideva. 
Pripravo tega akta je sicer možno vključiti med sistemsko-analitične naloge komisije iz 
16. člena ZPKor, vendar je lahko rešitev, predlagana v Resoluciji, le usmerjevalne 
narave. V povezavi s tem je vprašljivo tudi natančno določanje vsebine akcijskega 
načrta (npr. konkretni cilji posameznih predvidenih ukrepov, nosilci njihove izvedbe, roki 
za realizacijo ukrepov, pričakovani stroški, dejavniki tveganja, kriteriji uspešnosti). 
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Dodatno je opozorila tudi na navedbo, da lahko Komisija za preprečevanje korupcije v 
poročilu poda predlog za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja oziroma 
nekvalitetnega izvajanja Resolucije v državnih organih glede na to, da je Resolucija, kot 
že navedeno, le akt usmeijevalne narave in nima moči zakonske norme. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem je soglasno 
podprla predlog Resolucije v smislu učinkovitejšega izvajanja zakonodaje in 
doslednejšega spoštovanja načel pravne države. V svojem mnenju je opozorila na 
visoko stopnjo korupcije predvsem na področju opustitev dolžnega ravnanja. 
Zakonodajni ukrepi bi morali določiti nezdružljivost istočasnega članstva javnih 
funkcionarjev v nadzornih organih javnih zavodov. Organi odkrivanja, pregona in sojenja 
pa bi morali popularizirati uspešnost svojega delovanja, kar bi se pozitivno odrazilo tudi 
na področju preventivne dejavnosti in večjega zaupanja državljanov v pravni sistem. 
Zato komisija podpira proučitev vprašanja obrnjenega dokaznega bremena. Z 
zakonodajnimi ukrepi naj bi omogočili enakopraven položaj novinarjev v razmerju do 
lastnikov medijev, kar je pogoj za to, da se bo lahko oblikovalo neodvisno, objektivno, 
strokovno in nepristransko javno mnenje. 

* * Ur 

Na seji je odbor v okviru enofaznega postopka v skladu s 171. členom poslovnika 
državnega zbora opravil splošno razpravo o predlogu Resolucije ter razpravo in 
glasovanje o njegovih posameznih delih oziroma poglavjih in amandmajih. 

Predstavnik vlade je uvodoma predstavil osnove in izhodišča za izdelavo Resolucije in 
usmeritve ter ukrepe za izvajanje v njej zastavljenih ciljev. Pri tem je poudaril, da 
predstavlja Resolucija skupaj z že sprejetim ZPKor, ki se bo začel v celoti uporabljati po 
dokončnem konstituiranju Komisije za preprečevanje korupcije in sprejetju njenega 
poslovnika, temeljni strateški dokument. Predlog Resolucije na celovit in strateško 
dolgoročen način obravnava korupcijo in vzroke za njene pojavne oblike. Predvideva, da 
se z ukrepi, primernimi času, prostoru in razmeram, ki vladajo v Sloveniji, na vseh 
področjih vsi akterji zavežejo k boju proti korupciji. Predlog resolucije vsebuje vse, kar je 
v tem trenutku v Republiki Sloveniji znano o korupciji. Je mednarodno primerljiv z vsemi 
ukrepi, ki so jih že ali pa jih države še sprejemajo na tem področju. Je natančen, 
konkreten in precizen dokument glede na svojo politično naravo. V zvezi z mnenjem 
ZPS, ki gleda kritično na konkretnost resolucije kot akta, je poudaril, da naj bi državni 
zbor z njenim sprejetjem omogočil, da se boj proti korupciji odvija sistemsko, z jasno 
določenimi cilji in perspektivo, da bo v bodočnosti korupcija v Sloveniji postopoma 
izginjala in se bomo lahko čez čas pridružili tistim državam, ki nam v tem smislu služijo 
za vzgled. Predlog Resolucije ne krši načela delitve oblasti, ne ustanavlja paradržavnih 
institucij, ne posega v pooblastila drugih organov, ampak dejansko poskuša na razumen 
način razlagati, reševati in oceniti stanje na tem področju in predpostavke za njeno 
omejevanje. Na tej podlagi predlaga 171 zakonodajnih, institucionalnih in praktičnih 
ukrepov, ki se nanašajo na vse sektorje naše družbe, od politike in državne uprave do 
organov pregona in odkrivanja ter sojenja kaznivih dejanj do medijev in civilne družbe ter 
gospodarstva. Poudaril je, da se vlada strinja z mnenjem ZPS v delih, za katere se 
predlagajo tudi amandmaji odbora. 

Predstavnica ZPS je uvodoma pojasnila, da je ZPS že v okviru sprejemanja 
protikorupcijskega zakona napotila vlado kot predlagateljico na formalni pristop v izvedbi 
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Resolucije kot usmerjevalnega akta glede koordinacije aktivnosti na področju korupcije. 
Pri tem je ZPS opozorila na možnosti in cilje, ki jih imajo nacionalni programi in 
resolucije. ZPS ni vnaprej odobrila v njej zapisane vsebine. Glede vsebine resolucije je 
opozorila, da je resolucija akt politične narave in zato ni neposredno pravno obvezujoča 
oziroma nima pravnih učinkov, kljub temu, da vsebuje politične usmeritve. ZPS je v zvezi 
s tem dodatno opozorila na konkretne ukrepe, ki so v njej zelo trdo in normodajno 
zapisani v okviru VI. poglavja. To še ne pomeni, da s sprejemom resolucije ti ukrepi 
postanejo pravna norma, pač pa zgolj politična usmeritev, tuSi za zakonodajalca. 
Zakonodajalec je dolžan v skladu z usmeritvami resolucije razvijati in pripravljati 
zakonodajo na tem področju, kar velja tudi za vlado kot glavnega pripravljalca 
zakonodajnih programov preprečevanja korupcije. 

Poudarila je, da je dala ZPS v tem delu vrsto pripomb, ki niso zajete v predloženih 
amandmajih. Opozorila je, da so v predlogu Resolucije zelo natančno napisane 
prepovedi ali zapovedi v primeru njenega sprejetja, ki še ne predstavljajo pravne norme. 
Glede drugih posameznih pripomb ZPS je menila, da so ustrezno vključene v 
predložene amandmaje. 

Posebej je opozorila tudi na VIII. poglavje, ki določa mehanizem za poročanje in 
sledenje izvrševanju obveznosti iz Resolucije in se zgleduje po nacionalnih programih. 
Resolucija je sama po sebi akt politične narave, zato je vprašljivo poročanje v primeru, 
ko se oddajajo naloge, ki so sicer Komisiji za preprečevanje korupcije dane z zakonom. 
Te naloge bi se lahko oddajale samo v tistem delu, v katerem predstavljajo izvrševanje 
določenih nalog na podlagi Resolucije, sicer pa ne. Posebej je opozorila na obveznost 
oziroma pristojnost, ko je v okviru poročanja treba podati tudi predlog za uveljavljanje 
odgovornosti zaradi neizvajanja oziroma nekvalitetnega izvajanja Resolucije v državnih 
organih. Takšen predlog bo lahko dan le v okviru zakonodaje pa tudi izvršljiv bo le v 
njenem okviru. S tega vidika tudi ne more predstavljati neposredne pravne podlage za 
predloge za razrešitev. 

V splošni ra?Dravi so bila izražena različna mnenja, enotna pa je bila ocena, da 
predstavlja predlog Resolucije pomemben dokument politične narave, s katerim tako 
državni zbor kot vlada dokazujeta svojo pripravljenost za reševanje pereče problematike 
na tem področju. Pomembno za pripravo tega dokumenta je, da je ZPKor med drugim 
uvedel tudi nadzor in omejitev poslovanja poslovodnih in nadzornih oseb v javnih 
podjetjih, zavodih, agencijah in skladih ter s tem razširil nadzor na celotni javni sektor. 
Na drugi strani pa naj bi pomembno vlogo v boju s korupcijo opravila tudi javnost, 
mediji, šola s svojim vzgojno izobraževalnim programom in družina kot vplivni oblikovalci 
človekove osebnosti. 

Ocenjeno je bilo, da je predlog Resolucije sicer ustrezen kot političen dokument, vendar 
pa so njegove usmeritve v VI. poglavju, kot opozarja tudi ZPS, zapisane preveč 
konkretno in pravno zavezujoče. Poudarjeno je bilo, da na njeni podlagi ni možno 
vzpostavljati pravne odgovornosti, možno pa je z i neizvrševanje Resolucije zahtevati 
politično odgovornost ministrstev in njihovih funkcionarjev oziroma vlade kot celote. V 
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predlogu Resolucije zapisane usmeritve in ukrepi so sicer usmerjevalne narave, vendar 
politično zavezujoči. Hkrati pa je bilo izraženo mnenje, da bi v primeru, če bi jih zapisali 
drugače, izgubili svojo ostrino, zato je bilo predlagano, da ukrepi in usmeritve ostanejo 
zapisani na način, ki je uporabljen v predlogu Resolucije. 

V razpravi je bilo posebej opozorjeno na to, da naj bi predlog Resolucije po ZPKor 
pripravila Komisija za preprečevanje korupcije in ne vlada. Ob tem je bilo tudi 
opozorjeno na pristop k pripravi Resolucije in ZPKor glede na to, da je resolucija širši 
dokument kot zakon in zato podlaga za pripravo zakona in ne obratno. 

Izraženo je bilo mnenje, da v predlogu Resolucije zapisana ocena („tr 48, tč.2.), da 
uradni podatki kažejo na relativno majhno število korupcijskih dejanj, empirični pa na to, 
da je korupcije veliko več, pomeni, da je Republika Slovenija s korupcijo obremenjena v 
večji meri kot to kažejo statistike organov odkrivanja in pregona, kar je navedeno v 
gradivu kasneje (str. 50, Ustrezna ocena stanja). 

Prav tako po mnenju nekaterih navajanje zagotovitve res neodvisnega in učinkovitega 
delovanja organov odkrivanja, pregona in sodstva kot družbenega cilja (str.48, tč.3.d.) 
pomeni priznanje, da takšnih organov oziroma sodstva še nimamo. Temu mnenju so 
nasprotovali posamezni člani odbora, ki so menili, da tisto, kar je zapisano v predlogu 
Resolucije ni možno razlagati zgolj kot oceno sedanjega stanja, ker gre predvsem za 
poudarek o potrebi po neodvisnosti organov pregona, policije, sodstva ipd.. 

V poglavju VI., Preprečevanje in zatiranje korupcije v Republiki Sloveniji, pa je bilo 
opozorjeno zlasti na navedbo, da kadrovanje v javnih službah še vedno ne sledi zgolj 
kriterijem učinkovitosti ter strokovnosti ter da krepitev gospodarstva povzroča selitev 
strokovnjakov iz državnih služb v zasebna podjetja. 

V razpravi je bilo še posebej kritično opozorjeno na neutemeljeno navedbo (poglavje VI., 
tč. A1.3.), da sprejem predpisov o medsebojni nezdružljivosti posameznih javnih funkcij, 
kot so na primer poslanci in župani, predstavlja enega najpomembnejših zakonodajnih 
ukrepov, ki lahko na področju politike pripomorejo k odpravi vzrokov in pogojev za 
nastanek korupcije. 

V okviru tega poglavja se odpira tudi vprašanje v zvezi s tč. A.2, Institucionalni ukrepi, 
kjer je navedena Ustanovitev poklicnega združenja tobistov Republike Slovenije s svojim 
kodeksom etike. Opozorjeno je bilo, da bi moral to področje najprej urediti zakon o 
lobiranju. Tudi navedba pod tč. B.1.3., da je potrebno merila za izbor posameznikov na 
delovna mesta v javnem sektorju prilagoditi ocenam korupcijske izpostavljenosti teh 
delovnih mest zahteva predhodno opredelitev teh meril. 

Poudarjen je bil pomen besedila predloga Resolucije na str. 50, Politična volja, ki govori, 
da je preprečevanje, odkrivanje in preganjanje korupcije možno le s široko in jasno 
izraženo politično podporo, načrtovanje in izvajanje dolgoročnih sprememb pa le ob 
najširšem družbenem soglasju o nevarnih posledicah korupcije in o pomembnosti 
protikorupcijskih ukrepov brez delitve ria politične stranke, ki se nahajajo v vladi ali izven 
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nje. V zvezi z navedenim je bilo izraženo mnenje, da je potrebno govoriti predvsem o 
konkretih primerih korupcije. 

Glede na to, da je na koncu predloga Resolucije zapisano, da bodo nosilci, roki, kriteriji 
uspešnosti in druge pomembne predpostavke za uresničevanje sprejetega programa 
Resolucije določene v posebnem dokumentu, to je v Akcijskem načrtu uresničevanja 
Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, pa je bilo opozorjeno, da bi 
moral biti takšen načrt pripravljen hkrati s sprejemom Resolucije, to je še v tem 
mandatnem obdobju, da bi lahko takoj začeti z bojem proti korupciji, ne da bi čakali na 
sprejem vedno novih dokumentov. 

* * * 

K predlogu resolucije v poslovniško določenem roku ni bilo vloženih amandmajev. 

Odbor za notranjo politiko je v nadaljevanju obravnave predloga Resolucije obravnaval 
njena posamezna poglavja in predloge amandmajev, ki naj bi jih sprejel. 

Odbor za notranjo politiko je glasoval o predlogih amandmajev k predlogu Resolucije in 
sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K Resoluciji v celoti 

1. V celotnem besedilu Resolucije se besedna zveza »državni sektor« nadomesti z 
besedama »javni sektor« v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 
Besedni zvezi »državni sektor« oziroma »javni sektor« pomenita isto, vendar je zaradi 
konsistentnosti potrebno v vsem besedilu uporabiti en pojem, kar v ničemer ne 
spreminja pomena besedila. 

K poglavju I. Uvod 

1. V prvem poglavju - I. Uvod - se v tretjem odstavku za besedami »Resolucija o 
preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji« doda oklepaj z naslednjo vsebino »(v 
nadaljevanju: Resolucija)«. 

V vsem preostalem Desedilu se besede »Resolucija o preprečevanju korupcije« v vseh 
sklonih nadomestijo z besedo »Resolucija« v ustreznih sklonih. 
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Obrazložitev: 
Gre za terminološko uskladitev in okrajšavo, ki na pomen besedila ne vpliva. 

K poalaviu II. DEFINICIJA KORUPCIJE 

1. V drugem poglavju - II. Definicija korupcije - se v napovednem stavku pred 
besedami »definirana na naslednji način« doda besedilo »skladno z določbami Zakona 
o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 2/04)«. V drugem odstavku se za besedami »v 
Kazenskem zakoniku« doda besedilo »( Ur.l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04)«. 

Obrazložitev: 
Gre za navedbo dejstva, da definicija korupcije že obstaja v Zakonu o preprečevanju 
korupcije, kar v ničemer ne spreminja pomena prejšnjega besedila. 

K poalaviu III. PREDPOSTAVKE IN POGOJI RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. V tretjem poglavju - III. Predpostavke in pogoji Resolucije - se v naslovu in 
napovednem stavku črta besedilo" in pogoji". 

V besedilu pod naslovom »Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin« se za besedami 
»z Ustavo Republike Slovenije« doda besedilo »(Ur.L. RS, št. 33/91, 24/03)«. 

Obrazložitev: 
Resolucija je skladno s poslovniškimi določbami namenjena predvsem oceni stanja in 
določanju politike na posameznih področjih. Glede na naravo resolucije je določanje 
pogojev neustrezno. 
Gre za predlog, ki zgolj dopolnjuje obstoječe besedilo in ne spreminja njegove vsebine. 

K poalaviu V. VRSTE IN OBSEG KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. V petem poglavju - V Vrste in obseg korupcije v Republiki Sloveniji - se v 
podpoglavju 1. »Policijski podatki« v napovednem stavku pred tabelo za besedama 
»Kazenskega zakonika« pred dvopičjem doda besedilo »pred spremembo v letu 2004«, 
pomišljaj in naslednje besedilo : »- kršitev proste odločitve volilcev iz 162. člena, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah iz 168. člena, neupravičeno sprejemanje daril iz 
247. člena, neupravičeno dajanje daril iz 248. člena, jemanje podkupnine iz 267. člena, 
dajanje podkupnine iz 268. člent? in nezakonito posredovanje iz 269. člena«. 
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V tabeli se zadnji numerični stolpec »Raziskanost« črta, doda pa se besedilo v treh 
preostalih stolpcih in sicer: v prvem se doda »2003«, v drugem »54« in v tretjem.« 76 
643«. 

Pod stolpci se doda naslednje besedilo : »Vir:Letna poročila policije« 

Obrazložitev: 
Numerični stolpec »Raziskanost« za besedilo Resolucije ni pomemben, ker se je 
nanašal na stopnjo raziskanosti vseh kaznivih dejanj in ne samo korupcije, glede na 
dejstvo, da je slovenska policija že oblikovala statistične podatke za leto 2003, je 
mogoče vključiti tudi podatke za to leto in istočasno navesti vir za vse podatke v tabeli. 
Predlagana sprememba vnaša v podatke potrebno preciznost in ažurnost. 
Gre za preciziranje prejšnjih navedb, ki v ničemer ne spreminjajo pomena besedila. 
Glede na dejstvo, da so bile v Uradnem listu št. 40/04 objavljene spremembe in 
dopolnitve Kazenskega zakonika, ki so med drugim tudi povečale število korupcijskih 
kaznivih dejanj, je potrebno na „to spremembo ustrezno opozoriti tudi v besedilu 
Resolucije. 

K poalaviu VI. PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KORUPCIJE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

1. V šestem poglavju - VI. Preprečevanje in zatiranje korupcije v Republiki Sloveniji - 
se v podpoglavju »A . Politika« v podpodpoglavju "A.1. Zakonodajni ukrepi" doda nova 
točka A. 1.10, ki se glasi: 
»Preučitev vprašanja nezdružljivosti istočasnega članstva javnih funkcionarjev v 
poslovodnih in/ali nadzornih organih javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov, 
javnih agencij in gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih 
skupnosti«. 

V podpoglavju "B Državna uprava" se v podpodpoglavju "B.1. Zakonodajni ukrepi" v 
točki B.1.1. za besedilom »Zakona o javnih uslužbencih« doda besedilo »(Url RS, št. 
56/02)«. 

Obrazložitev: 
Sledeč predlogu Komisije za politični sistem Državnega Sveta, kjer so posamezni člani 
predlagali, da bi morali zakonodajni ukrepi določiti nezdružljivost javnih funkcionarjev v 
nadzornih organih javnih zavodov, je bilo moč posplošeno ugotoviti, da hkratno 
opravljanje poslovodnih in nadzornih funkcij oziroma več nadzornih funkcij v različnih 
pravnih osebah omogoča povezovanje teh pravnih oseb in fizičnih oseb v njih tudi na 
temeljih, ki niso izključno poslovne narave. To povečuje korupcijski riziko v kar velikem 
številu poslovnih subjektov, zaradi česar je predlagan amandma, ki naj zagotovi, da bo 
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temeljita razprava o navedeni problematiki ugotovila ali, katere in koliko funkcij je 
dejansko neustrezno povezovati v posameznih pravnih osebah. 
Gre za predlog, ki zgolj dopolnjuje obstoječe besedilo in ne spreminja njegove vsebine. 

K poglavju VII. MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU KORUPCIJE 

1. V sedmem poglavju - VII. Mednarodno sodelovanje na področju korupcije - se v 
točki 2. Evropska Unija prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Po vstopu Republike 
Slovenije v Evropsko Unijo bo morala država nadaljevati z izpolnjevanjem že prevzetih 
in novih obveznosti, ki jih svojim članom narekuje EU«. 

V drugem odstavku se besedi »se bodo« nadomestita z »so se«. 

Obrazložitev: 
Predlagani spremembi sta posledici vstopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo in 
vsebine Resolucije bistveno ne spremenita. 

Odbor za notranjo politiko je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o vseh delih oziroma poglavjih predloga Resolucije in iih spreiel. 

* * * 

V skladu s 1. odstavkom 133. člena poslovnika državnega zbora je na podlagi sprejetih 
amandmajev pripravljen dopolnjen predlog Resolucije, ki ie sestavni del poročila. 

* * * 

Poročilo Odbora za notranjo politiko bo na seji državnega zbora predstavil 
podpredsednik odbora g. Pavel Rupar. 

Branka Preželj, l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
podsekretarka DZ predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG RESOLUCIJE O PREPREČEVANJU KORUPCIJE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prve alinee 16. člena Zakona o 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, z dne 15.1.2004), v zvezi z drugim 
odstavkom 48. člena istega zakona ter v povezavi s 107. in 109. členom ter tretjim 
odstavkom 171. člena poslovnika državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 35/02) na seji dne 2004 sprejel 

RESOLUCIJA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE V REPUBLIK! SLOVENIJI 

I. UVOD 

Tako kot povsod v svetu tudi v Republiki Sloveniji korupcija po definiciji škoduje 
državljanom in državi, ogroža vladavino prava in zaupanje ljudi v najpomembnejše 
državne institucije, zmanjšuje politično stabilnost in socialni mir ter z 
omejevanjem proste konkurence in zmanjševanjem učinkovite razdelitve sredstev 
ovira ekonomski razvoj. 

Število korupcijskih kaznivih dejanj v Sloveniji je po uradnih podatkih relativno 
nizko, vendar empirične ankete kažejo, da je korupcije v državi več, sicer še vedno 
ne toliko, da bi to terjalo uvedbo izrednih ukrepov, nesporno pa toliko, da je 
potrebno usklajeno in odločno ukrepanje, tako države kot vseh njenih 
prebivalcev. 

Dosedanje reakcije na pojavne oblike korupcije so bile izrazito represivne in so 
tako odpravljale zgolj posledice, ne pa tudi vzrokov tega socialno patološkega 
pojava. Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: Resolucija) teži k realnim, postopnim in premišljenim ukrepom za 
odpravo korupcije, njeni osnovni cilji so usmerjeni preventivno: dolgoročna in 
trajna odprava pogojev za nastanek in razvoj korupcije, vzpostavitev ustreznega 
pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje korupcije, dosledna 
uveljavitev odgovornosti za nezakonita dejanja, izgradnja splošno sprejemljivega 
sistema ničelne tolerance do vseh korupcijskih ravnanj skozi razne oblike 
izobraževanj in učinkovita uporaba mednarodno uveljavljenih standardov na tem 
področju. 
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Ukrepi, predvideni z Resolucijo, so dolgoročni in usklajeni s stopnjo njenega 
ekonomskega, Socialnega in političnega razvoja, zagotavljajo zaščito univerzalno 
priznanih človekovih pravic in svoboščin, vključno z domnevo nedolžnosti. 
Za uspešno uresničevanje Resolucije je poleg angažiranja državnih organov in 
pravnih oseb v zasebnem in nevladnem sektorju nujno zagotoviti tudi ustrezno 
stopnjo pripravljenosti vseh prebivalcev za aktivno sodelovanje pri uresničevanju 
tega dokumenta, za kar pa morajo biti seveda ustrezno obveščeni in motivirani. 

II. DEFINICIJA KORUPCIJE 

Korupcija, kot jo razume Resolucija, skladno z določbami Zakona o preprečevanju 
korupcije (Ur.l.RS, št. 2/04), je definirana na naslednji način: 

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v 
javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali 
oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi 
zase ali za drugega. 

Pod pojmom »vsaka kršitev« razumemo vse oblike ravnanj, tako storitve kot 
opustitve. Gre za ravnanja v javnem in zasebnem sektorju ter tudi na področjih, ki 
jih ne moremo uvrstiti v javni ali zasebni sektor oziroma tam, kjer meja med 
obema sferama ni jasna in točno določena. Glede kršitev velja načelo 
univerzalnosti, tako da so koruptivna ravnanja možna v lastni državi ali tujini. 
»Dolžno ravnanje« je ravnanje, kot ga določajo s strani države sprejeti zakonski in 
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poslovnih ali poklicnih 
združenjih. »Uradne osebe« so osebe, ki so kot takšne določene v Kazenskem 
zakoniku (Ur.l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04). »Odgovorne osebe« so osebe, ki 
so s predpisom, aktom pristojnega organa ali po naravi nalog, ki jih opravljajo, 
pooblaščene za sprejemanje odločitev ali za določeno ukrepanje oziroma 
ravnanje, med drugim so to tudi člani vodstvenih ali nadzornih organov v pravnih 
osebah, ne glede na strukturo lastništva, ter tudi samostojni podjetniki in obrtniki. 
»Zasebni sektor« predstavljajo vsa področja, ki ne sodijo v definicijo »javnega 
sektorja«, kot ga določa Zakon o javnih uslužbencih. Način storitve je lahko 
neposreden ali posreden. »Posreden način« pomeni, da je korist na aktivni strani 
(tisti, ki podkupuje) obljubljena, ponujena ali dana preko tretje osebe, na pasivni 
strani, torej na strani podkupljenega, pa preko tretje osebe zahtevana ali sprejeta, 
pri čemer pojem »osebe« zajema pravne in fizične osebe. S »pričakovano 
koristjo« imamo opraviti, ko oseba pričakuje za dejanje določeno korist, pri tem 
pa ni nujno, da bi bila obljuba koristi vnaprej izrečena. »Korist« je lahko 
premoženjska, pri čemer njena oblika, vrednost oziroma višina niso pomembne, 
ali pa nepremoženjska, pri čemer tudi njena vrsta, oblika oziroma vsebina niso 
pomembne. Pri vseh ravnanjih, ki jih dojemamo kot koruptivna, je bistven 
»koruptivni namen«. O takšnem namenu govorimo, ko je kršitev storjena v 
pričakovanju obljubljene, ponujene ali dane koristi na aktivni strani ali zaradi 
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zahtevane, sprejete ali le pričakovane koristi na pasivni strani. Potrebno je 
uveljaviti ničelno toleranco, kjer so nesprejemljiva vsa koruptivna dejanja. Tudi 
več majhnih tovrstnih dejanj vpliva na rušenje prava in na možnosti za pojav še 
hujših oblik kršitev. Možno je tudi, da je koruptivni namen usmerjen k 
pridobivanju koristi za koga drugega, ne zase. Pri tem je »drugi« vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki ni oseba, ki je storila kršitev, ki ustreza predstavljeni definiciji. 

III. PREDPOSTAVKE RESOLUCIJE 

Predpostavke Resolucije so naslednje: 

Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 

Ukrepi na področju preprečevanja, odkrivanja in preganjanja korupcije po tej 
Resoluciji morajo biti glede zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin 
popolnoma skladni z Ustavo Republike Slovenije (Ur.i. RS št. 33/91, 24/03) 
slovenskimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter mednarodnimi pravnimi 
akti, predvsem Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Abstraktna nevarnost 
korupcije in konkretna nevarnost njenih pojavnih oblik dovoljujeta odstopanja od 
zagotovljenih standardov na področju varovanja človekovih pravic in svoboščin le 
tam in v takšni meri, kot to dovoljujejo domači in mednarodni predpisi. 

Politična volja 

Preprečevanje, odkrivanje in preganjanje korupcije je možno le s široko in jasno 
izraženo politično podporo. Načrtovanje in izvajanje dolgoročnih sprememb je možno le 
ob najširšem družbenem soglasju o nevarnih posledicah korupcije in o pomembnosti 
protikorupcijskih ukrepov, brez delitve na politične stranke, ki se nahajajo v vladi in na 
tiste izven nje. 

Časovna primernost 

Republika Slovenija se je v zadnjem obdobju srečala z vrsto sumov korupcijskih zadev 
in reakcij nanje. Aktivnosti Urada vlade RS za preprečevanje korupcije, sodni postopki 
ter vrsta prostovoljnih ali izsiljenih odstopov pomembnih javnih uslužbencev kot 
posledica aktivnosti organov odkrivanja, pregona in medijev so povzročili velik dvig 
pozornosti javnosti na pravno in moralno sporna dejanja predvsem visokih državnih 
predstavnikov. Prebivalci Slovenije so postali po eni strani zelo kritični, po drugi strani 
pa pričakujejo ustrezno reakcijo državnih organov. Do te reakcije v obliki dolgoročne in 
vsestranske strategije mora priti ne samo zaradi pričakovanj javnosti, ampak tudi zato, 
ker ta pričakovanja še niso dosegla stopnje, ko bi bili potrebni nujni, izredni, kratkoročni 
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ali parcialni ukrepi in je še možno načrtno ter sistemsko ukrepanje. Sprejem in začetek 
uresničevanja strateškega protikorupcijskega dokumenta od Republike Slovenije 
pričakujejo tudi mednarodne organizacije in institucije. 
Ustrezna ocena stanja 

Načrtovanje ukrepov, ki naj izboljšajo stanje na določenem področju, ni smiselno, če ne 
obstajajo vsaj približno zanesljivi in relevantni podatki o tem področju. Eden osnovnih 
razlogov za aktivnosti na področju korupcije je ravno dosedanje pomanjkanje realnih 
podatkov o obsegu problematike in njenih trendih. Do sedaj zbrani podatki kažejo, da je 
Republika Slovenija s korupcijo obremenjena v večji meri, kot to kažejo statistike 
organov odkrivanja in pregona, kar pogojuje potrebo po vsestranskem in premišljenem 
ukrepanju. Dejstvo je, da je država Slovenija s korupcijo obremenjena manj kot 
primerljive tranzicijske države, še vedno pa se ne more primerjati z državami, ki so ta 
problem uspele obvladati. Sprotna, trezna in analitična presoja dejanskega stanja mora 
biti podlaga tako za sestavo Resolucije kot za njeno sprotno dopolnjevanje in 
spreminjanje. 

Sodelovanje državnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe 

Koruptivna ravnanja povzročajo škodo tako javnemu kot zasebnemu sektorju, civilni 
družbi ter tudi posameznim državljanom, to pa zahteva vključevanje vseh naštetih v 
pripravo in izvajanje nacionalne protikorupcijske politike. Zgolj udeležba državnih 
organov povzroča nepopolne in neustrezne reakcije na kompleksno korupcijsko 
problematiko, zaradi česar je treba v vse aktivnosti, predvsem pa v nadzor nad 
izvajanjem skupno zastavljenih nalog, kot enakovrednega sogovornika in partneija 
vključevati tudi civilno družbo in ji tako omogočiti kontinuiran vpliv na vsebino in 
postopke sprejemanja najpomembnejših odločitev . 

Preventiva pred represijo 

Samo represivno odzivanje na korupcijo vodi zgolj k odstranjevanju škodljivih posledic v 
posameznih primerih, medtem pa vzroki, povodi in okoliščine, ki pogojujejo nastanek 
korupcije, ostajajo nedotaknjeni. Ne samo zaradi jasno izraženih svetovnih trendov, 
ampak tudi zaradi večje racionalnosti in učinkovitosti preventivnega delovanja, je 
osnovno izhodišče za vsebino in uresničevanje slovenskih protikorupcijskih ukrepov 
preventiva, odkrivanje vzrokov in pogojev za nastanek korupcije ter njihovo odpravljanje, 
medtem pa represivno delovanje še naprej ostaja korektiv, uporaben za sankcioniranje 
protipravnih ravnanj. 

Postopnost 

Korupcija je sistem, ki je pogojen s socialnimi, kulturnimi in političnimi 
značilnostmi vsake posamezne države, tudi Slovenije, in odprava takšnega 
sistema ni možna v kratkih časovnih rokih ali celo naenkrat. Učinkovito ukrepanje 
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je možno le ob identifikaciji prioritet in ob realnem terminskem načrtovanju 
njihovih rešitev. Razumevanje sosledja vzrokov in posledic ter racionalna 
postopnost sta absolutna predpogoja za planiranje aktivnosti, pomembna tako pri 
sestavi kot tudi pri uresničevanju Resolucije. 

Transparentnost in odprtost projekta 

Resolucija je že po definiciji dokument, ki je namenjen vsem državljanom, kar pomeni, 
da gre za projekt, ki je tako v fazi nastajanja kot tudi uresničevanja popolnoma 
transparenten in odprt za vse, ki bi želeli sodelovati pri njegovem nastajanju ali 
uresničevanju. Enako transparentni in odprti morajo biti tudi vsi postopki, ki privedejo do 
posameznih rešitev. Enega osnovnih načel in pogojev uspešnega boja zoper korupcijo, 
transparentnost, je mogoče doseči le s popolno preglednostjo vsega ravnanja in z 
njegovo ustrezno odzivnostjo na reakcije okolja. 

Organizirani in spontani nadzor ter merljivost uspehov 

Kljub vključevanju najširšega možnega kroga subjektov v uresničevanje protikorupcijske 
resolucije, so nekateri od njih za to bolj odgovorni kot drugi. Zaradi tega je potrebno 
natančno določiti, na kakšen način se izvaja nadzor nad uresničevanjem Resolucije in 
ta nadzor zaupati posebej usposobljenemu organu, ves čas pa morata biti k spremljanju 
uresničevanja Resolucije vzpodbujani tudi strokovna in splošna javnost, za kateri morajo 
biti zagotovljeni tudi postopki za vplivanje na osnovne nosilce uresničevanja Resolucije. 

Pri preprečevanju korupcije so pomembni tudi indikatorji, skozi katere se bo lahko 
zaznavala prisotnost tega fenomena v družbi in zaradi katerih bo nadzor nad 
uresničevanjem Resolucije v bistvu predstavljal realno spremljanje njene uspešnosti v 
določenih obdobjih po njenem sprejemu in preverjanje postavljenih ciljev. 

Trajnost 

Ker dokončna odprava korupcije ni možna, ampak je možno le vztrajno in stalno 
preprečevanje, odkrivanje in zatiranje njenih pojavnih oblik, to nujno 
predpostavlja trajnost protikorupcijskih aktivnosti. Vsaka ohlapnost ali začasna 
neaktivost se takoj in neposredno odrazi v povečanju grožnje, ki jo predstavlja 
ko-upcija. Zaradi navedenega mora Resolucija biti dokument, ki tako v fazi 
s otavljanja kot tudi uresničevanja omogoča trajno uresničevanje vseh zadanih 
nalog, tako tistih iz prve kot tudi iz vseh naslednjih faz. 

Sprotno ocenjevanje in popravki 

Vsak dokument je izraz trenutka, v katerem nastane, korupcija pa je, tako kot vsi 
podobni pojavi, pojav, ki je ne samo trajen, ampak tudi sproti spreminja svoje pojavne 
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oblike. Zaradi tega morajo biti določeni postopki in načini za sprotno spremljanje razmer, 
v kate ih prihaja do korupcije in za ustrezno ter sprotno odzivanje na spremenjene 
pogoje. Tako utemeljeni popravki v daljšem časovnem obdobju ne pomenijo kritike 
osnovnega teksta Resolucije, ampak zgolj zagotavljajo njeno aktualnost, prožnost in 
učinkovitost. 

IV. CILJI RESOLUCIJE 

Osnovni namen Resolucije 'e oblikovanje primerno visoke stopnje 
protikorupcijske kulture na osebni in na splošni družbeni ravni in to z realizacijo 
naslednjih neposrednih in splošnih ciljev : 
• oblikovanje in uresničevanje ustreznih etičnih standardov, 
- dolgoročna in trajna odprava pogojev in okoliščin za nastanek in razvoj 

korupcije, 
- vzpostavitev ustreznega pravnega in institucionalnega okolja za preprečevanje 

korupcije, 
- dosledna uveljavitev odgovornosti za nezakonita dejanja, 
- vzpostavitev sistema ničelne tolerance do vseh korupcijskih ravnanj, 
- učinkovito uvajanje mednarodno iveljavljenih standardov na tem področju. 

Poleg neposrednih in splošnih ci ev bo izvajanje Resolucije vplivalo tudi na 
doseganje naslednjih širših družbe ih ciljev : 

- identifikacija področij, ki so naj olj izpostavljena korupciji, 
- transparentno in zakonito finan-iranje političnih strank, 
- uspešna reforma državne uprave, 
- premagovanje konflikta interesov v javnih službah, 
- zagotavljanje zakonitega, strokovnega in odgovornega sprejemanja odločitev, 
- vzpostavitev ustreznih mehanizmov za zaznavanje in obveščanje o možnem 

korupcijskem ravnanju, 
- zagotovitev res neodvisnega in učinkovitega delovanja organov odkrivanja, 

pregona in sodstva, 
- zagotovitev učinkovitega delovanja drugih nadzornih mehanizmov, 
- zagotovitev odprtih in transparentnih postopkov trošenja proračunskih 

sredstev, 
- kreativno sodelovanje med državnimi in zasebnimi organizacijami ter civilno 

družbo, 
- usposabljanje in pomoč zasebnemu sektorju pri učinkovitem in 

samoregulativnem ukrepanju zoper korupcijo, 
- dvig občutljivosti državnih organov, civilne družbe in posameznikov na 

pojavne oblike korupcije, 
- dvig splošne osveščenosti o pravicah in obveznostih posameznikov ter 

institucij, 
- pomoč medijem pri izvrševanju njihove nadzorne funkcije, 
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vključevanje Republike Slovenije v mednarodna prizadevanja za preprečevanje 
korupcije. 

V. VRSTE IN OBSEG KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Tudi v Republiki Sloveniji glede obsega korupcije obstaja neskladje med uradnimi 
podatki organov pregona in podatki, pridobljenimi z empiričnimi raziskavami. Tako 
policija letno obravnava od dvajset) do šestdeset korupcijskih kaznivih dejanj, 
javnomnenjske raziskave, ankete in študije pa kažejo na večji obseg problematike. 

1. Policijski podatki 

Uradni podatki o stopnji in obsegu korupcijskih kaznivih dejanj v Republiki 
Sloveniji so razvidni iz policijskih statistik o tem pojavu, ki obsegajo 7 kaznivih 
dejanj iz slovenskega Kazenskega zakonika pred spremembo v letu 2004: 

- kršitev proste odločitve volilcev iz 162. člena, sprejemanje podkupnine pri 
volitvah iz 168. člena, neupravičeno sprejemanje daril iz 247. člena, neupravičeno 
dajanje daril iz 248. člena, jemanje podkupnine iz 267. člena, dajanje podkupnine 
iz 268. člena in nezakonito posredovanje iz 269. člena. 

Število vseh KD 

42 250 
54 085 
44 278 
43 635 
38178 
36 587 
37173 
55 473 
62 836 
67 617 
74 795 
77 218 
76 643 

Vir: Letna poročila policije 

Leto Število vseh KD 
korupcije 

1991 21 
1992 39 
1993 51 
1994 55 
1995 35 
1996 32 
1997 19 
1998 33 
1999 56 
2000 43 
2001 58 
2002 51 
2003 54 
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2. Javnomnenjske raziskave in druge ankete 

Z javnomnenjskimi raziskavami se običajno zbirajo podatki o mnenju prebivalstva glede 
določenega problema in ne toliko o dejanskem obsegu in resnosti problema. Kljub temu 
so na področju preprečevanja korupcije takšne raziskave pomembne, saj kažejo na 
stopnjo občutljivosti in raven osveščenosti prebivalstva, ki sta zelo pomembna dejavnika 
pri angažiranju celotne javnosti pri odpravljanju pogojev, okoliščin in vzrokov za 
nastanek korupcije. Druge vrste raziskav so bolj ekonomsko utemeljene in dokaj 
zanesljivo predstavljajo stanje na določenem segmentu korupcije. 

a) Prvi splošni raziskavi o korupciji v Republiki Sloveniji, izvedeni leta 2002 in 2003, sta 
pokazali, da je ocena državljanov o razširjenosti korupcije (kar 68,1% anketirancev v 
letu 2002 in 55,3% anketirancev v letu 2003 je mnenja, da javni uslužbenci 
sprejemajo podkupnino) slabša od njihovih dejanskih izkušenj (29,6% anketirancev 
ali njihovih znancev je imelo izkušnje s tem pojavom v letu 2002, v letu 2003 je ta 
odstotek znašal 31,5%). Kot najpomembnejše vzroke za korupcijo v državi so navedli 
prenizke kazni (25% leta 2002 in 22,9% leta 2003), neučinkovit pregon (19,8% leta 
2002 in 19,4% leta 2003) in pomanjkljivo zakonodajo (17% leta 2002 in 18,4% leta 
2003). Med institucijami, ki so po mnenju anketirancev najbolj pripomogle k boju proti 
korupciji, so na prvih mestih mediji (ocena 3,43 leta 2002 oziroma 3,41 leta 2003 na 
razponu od 1 - najmanj - do 5 - največ), Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije 
(3,03 leta 2002 in 3,11 leta 2003) in inšpekcijske službe (2,94 leta 2002 in 2,90 leta 
2003). Največ anketirancev je doživelo koruptivno izkušnjo pri obisku zdravnika 
(14,4% leta 2002 in 7,1% leta 2003), v postopkih javnega naročanja (4,9% leta 2002 
in 28,8% leta 2003), v postopkih privatizacije oziroma denacionalizacije (4,4% leta 
2002 in 22,3% leta 2003), v carinskih postopkih (5,5% leta 2002 in 16,5% leta 2003) 
in v policijskih postopkih (6,8% leta 2002 in 15,7% leta 2003). Iz raziskave pa izhaja 
tudi podatek, da mnenja anketirancev temeljijo predvsem na poročanju medijev (32% 
leta 2002 in 31,5% leta 2003). 

b) Anketa o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih v 
Sloveniji, izvedena januarja 2004, je pokazala, da se 62 % (43,4 % leta 2002) 
slovenskih managerjev korupcija v državi zdi velik problem in da jim največjo oviro pri 
delovanju njihovega podjetja predstavljajo davki (52%, medtem, ko je leta 2002 prvo 
mesto zasedalo sodstvo s 43,3 %). 

Na poslovanje podjetij v največji meri vpliva korupcija javnih uslužbencev, zlasti na 
področju javnih naročil (23,6%), da 24,3 % (31 % leta 2002) anketiranih managerjev 
meni, da lahko korupcija vsaj do neke mere pripomore k razvoju in rasti njihovega 
podjetja, da jih kar 48% (48,3 % leta 2002) meni, da je korupcija neizbežen del 
slovenskega ekonomskega sistema in da kar 47% (52% leta 2002) vseh managerjev 
meni, da v njihovem podjetju ne potrebujejo etičnega kodeksa. Glede na 
samostojnost zasebnega sektorja pri urejanju lastnih etičnih pravil je iz ankete 
mogoče sklepati, da bodo poklicna in poslovna združenja tem področju morala biti 
bolj aktivna, je pa na področju etike poslovanja slovenskih podjetij opaziti pozitivne 
trende v primerjavi z letom 2002. 
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c) Med mnenjskimi raziskavami in drugimi anketami je v svetu najbolj poznan 
Percepcijski indeks (CP!) Transparency International, ki kaže, kakšno je mnenje 
državljanov posamezne države o stopnji in obsegu korupcije v njihovi državi, ne nudi 
pa podatkov o dejanskem stanju na tem področju. Slovenija je med korupcijsko 
najmanj obremenjenimi državami centralne in srednje Evrope. Skrbi dejstvo, da se je 
položaj države na lestvici držav po CPI med leti 1999 in 2001 konstantno slabšal, še 
bolj pa dejstvo, da se je vztrajno slabšala tudi njena ocena (leta 1999 25. mesto na 
lestvici držav in ocena 6.0; leta 2000 28. mesto in ocena 5,8; leta 2001 34. mesto in 
ocena 5.2). Leta 2002 je bila Republika Slovenija uvrščena bolje: na 27. mesto z 
oceno 6.0, v letu 2003 pa z rezultatom 5,9 na 29. mesto. 

d) Zanimiv je pogled na podatke, ki kažejo, kako je z možnostjo vplivanja podjetij na 
zakonodajno delo državnih organov (tim. state capture) v Republiki Sloveniji in še v 
nekaterih državah v tranziciji. Odstotek podjetij, ki lahko v Sloveniji po raziskavah 
EBRD - Evropske banke za obnovo in razvoj - nezakonito vplivajo na vsebino 
zakonskih predpisov, na parlament torej, je 8 %, na vsebino podzakonskih predpisov 
lahko vpliva 5 % podjetij, na vsebino odločitev centralne banke 4 % podjetij, na 
kazenska sodišča 6 % podjetij, na gospodarska sodišča 6 % in na politične stranke 
11 % od anketiranih 125 - 150 podjetij. Skupni state capture indeks, ki istočasno 
predstavlja tudi delež podjetij, ki so oškodovana zaradi takšnega nezakonitega 
vplivanja, je v Sloveniji 0,07, kar je v bistvu eden najboljših rezultatov. 

e) Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum) v svoji raziskavi svetovne 
konkurenčnosti za leta 2001-2002 Republiko Slovenijo med 75 državami glede na 
obremenjenost s korupcijo uvršča na 31. mesto z rezultatom 5.29 (ocene od 
najslabše 1 do najboljše 7), za Litvo, Madžarsko in Italijo ter pred Grčijo. Po 
pogostosti plačevanja podkupnin v uvozno-izvoznem sektorju je Slovenija uvrščena 
na 31. mesto (rezultat 5.3 pri najboljši možni oceni 7), po istem kriteriju v odnosih 
zasebna podjetja - javni sektor na 35. mesto (rezultat 5.3), po pogostosti 
podkupovanja pri plačevanju davščin na 32. mesto (rezultat 5.2), po pogostosti 
podkupovanja v sistemu javnih naročil na 41. mesto (rezultat 4.2), po pogostosti 
podkupovanja pri najemanju kreditov na 47. mesto (rezultat 4.7). Slovenska podjetja 
svojo obremenjenost s koruptivnimi zahtevami drugih podjetij ocenjujejo z rezultatom 
4.8 (pri čemer so 1 - veliki stroški in 7 - nepomembni stroški), kar je Slovenijo uvrstilo 
na 35. mesto. Po podatkih o stopnji zaupanja v poštenost politikov je Slovenija 
zasedla 32. mesto z rezultatom 3.0 (ocena 1 - zelo nizko zaupanje, ocena 7 - zelo 

■visoko zaupanje), pri čemer so bolje uvrščene tudi Romunija, Italija, ZDA, slabše pa 
tudi Estonija, Slovaška, Japonska, Madžarska, Grčija, Poljska, Latvija in Češka. 

f) Zanimivo je tudi mnenje prebivalstva v postkomunističnih državah iz leta 1998 glede 
tega, ali se je po spremembi političnega sistema korupcija povečala ali zmanjšala. V 
Sloveniji je 58% anketiranih prebivalcev menilo, da se je povečala, 28% jih je menilo, 
da je ostala na istem nivoju, le 14% pa, da se je zmanjšala. To so nekoliko slabši 
rezultati kot na Poljskem (52% - povečala, 37%-ostala enaka, 12%-zmanjšala) in 
boljši kot v Češki Republiki (70%, 24%, 5%) ali na Madžarskem (77%, 20%, 3%). 
Leta 2003 je 67,3% anketirancev v Republiki Sloveniji na isto vprašanje odgovorilo, 
da se je korupcija po letu 1990 povečala (leta 2002 je bil ta odstotek 63,7), 15,6% jih 
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je menilo, da je ostala enaka (leta 2002 16,4%) in 6%, da se je zmanjšala (9,6% leta 
2002). 

V Republiki Sloveniji je razlika med percepcijo prebivalcev o stopnji in razširjenosti 
korupcije v državi in njihovimi dejanskimi ter neposrednimi izkušnjami s tem pojavom 
izrazita. Ljudje so tako v visokem (55,3 %) odstotku prepričani, da slovenski javni 
uslužbenci sprejemajo podkupnine, čeprav je osebne izkušnje s tem imelo dosti manj 
anketirancev (17,3 %). To pomeni, da sta občutljivost in raven osveščenosti 
prebivalstva, ki sta zelo pomembna dejavnika pri odpravljanju pogojev, okoliščin in 
vzrokov za nastanek korupcije, zelo visoki. To potrjuje vrsta raziskav, iz katerih izhaja 
tudi to, da so za to zaslužni predvsem mediji in aktivnosti specializiranih in 
novoustanovljenih organov na tem področju v Sloveniji. 

Tudi v gospodarstvu je zaznati dokaj slabo mnenje o stanju na področju korupcije, saj 
skoraj polovica (48 %) anketiranih managerjev meni, da je korupcija neizbežen del 
slovenskega ekonomskega sistema. Kljub izrazito poudarjeni vlogi gospodarske 
samoregulative pa ankete kažejo tudi nizko stopnjo pripravljenosti anketiranih 
gospodarstvenikov, da bi sami kaj storili za povečanje etičnosti poslovanja, saj jih kar 
polovica meni, da v njihovem podjetju ne potrebujejo etičnega kodeksa. 

Mednarodne ankete in raziskave so skoraj identične v ugotovitvah, da spada Republika 
Slovenija med koruptivno najmanj obremenjene tranzicijske držav, in je v tem pogledu 
včasih celo boljša od nekaterih članic Evropske Unije. To izhaja tako iz anket, ki 
ugotavljajo percepcijo, kot tudi drugih, ki merijo bolj ekonometrične pokazatelje. Tudi 
Evropski parlament ocenjuje, da je Slovenija bližje profilu razvitih držav kot tranzicijskih 
držav s široko razširjeno in eksistenčno pogojeno korupcijo. 

Seveda pa raziskave in ankete, ki ugotavljajo stanje na konkretnih področjih, kažejo tudi 
to, da še obstajajo določene pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpravit1, da bi tudi v 
Sloveniji lahko začeli govoriti o korupciji kot nepomembnem, obstranskem in naključnem 
pojavu. Še vedno obstajajo možnosti za vplivanje posameznikov in interesnih skupin na 
zakonodajno in siceršnje delo državnih organov, torej za tim. state capture, še vedno so 
kritična področja javnih naročil, zdravstva in javne uprave nasploh. Kvalitativna analiza 
virov potrjuje vzorec korupcijskih ravnanj, ki je prisoten v razvitih družbah. Zaključiti je 
mogoče, da gre za korupcijo na višjih in najvišjih ravneh družbenega in političnega 
življenja. Na podlagi rezultatov analize prav tako lahko rečemo, da je korupcije največ v 
javni administraciji, na oodlagi vsebine prijav pa lahko ugotovimo, da prevladujejo 
pojavne oblike tim. »gra:id corruption«, katere najbolj pogoste metode delovanja so 
zlorabe položajev, družbenega statusa, politične moči, možnosti odločanja in podobno. 
Takšna ravnanja velikokrat izpolnjujejo znake hujših kaznivih dejanj, ki jih je težko 
zaznavati, odkrivati in preiskovati.To pa je v tem trenutku tudi eden ključnih problemov, 
ki se ga s predlaganimi ukrepi loteva Resolucija. 
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VI. PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Stopnja gospodarskega razvoja Republike Sloveniji, njen letni družbeni proizvod in drugi 
ekonomski kazalci našo državo že uvrščajo ob bok nekaterim članicam Evropske Unije. 
To pomeni, da koruptivna ravnanja pri nas praviloma niso eksistencialno pogojena, 
ampak služijo dolgoročnim privilegijem in izboljšanju materialnega položaja 
posameznikov in skupin, ki se z njimi ukvarjajo. Tako motivirani posamezniki pri 
zasledovanju individualnih koristi izkoriščajo vse slabosti, napake in pomanjkljivosti, ki jih 
s sabo prinaša pospešeno vzpostavljanje institucij novonastale države, sprememba v 
tipu političnega sistema, procesi lastninjenja in razvoj gospodarstva v pogojih proste 
konkurence. 

Tradicionalna javna uprava ter tradicionalni hierarhični odnosi med njenimi uslužbenci in 
državljani se le počasi razvijajo v sodoben, profesionalen in transparenten sistem, 
katerega izključni namen naj bo zgledno upravno servisiranje prebivalcev Slovenije. 
Kadrovanje v javnih službah še vedno ne sledi zgolj kriterijem učinkovitosti ter 
strokovnosti, krepitev gospodarstva povzroča selitev strokovnjakov iz državnih služb v 
zasebna podjetja. Tudi razvoj prava le stežka sledi spremembam v ekonomskem in 
političnem sistemu, dolgotrajni sodni postopki in še ne zadosti razviti nadzorni 
mehanizmi gredo na roke kršiteljem. Posamezniki se za posredovanje v primeru odkritih 
nepravilnosti še vedno zanašajo samo na državne mehanizme, slabo se zavedajo svojih 
pravic, prav tako ne poznajo zadosti nalog, pravic in obveznosti institucij, s katerimi se 
srečujejo. Civilna družba se prepočasi razvija, etičnosti ravnanja in poslovanja v vseh 
oblikah in na vseh ravneh še ni zagotovljena potrebna pozornost, vstopanje države v 
mednarodne integracije na nekaterih področjih povečuje korupcijska tveganja. 

Edini način, ki zagotavlja dejansko zmanjšanje obsega korupcije v katerikoli državi, je 
odprava vzrokov, pogojev in okoliščin, ki omogočajo ter pospešujejo nastanek in razvoj 
korupcije, kar pomeni, da je v dogajanje na področju korupcije v prvi vrsti treba poseči s 
preventivo, medtem, ko represija ostaja le korektiv za obravnavo najhujših pojavnih oblik 
korupcije in odpravo njihovih posledic. Obe obliki delovanja, preventivno in represivno, 
morata biti med seboj usklajeni, to pa je mogoče doseči le z njuno hkratno vsebinsko 
obravnavo, brez formalnega ločevanja. Predvideni ukrepi za preprečevanje in zatiranje 
korupcije na zakonodajni, institucionalni in praktični ravni so zaradi tega razdeljeni v več 
vsebinsko povezanih poglavij, podrobnejša navedba potrebnih aktivnosti, njihovih ciljev, 
odgovornih institucij in izvedbenih rokov pa bo osrednji del vsebine Akcijskega načrta 
uresničevanja Resolucije, ki ga bo pripravila Komisija za preprečevanje korupcije. 

Slovenska zakonodaja se je v procesu približevanja Evropski Uniji že dokaj približala 
evropskim standardom, tako, da ni več pričakovati obsežnih vsebinskih sprememb. 
Vpetost v mednarodne tokove seveda terja tudi sprotno usklajevanje z novimi predpisi iz 
mednarodnega okolja, kar pa ni zgolj proces njihovega mehaničnega prenašanja v 
slovensko okolje, ampak vedn« znova tudi priložnost za izpopolnjevanje zakonodaje v 
skladu z želeno stopnjo demokracije in želenim upoštevanjem načel pravne države. 
Seveda bo treba tudi vse prihodnje predpise preveriti z vidika skladnosti z evropskim 
acqi'is communitaire. Tudi na področju institucionalne gradnje Republika Slovenija že 
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ima večino institucij, običajnih tudi za demokratične države z daljšo tradicijo, morebitne 
potrebne spremembe ne bodo več obsežne, treba pa bo zagotoviti usklajeno in 
odgovorno sodelovanje vseh obstoječih institucij, a strogo v okvirih njihovih pristojnosti. 
Resnejši problem je uresničevanje sprejetih predpisov, zlasti na področjih, pomembnih 
za korupcijo, kar med drugim terja tudi usposobitev vseh družbenih formalnih in 
neformalnih nadzornih mehanizmov za zakonito in učinkovito opravljanje svoje vloge. 

A. Politika 

Osnovni ukrepi, ki lahko na področju politike pripomorejo k odpravi vzrokov in pogojev 
za nastanek korupcije, so nadaljnji razvoj demokracije, krepitev načel pravne države, 
razvoj civilne družbe ter dosledno uveljavljanje načela delitve oblasti. 

A.1. Zakonodajni ukrepi 

Med zakonodajnimi ukrepi so najpomembnejši naslednji: 

A. 1.1. Spremembe zakonodaje o financiranju političnih strank in volitev, ki bodo 
zagotovile povsem transparentno in praviloma proračunsko financiranje političnih strank 
ter realno, primerljivo in celovito poročanje o finančnem poslovanju političnih strank in 
kandidatov, določile splošna pravila za absolutno dokumentirano in poenoteno vodenje 
računovodstev političnih strank, vzpostavile povsem jasne in precizne postopke nadzora 
in nadzornim mehanizmom omogočile učinkovito opravljanje njihovih nalog, vključno z 
uveljavljanjem predvidenih sankcij. 

A. 1.2. Uveljavitev in spremljanje uresničevanja novih predpisov o nezdružljivosti 
opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, o poročanju o finančnem stanju 
določenih kategorij oseb, o sprejemanju daril in o reševanju konfliktov interesov, skupaj 
z določili o učinkovitem centralnem nadzornem mehanizmu in sorazmernimi, resnimi ter 
odvračilnimi sankcijami. 

A. 1.3. Sprejem predpisov o medsebojni nezdružljivosti posameznih javnih funkcij, kot 
so, npr., poslanci in župani. 

A.1.4. Sprejem predpisov o lobiranju, vključno z etičnimi načeli za delo oseb, ki se s tem 
ukvarjajo. 

A. 1.5. Prenos javnih pooblastil na zasebni sektor, kadar je to mogoče brez nevarnosti za 
povečanje korupcijskega rizika. 

A. 1.6. Sistematična analiza veljavnih in bodočih predpisov z vidika njihove 
protikorupcijske konsistentnosti s predlogi sprememb. 

A. 1.7. Uvedba zakonske obveznosti prijave korupcijskih kaznivih dejanj za vse javne 
funkcionarje. 
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A.1.8. Uvedba seznamov daril, ki jih prejemajo javni funkcionarji in dolžnosti 
posredovanja teh seznamov pristojnemu organu. 

A. 1.9. Vključitev ukrepov za preprečevanje korupcije ter za zagotavljanje 
transparentnosti delovanja organov, ki jih vodijo, med osnovne naloge javnih 
funkcionarjev. 

A.1.10. Preučitev vprašanja nezdružljivosti istočasnega članstva javnih 
funkcionarjev v poslovodnih in/ali nadzornih organih javnih zavodov, javnih 
podjetij, javnih skladov, javnih agencij in gospodarskih družb v večinski lasti 
Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti 

A.2. Institucionalni ukrepi 
« 

Na tem področju so potrebne naslednje spremembe : 

A.2.1. Ustanovitev ali določitev organov, ki bodo znotraj posameznih institucij odločali o 
kršitvah kodeksov etike. 

A.2.2. Določitev oseb ali organov, ki bodo za javne funkcionarje vodili seznam sprejetih 

A.2.3. Ustanovitev poklicnega združenja lobistov Republike Slovenije s svojim 
kodeksom etike. 

A.3. Praktični ukrepi 

Na tem področju je potrebno storiti naslednje : 

A.3.1. Zagotoviti učinkovitejši notranji in zunanji nadzor nad uresničevanjem veljavnih 
predpisov. ' 

A.3.2. Zagotoviti spoštovanje veljavnih etičnih načel. 

A.3.3. V primerih ugotovljenih nepravilnosti ali neupoštevanja predvidenih postopkov 
dosledno in javno uveljaviti predvidene sankcije. 

A.3.4. Zagotoviti izdajo letnih poročil o največjih in/ali najpogostejših kršiteljih veljavnih 
predpisov in etičnih načel s tega področja. 

A.3.5. Dosledno upoštevati predpisani zakonodajni postopek ob zagotovitvi popolne 
transparentnosti pri uveljavljanju političnih in strokovnih argumentov ter preprečiti 
morebitna interventna poseganja različnih formalnih ali neformalnih družbenih skupin ali 
posameznikov. 

V 
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A.3.6. Objaviti sezname sprejetih daril javnih funkcionarjev v obliki javnega letnega 
kataloga. 

A.3.7. Uvesti protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, ki jih sklepa država in presegajo 
določeno vrednost. 

A.3.8. Dosledno izrekati varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica za korupcijska 
kazniva dejanja pravnomočno obsojenim javnim funkcionarjem. 

A.3.9. Dosledno uresničevati prepoved udeležbe javnih funkcionarjev v organih vodenja, 
upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah, če takšna udeležba ni nujna zaradi 
zastopanja javnega interesa. 

B. Državna uprava 

Ob splošnih in političnih ukrepih je področje državne uprave tisto, kjer država dobi ali 
izgubi vojno s korupcijo. Kar najbolj natančno določene diskrecijske pravice, kar najbolj 
precizni opisi nalog in pooblastil javnih uslužbencev ter učinkovito uveljavljanje njihovih 
etičnih kodeksov so področja, ki lahko k odpravljanju vzrokov in pogojev za nastanek in 
razvoj korupcije znotraj javne uprave pripomorejo najbolj. 

B.1. Zakonodajni ukrepi 

Med potrebnimi zakonodajnimi ukrepi so pomembni predvsem naslednji: 

B.1.1. Sistematično spremljanje implementacije Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. 
RS, št. 56/02), drugih zakonov ter ustreznih podzakonskih aktov in v primeru 
ugotovljenih pomanjkljivosti sprejem ustreznih sprememb, ki naj v največji možni 
meri zagotovijo resnično apolitično, strokovno, učinkovito in transparentno javno 
upravo, ki v kar največji možni meri deluje neodvisno od kadrovskih sprememb v 
sferi izvoljenih in imenovanih funkcionarjev; za primere nedovoljenih pritiskov 
predvideti možnost pravnih sredstev za posamezne javne uslužbence in njihova 
združenja, vključno z Uradniškim svetom; zagotoviti uresničevanje izključno 
meritokratskih kriterijev pri zaposlovanju in napredovanju javnih uslužbencev. 

B.1.2. Uvedba prepovedi direktne hierarhične nadrejenosti javnih uslužbencev nad 
sorodniki v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vključno tretjega kolena ter zakonci ali 
izvenzakonskimi partnerji z določitvijo alternativnih ukrepov v primerih, ko do takšne 
nadrejenosti pride iz objektivnih razlogov. 

v 

B.1.3. Merila za izbor posameznikov na delovna mesta v javnem sektorju prilagoditi 
ocenam korupcijske izpostavljenosti teh delovnih mest. 

B.1.4. Uvedba načrtov integritete v javnem sektorju. 
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B.1.5. Uvedba zakonske obveznosti prijavljanja korupcijskih ravnanj za vse javne 
uslužbence. 

B.1.6. Sprejem in spremljanje uresničevanja predpisov o reševanju konfliktov interesov, 
nezdružljivosti funkcij in sprejemanju daril v državni upravi. 

B.1.7. Spremembe in prilagoditev kodeksa etike javnih uslužbencev mednarodnim 
standardom. 

B.1.8. Sprejem in spremljanje uresničevanja predpisov, ki omogočajo izvenproračunsko 
financiranje državnih organov, predvsem ureditev nadzornih postopkov z obvezno 
vključitvijo formalnih nadzornih mehanizmov in civilne družbe. 

B.1.9. Analiza upravnih postopkov na vseh področjih, ki se zaključijo z izdajo različnih 
dovoljenj ali licenc in na področjih, kjer se odloča o pravicah posameznikov ter njihovo 
reduciranje na najnujnejši potrebni in poenostavljeni obseg, da bi se doseglo naslednje: 

- odprava vseh dovoljenj, ki niso izrecno predvidena z zakonom, 
- sprememba podzakonskih aktov, ki določajo različna dovoljenja, soglasja, ali licence, 

ki nimajo podlage v eksplicitnih določilih zakonov, 
- odprava ali sprememba vseh predpisov, ki dovoljujejo nedopustno arbitriranje pri 

odločanju o dovoljenjih, soglasjih in licencah, 
- sestava seznamov potrebnih dovoljenj ali soglasij za uporabnike na posameznih 

področjih. 

B.1.10. Sprejem predpisov, ki bodo vse upravne organe zavezali k periodičnim ocenam 
korupcijske izpostavljenosti organa in delovnih mest v njem, k sprejemu ustreznih 
preventivnih ukrepov in k izdelavi formaliziranih notranjih nadzornih postopkov. 

B.1.11. Spremljanje uresničevanja predpisov o dostopnosti informacij medijem, 
uveljavitev morebitnih potrebnih sprememb in dosledna zagotovitev sodnega varstva v 
primeru kršitev predpisov. 

B.1.12. Razširitev dolžnosti glede posredovanja informacij državnih organov tudi v korist 
gospodarskih subjektov, nevladnih organizacij in posameznikov. 

B.1.13. Sprejem predpisov, ki .bodo v največji možni meri omogočili elektronsko 
poslovanje vseh uporabnikov z upravnimi organi in zavezali slednje k izdelavi 
programov, ki bodo uporabnikom storitev upravnih organov omogočali on-line 
spremljanje postopkov, predvsem pa predvidenih ter dejanskih rokov za rešitev njihov 
vlog in imen v postopkih udeleženih javnih uslužbencev. 

B.1.14 Podrobna protikorupcijska analiza predpisov na javno-finančnem področju, zlasti 
na področju javnega naročanja, na davčnem in carinskem področju ter na področju 
zdravstva, sprejem ustreznih sprememb. 

i 
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B.1.15. Odstop koncesij za izdajanje različnih dovoljenj ali soglasij zasebnemu ali 
nevladnemu sektorju tam, kjer je to upravičeno in možno brez povečanja korupcijskega 
tveganja. 

B.1.16. Izdelava enostavnih internih pravil za prijave korupcijskih ravnanj znotraj 
državnih organov in izdelava pravil za zaščito prijaviteljev korupcije v državnih organih. 

B.1.17. Analiza organizacijske in druge zakonodaje na področju lokalne samouprave z 
vidika njene protikorupcijske konsistentnosti in izdelava predlogov za morebitno 
izboljšanje. 

B.1.18. Izdelava vzorcev podzakonskih protikorupcijskih aktov za celoten javni sektor. 

B.1.19. Spremljanje predpisov o organizaciji, delovnem področju in nalogah organov 
državne uprave^ ki naj zagotovijo transparentno, racionalno in učinkovito izvajanje 
zakonsko določenih nalog, brez prekrivanja pooblastil in podvajanja nalog in ob 
upoštevanju posebnosti določenih organov. 

B.1.20. Določitev prevzema kodeksa etike javnih uslužbencev kot pogoja za sklenitev 
delovnega razmerja. 

B.2. Institucionalni ukrepi 

Na tem področju je potrebno zagotoviti naslednje : 

B.2.1. Spremljanje objektivnega in politično nepristranskega delovanja Uradniškega 
sveta za dejansko zagotovitev izključno meritokratskega zaposlovanja in napredovanja 
javnih uslužbencev. 

B.2.2. Začetek praktičnega delovanja centralne kontaktne točke v Ministrstvu za finance 
za sodelovanje z O LAF - om (Urad EU za boj proti goljufijam). 

B.2.3. Določitev oseb, odgovornih za načrte integritete v javnem sektorju. 

B.2.4. Določitev služb ali oseb v državnih organih, zadolženih za vodenje seznama daril 
javnim uslužbencem. 

B.2.5. Ustanovitev in/ali usposobitev organov, ki bodo odločali o kršitvah kodeksov etike 
javnih uslužbencev. 

B.2.6. Vzpostavitev rednega sodelovanja med osrednjim državnim organom za področje 
korupcije in delovnimi telesi Vlade RS, ki se ukvarjajo z zadevami, pomembnimi tudi za 
preprečevanje korupcije. 
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B.3. Praktični ukrepi 

Na tem področju je potrebno naslednje : 

B.3.1. Odprava diskrecijskih pravic javnih uslužbencev, kjer je to mogoče in izdelava 
objektivnih kriterijev za odločanje v primerih, kjer to ni možno. 

B.3.2. Vnaprejšnja izdelava dopolnilnih kriterijev za določanje stopenj tajnosti v vsakem 
državnem organu. 

B.3.3. Vključitev cenovne dostopnosti storitev državnih organov med kriterije za 
oblikovanje teh cen. 

B.3.4. Priprava kratkih, enostavnih in lahko dostopnih obvestil posameznikom o njihovih 
pravicah v postopkih pred različnimi državnimi organi. 

B.3.5. Uvedba standardiziranega enostavnega obrazca, ki bo posameznikom omogočal 
prijavo koruptivnih ravnanj javnih funkcionaijev in javnih uslužbencev. 

B.3.6. Uvedba in dosledna izvedba »one-stop« sistema pridobivanja potrebnih dovoljenj 
in soglasij državnih organov. 

B.3.7. Izdelava kriterijev za oceno korupcijske izpostavljenosti državnih organov in 
delovnih mest v njih ter periodične analize te izpostavljenosti po sprejetih kriterijih 

B.3.8. Depersonifikacija stikov med državljani in javnimi uslužbenci z istočasno 
zagotovljeno transparentnostjo identitete odločujočih uslužbencev ali članov kolektivnih 
organov. 

B.3.9. Dosledna delitev nalog med organi, ki izdajajo različna dovoljenja in soglasja ter 
organi, ki izvajajo nadzor nad uporabo teh dovoljenj ali soglasij. 

B.3.10 Razvcj in izvajanje začetnih in dopolnilnih programov strokovnih usposabljanj 
javnih uslužbencev z obvezno vključitvijo znanj s področja etike in poklicne integritete, 
uvedba nadzora nad izvajanjem teh programov. 

B.3.11. Zagotovitev vseh oblik pomoči neupravičeno stigmatiziranim javnim 
uslužbencem ter javnim uslužbencem, oškodovanim z neupravičenimi napredovanji v 
državni upravi. 

B.3.12. Omogočitev on-line dostopa javnosti do baz podatkov, kjer ni predpisane 
zahteve po varstvu tajnosti ali po varstvu osebnih podatkov. 

B.3.13. Omejitev oziroma odprava gotovinskega poslovanja med javnimi uslužbenci in 
strankami. 
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B.3.14. Izdelava in objava preciznih in nedvoumnih pogojev za udeležbo na razpisih za 
vsako pridobivanje proračunskih sredstev s strani zasebnega sektorja. 

B.3.15 Periodične analize izvedenih postopkov na področju javnih naročil, državnih 
pomoči, subvencij, kreditov in drugih oblik porabe javnih financ, predvsem po kriteriju 
pogostosti pojavljanja posameznih uporabnikov teh sredstev. 

B.3.16. Sklepanje paktov integritete med državnimi organi in njihovimi poslovnimi 
partnerji v zasebnem sektorju. 

B.3.17. Uveljavitev učinkovitega notranjega nadzora nad delovanjem javne uprave, 
predvsem glede delitve pristojnosti, dokumentiranja delovnih procesov, obvladovanja 
tveganj in notranjega revidiranja, vključno z nadzorom nad postopki napredovanja javnih 
uslužbencev. 

B.3.18. Zagotovitev čim večje javnosti delovanja Uradniškega sveta. 

B.3.19. Določitev organa - informativne točke za vsa vprašanja, povezana s pravili in 
načeli poklicne etike. 

B.3.20. Analiza delovanja vseh organov z inšpekcijskimi pooblastili s ciljem odkrivanja 
sistemskih ali posamičnih pomanjkljivosti in nedoslednosti ter izdelava predlogov za 
izboljšanje stanja. 

B.3.21. Dosledna izvedba javnih razpisov in dosledna uporaba strokovnih kriterijev pri 
kadrovanju na strokovna vodilna mesta v državnih organih in podjetjih v državni lasti. 

B.3.22. Dosledno izrekanje varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica za 
korupcijska kazniva dejanja pravnomočno obsojenim javnim uslužbencem. 

B.3.23. Zagotovitev večje udeležbe nevladnega sektorja v pritožbenih postopkih zoper 
delo javnih uslužbencev. 

B.3.24. Podrobna protikorupcijska analiza uveljavljenih praks na javno-finančnem 
področju, zlasti na področju javnega naročanja, na davčnem in carinskem področju ter 
na področju zdravstva, sprejem ustreznih sprememb. 

B.3.25. Dosledno uresničevanje prepovedi udeležbe javnih uslužbencev v organih 
vodenja, upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah, kjer ta udeležba ni nujna zaradi 
zastopanja javnega interesa. 

B.3.26. Zagotovitev primernega števila notranjih revizorjev v državni upravi ter njihove 
dejanske neodvisnosti in strokovnosti. 
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C. Organi odkrivanja, pregona in soienia 

Kljub vsem predpisom, ki preprečujejo in prepovedujejo korupcijska ravnanja, do njih 
prihaja v vsaki družbi. Takrat pride do izraza samostojnost, neodvisnost in strokovnost 
organov, ki takšna dejanja odkrivajo, preganjajo in sodijo. Ob vseh zahtevah, ki veljajo 
za sistem državne uprave na splošno, za organe odkrivanja, pregona in sojenja zaradi 
pomembnosti nalog, ki jih opravljajo, veljajo še dodatni pogoji. 

C.1. Zakonodajni ukrepi 

Potrebni ukrepi na tem področju so naslednji: 

C.1.1. Zagotavljanje neodvisnosti in samostojnosti sodstva pri imenovanju in 
napredovanju sodnikov ter zagotavljanje njihove proračunske neodvisnosti. 

C.1.2. Zagotavljanje neodvisnosti in samostojnosti državnega tožilstva pri imenovanju in 
napredovanju državnih tožilcev. 

C.1.3. Povečanje učinkovitosti predkazenskega postopka. 
C.1.4. Uvedba možnosti dodatnega podaljšanja uporabe prikritih preiskovalnih metod po 
ZKP pri preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj. 

C. 1.5. Popolna uskladitev materialnih kazenskopravnih določil o korupciji in goljufijah z 
določili mednarodnih pravnih instrumentov, ki jih je sprejela Republika Slovenija. 

C.1.6. Dvig kazni za korupcijska kazniva dejanja. 

C.1.7. Zaostritev procesnih predpisov za preprečevanje njihovih zlorab s strani 
udeležencev v postopkih. 

C.1.8. Preučitev vprašanja obrnjenega dokaznega bremena pri dokazovanju protipravne 
premoženjske koristi, izvirajoče iz kaznivih dejanj. 

C.1.9. Uvedba javnega kataloga za korupcijo obsojenih pravnih oseb. 

C.1.10. Sprejem predpisov o zaščiti prič in oseb, ki prijavljajo korupcijo. 

C.1.11. Sprejem predpisov o delitvi odvzetih premoženjskih koristi znotraj državnih 
organov Republike Slovenije in o delitvi teh koristi med Republiko Slovenijo in drugimi 
državami. 

C.2. Institucionalni ukrepi 

Na tem področju so potrebni naslednji ukrepi: 
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C.2.1. Reorganizacija policijskih enot, specializiranih za področje korupcije, v smeri 
večje centralizacije s ciljem maksimiranja njihove operativnosti ter zagotavljanja popolne 
usklajenosti njihovega delovanja in popolne neodvisnosti pred možnostmi nedopustnih 
vplivov. 

C.2.2. Dvig števila delovnih mest policistov na področju odkrivanja korupcije in njihova 
zasedba z usposobljenimi in izkušenimi kadri z izkazano visoko stopnjo integritete. 

C.2.3. Racionalizacija izrabe obstoječih zmogljivosti v slovenskem državnem tožiistvu. 

C.2.4. Usposobitev organov za vsebinsko obravnavo kršitev pravil o premoženjskem 
stanju tožilcev in sodnikov znotraj državnega tožilstva oziroma sodstva. 

C.2.5. Organizacijska rešitev multidisciplinarne obravnave primerov, kjer so korupcije 
osumljeni policisti, tožilci, sodniki ali javni funkcionarji in javni uslužbenci nad določenim 
rangom. 
C.2.6. Vzpostavitev ustrezne koordinacije med predstavniki ministrstev za pravosodje in 
notranje zadeve, policije, tožilstva in drugih organov s pooblastili za odkrivanje in 
preiskovanje protipravnih ravnanj s ciljem krepitve medinstitucionalnega sodelovanja in 
izmenjave podatkov ter specialističnih znanj. 

C.3. Praktični ukrepi 

Na tem področju je potrebno naslednje : 

C.3.1. Uvedba osnovnega in dodatnega specialističnega usposabljanja policistov, 
tožilcev in sodnikov na področju korupcije, goljufij, davčnih utaj, pranja denarja in 
računovodskih protipravnih ravnanj. 

C.3.2. Uvedba principa skupinskega policijskega in tožilskega obravnavanja 
pomembnejših korupcijskih zadev. 

C.3.3. Uvedba doslednega strokovnega nadzora nad odločitvami policistov in tožilcev v 
primeru zaustavitve ali zavlačevanja postopkov v pomembnejših korupcijskih zadevah. 

C.3.4. Zagotovitev rednega periodičnega ocenjevanja učinkovitosti dela tožilcev in 
sodnikov. 

C.3.5. Omejitev možnosti za nedopustno vplivanje policijskih starešin na policijske 
postopke na področju korupcije. 

C.3.6. Praktična usposobitev tožilcev za vodilno vlogo v predkazenskem postopku. 

C.3.7. izboljšanje nagrajevanja dela policistov. 
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C.3.8. Uvedba dodatnih pogojev za zasedbo delovnih mest, pomembnih za odkrivanje in 
preiskovanje korupcije ter pri zasedbi tem nadrejenih delovnih mest. 

C.3.9. Zagotovitev dejanske aktivne udeležbe nevladnega sektorja v pritožbenih 
postopkih zoper delo policije. 

C.3.10. Podrobna protikorupcijska analiza uveljavljenih praks na področju dela organov 
odkrivanja, pregona in sojenja ter sprejem potrebnih sprememb. 

D. Gospodarstvo 

Brez ukrepov na področju gospodarskega sektorja in brez udeležbe gospodarskih 
subjektov preprečevanje korupcije ni mogoče, ne samo zaradi tega, ker sta 
gospodarstvo in javni sektor v vsaki državi neločljivo povezana, ampak tudi zaradi tega, 
ker tudi znotraj gospodarstva samega prihaja do koruptivnih ravnanj. Ker država kako 
drugače kot s sprejemanjem prisilnih predpisov zasebnega sektorja ne more prisiliti k 
ravnanju določene vrste, kar pa je vedno le skrajna možnost, je največ odvisno od tega, 
koliko ta sektor sam spozna nevarnosti, ki izvirajo iz korupcije in koliko sam prostovoljno 
začne ravnati na določen način. Tudi pri tem je sodelovanje države in gospodarstva 
nujno, vendar mora v celoti temeljiti na vsebini rešitev in ne na njihovem vsiljevanju od 
zunaj. Institucionalne in praktične rešitve so v celoti prepuščene zasebnemu sektorju 
samemu, od njih pa je v največji meri odvisno protikorupcijsko vzdušje v gospodarstvu. 

D. 1. Zakonodajni ukrepi 

V obdobju liberalizacije gospodarstva je osnovno načelo deregulacija področij, ki se 
lahko prepustijo delovanju trga. Zaradi tega pojem »zakonodajni ukrepi« v tem poglavju 
vsebuje tudi ukrepe zasebnega sektorja, ki jih ta pripravi in uveljavi na lastno pobudo. 
Potrebni ukrepi na tem področju pa so : 

D.1.1. Poostritev kazni za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin. 

D.1.2. Uvedba prepovedi sodelovanja za korupcijo pravnomočno obsojenih pravnih oseb 
v postopkih javnih naročil. 

D.1.3. Analiza veljavne ureditve za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter po 
potrebi uveljavitev ustreznih sprememb. 

D.1.4. Uvedba obveznosti vključitve protikorupcijskih klavzul v pogodbe, katerih vrednost 
presega določeno višino. 

D.1.5. V primeru prodaje pravnih oseb v državni lasti obvezna revizija njihovega 
poslovanja za določeno obdobje pred prodajo . 
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D. 1.6. Vzpodbujanje uvedbe kodeksov etike v pravne osebe zasebnega sektorja in v 
poslovna ter poklicna združenja. 

D.1.7. Sprejem oziroma pregled in dosledna uveljavitev kodeksov etike za najbolj 
izpostavljene poklice. 

D.1.8. Analiza zakonodaje na najbolj izpostavljenih področij (borza, igre na srečo, 
zavarovalništvo, ...) z vidika njihove protikorupcijske konsistentnosti in izdelava 
predlogov za njeno izboljšanje. 
D.1.9. Pregled pravil za reševanje konfliktov interesov v zasebnem sektorju in 
uveljavitev potrebnih sprememb. 

D.1.10. Vzpodbujanje nadaljnjega oblikovanja in dograjevanja priporočil o vsebinah 
individualnih pogodb in merilih za plačila in druge nagrade manageijev. 

D.1.11.Vzpodbujanje uvedbe načrtov integritete v pravne osebe zasebnega sektorja. 

D.2. Institucionalni ukrepi 

D.2.1. Nadaljnja krepitev vloge in pomena obstoječih častnih sodišč pri krepitvi dobrih 
poslovnih običajev in poslovne morale. 

D.2.2. Vzpodbujanje ustanavljanja novih častnih sodišč v posameznih gospodarskih 
dejavnostih in poklicnih združenjih. 

D.2.3. Določitev oseb, zadolženih za načrte integritete in za spremljanje uresničevanja 
sprejetih etičnih kodeksov. 

D.3. Praktični ukrepi 

D.3.1. Izdelava vzorcev protikorupcijskih klavzul. 

D.3.2. Spodbujanje uvedbe protikorupcijskih klavzul v vse pogodbe. 

D.3.3. Uvedba paktov integritete. 

D.3.4. Uvedba ocenjevanja in certifikatov integritete. 

D.3.5. Vzpodbujanje aktivnosti poslovnih in sindikalnih združenj pri preprečevanju 
korupcije. 

D.3.6. Določitev internih postopkov prijavljanja sumov koruptivnega ravnanja v 
gospodarskih družbah. 

D.3.7. Popolna transparentnost postopkov pri lastninjenju pravnih oseb v državni lasti. 
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D.3.8. Vključitev uspehov gospodarskih družb na področju preprečevanja in odkrivanja 
neetičnega poslovnega ravnanja med kriterije za podeljevanje nagrad za gospodarske 
dosežke. 

D.3.9. Redna periodična usposabljanja o nevarnostih korupcije in o možnostih za njeno 
preprečevanje v gospodarstvu. 
D.3.10. Dosledno nepriznavanje odhodkov, izplačanih v nedovoljene namene, v 
davčnem postopku. 

E. Nevladne organizacije 

Nobena država sama, brez pomoči nevladnega sektorja, ne more uspešno 
preprečevati korupcije. V Republiki Sloveniji je civilna družba na področju 
protikorupcijskih prizadevanj slabo organizirana, razen posameznih poskusov 
nekaterih medijev njenega vpliva skorajda ni čutiti, tudi aktivne nevladne 
organizacije, ki bi se ukvarjala s problemi korupcije, v Sloveniji ni. Osnovni 
princip, na katerem temelji dejavnost nevladnih organizacij v razvitih državah, je 
samoorganiziranje, ki zagotavlja objektivnost in nepristranost njihovega 
delovanja, predvsem pa nadzor nad delovanjem države. Vse bolj se uveljavlja 
spoznanje, da lahko tudi država s svojimi aktivnostmi vzpodbudi dejavnost civilne 
družbe - najprej seveda z ustrezno zakonodajo, nato s pomočjo pri organiziranju 
raznih oblik njenega delovanja, prepuščanjem določenega dela svojih aktivnosti 
nedržavnemu sektorju in končno tudi z delnim financiranjem teh dejavnosti. Samo 
na takšen način je zagotovljeno angažiranje vseh strokovnih, kadrovskih in 
človeških potencialov določene države pri preprečevanju korupcije. Osnovni 
predpogoj za to so jasna pravna pravila o vseh možnih odnosih med državnimi 
organi in civilno družbo. Republiko Slovenijo na tem področju čaka še veliko dela, 
pri čemer sta področji medijev in splošne javnosti zaradi pomembnosti njunih 
vlog obravnavani v posebnem poglavju. 

E.1. Zakonodajni ukrepi 

Na tem področju bo potrebno storiti naslednje : 

E.1.1. Analiza predpisov o organizaciji in delovanju vseh državnih organov s ciljem 
odkrivanja možnosti za aktivno vključitev ustreznih delov civilne družbe v disciplinske 
postopke teh organov. 

E.1.2. Formalizacija možnosti za udeležbo nevladnih organizacij pri delu državnih 
organov v vseh treh vejah oblasti in za prepustitev posameznih nalog državnih organov 
nevladnemu sektorju. 

E.1.3. Sprejem enotnih in transparentnih kriterijev za finančno pomoč države nevladnim 
organizacijam, določitev njenega minimalno potrebnega letnega obsega, vzpostavitev 
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pogojev za nadzor nad uporabo te pomoči in določitev varovalk za zagotovitev 
neodvisnosti financiranih organizacij. 

E.1.4. Sprejem in uveljavitev etičnih kodeksov v vseh nevladnih organizacijah oziroma 
njihovih združenjih. 
E.1.5. Pregled zakonodaje glede inkriminacije korupcijskih kaznivih dejanj oseb v 
nevladnem sektorju, uveljavitev potrebnih sprememb. 

E.2. Institucionalni ukrepi 

Čeprav je lastna iniciativa civilne družbe na tem področju največjega pomena, je vseeno 
mogoče najti možnosti za izboljšanje stanja : 

E.2.1. Uporaba obstoječih združenj nevladnih organizacij, zlasti Centra nevladnih 
organizacij Slovenije - CNVOS, za neposredno povezovanje organizacij s podobnimi 
področji dela. 

E.2.2. Oblikovanje učinkovitih mehanizmov za obravnavo kršitev pravnih in etičnih norm 
znotraj vseh organiziranih oblik civilne družbe. 

E.3. Praktični ukrepi 

Najpomembnejše naloge na tem področju so naslednje : 

E.3.1. Sodelovanje sindikatov ter poklicnih in poslovnih združenj pri oblikovanju 
kodeksov etike. 

E.3.2. Učinkovito obveščanje nevladnega sektorja o razpoložljivih domačih in tujih virih 
za njegovo dejavnost. 

E.3.3. Dejanska zagotovitev transparentnih postopkov pri poslovanju s finančnimi 
sredstvi nevladnih organizacij. 

E.3.4. Izvajanje neodvisnih javnih raziskav o stanju na področju integritete, posameznih 
etičnih problemov in korupcije v Republiki Sloveniji. 

E.3.5. Povezovanje nevladnih organizacij s področja etike in integritete zaradi 
oblikovanja visoke stopnje pritiska ob zaznanih primerih neetičnih ali korupcijskih 
ravnanj v družbi. 

E.3.6. Aktivna vključitev nevladnih organizacij v delo Komisije za preprečevanje 
korupcije 

E.3.7. Redno obveščanje javnosti o stališčih civilne družbe do posameznih primerov 
neetičnega aii koruptivnega ravnanja v državi. 
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E.3.8. Načrtna promocija vseh organiziranih oblik civilne družbe po posameznih 
področjih delovanja s ciljem dviga njihove prepoznavnosti ter utrjevanja pripadnosti in 
etičnih načel za njihovo delovanje. 

E.3.9. Vključevanje nevladnih organizacij v ustrezna mednarodna združenja na področju 
preprečevanja korupcije. 

E.3.10. Usposobitev nevladnih organizacij za sprejem prijav o kršitvah pravnih in 
moralnih norm, ki jih prijavitelji nočejo posredovati državnim organom, odstop teh prijav 
pristojnim državnim organom; popularizacija tovrstne vloge nevladnih organizacij. 

E.3.11. Sklepanje sporazumov o sodelovanju med državnimi organi in nevladnimi 
organizacijami. 

F. Mediji 

Mediji v večini držav kot pomembni ustvarjalci javnega mnenja pri preprečevanju in 
zatiranju korupcije igrajo pomembno vlogo, ne samo z izpostavljanjem posameznih 
primerov, ampak tudi z gradnjo protikorupcijske zavesti nasploh. Zaradi svoje moči in 
pomena, ki ga imajo pri oblikovanju javnega mnenja, so novinarji med vsemi poklici 
najbolj izpostavljeni najrazličnejšim pritiskom. Zato je potrebno načrtovanju aktivnosti, s 
katerimi lahko novinarji pripomorejo k dvigu etičnih standardov v določenem okolju, 
posvetiti največjo pozornost ter tako zagotoviti njihovo neodvisnost, objektivnost, 
strokovnost in nepristranost. 

F.1. Zakonodajni ukrepi 

Na tem področju je potrebno storiti naslednje : 

F.1.1. Analiza obstoječih predpisov o medijih glede možnosti neprimernega vplivanja na 
delo novinarjev s ciljem odprave vsake, tudi posredne odvisnosti novinarjev od takšnih 
vplivov. 

F. 1.2. Oblikovanje predpisov, ki bodo novinarjem pri sprejemanju za konkretno 
novinarsko delo najpomembnejših sklepov, tud* kadrovskih, znotraj posameznih medijev 
zagotovili dejansko enakopraven položaj z lastniki in upravami. 

P. 1.3. Analiza predpisov o položaju medijskih hiš kot pravnih subjektov gospodarskega 
prava s ciljem zagotovitve popolne transparentnosti njihovega lastništva in 
preprečevanja njihove monopolizacije. 

F.1.4. Analiza kodeksa etike slovenskih novinarjev glede možnosti preciziranja etičnih 
načel, ki naj zagotovijo objektivno in etično korektno delo novinarjev, neodvisno od vseh 
poskusov koruptivnega vplivanja. 
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F. 1.5. Preučitev zakonskih možnosti za dodatno krepitev neodvisnega položaja 
novinarjev in istočasno uveljavljanje njihove odgovornosti v primeru kršitev obstoječe 
zakonodaje in kodeksov novinarske etike. 
F.2. Institucionalni ukrepi 

Potrebni ukrepi na tem področju so naslednji: 

F.2.1. Organizacija medijskih hiš na način, ki omogoča uveljavljanje pravic novinarjev, 
zlasti v primeru kršitve njihove neodvisnosti . 

F.2.2. Krepitev internih mehanizmov za učinkovito obravnavanje novinarskih kršitev 
pravnih in etičnih norm. 

F.2.3. Vzpostavitev institucije internega medijskega ombudsmana. 

F.3. Praktični ukrepi , 

Na tem področju je potrebno storiti naslednje: 

F.3.1. Uvesti začetna in dopolnilna usposabljanja za novinarje o nevarnostih, oblikah in 
načinih neprimernega vplivanja na njihovo delo ter o možnostih upiranja tem vplivom. 

F.3.2. Uvesti začetna in dopolnilna usposabljanja za novinarje o oblikah korupcije, 
značilnih za Republiko Slovenijo. 

F.3.3. Uvesti periodične analize protikorupcijskjh medijskih prispevkov, predvsem s 
ciljem ugotavljanja odzivnosti državnih institucij na njihovo vsebino; publikacija rezultatov 
teh analiz. 

F.3.4. Zagotoviti medijsko podporo zdravim protikorupcijskim prizadevanjem državnih 
organov. 

F.3.5. Uvesti posebno letno novinarsko nagrado za dosežke na področju izpostavljanja 
in preprečevanja korupcije. 

F.3.6. Zagotoviti ustrezno nagrajevanje novinarjev. 

F.3.7. Poudarjeno javno objavljati odločitve novinarskega častnega razsodišča, 
pomembne za področje korupcije. 

F.3.8. Uveljaviti interne postopke za obveščanje novinarskega častnega razsodišča o 
sumih ravnanja v nasprotju s kodeksom novinarske etike. 

F.3.9. Dosledno uveljaviti sodno varstvo novinarjev v primerih neupravičene odklonitve 
ali ovir pri posredovanju informacij s strani državnih organov. 
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F.3.10. Zagotoviti transparentnost osnovnih elementov iz postopkov dogovarjanja med 
oglaševalci in mediji. 

F.3.11. Strogo ločiti oglaševalske in novinarske dejavnosti znotraj posameznih medijev. 

G. SPLOŠNA JAVNOST 

Prizadevanja vseh državnih in nedržavnih institucij pri preprečevanju korupcije ostanejo 
neuspešna, če se v njihova prizadevanja ne vključi tudi večina državljanov. Do 
povečanja protikorupcijske osveščenosti, do razvoja individualne in splošne kulture, ki 
odklanja vsako neetično in nezakonito pridobivanje kakršnihkoli prednosti in ugodnosti, 
do spremembe načina razmišljanja o vlogi, položaju in pravicah posameznika v razmerju 
do državnih institucij, v tranzicijskih državah, kot je tudi Republika Slovenija, ne pride 
spontano. Poleg vseh drugih protikorupcijskih aktivnosti, ki lahko posamezne državljane 
motivirajo le do določene mere, morajo predvsem državne institucije veliko pozornost 
nameniti načrtnim in trajnim ukrepom za dosego opisanih ciljev. Samo tako je mogoče 
pričakovati dolgoročno izboljšanja stanja, predvsem pa izboljšanje razumevanja vzrokov 
in posledic korupcije pri večini državljanov. Ker pri takšnem komuniciranju z javnostjo 
vedno obstaja nevarnost zlorab, je treba pri ukrepih iz tega poglavja zagotoviti njihovo 
absolutno apolitičnost in preprečiti njihovo vezanost na katerokoli politiko, vladno ali 
opozicijsko. 

G.1. Zakonodajni ukrepi 

Možnosti na tem področju ni veliko: 

G.1.1. Dograjevanje predpisov o transparentnosti vsega poslovanja (dokumentacija, 
postopki, odgovorne osebe,..) državnih organov, kjer ni ovir s področja zaščite tajnih 
podatkov ali s področja varstva osebnih podatkov. 

G.2. Institucionalni ukrepi 

Razvoj novih institucij izključno na tem področju ni potreben. 

G.3. Praktični ukrepi 

Večino ciljev v tem poglavju je mogoče doseči z ustreznim praktičnim ravnanjem: 

G.3.1. Oblikovanje in izvedba stalne, javne, usmerjene in uravnotežene protikorupcijske 
kampanje, kjer je Dosebno pozornost potrebno nameniti izboru najpomembnejših ciljnih 
skupin, zlasti mladih, uporabi vseh sodobnih orodij socialnega marketinga (audio- 
vizualne metode, posterji, promocije, tematske kampanje,..) in obveznemu oblikovanju 
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logotipa, gesla ter nosilne grafične podobe kampanje s posebnim ciljem predstavitve 
vzrokov in posledic korupcije. 

G.3.2. Izvajanje določenih aktivnosti, v okviru kampanje ali zunaj nje, kot so: izdelava in 
redno objavljanje audio-vizualnih promocijskih sporočil, redne kolumne v periodičnih 
publikacijah, objava podatkov o korupciji v drugih okoljih, izdelava posebnih brezplačnih 
brošur, organizacija »protikorupcijskih dnevov« v mikrookoljih in drugih prireditev. 

G.3.3. Izdelava enostavnega brezplačnega priročnika za dijake srednjih šol o delovanju 
države, z opisom njenih osnovnih nalog in institucij ter pravic posameznikov v razmerju 
do njih. 

G.3.4. Razvoj protikorupcijskih vsebin znotraj obstoječih vzgojno-izobraževalnih 
programov v osnovnih, srednjih in višjih ter visokih šolah. 

G.3.5. Izdelava brezplačnega enostavnega protikorupcijskega priročnika za vse 
državljane. 

G.3.6. Medijsko privlačno objavljanje rezultatov empiričnih raziskav s področja korupcije. 

G.3.7. Vzbujanje dodatne pozornosti različnih delov populacije z organiziranjem različnih 
tekmovanj,- kot so izbori najboljšega protikorupcijskega teksta, posterja, risbe,... 

G.3.8. Pregled možnosti vključitve verskih institucij v protikorupcijska prizadevanja, 
implementacija sprejemljivih ukrepov. 

G.3.9. Organizacija protikorupcijskih delavnic in predavanj za državljane v ožjih okoljih . 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU KORUPCIJE 

Tudi na področju preprečevanja in zatiranja korupcije je Republika Slovenija že 
vključena v mednarodne tokove. V postopkih približevanja mednarodnim integracijam je 
že sprejela vrsto obvezujočih mednarodnih pravnih aktov, nekaj dela pa državo na tem 
področju še čaka. Trenutno znane naloge, ki jih bo država morala še opraviti v 
prihodnje, so predstavljene po najpomembnejših mednarodnih organizacijah, katerih 
članica je oz. bo Republika Slovenija: 

1. Organizacija združenih narodov - OZN 

Slovenija bo morala ratificirati že podpisano »Konvencijo proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu« s pripadajočimi tremi protokoli, ki je bila sprejeta v Palermu 
15.11.2000. Po sprejemu »Konvencije proti korupciji« decembra leta 2003 kot edinega 
obvezujočega globalnega pravnega teksta s tega področja bo morala ta akt podpisati in 
ratificirati tudi naša država. 

'■ 
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OZN v rednih obdobjih preverja stanje v svojih članicah tudi na področju korupcije in 
Slovenija bo morala nadaljevati s poročanjem, po uveljavitvi Konvencije proti korupciji pa 
postati članica ocenjevalnega mehanizma, ki bo ocenjeval uresničevanje konvencije v 
njenih članicah. 

2. Evropska Unija 

Po vstopu Republike Slovenije v Evropsko Unijo bo morala država nadaljevati z 
izpolnjevanjem že prevzetih in novih obveznosti, ki jih svojim članom narekuje EU. 
Slovenija bo morala nadaljevati z izpolnjevanjem določil Predpristopnega pakta o 
organizirani kriminaliteti - PAPEG in z izpolnjevanjem obveznosti v okviru 
Protikorupcijske pobude Pakta stabilnosti - SPAI. 

Cl* vstopu Slovenije v Evropsko Unijo so se izpolnili pogoji za pristop h 
konvencijama, veljavnima za člane te integracije, ki delno ali v celoti govorita tudi 
o korupciji: h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov EU z dne 27.11.1995 s 
pripadajočimi tremi protokoli in h Konvenciji o boju zoper korupcijo javnih 
uslužbencev Evropske unije ali držav članic z dne 25.6.1997. 

Republika Slovenija je že zdaj aktivna v vseh oblikah medsebojnega sodelovanja 
Evropske Unije in držav kandidatk, v prihodnje pa bo morala zlasti dosledno 
izvajati vse naloge, izvirajoče iz sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
posebnim organom EU za boj proti goljufijam - OLAF 

3. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj - OECD 

Republika Slovenija bo predvidoma v letu 2004 deležna prvega nadzora posebnega 
specializiranega organa OECD na tem področju - Delovne skupine proti podkupovanju 
tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah, ki bo preverila 
usklajenost slovenske zakonodaje z določili Konvencije OECD o preprečevanju 
podkupovanja tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah, v letih 
2006 ali 2007 pa bo sledil naslednji obisk in nadzor naslednje faze - uresničevanja 
omenjene konvencije v praksi. Ker so rezultati teh nadzorov pomembni tudi za odločitev 
OECD o sprejemu Republike Slovenije v svoje vrste, jim bo treba posvetiti posebno 
skrb. 

Prav tako bo Slovenija morala okrepiti sodelovanje z OECD Public Management 
Committee - PUMA. 

4. Svet Evrope 

Republika Slovenija bo morala nadaljevati z delom v Skupini držav Sveta Evrope proti 
korupciji - GRECO. Drugi programi Sveta Evrope, tudi pomembni za preprečevanje in 
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zatiranje korupcije in v katerih bo Slovenija morala sodelovati tudi v prihodnje, so: PACO 
(Program proti korupciji in organiziranemu kriminalu v jugovzhodni Evropi), OCTOPUS 
(Program boja proti korupciji v jugovzhodni Evropi) in MONEYVAL (Poseben odbor 
Sveta Evrope za preprečevanje pranja denarja). 

5. Mednarodna gospodarska zbornica — International Chamber of Commerce 

Ta institucija, pomembna predvsem za gospodarstvo, je leta 1996 sprejela »Pravila 
ravnanja v boju zoper izsiljevanje in podkupovanje v mednarodnih poslovnih 
transakcijah« kot etična pravila, ki za gospodarske subjekte sicer niso obvezna, je pa od 
njihovega sprejema in uresničevanja odvisna tudi zunanja podoba posameznega 
nacionalnega gospodarstva. 

Tudi za slovenska podjetja bi bilo pomembno, da bi ta pravila neposredno ali pa preko 
svojih etičnih kodeksov uveljavila pri svojem poslovanju 

6. Regionalne pobude 

Kot novonastala država je Republika Slovenija bila, je in bo podvržena vrsti pobud za 
vključevanje v različne regionalne protikorupcijske pobude, včasih pa jih je tudi sama 
podajala. Glede na vključitev Republike Slovenije v Evropsko Unijo in druge 
mednarodne organizacije bo potrebno ponovno presoditi udeležbo Republike Slovenije 
v različnih regionalnih protikompcijskih pobudah, zlasti glede na materialne in kadrovske 
potenciale države. 

VIII. URESNIČEVANJE RESOLUCIJE 

Samo sprejem Resolucije brez načrtnega pristo- a k njenemu uresničevanju ne bo 
v ničemer pripomogel k dvigu osveščenosti državljanov Slovenije, k izboljšanju 
kvalitete delovanja državnih organov in k razvoju splošne protikorupcijske kulture 
v državi. Ker se vsebina Resolucije nanaša na državne organe, na zasebni sektor 
in na civilno družbo, bo njeno uresničevanje mogoče zagotoviti predvsem ob 
zavestnem in prostovoljnem izpolnjevanju predvidenih ukrepov. Vsaka državna 
prisila v zasebnem sektorju ali nad civilno družbo bi lahko povzročila negativne 
posledice, zaradi česar je potrebno tudi ukrepe za nadzor nad uresničevanjem 
Resolucije oblikovati tako, da bodo kar največ iniciative prepuščali njenim 
končnim Izvajalcem in uporabnikom, istočasno pa vsaj v minimalni meri 
zagotavljali usklajen pristop, spremljanje uresničevanja in sprotno ocenjevanje 
uspešnosti izvedenih ukrepov. Nosilci, roki, kriteriji uspešnosti in druge 
pomembne predpostavke za uresničevanje sprejetega programa bodo določene v 
posebnem dokumentu - Akcijskem načrtu uresničevanja Resolucije. 
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1. Pristojni organi 

Resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije, akcijski načrt njenega 
uresničevanja pa Komisija za preprečevanje korupcije. 

Podatke o uresničevanju Resolucije zbira, ocenjuje in vrednoti Komisija za 
preprečevanje korupcije. 

Poročila o uresničevanju Resolucije za Komisijo za preprečevanje korupcije 
sestavljajo nosilci posameznih ukrepov, določeni z Akcijskim načrtom 
uresničevanja Resolucije. 

2. Predvideni postopki 

Komisija za preprečevanje korupcije v roku 6 mesecev po sprejemu Resolucije 
sprejme poseben Akcijski načrt uresničevanja Resolucije, v katerem se, skladno s 
predvidenimi ukrepi iz VI. poglavja »Preprečevanje in zatiranje korupcije v 
Republiki Sloveniji« določijo: izhodišča za področne protikorupcijske programe, 
konkretni cilji posameznih predvidenih ukrepov, nosilci njihove izvedbe, metode 
za njihovo uresničevanje, prioritete oziroma roki za njihovo realizacijo, 
pričakovani stroški, dejavniki tveganja in kriteriji uspešnosti. 

Nosilci izvedbe ukrepov za preprečevanje in zatiranje korupcije v Republiki 
Sloveniji o svojih aktivnostih poročajo Komisiji za preprečevanje korupcije najprej 
v roku 6 mesecev po sprejemu Akcijskega načrta uresničevanja Resolucije, nato 
pa periodično vsakih 12 mesecev. Poročanje je za državne organe obvezno, vsi 
ostali nosilci ukrepov pa so k njemu povabljeni. 

Komisija za preprečevanje korupcije v roku 3 mesecev po prejemu poročil 
nosilcev ukrepov sestavi poročilo o izvajanju Resolucije z navedbo osnovnih 
uspehov, problemov in dejavnikov tveganja ter poda tudi oceno uspešnosti 
izvajanja Resolucije s predlogom nadaljnjih ukrepov, po potrebi tudi s predlogom 
za uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja oz. nekvalitetnega izvajanja 
Resolucije v državnih organih. Poročilo posreduje v sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Ko poročilo sprejme Državni zbor, se njegov tekst objavi v 
celoti. 

V kolikor Komisija za preprečevanje korupcije v poročevalnem obdobju ugotovi, 
da bi bili potrebni takojšnji popravki Resolucije oziroma izvedba drugih nujnih 
ukrepov za njeno uresničitev, pristojnim nosilcem naloži njihovo izvedbo in to 
opiše v rednem poročilu Državnemu zboru. 

V kolikor nosilci v svojih poročilih predlagajo spremembe ali dopolnitve 
Resolucije in je tudi Komisija za preprečevanje korupcije mnenja, da so te 
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spremembe ali dopolnitve pomembne za protikorupcijska prizadevanja Republike 
Slovenije, s predlogi nosilcev in svojimi lastnimi predlogi seznani Državni zbor 
Republike Slovenije. V kolikor se komisija s predlogi nosilcev ukrepov ne strinja, 
jih o tem obvesti in obrazloži svojo odločitev. 

Komisija za preprečevanje korupcije vsaka tri leta glede na aktualno stanje v 
državi in glede na redna letna poročila preveri potrebo po splošnih spremembah 
in po morebitnih drugih pomembnih popravkih ali dopolnitvah vsebine Resolucije. 
Svoje ugotovitve vključi v prvo naslednje redno poročilo Državnemu zboru. 

5- junij 2004 75 poročevalec, št. 76 



poročevalec, št. 76 76 5. junij 200A 

. 



[ )EI LOVI 1A TEI .ESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

D 

^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MEO VLAOO REPUDLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUDLIKE 

0 SODELOVANJU V MEDNARODNEM 

KOMDINIRANEM PREVOZU (DCZMPK) 

EPA 1315-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

EPA 1315-111 Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 326-03/04-19/1 
Ljubljana, 3. junija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. njena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
wlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu 

(BCZMPK) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoii 85. redni 
seji, ki je bila 3. junija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v mednarodnem 
kombiniranem prevozu. 
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Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r, 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA U PRIVILEGIJIH IN 

IMUNITETAH MEDNARUDNEGA 

KAZENSKEGA SODIŠČA (MSPMKS) 

' EPA 1326 - III 

REPUBLIKA. SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1326-111 

Številka: 700-01/04-79/1 * 
Ljubljana, 3. junija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o privilegijih in imunitetah 
mednarodnega kazenskega sodišča (MSPMKS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 85. redni 
seji, ki je bila 3. junija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
privilegijih in imunitetah mednarodnega kazenskega sodišča. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je proučila 
navedeni predlog zakona z vidika skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z 
.akonodajno-tehničnega vidika in je podala prioombo k 3. členu, kjer bi kazalo 
skladno z ustaljeno nomotehnično prakso in zaradi jasnosti glede določbe 
sporazuma, ki je pravna podlaga za predloženo izjavo, dopol liti napovedni stavek z 
navedbo te določbe sporazuma. 
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Poleg tega bi kazalo dodatno pretehtati skladnost obrazložitve in v 3. členu 
predložene izjave glede oseb, na katere naj se izjava nanaša. Iz obrazložitve 
namreč izhaja, da naj bi izjava omogočala Republiki Sloveniji, da v določenih 
primerih omeji podeljevanje privilegijev in imunitet svojim državljanom in osebam, ki 
imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. V točki (a) in točki (b) izjave (njeno 
besedila je sicer prevzeto iz besedila 23. člena sporazuma) pa izraz "oseba iz ... 
člena na območju države pogodbenice, katere državljan je ali ima v njej stalno 
prebivališče" ni oblikovan povsem v skladu z namenom iz obrazložitve, saj bi se ga 
verjetno dalo razumeti, da se nanaša na osebe iz katere koli države pogodbenice in 
ne le iz Republike Slovenije. 

Odbor je po pojasnilu predlagatelja sprejel naslednji 

amandma 
K 3. členu: 

Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se glasi 

"Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji Sporazuma o 
privilegijih in imunitetah Mednarodnega kazenskega sodišča pri depozitarju na 
poc lagi 23. člena tega sporazuma podala izjavo, ki se glasi:" 

Obrazložitev: 
Skladno z ustaljeno nomotehnično prakso in zaradi jasnosti glede določbe 
sporazuma, ki je pravna podlaga za predloženo izjavo, je potrebno dopolniti 
napovedni stavek z'navedbo te določbe sporazuma. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika Državnega zbora gfasoval o vseh členih 
predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora je pripravljen 
dopolnjen predlog zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma odbora, 

Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del tega poročila. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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f DOPOLNJENI PREDLOG ZAKONA 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH 
MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodnega kazenskega 
sodišča, podpisan 9. septembra 2002 v New Yorku. 

\ 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem 
jeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem izvirniku je na 
vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH MEDNARODNEGA KAZENSKEGA 
SODIŠČA 

Države pogodbenice tega sporazuma so se 

glede na to, da je bilo z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča, ki 
ga je 17. julija 1998 sprejela Diplomatska konferenca pooblaščencev Združenih 
narodov, ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče s pooblastilom, da izvaja 
svojo jurisdikcijo nad storilci najtežjih mednarodnih hudodelstev; 

glede na to, da 4. člen Rimskega statuta določa, da je Mednarodno kazensko 
sodišče mednarodna pravna oseba in ima tako pravno sposobnost, kot je potrebna 
za izvajanje njegovih nalog in izpolnjevanje njegovih namenov; 

glede na to, da 48. člen Rimskega statuta določa, da Mednarodno kazensko 
sodišče na ozemlju vsake države pogodbenice Rimskega statuta uživa vse 
privilegije in imunitete, potrebne za izpolnjevanje njegovih ciljev; 

dogovorile, kot sledi: 

1. člen 
Uporaba izrazov 

V tem sporazumu: 

(a) »statut« pomeni Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, ki gaje 
17. julija 1998 sprejela Diplomatska konferenca pooblaščencev Združenih 
narodov o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča; 

(b) »sodišče« pomeni Mednarodno kazensko sodišče, ustanovljeno s statutom; 
(c) »države pogodbenice« pomeni države pogodbenice tega sporazuma; 
(d) »predstavniki držav pogodbenic« pomeni vse delegate, namestnike 

delegatov, svetovalce, strokovnjake in sekretarje delegacij; , 
(e) »skupščina« pomeni skupščino držav pogodbenic statuta; 
(f) »sodniki« pomeni sodnike sodišča; 
(g) »predsedstvo« pomeni organ, ki ga sestavljajo predsednik ter prvi in drugi 

podpredsednik sodišča; 
(h) »tožilec« pomeni tožilca, ki ga je izvolila skupščina v skladu s četrtim 

odstavkom 42. člena statuta; 
(i) »namestniki tožilca« pomeni namestnike tožilca, ki jih je izvolila skupščina v 

skladu s četrtim odstavkom 42. člena statuta; 
(j) »tajnik sodišča« pomeni tajnika sodišča, ki ga izvoli sodišče v skladu s četrtim 

odstavkom 43. člena statuta; 
(k) »namestnik tajnika sodišča« pomeni namestnika tajnika sodišča, ki ga izvoli 

sodišče v skladu s četrtim odstavkom 43. člena statuta; 
(I) »zagovornik« pomeni zagovornika in pravne zastopnike žrtve; 
(m)»generalni sekretar« pomeni generalnega sekretarja Združenih narodov; 
(n) »predstavniki medvladnih organizacij« pomeni vodje medvladnih organizacij, 

vključno z vsemi uradniki, ki delujejo v njihovem imen-j; 
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(o) »Dunajska konvencija« pomeni Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih 
z dne 18. aprila 1961; 

(p) »Pravila o postopku in dokazih« pomeni Pravila o postopku in dokazih, 
sprejeta v skladu z 51. členom statuta. 

2. člen 
Pravni položaj in pravna osebnost sodišča 

Sodišče je mednarodna pravna oseba in ima tudi tako pravno sposobnost, kot je 
potrebna za izvajanje njegovih nalog in izpolnjevanje njegovih namenov. Predvsem 
ima sposobnost, da sklepa pogodbe, pridobiva nepremično in premično premoženje 
ter z njim razpolaga in sodeluje v sodnih postopkih. 

3. člen 
Splošne določbe o privilegijih in imunitetah sodišča 

Sodišče na ozemlju vsake države pogodbenice uživa vse privilegije in imunitete, 
potrebne za izpolnjevanje njegovih namenov. 

4. člen 
Nedotakljivost prostorov sodišča 

Prostori sodišča so nedotakljivi. 

5. člen 
Zastava, znak in oznake 

Sodišče ima pravico, da na svojih prostorih ter vozilih in drugih prevoznih sredstvih, 
ki se uporabljajo v službene namene, namesti svojo zastavo, znak in oznake. 

6. člen 
Imuniteta sodišča, njegovega premoženja, kapitala in sredstev 

1. Sodišče ter njegovo premoženje, kapital in sredstva imajo, ne glede na to, kje so 
in kdo jih poseduje, imuniteto pred vsakršno obliko sodnih postopkov, razen če 
se je sodišče v posameznem primeru izrecno odpovedalo imuniteti. Razume pa 
se, da se nobena odpoved imuniteti ne nanaša na kakršen koli ukrep izvršbe. 

2. Premoženje, kapital in sredstva sodišča imajo, ne glede na to, kje so in kdo jih 
poseduje, imuniteto pred preiskavo, zasegom, rekvizicijo, zaplembo, razlastitvijo 
in kakršno koli drugo obliko poseganja z izvršilnimi, upravnimi, sodnimi ali 
zakonodajnimi dejanji. 

3. Premoženje, kapital in sredstva sodišča so, ne glede na to, kje so in kdo jih 
poseduje, izleti iz kaki^n-h koli omejitev, predpisov, nadzora ali moratorija v 
tolikšni meri, kct je potrebno za izpolnjevanje nalog sodišča. 
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7. člen 
Nedotakljivost arhiva in dokumentov 

Arhiv sodišča ter vse listine in dokumenti v kakršni koli obliki ter gradivo, ki se 
pošiljajo sodišču ali jih pošilja sodišče, ki jih sodišče poseduje ali mu pripadajo, so, 
ne glede na to, kje so in kdo jih poseduje, nedotakljivi. Prenehanje ali neobstoj take 
nedotakljivosti ne vpliva na zaščitne ukrepe, ki jih lahko sodišče odredi v skladu s 
statutom in Pravili o postopku in dokazih glede dokumentov in gradiva, ki so bili dani 
sodišču na razpolago ali jih to uporablja. 

8. člen 
Oprostitev davkov, carinskih dajatev in uvoznih ali izvoznih omejitev 

1. Sodišče, njegova sredstva, prihodki in drugo premoženje ter njegovi posli in 
transakcije so oproščeni vseh neposrednih davkov, ki med drugim zajemajo 
davek na dohodek, davek na premoženje in davek na dohodek pravnih oseb, ter 
neposrednih davkov, ki jih pobirajo lokalni in pokrajinski organi. Razume pa se, 
da sodišče ne zahteva oprostitve davkov, ki dejansKo niso nič več kot plačilo za 
javne storitve, ki se zaračunavajo po stalni tarifi v skladu s količino opravljenih 
storitev in se lahko natančno določijo, opišejo in razčlenijo. 

2. Sodišče je oproščeno vseh carinskih dajatev, prometnega davka na uvoz ter je 
izvzeto iz prepovedi in omejitev uvoza in izvoza za izdelke, ki jih sodišče uvozi ali 
izvozi za službene potrebe, in za svoje publikacije. 

3. Blago, za katero pri uvozu ali nakupu velja taka oprostitev, se ne sme prodati ali 
z njim kako drugače razpolagati na ozemlju države pogodbenice, razen pod 
pogoji, dogovorjenimi s pristojnimi organi te države pogodbenice. 

9. člen 
Povračilo dajatev in/ali davkov 

1. Sodišče praviloma ne sme zahtevati oprostitve dajatev in/ali davkov, ki so 
vključeni v cene premičnega in nepremičnega premoženja, in davkov, plačanih 
za opravljene storitve. Če pa sodišče za službene potrebe opravi večje nakupe 
nepremičnin in blaga ali storitev, za katere se zaračunajo ali lahko zaračunajo 
določljive dajatve in/ali davki, države pogodbenice sprejmejo ustrezne upravne 
dogovore za oprostitev takih dajatev ali za povračilo zneska plačane dajatve in 
/ali davka. 

2. Blago, za nakup katerega velja taka oprostitev ali povračilo, se ne sme prodati 
ali z njim kako drugače razpolagati, razen v skladu s pogoji, ki jih določi država 
pogodbenica, ki je odobrila oprostitev ali povračilo. Za plačilo javnih storitev, 
opravljenih za sodišče, se ne prizna oprostitev ali povračilo. 

10. člen 
Kapital in oprostitev deviznih omejitev 

1. Ne da bi bilo sodišče med izvajanjem dejavnosti omejeno s kakršnim koli 
finančnim nadzorom, predpisi ali finančnim moratori'om: 
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(a) lahko ima kapital, finančna sredstva v kateri koli valuti ali zlato in račune v 
kateri koli valuti; 

(b) svobodno prenaša svoj kapital, zlato ali valuto iz ene države v drugo ali v 
kateri koli državi ter menja katero koli valuto, ki jo ima, v katero koli drugo valuto; 

(C) lahko prejema, ima obveznice in druge vrednostne papirje, z njimi sklepa 
posle, jih prenaša, menja ali kako drugače posluje z njimi; 

(d) se ne obravnava manj ugodno, kot posamezna država pogodbenica 
obravnava medvladne organizacije ali diplomatska predstavništva glede 
menjalniških tečajev za njihove finančne transakcije. 

2. Pri uresničevanju pravic iz prvega odstavka sodišče ustrezno upošteva vsa 
zagotovila države pogodbenice, če se šteje, da se lahko taka zagotovila 
uveljavijo brez škode za interese sodišča. 

11. člen 
Olajšave pri sporazumevanju 

1. Obravnavanje sodišča na ozemlju vsake države pogodbenice glede uradnega 
sporazumevanja in dopisovanja ni manj ugodno, kot ga posamezna država 
pogodbenica nameni medvladnim organizacijam ali diplomatskim 
predstavništvom v zvezi s prednostno obravnavo, cenami in taksami, ki veljajo 
za pošto in različne oblike sporazumevanja in dopisovanja. 

2. Uradno sporazumevanje ali dopisovanje sodišča se ne cenzurira. 

3. Sodišče lahko uporablja vsa ustrezna komunikacijska sredstva, vključno z 
elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, ter ima pravico, da za svoje uradno 
sporazumevanje in dopisovanje uporablja kode ali šifre. Uradno 
sporazumevanje in dopisovanje sodišča sta nedotakljivi. 

4. Sodišče ima pravico, da odpošilja in prejema dopise in drugo gradivo ali 
sporočila po kurirju ali v zapečatenih pošiljkah, ki uživajo iste privilegije, 
imunitete in ugodnosti kot diplomatski kurirji in pošiljke. 

5. Sodišče ima pravico do radijskega oddajanja in oddajanja z drugo 
telekomunikacijsko opremo na vseh frekvencah, ki mu jih dodelijo države 
pogodbenice v skladu s svojimi notranjimi postopki. Države pogodbenice si 
prizadevajo, da sodišču v največji možni meri dodelijo frekvence, za katere je 
zaprosilo. 

12. člen 
Opravljanje nalog sodišča zunaj njegovega sedeža 

Če sodišče v skladu s tretjim odstavkom 3. člena statuta meni, da je zaželeno, da 
zaseda drugje kot na svojem sedežu v Haagu na Nizozemskem, lahko s 
posamezno državo sklene dogovor o zagotovitvi ustreznih prostorov za opravljanje 
svojih nalog. 
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13. člen 
Predstavniki držav, ki sodelujejo v skupščini in njenih pomožnih organih, ter 

predstavniki medvladnih organizacij 

1. Predstavniki držav pogodbenic statuta, ki sodelujejo na zasedanjih skupščine in 
njenih pomožnih organov, predstavniki drugih držav, ki sodelujejo na zasedanjih 
skupščine in njenih pomožnih organov kot opazovalci v skladu s prvim 
odstavkom 112. člena statuta, in predstavniki držav in medvladnih organizacij, 
povabljeni na zasedanja skupščine in njenih pomožnih organov, uživajo med 
opravljanjem svojih uradnih nalog ter med potovanjem v kraj zasedanja in iz 
njega te privilegije in imunitete: 

(a) imuniteto pred prijetjem aH pridržanjem; 
(b) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 

besed ter dejanj, ki so jih storili pri opravljanju svoje funkcije; te osebe imajo še 
naprej imuniteto, tudi če so morda prenehale opravljati svoje naloge kot 
predstavniki; 

(c) nedotakljivost vseh listin in dokumentov v kakršni koli obliki; 
(d) pravico do uporabe kod ali šifer, do prejemanja listin in dokumentov ali 

dopisov po kurirju ali v zapečatenih pošiljkah, do prejemanja in pošiljanja 
elektronskih sporočil; 

(e) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja, zahtevami za prijavo tujcev in 
vojaške obveznosti v državi pogodbenici, v kateri so na obisku ali skozi katero 
potujejo pri opravljanju svojih nalog; 

(f) enake privilegije glede valut in deviznih olajšav, kot se priznavajo predstavnikom 
tujih vlad na začasnih uradnih misijah; 

(g) enake imunitete in ugodnosti glede njihove osebne prtljage, kot jih po 
Dunajski konvenciji uživajo diplomatski predstavniki; 

(h) enako zaščito in ugodnosti pri vrnitvi v domovino, kot jih po Dunajski 
konvenciji uživajo diplomatski predstavniki v času mednarodne krize; 

(i) druge privilegije, imunitete in ugodnosti, ki niso neskladni s privilegiji, imunitetami 
in ugodnostmi, kijih uživajo diplomatski predstavniki, vendar pa nimajo pravice 
zahtevati oprostitve carinskih dajatev za uvoženo blago (ki ni del njihove osebne 
prtljage) ali trošarin ali prometnega davka. 

2. Če je obdavčenje odvisno od prebivališča, se obdobja, med katerimi so 
predstavniki iz prvega odstavka, ki sodelujejo na zasedanjih skupščine in njenih 
pomožnih organov, prisotni v državi pogodbenici zaradi izpolnjevanja svojih 
obveznosti, ne štejejo za obdobja bivanja. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo med 
predstavnikom in organi države pogodbenice, katere državljan/ka je, ali države 
pogodbenice ali medvladne organizacije katere predstavnik/ca je ali je bil/a. 

14. člen 
Predstavniki držav, ki sodelujejo v postopkih sodišča 

Predstavniki držav, ki sodelujejo v postopkih sodišča, uživajo med opravljanjem 
svojih uradnih nalog in med potovanjem v kraj, v katerem se vodijo postopki, in iz 
njega, privilegije in imunitete iz 13. člena. 
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15. člen 
Sodniki, tožilec, namestniki tožilca in tajnik sodišča 

1. Sodniki, tožilec, namestniki tožilca in tajnik sodišča uživajo, kadar sodelujejo pri 
delu sodišča ali v zvezi z delom sodišča, iste privilegije in imunitete, kot se 
priznavajo vodjem diplomatskih predstavništev, in se jim po poteku njihovega 
mandata še naprej priznava imuniteta pred vsakršnim sodnim postopkom glede 
izgovorjenih aH zapisanih besed ter dejanj, ki so jih storili pri opravljanju svoje 
funkcije. 

2. Sodniki, tožilec, namestniki tožilca in tajnik sodišča ter njihovi družinski člani, s 
katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, imajo pri izstopu iz države, v kateri so, 
ter pri vstopu v državo, v kateri zaseda sodišče, in izstopu iz nje vse olajšave. 
Na potovanjih, povezanih z opravljanjem njihovih nalog, uživajo sodniki, tožilec, 
namestniki tožilca in tajnik sodišča v vseh državah pogodbenicah, čez katere 
morajo potovati, vse privilegije, imunitete in ugodnosti, ki se v državah 
pogodbenicah po Dunajski konvenciji v podobnih okoliščinah priznavajo 
diplomatskim predstavnikom. 

3. Če sodnik, tožilec, namestnik tožilca ali tajnik sodišča z namenom, da bi bil na 
razpolago sodišču, prebiva v kateri koli državi pogodbenici, ki ni država, katere 
državljan je, ali v kateri ima stalno prebivališče, se mu skupaj z družinskimi člani, 
s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, med bivanjem priznavajo diplomatski 
privilegiji, imunitete in ugodnosti. 

4. Sodnikom, tožilcu, namestnikom tožilca in tajniku sodišča ter njihovim 
družinskim članom, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, se v času 
mednarodne krize priznavajo enake olajšave pri vračanju v domovino, kot jih 
imajo po Dunajski konvenciji diplomatski predstavniki. 

5. Prvi do četrti odstavek tega člena se uporabljajo za sodnike sodišča tudi po 
poteku njihovega mandata, če še naprej opravljajo svoje naloge v skladu z 
desetim odstavkom 36. člena statuta. 

6. Plače, honorarji in dnevnice, ki jih sodnikom, tožilcu, namestnikom tožilca in 
tajniku sodišča izplača sodišče, niso obdavčeni. Če je obdavčenje odvisno od 
prebivališča, se obdobja, med katerimi so sodniki, tožilec, namestniki tožilca in 
tajnik sodišča prisotni v državi pogodbenici zaradi izpolnjevanja svojih nalog, ne 
štejejo za obdobja bivanja. Države pogodbenice lahko te plače, honorarje in 
dnevnice upoštevajo pri odmeri zneska davkov, ki se zaračunavajo na dohodek 
iz drugih virov. 

7. Države pogodbenice niso dolžne priznati oprostitve davka na dohodek pokojnin 
ali rent, izplačanih nekdanjim sodnikom, tožilcem in tajnikom sodišča ter 
njihovim vzdrževancem. 

16. člen 
Namestnik tajnika sodišča, osebje tožilstva in osebje tajništva sodišča 

1. Namestnik tajnika sodišča, osebje tožilstva in osebje tajništva sodišča uživajo 
privilegije, imunitete in ugodnosti, ki so potrebni za neodvisno opravljanje njihovih 
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nalog. Priznava se jim: 

(a) imuniteta pred prijetjem ali pridržanjem in pred zasegom osebne prtljage; 
(b) imuniteta pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 

besed ter dejanj, ki so jih storili pri opravljanju svoje funkcije; imuniteta se 
priznava tudi po prenehanju njihove zaposlitve na sodišču; 

(c) nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov v kakršni koli obliki in 
gradiva; 

(d) oprostitev obdavčitve plač, honorarjev in dnevnic, ki jim jih izplača sodišče. 
Države pogodbenice lahko plače, honorarje in dnevnice upoštevajo pri odmeri 
zneska davkov, ki se zaračunavajo na dohodek iz drugih virov; 

(e) oprostitev vojaške obveznosti; 
(f) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja in prijave tujcev, ki velja tudi za 

njihove družinske člane, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu; 
(g) oprostitev pregleda osebne prtljage, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi 

za domnevo, da prtljaga vsebuje predmete, katerih uvoz aH izvoz je z zakonom 
prepovedan ali nadzorovan s predpisi posamezne države pogodbenice o 
karanteni; v takem primeru se pregled opravi v prisotnosti obravnavanega 
uradnika; 

(h) enaki privilegiji glede valut in deviznih olajšav, kot jih imajo uradniki na 
primerljivem položaju v diplomatskih predstavništvih, ki jih je ustanovila 
posamezna država pogodbenica; 

(i) skupaj z družinskimi člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, enake 
ugodnosti pri vrnitvi v domovino v času mednarodne krize, kot jih po Dunajski 
konvenciji uživajo diplomatski predstavniki; 

(j) pravica, da brez plačila dajatev in davkov, razen plačila storitev, uvozijo svoje 
pohištvo in druge premičnine, ko prvič nastopijo službo v posamezni državi 
pogodbenici, in da ponovno izvozijo svoje pohištvo in druge premičnine brez 
plačila dajatev in davkov v državo stalnega prebivališča. 

2. Države pogodbenice niso dolžne priznati oprostitve davka na dohodek pokojnin 
ali rent, izplačanih nekdanjim namestnikom tajnika sodišča, članom osebja 
tožilstva in članom osebja tajništva sodišča ter njihovim vzdrževancem. 

17. člen 
Lokalno osebje, ki ga ta sporazum drugače ne zajema 

Lokalnemu osebju, ki ga zaposli sodišče in ga ta sporazum drugače ne zajema, se 
prizna imuniteta pred sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih besed ter 
dejanj, ki so jih storili pri opravljanju svojih nalog za sodišče. Ta imuniteta se 
priznava tudi po prenehanju zaposlitve na sodišču za dejavnosti, ki so jih opravili v 
imenu sodišča. Med zaposlitvijo se jim priznavajo tudi druge ugodnosti, ki so 
potrebne za neodvisno opravljanje njihovih nalog za sodišče. 

18. člen 
Zagovornik in osebe, ki mu pomagajo 

1. Zagovornik uživa privilegije, imunitete in ugodnosti v obsegu, potrebnem za 
neodvisno opravljanje njegovih ali njenih nalog, vključno s časom, ki ga porabi 
za potovanje, povezano z opravljanjem njegovih ali njenih nalog ob predložitvi 
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potrdila iz drugega odstavka tega člena: 

(a) imuniteto pred prijetjem ali pridržanjem in pred zasegom osebne prtljage; 
(b) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 

besed ter dejanj, ki jih je storil ali storila pri opravljanju svoje funkcije; imuniteta 
se priznava tudi po tem, ko preneha opravljati svoje naloge; 

(c) nedotakljivost listin in dokumentov v kakršni koli obliki in gradiva v zvezi z 
opravljanjem njegovih ali njenih nalog; 

(d) za sporazumevanje pri opravljanju nalog zagovornika ali zagovornice pravico 
do prejemanja in pošiljanja listin in dokumentov v kakršni koli obliki; 

(e) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja in prijave tujcev; 
(f) oprostitev pregleda osebne prtljage, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi za 

domnevo, da prtljaga vsebuje predmete, katerih uvoz ali izvoz je zakonsko 
prepovedan ali nadzorovan s predpisi posamezne države pogodbenice o 
karanteni; v takem primeru se pregled opravi v prisotnosti obravnavanega 
zagovornika; 

(g) enake privilegije glede valut in deviznih olajšav, kot se priznavajo 
predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah; 

(h) enake ugodnosti pri vrnitvi v domovino v času mednarodne krize, kot jih po 
Dunajski konvenciji uživajo diplomatski predstavniki. 

2. Ob imenovanju zagovornika v skladu s statutom, Pravili o postopku in dokazih in 
pravilniki sodišča se zagovorniku da potrdilo, ki ga podpiše tajnik sodišča za 
obdobje, potrebno za opravljanje njegovih nalog. To potrdilo se odvzame, če 
pooblastilo ali mandat preneha pred potekom potrdila. 

3. Če je obdavčenje odvisno od prebivališča, se obdobja, med katerimi je 
zagovornik v državi pogodbenici zaradi opravljanja svojih nalog, ne štejejo za 
obdobja bivanja. 

4. Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za osebe, ki pomagajo zagovorniku 
v skladu z 22. pravilom Pravil o postopku in dokazih. 

19. člen 
Priče 

1. Priče ob predložitvi dokumenta iz drugega odstavka tega člena uživajo te 
privilegije, imunitete in ugodnosti v obsegu, potrebnem za njihovo navzočnost na 
sodišču zaradi pričanja, vključno s časom, ki ga porabijo za potovanje, 
povezano z njihovo navzočnostjo na sodišču: 

(a) imuniteto pred prijetjem ali pridržanjem; 
(b) imuniteto pred zasegom osebne prtljage, razen če ne obstajajo utemeljeni 

razlogi za domnevo, da vsebuje predmete, katerih uvoz ali izvoz je z zakonom 
prepovedan ali nadzorovan s predpisi države pogodbenice o karanteni, kar pa 
se ne nanaša na pododstavek (d) tega člena; 

(c) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 
besed ter dejanj, ki so jih storile med svojim pričanjem; imuniteta se priznava 
tudi, ko niso več navzoče na sodišču in ne pričajo pred njim; 

(d) nedotakljivost listin in dokumentov v kakršni koli obliki ter gradiva v zvezi z 
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njihovim pričanjem; 
(e) za sporazumevanje s sodiščem in zagovornikom imajo v zvezi s svojim 

pričanjem pravico prejemati in pošiljati listine in dokumente v kakršni koli obliki; 
(f) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja ali prijave tujcev, ko potujejo zaradi 

pričanja; 
(g) enake ugodnosti ob vrnitvi v domovino v času mednarodnih kriz, kot jih po 

Dunajski konvenciji uživajo diplomatski predstavniki. 

2. Pričam, ki uživajo privilegije, imunitete in ugodnosti iz prvega odstavka tega 
člena, sodišče priskrbi dokument, ki potrjuje, da je njihova navzočnost na 
sodišču potrebna, in navaja čas potrebne navzočnosti. 

20. člen 
Žrtve 

1. Žrtve, ki sodelujejo v postopkih v skladu s pravili od 89 do 91 Pravil o postopku 
in dokazih, ob predložitvi dokumenta iz drugega odstavka tega člena uživajo te 
privilegije, imunitete in ugodnosti v obsegu, potrebnem za njihovo navzočnost na 
sodišču, vključno s časom, ki ga porabijo za potovanje, povezano z njihovo 
navzočnostjo na sodišču: 

(a) imuniteto pred prijetjem ali pridržanjem; 
(b) imuniteto pred zasegom osebne prtljage, razen če ne obstajajo utemeljeni 

razlogi za domnevo, da vsebuje predmete, katerih uvoz ali izvoz je z zakonom 
prepovedan ali nadzorovan s predpisi države pogodbenice o karanteni; 

(c) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 
besed ter dejanj, ki so jih storile med svojo navzočnostjo na sodišču; imuniteta 
se priznava tudi, ko niso več navzoče na sodišču; 

(d) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja ali prijave tujcev, ko potujejo na 
sodišče, da bi bili tam navzoči, ali z njega odhajajo. 

2. Žrtvam, udeleženim v postopkih v skladu s pravili od 89 do 91 Pravil o postopku 
in dokazih, ki uživajo privilegije, imunitete in ugodnosti iz prvega odstavka tega 
člena, sodišče priskrbi dokument, ki potrjuje njihovo udeležbo v postopkih 
sodišča in navaja čas udeležbe. 

21. člen 
Izvedenci 

1. Izvedencem, ki opravljajo naloge za sodišče, se priznavajo ti privilegiji, imunitete 
in ugodnosti v obsegu, potrebnem za neodvisno opravljanje njihovih nalog, 
vključno s časom, ki ga porabijo za potovanje zaradi svojih nalog, ob predložitvi 
dokumenta iz drugega odstavka tega člena: 

(a) imuniteta pred prijetjem aH pridržanjem in pred zasegom osebne prtljage; 
(b) imuniteta pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 

besed ter dejanj, ki so jih storili med opravljanjem svojih nalog za sodišče, ki se 
priznava tudi po prenehanju opravljanja nalog; 

(c) nedotakljivost listin in dokumentov v kakršni koli obliki ter gradiva v zvezi z 
njihovimi nalogami za sodišče; 

(d) za sporazumevanje s sodiščem irriajo pravico, da po kurirju ali v zapečatenih 
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pošiljkah prejemajo in pošiljajo listine in dokumente v kakršni koli obliki ter 
gradivo v zvezi z: njihovimi nalogami za sodišče; 

(e) oprostitev pregleda osebne prtljage, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi 
za domnevo, da vsebuje predmete, katerih uvoz ali izvoz je z zakonom 
prepovedan ali nadzorovan s predpisi države pogodbenice o karanteni; v takem 
primeru se pregled izvede v prisotnosti obravnavanega izvedenca; 

(f) enaki privilegiji glede valut in deviznih olajšav, kot se priznavajo predstavnikom 
tujih vlad na začasnih uradnih misijah; 

(g) enake ugodnosti ob vrnitvi v domovino v času mednarodne krize, kot se po 
Dunajski konvenciji priznavajo diplomatskim predstavnikom; 

(h) oprostitev v zvezi z omejitvami priseljevanja ali prijave tujcev v zvezi z 
njihovimi nalogami, določenimi v dokumentu iz drugega odstavka tega člena. 

2. Izvedencem, ki uživajo privilegije, imunitete in ugodnosti iz prvega odstavka tega 
člena, sodišče priskrbi dokument, ki potrjuje, da opravljajo naloge za sodišče, in 
navaja čas trajanja nalog. 

22. člen 
Druge osebe, za katere je zahtevana navzočnost 

na sedežu sodišča 

1. Drugim osebam, za katere se zahteva navzočnost na sedežu sodišča, se v 
obsegu, potrebnem za njihovo navzočnost na sedežu sodišča, vključno s 
časom, ki ga porabijo za potovanje, povezano z njihovo navzočnostjo, priznajo 
privilegiji, imunitete in ugodnosti, predvideni v pododstavkih (a) do (d) prvega 
odstavka 20. člena tega sporazuma, ob predložitvi dokumenta iz drugega 
odstavka tega člena. 

2. Drugim osebam, za katere se zahteva navzočnost na sedežu sodišča, sodišče 
priskrbi dokument, ki potrjuje, daje njihova navzočnost na sedežu sodišča 
potrebna, in navaja čas potrebne navzočnosti. 

23. člen . 
Državljani in osebe s stalnim prebivališčem 

Ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko vsaka država izjavi, da: 

(a) ne glede na šesti odstavek 15. člena in pododstavek (d) prvega odstavka 16. 
člena oseba iz 15., 16., 18., 19. in 21. člena na območju države pogodbenice, 
katere državljan je ali ima v njej stalno prebivališče, uživa te privilegije in 
imunitete v obsegu, potrebnem za neodvisno opravljanje nalog ali za 
navzočnost ali pričanje na sodišču: 

(i) imuniteto pred prijetjem ali pridržanjem: 
(i!) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih 

besed ter dejanj, ki jih je storila med opravljanjem nalog za sodišče oziroma med 
svojo navzočnostjo ali pričanjem, in se priznava tudi po prenehanju opravljanja 
nalog za sodišče ali po prenehanju navzočnosti ali pričanja na sodišču; 

(iii) nedotakljivost listin in dokumentov v kakršni koli obliki ter gradiva v zvezi z 
opravljanjem nalog za sodišče ali njegovo navzočnostjo ali pričanjem na 
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sodišču; 
(iv)pravico prejemati in pošiljati listine v kakršni koli obliki za sporazumevanje s 

sodiščem in za sporazumevanje osebe iz 19. člena z odvetnikom v zvezi s 
pričanjem. 

(b) Oseba iz 20. in 22. člena uživa na ozemlju države pogodbenice, katere 
državljan je ali ima v njej stalno prebivališče, te privilegije in imunitete v obsegu, 
potrebnem za njeno navzočnost na sodišču: 

(i) imuniteto pred prijetjem in pridržanjem; 
(ii) imuniteto pred sodnim postopkom glede izgovorjenih aH zapisanih besed ter 

dejanj, ki jih je storila med navzočnostjo na sodišču; imuniteta se priznava tudi 
po prenehanju navzočnosti na sodišču. 

24. člen 
Sodelovanje z organi držav pogodbenic 

1. 5 odišče ves čas sodeluje z ustreznimi organi držav pogodbenic, da omogoči 
uveljavitev njihovih zakonov in prepreči kakršne koli zlorabe, povezane s 
privilegiji, imunitetami in ugodnostmi iz tega sporazuma. 

2. Ne glede na njihove privilegije in imunitete je dolžnost vseh oseb, ki uživajo 
privilegije in imunitete po tem sporazumu, da spoštujejo zakone in predpise 
države pogodbenice, na katere ozemlju so zaradi dela za sodišče ali čez katero 
potujejo zaradi takega dela. Prav tako se ne smejo vmešavati v notranje zadeve 
te države. 

25. člen 
Odrek privilegijem in imunitetam, 
predvidenim v 13. in 14. členu 
* 

Privilegiji in imunitete, predvideni v 13. in 14. členu tega sporazuma, se priznajo 
predstavnikom držav in medvladnih organizacij, vendar ne v osebno korist 
posameznikov, temveč za zagotavljanje neodvisnega opravljanja njihovih nalog, 
povezanih z delom skupščine, njenih pomožnih organov in sodišča. Zato države 
pogodbenice nimajo le pravice, temveč so tudi dolžne odreči privilegije in imunitete 
svojim predstavnikom, kadar bi po mnenju teh držav ovirali potek postopka, odreče 
pa se jih lahko ne glede na namene, za katere jih prizna. Državam, ki niso 
pogodbenice tega sporazuma, in medvladnim organizacijam se privilegiji in 
imunitete, predvidene v 13. in 14. členu tega sporazuma, priznajo, če prevzamejo 
enako obveznost glede odreka. ' 

26 člen 
Odrek privilegijev in imunitet, 

predvidenih v 15. do 22. členu 

1. Privilegiji in imunitete, predvideni v 15. do 22. členu tega sporazuma, se priznajo 
v korist dobrega delovanja pravosodja in ne v osebno korist posameznikov. Ti 
privilegiji in imunitete se lahko odrečejo v skladu s petim odstavkom 48. člena 
statuta in določbami tega člena, in sicer obstaja dolžnost odreka v kakršnem koli 
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posebnem primeru, ko bi bilo ovirano delovanje pravosodja, odrek privilegijev in 
imunitet pa je možen ne glede na namen, za katerega se priznavajo. 

2. Privilegije in imunitete lahko odrečejo: 

(a) sodniku ali tožilcu sodniki z absolutno večino; 
(b) tajniku sodišča predsedstvo; 
(c) namestniku tožilca in osebju tožilstva tožilec; 
(d) namestniku tajnika in osebju tajništva sodišča tajnik sodišča; 
(e) osebju iz 17. člena vodja organa sodišča, ki zaposluje to osebje; 
(f) zagovorniku in osebam, ki mu pomagajo, predsedstvo; 
(g) pričam in žrtvam predsedstvo, 
(h) izvedencem vodja organa sodišča, ki imenuje izvedence; 
(i) drugim osebam, za katere se zahteva navzočnost na sedežu sodišča, 

predsedstvo. 

27. člen 
Socialna varnost 

Od dneva, ko sodišče vzpostavi sistem socialne varnosti, so osebe iz 15., 16. in 17. 
člena v zvezi s storitvami za sodišče oproščene vseh obveznih prispevkov v 
nacionalnih sistemih socialne varnosti. 

28. člen 
Uradno obvestilo 

Tajnik sodišča redno sporoča vsem državam pogodbenicam kategorije in imena 
sodnikov, tožilca, namestnikov tožilca, tajnika sodišča, namestnika tajnika sodišča, 
osebja tožilstva, osebja tajništva in zagovornika, na katere se nanašajo določbe 
tega sporazuma. Poleg tega tajnik sodišča državam pogodbenicam sporoči kakršne 
koli spremembe glede statusa teh oseb. 

29. člen 
Prepustnica 

Države pogodbenice priznavajo in sprejemajo prepustnice Združenih narodov ali 
potne listine, ki jih sodišče izda sodnikom, f.ožilcu, namestnikom tožilca, tajniku 
sodišča, namestniku tajnika sodišča, osebju tožilstva in osebju tajništva, kot 
veljavne potne listine. 

30. člen 
Vizumi 

Države pogodbenice čim hitreje in bre^plač^o obravnavajo prošnje za vizume in 
dovoljenja za vstop/izstop, če so potrebna, za /se osebe, ki so imetniki prepustnice 
Združenih narodov ali potne listine, ki jo <zda sodišče, in tudi za osebe iz 18. do 22. 
člena tega sporazuma, ki jim je sodišče ■zdalo potrdilo, da potujejo zaradi dela za 
sodišče. 
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31. člen 
Reševanje sporov s tretjimi 

Ne glede na pooblastila in obveznosti skupščine po statutu sodišče določi ustrezne 
načine za reševanje: 

(a) sporov, ki izhajajo iz pogodb, in drugih sporov iz civilnega prava, v katehh je 
sodišče stranka; 

(b) sporov, ki vključujejo katero koli osebo iz tega sporazuma, ki zaradi svojega 
uradnega položaja ali nalog, povezanih s sodiščem, uživa imuniteto, če ta ni bila 
odrečena. 

32. člen 
Reševanje nesoglasij pri razlagi 

ali uporabi tega sporazuma 

1. Vsa nesoglasja, ki izhajajo iz razlage aH uporabe tega sporazuma med dvema ali 
več državami pogodbenicami ali med sodiščem in državo pogodbenico, se 
rešujejo s posvetovanjem, pogajanjem ali drugimi dogovorjenimi načini 
reševanja. 

2. Če nesoglasje ni rešeno v skladu s prvim odstavkom tega člena v treh mesecih 
po pisni prošnji ene od strank, se na zahtevo katere koli stranke predloži 
arbitražnemu sodišču v skladu s postopkom, določenim v tretjem do šestem 
odstavku tega člena. 

3. Arbitražno sodišče sestavljajo trije člani: po enega izbereta stranki, tretjega, ki je 
predsednik sodišča, pa izbereta ta člana. Če katera koli stranka ne imenuje 
člana sodišča v dveh mesecih od imenovanja člana druge stranke, lahko druga 
stranka pozove predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi tako imenovanje. 
Če se prva člana ne strinjata glede imenovanja predsednika sodišča v dveh 
mesecih od svojega imenovanja, lahko katera koli stranka pozove predsednika 
Meddržavnega sodišča, da ta izbere predsednika. 

4. Če se stranki ne sporazumeta drugače, arbitražno sodišče določi lasten 
postopek, stroške, kot jih odmeri sodišče, pa krijeta stranki. 

5. Arbitražno sodišče, ki odloča z večino glasov, sprejme odločitev o nesoglasju na 
podlagi določb tega sporazuma in ustreznih pravil mednarodnega prava. 
Odločitev arbitražnega sodišča je dokončna in zavezujoča za stranki. 

6. Odločitev arbitražnega sodišča se sporoči strankam, tajniku sodišča in 
generalnemu sekretarju. 

33. člen 
Uporabnost sporazuma 

Ta sporazum ne vpliva na veljavna cravila mednarodnega prava, vključno z 
mednarodnim humanitarnim pravom. 
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34. člen 
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis vsem državam od 10. septembra 2002 do 30. 
junija 2004 na sedežu Združenih narodov v New Yorku. 

2. Države podpisnice morajo ta sporazum ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju. 

3. K temu sporazumu lahko pristopijo vse države. Listine o pristopu se deponirajo 
pri generalnem sekretarju. 

35. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se pri generalnem sekretarju 
deponira deseta listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme, odobri ta sporazum ali k njemu pristopi po 
deponiranju desete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne 
sporazum veljati trideseti dan po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi aH pristopu pri generalnem sekretarju. 

36. člen 
Spremembe 

1. Vsaka država pogodbenica lahko s pisnim sporočilom, naslovljenim na 
sekretariat skupščine, predlaga spremembe tega sporazuma. Sekretariat 
razpošlje sporočilo vsem državam pogodbenicam in uradu skupščine s prošnjo, 
da države pogodbenice uradno obvestijo sekretariat, ali podpirajo revizijsko 
konferenco držav pogodbenic za obravnavo predloga. 

2. Če večina držav pogodbenic v treh mesecih od datuma, ko sekretariat 
skupščine razpošlje sporočilo, sekretariat obvesti, da podpirajo revizijsko 
konferenco, sekretariat obvesti urad skupščine o sklicu konference ob 
naslednjem rednem ali posebnem zasedanju skupščine. 

3. Za sprejetje spremembe, glede katere ni mogoče doseči soglasja, je potrebna 
dvotretjinska večina držav pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, če je prisotna 
večina držav. 

4 Urad skupščine takoj uradno obvesti generalnega sekretarja o kakršnih koli 
spremembah, ki so jih države pogodbenice sprejele na revizijski konferenci. 
Generalni sekretar razpošlje vsem državam pogodbenicam in državam 
podpisnicam vsako spremembo, sprejeto na revizijski konferenci. 

5. Sprememba začne veljati v državah pogodbenicah, ki so jo ratificirale ali 
sprejele, šestdeset dni po tem, ko sta dve tretjini držav ki so bile pogodbenice 
na dan sprejetja spremembe, deponirali listino o ratifikaciji ali sprejetju pri 
generalnem sekretarju. 
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6. Za vsako državo pogodbenico, ki ratificira ali sprejme spremembo po 
deponiranju potrebnega števila listin o ratifikaciji ali sprejetju, začne sprememba 
veljati šestdeseti dan po deponiranju njene listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

7. Država, ki postane pogodbenica tega sporazuma po začetku veljavnosti 
spremembe v skladu s petim odstavkom, se, če ne izrazi drugačnega namena, 
šteje za: 

(a) pogodbenico tega sporazuma v spremenjenem besedilu in 
(b) pogodbenico nespremenjenega sporazuma v odnosu do katere koli države 

pogodbenice, ki je sprememba ne obvezuje. 

37. člen 
Odpoved 

1. Država pogodbenica lahko ta sporazum odpove z uradnim pisnim obvestilom, 
naslovljenim na generalnega sekretarja. Odpoved začne veljati eno leto po 
prejemu uradnega obvestila, razen če ni v obvestilu naveden poznejši datum. 

2. Odpoved v nobenem primeru ne vpliva na dolžnosti države pogodbenice do 
izpolnjevanja obveznosti iz tega sporazuma, za katere bi jo obvezovalo 
mednarodno pravo, neodvisno od tega sporazuma. 

38. člen 
Depozitar 

Depozitar tega sporazuma je generalni sekretar 

39. člen 
Verodostojna besedila 

Izvirnik tega sporazuma, katerega angleško, arabsko, francosko, kitajsko, rusko in 
špansko besedilo je enako verodostojno, se deponira pri generalnem sekretarju. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta 
sporazum. 
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3. člen 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji Sporazuma o 
privilegijih in imunitetah Mednarodnega kazenskega sodišča pri depozitarju na 
podlagi 23. člena tega sporazuma podala izjavo, ki se glasi: 

"(a) ne glede na šesti odstavek 15. člena in pododstavek (d) prvega odstavka 
16. člena oseba iz 15., 16., 18., 19. in 21. člena na območju države 
pogodbenice, katere državljan je ali ima v njej stalno prebivališče, uživa te 
privilegije in imunitete v obsegu, potrebnem za neodvisno opravljanje nalog ali 
za navzočnost ali pričanje na sodišču: 

(i) imuniteto pred prijetjem ali pridržanjem; 
(ii) imuniteto pred vsakršnim sodnim postopkom glede izgovorjenih ali 

zapisanih besed ter dejanj, ki jih je storila med opravljanjem nalog za 
sodišče oziroma med svojo navzočnostjo ali pričanjem, in se priznava tudi 
po prenehanju opravljanja nalog za sodišče ali po prenehanju navzočnosti 
ali pričanja na sodišču; 

(iii) nedotakljivost listin in dokumentov v kakršni koli obliki ter gradiva v 
zvezi z opravljanjem nalog za sodišče ali njegovo navzočnostjo ali 
pričanjem na sodišču; 

(iv)pravico prejemati in pošiljati listine v kakršni koli obliki za sporazumevanje 
s sodiščem in za sporazumevanje osebe iz 19. člena z odvetnikom v zvezi s 
pričanjem. 

(b) Oseba iz 20. in 22. člena uživa na ozemlju države pogodbenice, katere 
državljan je ali ima v njej stalno prebivališče, te privilegije in imunitete v 
obsegu, potrebnem za njeno navzočnost na sodišču: 

(i) imuniteto pred prijetjem in pridržanjem; 
(ii) imuniteto pred sodnim postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih besed 

ter dejanj, ki jih je storila med navzočnostjo na sodišču; imuniteta se 
priznava tudi po prenehanju navzočnosti na sodišču." 

4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za 
pravosodje. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 
Mednarodne pogodbe. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI OKVIRNEGA 

SPORAZUMA 0 SAVSKEM BAZENU, PROTOKOLA O 

Režimu plovbe k okvirnemu sporazumu o 

SAVSKEM BAZENU IN SPORAZUMA O SPREMEMBAH IN 

dopolnitvah okvirnega sporazuma o savskem 

bazenu in protokola o režimu plovbe k 

OKVIRNEMU SPORAZUMU O SAVSKEM BAZENU (MOSSB) 

epa 1340-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1340-111 

Številka: 326-04/04-23/1 
Ljubljana, 3. junija 2004 

O 
Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, 
Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in 

Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem 
bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem 

bazenu (MOSSB) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 85. redni 
seji, ki je bila 3. junija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega 
sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu 
o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega 
sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu 
sporazumu o Savskem bazenu. 
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l IEL0VNA TELESI 

,   

l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Jože Avšič. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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Predi og 

SKUPINE POSLANCEV ZA SPREJEM 

AVTENTIČNE RAZLAGE PRVEGA STAVKA 

55.C ČLENA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH 

(URADNI LIST RS, ŠT. 36/04) (0RZJN55C) 

EPA 1366-III 

J^ŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Liubljana, 2.6.2004 
SkuPiria poslancev (mag. Zoran Gračner) 

Podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
ps. št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
Wradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
oslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 

št. 35/2002) viagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 
PRVEGA STAVKA 55.C ČLENA ZAKONA O JAVNIH 

NAROČILIH (URADNI LIST RS, ŠT. 36/04) 

in ga pošiljajo v obravnavo. 

mag. Zoran Gračner, l.r. 
Leopold GROŠELJ, l.r. 
mag. Marko DIACI, l.r. 

r®dl0g 

SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 

^VEGA STAVKA 55.C ČLENA 

J^aKONA O JAVNIH NAROČILIH 

URADNI LIST RS, ŠT. 36/04) 

Naslov zakona 
2ak 
Pr®čišči 

,°_n o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04; uradno 
eno besedilo) 

II. NAVEDBA ČLENA, ZA KATEREGA SE 
PREDLAGA AVTENTIČNA RAZLAGA 

Besedilo prvega stavka 55.c člena (Predložitev kopije ponudbe) 
Zakona o javnih naročilih se glasi: 

»Pri oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 
tolarjev, ki jo mora naročnik navesti v razpisni dokumentaciji, 
mora ponudnik, do roka za oddajo ponudb, naročniku predložiti 
ponudbo in Državni revizijski komisiji posredovati kopijo te 
ponudbe..« 
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III. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO 

Državni zbor RS je dne 19.12.2003 sprejel Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o javnih naročilih, objavljen pa je bil v 
Uradnem listu RS, št. 2/04, z dne 15. januarja 2004. Med številnimi 
novostmi je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
naročilih v pomembnem loiu spremenil določilo drugega odstavka 
54. čiena Zakona o javnih naročilih, po katerem je bil ponudnik 
dolžan pri oddaji javnega naročila v vrednosti nad 1.000,000.000 
tolarjev naročniku predložiti ponudbo in kopijo ponudbe v dveh 
ločenih kuvertah. 

Po uveljavitvi novele Zakona o javnih naročilih, morajo ponudniki, 
v skladu s 55.c členom Zakona o javnih naročilih, odslej Državni 
revizijski komisiji neposredno posredovati kopijo svoje ponudbe. 
S tem je izključno na ponudnikovi strani odgovornost za 
posredovanje kopije ponudbe Državni revizijski komisiji in 
posledično tudi sankcija v primeru kršitve zakonske zapovedi 
(nepravilnost ponudbe), naročnikom pa je onemogočen 
kakršenkoli kontakt s kopijo ponudbe in razpolaganje z njo. Bistvo 
instituta obveznosti posredovanja kopij ponudb je v zagotavljanju 
istovetnosti ponudbe in kopije ponudbe ter v preprečevanju 
spreminjanja in dopolnjevanja ponudbe po izteku roka za njeno 
oddajo, namen kopije ponudbe na Državni revizijski komisiji pa je 
v ugotavljanju dejanske vsebine ponudbe v (morebitnem) 
revizijskem postopku. 

Ne glede na spremembe ureditve instituta kopije ponudbe pri 
oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 
tolarjev, pa obstoječe citirano določilo 55.c člena Zakona o javnih 
naročilih v praksi dopušča različne interpretacije tako ponudnikov 
kot naročnikov v postopkih oddaje javnih naročil. 

V skladu z določilom 12. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih 
je pravočasna ponudba tista ponudba, ki je predložena naročniku 
do izteka roka, določenega v razpisni dokumentaciji. Pravočasna 
predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku 
ponudbo predložiti do roka, ki je določen v objavi (drugi odstavek 
55. člena Zakona o javnih naročilih). Ponudba, ki je oddana na 
pošto priporočeno pred potekom roka, a prispe k naročniku po 
poteku roka, ni pravočasna. Šteti je, da ponudba prispe k naročniku 
tedaj, ko prestopi v njegovo interesno sfero. Glede oddaje ponudb 
je torej v postopkih oddaje javnih naročil uveljavljena prejemna 
teorija. 

Ker se definicija pravočasne ponudbe iz 12. točke 3. člena Zakona 
o javnih naročilih izrecno nanaša zgolj na ponudbo, ki je predložena 
naročniku, se v postopkih oddaje javnih naročil, glede na določilo 
55.c člena Zakona o javnih naročilih, po katerem mora ponudnik 
(kadar ocenjena vrednost presega 1.000.000.000 tolarjev), do 
roka za oddajo ponudb, naročniku »predložiti« ponudbo in Državni 
revizijski komisiji »posredovati« kopijo te ponudbe, pogosto 
postavlja vprašanje, Kdaj in na kakšen način je posredovanje 
kopije ponudbe Državni revizijski komisiji še pravočasno, da je 
ponudba istega ponudnika lahko označena za pravilno. Naročnik 
je namreč v fazi ocenjevanja ponudb, v ocenjeni vrednosti nad 
1.000.000.000 tolarjev, dolžan preveriti, ali so vsi ponudniki kopije 
ponudb Državni revizijski komisiji posredovali pravočasno. 

Pravočasnost posredovanja kopij ponudbe Državni revizijski 
komisiji je pogoj za pravilnost ponudbe ter se preverja v fazi 
pregleda in ocenjevanja ponudbe, torej v fazi po opravljenem 
postopku odpiranja ponudb. Pravilna ponudba je v skladu z 
določilom 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih tista ponudba, 
ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi 
pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve 
iz razpisne dokumentacije. Ker pravočasno posredovanje kopije 
ponudbe Državni revizijski komisiji ni element pravočasnosti same 

ponudbe, saj je pravočasna ponudba zgolj tista, ki je predložen3 

naročniku do izteka roka, določenega v razpisni dokumentacij 
lahko naročnik na javnem odpiranju ponudb vse pravočasn0 

prispele ponudbe odpre in z njimi postopa v skladu s pravili. * 
urejajo postopek odpiranja ponudb, in to ne glede na dejstvo, d3 

s podatki o morebitnem nepravilnem posredovanju kopij ponuoD 

Državni revizijski komisiji v tistem času še ne bo razpolagal- 

Glede na določilo 55.c člena Zakona o javnih naročilih, po katere^ 
mora ponudnik naročniku »predložiti« ponudbo in Državni revizijs* 
komisiji »posredovati« kopijo te ponudbe, je razvidno očitn0 

razlikovanje zakonodajalca med načinom razumevanja način3 

oddaje ponudbe naročniku in kopije ponudbe Državni reviziji 
komisiji, ki pa v zakonu ni podrobneje pojasnjeno. Ker način3 

posredovanja kopije ponudbe Državni revizijski komisiji Zakon 0 

javnih naročilih, v nasprotju z ureditvijo predložitve ponudb® 
naročniku, kjer nedvomno velja prejemna teorija (drugi odsta^e 
55. člena Zakona o javnih naročilih), ne določa, velja izhajajoč 
4. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list P5, 

št. 80/99, 70/00 in 52/02), upoštevati določila prvega in drugeSJ3 

odstavka 68. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. P0" 
odstavek 68. člena Zakona o splošnem upravnem postopa 
določa, da je vloga vložena pravočasno, če jo pristojni organ 

prejme, preden izteče rok. Drugi odstavek 68. člena Zakona 0 

splošnem, upravnem postopku pa določa, da se za dan, ko Je 

organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto, če se pošlje vlog3 

po pošti priporočeno ali pa brzojavno. Zakon o splošnem upravne111 

postopku uveljavlja prejemno teorijo, pod pogoji iz drugeS3 

odstavka 68. člena pa uveljavlja oddajno teorijo. 

V postopkih oddaje javnih naročil bi veljalo šteti kot pravočasn0 

tisto kopijo ponudbe, ki bo Državni revizijski komisiji posredovan3 

v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o splošne'11 

upravnem postopku oziroma drugim odstavkom 68. člena Zakon3 

o splošnem upravnem postopku, pod pogojem, da bo takšn3 

kopija ponudbe Državni revizijski komisiji posredovana do izteka 
roka, določenega v razpisni dokumentaciji (arg. 12. točke 3. člen3 

Zakona o javnih naročilih). 

V primeru spora bo ponudnik v teh primerih pravočasno5' 
posredovanja kopije ponudbe Državni revizijski komisiji la^0 

dokazoval s potrdilom o priporočeni oddaji pošiljke. Takšna razlafl 
določbe 55.c člena Zakona o javnih naročilih je tudi v celoti skladn3 

z namenom te pravne norme, po kateri je odgovornost 1 

predložitev kopije ponudbe Državni revizijski komisiji izključno n 

ponudnikovi strani, naročnikom pa je za razliko od prejšnje uredil 
onemogočen kakršenkoli kontakt s kopijo ponudbe in razpolagah 
z njo. Pri tem pa takšna razlaga v celoti izključuje tudi kakršnoK0 

nezakonito ravnanje ponudnikov, saj je nedvomno zagotovljen0: 
da kopija ponudbe, do izteka roka, določenega v razpisn 

dokumentaciji, preide iz ponudnikove poslovne sfere, s tem P 
po oddaji kopije ponudbe (na naveden način) poseganje vanjo n 
več mogoče. 

Navedena razlaga določila 55.c člena Zakona o javnih naročili 
olajšuje poslovanje tudi za ponudnike. Praksa je, da ponudnik ■ 
glede na predvidene roke v postopkih oddaje javnih naročil' 
upoštevajoč prilagajanje ponudbe relativno pogos11 f 
spremembam in dopolnitvam razpisne dokumentacije 
razmeram na trgu, oddajajo ponudbe zadnji trenutek. Pravočasn 
neposredna predložitev ponudbe naročniku in hkrati k°P'l 
ponudbe Državni revizijski komisiji pa ponudnikom pog°s 

predstavlja težavo. Ker ima Državna revizijska komisija, kot o 
gan nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naro° ' 
sedež v Ljubljani, bi bili, izhajajoč iz interpretacije posredovan 
kopije ponudbe Državni revizijski komisiji, ki bi npr. dopušča 
zgolj prejemno teorijo, v neupravičeno ugodnejši P0'0^. 
posta/ljeni ponudniki z ugodnejšim geografskim položaje 
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O
avedeno pa ni v skladu z namenom zahteve 55.c člena Zakona 
lavnih naročilih, ki vsekakor ni v izločitvi tistih ponudnikov, ki bi 
P'je ponudbe Državni revizijski komisiji, zaradi krajevne 

Udaljenosti, osebno ne mogli predložili pravočasno. 

IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE 

Besedilo avtentične razlage prvega stavka 55.c člena Zakona o 
Vfiih naročilih se glasi: 

j'^i oddaji javnih naročil v ocenjeni vrednosti nad 1.000.000.000 
ariev, ki jo mora naročnik navesti v razpisni dokumentaciji, 

mora ponudnik naročniku predložiti ponudbo. Kopijo te ponudbe 
mora posredovati Državni revizijski komisiji tako, da jo vroči 
osebno, odpošlje priporočeno po pošti oziroma brzojavno, do 
konca dneva, ko izteče rok, določen za oddajo ponudb. 

Obrazložitev: Kot pravočasno je šteti tisto kopijo ponudbe Državni 
revizijski komisiji, ki jo Državna revizijska komisija prejme, preden 
izteče rok, določen v razpisni dokumentaciji. Za pravočasno šteje 
tudi tista kopija ponudbe, ki je bila oddana po pošti priporočeno ali 
pa brzojavno, do izteka roka, določenega v razpisni 
dokumentaciji. 
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Naročilnica 

'ITle 'n priimek: . 

Naslov; _ 

Te|efon:_ 

Ujetje:. 

^avčna številka:- 

Poštna številka: 

NaROČAM   IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 

°c'pis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Šlm Č-ilnico P°šli'te na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, UBICEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

C§ 
L na izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



TjS^ 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slov0n . 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa ,01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakof' 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava da/ek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I- 
št.89/98) . 
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