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Na podlagi 20. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - UPB4 in 126/07 ZUP-E) minister za pravosodje izdaja

Sklep
o ustanovitvi Sveta za alternativno reševanje sporov

1. člen
Ustanovi se Svet za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: Svet za ARS).

2. člen
Svet za ARS je osrednje, neodvisno, strokovno, usklajevalno in posvetovalno telo ministra za
pravosodje, namenjeno:
a. zagotavljanju koordiniranega in doslednega svetovanja o politikah razvoja visoko
kakovostnega, ekonomičnega in učinkovitega reševanja sporov na take načine, ki ne terjajo
sodnega razsojanja, in
b. pospeševanju uporabe in večanju zaupanja v alternativno reševanje sporov, tako v javnem,
kot v zasebnem sektorju, in s tem podpori pri reformi prava ter dostopu do pravnega varstva.

3. člen
Svet za ARS je ustanovljen za obdobje štirih let, z možnostjo podaljšanja mandata.

4. člen
Svet za ARS sestavljajo predsednik in člani.
Minister za pravosodje imenuje predsednika in člane Sveta za ARS. Minister lahko imenuje tudi
pridružene člane Sveta za ARS.
Predsednik Sveta za ARS določi svojega namestnika izmed članov Sveta za ARS.

5. člen
Predsednica Sveta za ARS je:
- Bojana Jovin Hrastnik
Člani Sveta za ARS so:
- mag. Nina Betetto
- Živa Drol Novak
- prof. dr. Aleš Galič
- prof. dr. Peter Grilc
- Dagmar Komar
- prof. dr. Polonca Končar
- dr. Mateja Končina Peternel
- Maša Kociper
- mag. Valerija Jelen Kosi
- Tanja Metelko Lisec
- Alenka Mežnar, spec.
- Simona Mlakar
- Andrej Razdrih
- Gordana Ristin
- dr. Martina Šetinc Tekavc
- Primož Šporar

6. člen
Sedež Sveta za ARS je na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, oziroma v
drugih poslovnih prostorih Ministrstva za pravosodje.

7. člen
Pred potekom obdobja, za katerega je Svet za ARS ustanovljen, lahko predsednika ali
posameznega člana minister razreši:
- na podlagi svoje pravice, da razreši predsednika ali kateregakoli člana, ne da bi moral za
to navesti razlog,
- na podlagi pisne zahteve osebe, ki zahteva svojo razrešitev.

8. člen
Svet za ARS lahko za opravljanje posameznih nalog imenuje ad hoc ali stalne odbore.

9. člen
Sejo Sveta za ARS skliče in vodi njegov predsednik, na svojo iniciativo ali na zahtevo ministra
za pravosodje ali kateregakoli člana Sveta za ARS.
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Vsak član ima pravico udeleževati se sej in sodelovati v razpravah ter glasovati. Predsednik
Sveta za ARS in člani imajo vsak po en glas. Vsak pridruženi član ima pravico udeleževati se sej
in sodelovati v razpravah, nima pa pravice glasovati.
Svet za ARS in njegovi ad hoc ali stalni odbori sprejemajo svoje odločitve z večino glasov
navzočih.

10. člen
O vsaki seji se vodi zapisnik, ki se pošlje predsedniku, članom in pridruženim članom Sveta za
ARS z vabilom na naslednjo sejo, na kateri se zapisnik potrdi.
Zapisnik lahko vsebuje ločeno mnenje, če član Sveta za ARS, oziroma ad hoc ali stalni odbori,
ki so ga izrazili, tako zahtevajo.

11. člen
Svet za ARS in njegovi ad hoc ali stalni odbori se po potrebi posvetujejo z organizacijami in
združenji s področja ARS, ponudniki storitev, praktiki, sodišči, vlado, pravno stroko,
izobraževalnimi institucijami, podjetji, industrijo, potrošniškimi skupinami in drugimi
zainteresiranimi osebami.

12. člen
Svet za ARS sprejme operativni letni načrt dela in ga predloži v odobritev ministru za pravosodje
najkasneje do 30. 3. v tekočem letu. Svet za ARS ministru predloži tudi letno poročilo o svojem
delu, takoj po 15.2., za preteklo leto.

13. člen
Članom in pridruženim članom Sveta za ARS, če niso zaposleni v državnem organu, pripadajo
povračila stroškov v skladu z določbami Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št.
19/07).

14. člen
Svetu za ARS pomaga sekretariat. Sekretariat se sestavi iz uslužbencev Direktorata za
zakonodajo in Direktorata za pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje.

15. člen
Dejavnosti in naloge Sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje,
proračunska postavka št. 1241 – priprava zakonodaje.
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16. člen
Na podlagi pooblastila lahko vse pristojnosti ministra iz tega sklepa izvršuje državni sekretar na
Ministrstvu za pravosodje.

17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga podpiše minister.

Aleš ZALAR
minister
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