Pravilnik
o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora

1. člen
Svetovalni razgovor opravi center za socialno delo tiste občine, na območju katere
sta zakonca imela zadnje skupno stalno prebivališče.
Če zakonca nista imela skupnega prebivališča ali če njuno zadnje skupno stalno
prebivališče ni znano, opravi svetovalni razgovor na podlagi predloga za sporazumno
razvezo center za socialno delo tiste občine, kjer je bil predlog vložen.
Če je bila vložena tožba za razvezo zakonske zveze in zakonca nista imela
skupnega prebivališča ali zadnje skupno prebivališče zakoncev ni znano, opravi
svetovalni razgovor center za socialno delo tiste občine, na območju katere ima
toženec stalno prebivališče.
2. člen
Strokovni delavec mora zakonca povabiti na svetovalni razgovor najpozneje v roku
15 dni po prejemu predloga za sporazumno razvezo ali tožbe za razvezo zakonske
zveze.
V vabilu določi datum, uro in kraj svetovalnega razgovora.
3. člen
Vabilo na svetovalni razgovor se vroči osebno.
4. člen
V svetovalnem razgovoru se strokovni delavec in zakonca najprej seznanijo z razlogi,
ki so pripeljali do vložitve predloga za sporazumno razvezo ali do tožbe za razvezo
zakonske zveze.
Strokovni delavec nato seznani zakonca s posledicami, ki nastanejo z razvezo
zakonske zveze zanju in za družinsko skupnost.
5. člen
Če se v svetovalnem razgovoru ugotovi, da zakonca ne želita več živeti v zakonski
skupnosti, ju strokovni delavec pouči o možnostih za rešitev problemov, ki nastanejo
z razvezo zakonske zveze.
Strokovni delavec si v svetovalnem razgovoru zlasti prizadeva, da zakonca uredita
medsebojna razmerja do skupnih otrok.

6. člen
O ugotovitvah in dogovorih svetovalnega razgovora strokovni delavec vodi zapisnik,
ki ga zakonca ob zaključku razgovora podpišeta.
7. člen
Na podlagi zapisnika o svetovalnem razgovoru strokovni delavec sestavi poročilo, ki
ga center za socialno delo pošlje pristojnemu sodišču.
8. člen
Center za socialno delo mora sodišču poslati poročilo iz prejšnjega člena takoj po
zaključku svetovalnega razgovora, najkasneje pa v roku treh mesecev, od prejema
predloga za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze.
V izjemnih primerih, ko poročila ni mogoče poslati v roku iz prvega odstavka, je
center za socialno delo dolžan o tem obvestiti pristojno sodišče.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o delu zakonskih
svetovalnic in o predzakonskem svetovanju (Uradni list SRS, št. 18/79).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
*************************************************************************************************
(Objavljeno 22. 12. 1989)
*************************************************************************************************

