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PREDLOG ZAKONA
- Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 posebnega pristopnega programa za
kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu
Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije - EPA 908 - III
POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji z
dopolnjenim predlogom zakona (ZPol-B) - druga obravnava - EPA 808 - III
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- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju
z dopolnjenim predlogom zakona (ZSPJS-A) - nujni postopek - EPA 888 - III
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- Poročilo Odbora za zunanje politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih
zadevah z dopolnjenim predlogom zakona (ZZZ-1 A) - skrajšani postopek - EPA 868 - III
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- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vrtcih z dopolnjenim predlogom zakona (ZVrt-B) - skrajšani postopek - EPA 840 - III
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- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(OdPSFS-B) - enofazni postopek - EPA 879 - III
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- Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 z dopolnjenim
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

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

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI LETNEGA SPORAZUMA 0
FINANCIRANJU 2002 POSEBNEGA
PRISTOPNEGA PROGRAMA ZA KMETIJSTVO IN
RAZVOJ PODEŽELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
(SAPARD) MED KOMISIJO EVROPSKIH
SKUPNOSTI V IMENU EVROPSKE SKUPNOSTI
IN VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
- EPA 908 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2003-1811-0048
Številka: 900-14/2001-8
Ljubljana, 01.07.2003
Vlada Republike Slovenije je na 38. dopisni seji dne 1.7.2003
določila besedilo:
-

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
mag. Franci But, minister za kmetijstvo, gozdrastvo in
prehrano,
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Iztok Jarc, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Jana Erjavec, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrsvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI LETNEGA
SPORAZUMA O FINANCIRANJU 2002 POSEBNEGA
PRISTOPNEGA PROGRAMA ZA KMETIJSTVO IN
RAZVOJ PODEŽELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
(SAPARD) MED KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI V
IMENU EVROPSKE SKUPNOSTI IN VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE,

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da se uvrsti na dnevni red julijske seje Državnega zbora
Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki
Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu
Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije, podpisan v
Bruslju in v Ljubljani 7. aprila 2002.

ZAKON
O RATIFIKACIJI LETNEGA SPORAZUMA O
FINANCIRANJU 2002 POSEBNEGA PRISTOPNEGA
PROGRAMA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PODEŽELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (SAPARD) MED
KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI V IMENU
EVROPSKE SKUPNOSTI IN VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:

1. člen
Ratificira se Letni sporazum o financiranju 2002 Posebnega
3. julij 2003

3

poročevalec, št. 51

POSEBNI PRISTOPNI PROGRAM ZA
KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
V REPUBLIKI SLOVENIJI

LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU2002

med

KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI
V IMEN U EVR O PSKE S K UPNOS TI

in

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

poročevalec, št. 51

4

3. julij 2003

LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2002
Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljevanju "Komisija", ki
nastopa za Evropsko skupnost, v nadaljevanju imenovano
"Skupnost", in v njenem imenu
na eni strani, in

(6) je treba zaradi izjemnih naravnih nesreč, ki so povzročile
poplave v avgustu 2002, in na podlagi pridobljenih izkušenj in
danih pripomb od podpisa Večletnega sporazuma o
financiranju med Skupnostjo in Republiko Slovenijo še nekoliko
prilagoditi omenjen sporazum. Zlasti je primerno prilagoditi
določbe, ki se nanašajo na izbiro projektov za nekatere
ukrepe;
DOGOVORILI, KOT SLEDI:

Vlada Republike Slovenije, ki nastopa za Republiko Slovenijo, v
nadaljevanju imenovano "Republika Slovenija", in v njenem imenu,
na drugi strani,
in skupaj imenovani "pogodbenici",
STA SE

1. člen
cm
Ta sporazum določa finančno obveznost Skupnosti za Republiko
Slovenijo za leto 2002. Spreminja tudi Večletni sporazum o
financiranju, podpisan 5. 3. 2001, kot je bil spremenjen.

glede na to, da
(1) je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti
za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v
državah prosilkah iz Srednje in Vzhodne Evrope v
predpristopnem obdobju ustanovljen Posebni predpristopni
program za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljevanju
imenovan "SAPARD")1, ki zagotavlja finančni prispevek
Skupnosti;
(2) je bil načrt, ki gaje predložila Republika Slovenija, 27. oktobra
2000 odobren kot program za kmetijstvo in razvoj podeželja
s sklepom Komisije, sprejetim v skladu s petim odstavkom 4.
Člena Uredbe (ES) št. 1268/1999;
(3) je bil 28. avgusta 2001 sklenjen Večletni sporazum o
financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti, ki nastopa v
imenu Evropske skupnosti, in Vlado Republike Slovenije, ki
nastopa za Republiko Slovenijo in v njenem imenu, v
nadaljevanju Večletni sporazum o financiranju med Skupnostjo
in Republiko Slovenijo, in je v njegovem 2. členu določeno, da
se finančna obveznost Skupnosti določi v letnih sporazumih
o financiranju;
(4) je treba določiti finančno obveznost Skupnosti za leto 2002
za izvajanje programa za kmetijstvo in razvoj podeželja (v
nadaljevanju imenovanega "program") ter vseh njegovih
sprememb v Republiki Sloveniji in opredeliti obdobje veljavnosti
te obveznosti. Ker bo v obdobju veljavnosti obveznosti
financiranja za leto 2002 lahko prišlo do širitve Skupnosti, se
za vsak primer omeji obdobje sklepanja novih pogodb agencije
SAPARD z vsemi upravičenci, da se zagotovi pravilen prehod
med instrumentom SAPARD in katero koli novo obliko pomoči
za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo kot članico
Evropske unije. To ne vpliva na izid kakršnega koli možnega
akta o pristopu;
(5) je bila s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe Sveta št. 2500/
2001 z dne 17. decembra 2001 spremenjena Uredba št. 1268/
1999, tako da je zdaj pravica sodelovanja na javnih razpisih
in v pogodbah, med drugim tudi za program SAPARD,
razširjena še na fizične in pravne osebe Cipra, Malte in Turčije
po enakih pogojih, ki se uporabljajo za vse fizične in pravne
osebe iz držav članic in držav upravičenk. Zato je treba to
pravico razširiti na te države in jim omogočiti, da zanje veljajo
enake prvotne določbe kot za vse države prosilke;

' UL L 161, 26.6.1999, str. 87-93.
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2. člen
Obveznost
Finančni prispevek Skupnosti za leto 2002 je omejen na 6.757.436
EUR. Ta obveznost velja le za izvajanje programa v skladu z
Večletnim sporazumom o financiranju med Skupnostjo in
Republiko Slovenijo.
3. člen
Obdobje obveznosti
Komisija bo samodejno ukinila vsak del obveznosti, navedene v
2. členu, ki ne bo poravnan s plačilom na račun ali za katerega ne
bo prejela sprejemljivega zahtevka za plačilo najpozneje do 31.
decembra 2004.
Brez vpliva na določbe, ki bodo morebiti vsebovane v aktu o
pristopu Republike Slovenije, ne sme agencija SAPARD po
datumu, ko bo ta država lahko sklenila pogodbe za pridobitev
oblik pomoči za razvoj podeželja Republike Slovenije kot članice
Evropske unije, z nobenim upravičencem skleniti nobene pogodbe
za sredstva Skupnosti po tem sporazumu.
4. člen
Sprememba Večletnega sporazuma o financiranju
Večletni sporazum o financiranju, sklenjen med Komisijo in
Republiko Slovenijo, se spremeni, kot sledi:
1. 8. člen se nadomesti s tem:
"8. člen
Točke za stike
1. Dopise, ki se nanašajo na katero koli zadevo iz tega
večletnega sporazuma o financiranju, razen na podatke,
navedene v dodatku I k razdelku F, in/ali iz letnih sporazumov
o financiranju, predvidenih po 2. členu, in na katerih sta, kadar
je to primerno, navedena številka in naziv programa, je treba
nasloviti takole:

iii) za infrastrukturne projekte, če je bila v programu
naloga izbiranja projektov dodeljena določenemu
organu ali organom;

za Skupnost:
Commission of the European Communities
Directorate General Agriculture
SAPARD Unit
Rue de la Loi 130, B - 1049 Brussels
Telefon: 00 32 2 296 73 37
Faks:
00 32 2 295 17 46
E-pošta: agri-sapard@cec.eu.int

agencija SAPARD ne sme izbirati projektov, kar pa ne
vpliva na njene druge naloge, vključno z ocenjevanjem
upravičenosti."
Sedmi odstavek 5. člena se nadomesti s tem:
"7. Razen za naložbe v infrastrukturo, ki ne ustvarjajo
znatnega čistega prihodka, agencija SAPARD za naložbe
v projekte zagotovi, da javna pomoč po programu iz vseh
virov skupaj za noben projekt ne presega 50 % skupnih
upravičenih stroškov. Ukrepi za usposabljanje se štejejo
kot vlaganje v človeške vire in ne kot naložba za namene
tega odstavka."

za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 56, 58, SI - 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.:
00 386 1 478 91 04
Faks:
00 386 1 478 90 21
E-pošta: sapard.mkgp@gov.si

Točka (b) prvega odstavka 8. člena se nadomesti s to:
"(b)

in
Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad
Beethovnova 11, SI-1502 Ljubljana
Slovenija
Tel.:
00 386 1 478 63 05
Faks:
00 386 1 478 62 04
E-pošta: mf.nfsapard@mf-rs.si
2. Dopise, ki se nanašajo na podatke, navedene v dodatku I
k razdelku F, in se nanašajo na področje tega večletnega
sporazuma o financiranju in/ali na področje letnih sporazumov
o financiranju, predvidenih po 2. členu, in na katerih sta, kadar
je to primerno, navedena številka in naziv programa, pa je
treba nasloviti takole:
za Skupnost
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Directorate C
30, Rue Joseph II
B - 1049 Brussels

temelji na poročilih o izdatkih upravičenca, dokazanih
z izvirniki prejetih računov ali drugimi ustreznimi
listinami, kadar po programu pomoč ni vezana na
izdatek. V ta poročila morajo biti vključeni samo tisti
izdatki oziroma dogodki, kadar pomoč ni vezana na
izdatke, ki se niso zgodili pred datumom sklenitve
pogodbe, s katero je vlagatelj zahtevka za tak projekt
upravičenec po programu, kar pa ne velja za študije
izvedljivosti in druge podobne študije in za ukrep
tehnične pomoči. Izdatki, razen za dejavnosti ukrepa
tehnične pomoči, se ne smejo nanašati na izbrane
projekte, pogodbe, ki jih je z upravičenci sklenila
agencija SAPARD ali so bile z njimi sklenjene v njenem
imenu, in na izdatke, plačane pred datumom oziroma
datumi, določenimi v sklepu Komisije, navedenem v
prvem odstavku 3. člena tega razdelka. Če agencija
SAPARD po prejemu izvirnikov računov ali drugih
ustreznih listin, omenjenih v tem pododstavku, teh ne
zadrži, mora zagotoviti izdelavo kopij in urediti tako,
da so izvirniki na voljo za revizijo in preglede."

Točka (b) prvega odstavka 10. člena se nadomesti s to:
"(b)

za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna
Prežihova 4, SI-1502 Ljubljana
Slovenija."

za preplačila agencije SAPARD in za terjatve, ki jih
agencija SAPARD ni dobila povrnjene, ter za vse
terjatve, ki so ostale odprte še dve leti po vpisu v
knjigo terjatev do dolžnikov, tečaj predzadnjega
delovnega dneva Komisije v mesecu pred mesecem,
v katerem je bilo preplačilo ali terjatev prvič
ugotovljeno."

Točka 2.3.6 14. člena se nadomesti s to:
2. V razdelku A
Točka (b) prvega odstavka 5. člena se nadomesti s to:

"2.3.6 Merila za oceno vlog in njihov vrstni red morajo biti
jasno opredeljena in dokumentirana, kar pa ne vpliva na
določbe točke (b) prvega odstavka 5. člena."

"(b) izbiranje projektov, vključno z merili za njihovo
razvrščanje.

Točka 2.6 14. člena se nadomesti s to:

Vendar pa,

"2.6 Pravila za javna naročila storitev, del in blaga v Republiki
Sloveniji morajo biti skladna s pravili, določenimi v priročniku
Skupnosti z naslovom Pogodbe o nabavi storitev, blaga in
del, sklenjene v okviru sodelovanja Skupnosti za tretje
države2. Ne velja pa zahteva Komisije za predhodno odobritev,

i)

kadar je za določen ukrep v programu samo en
imenovan upravičenec;

ii) če je bila za ukrep kmetijskega okolja iz programa
naloga izbiranja projektov dodeljena določenemu
organu ali organom; in
2
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SEC 1999 1801/2.

točk (b) in (c) tretjega odstavka in četrtega odstavka
tega člena."

ki jo vsebuje omenjeni priročnik. Storitve, dela, stroji in blago
iz javnih naročil morajo biti po poreklu iz Skupnosti ali iz držav,
navedenih pod zap. št. 8 razdelka F."

Drugi odstavek 6. člena se nadomesti s tem:

Doda se ta člen:

"2. Spremljanje in nadzor se izvajata na podlagi fizičnih,
okoljskih in finančnih kazalcev. Kazalci spremljanja in
nadzora, ki ponazarjajo v program vložena sredstva in
dosežene rezultate programa, se nanašajo na posebnosti
take pomoči, njene cilje ter na socialno-ekonomske,
strukturne in okoljske razmere Republike Slovenije."

"16. člen
Izjemne naravne nesreče
1. če se ustrezno spremeni Uredba Sveta št. 1268/1999, lahko
Komisija, če ugotovi, da je Republiko Slovenijo prizadela
izjemna naravna nesreča, na podlagi utemeljenega zaprosila
Republike Slovenije za ustrezne projekte na prizadetem
območju in za določeno obdobje odobri stopnje sofinanciranja
Skupnosti v obsegu skupne javne pomoči, ki so večje od
stopenj, določenih v programu, vendar največ do 85 %.
Poleg tega lahko Komisija dovoli odstopanja od naslednjih
določb tega razdelka sporazuma:

V točki (c) petega odstavka 8. člena se na novo doda:
"(v) podatke, ki kažejo, da sredstva Skupnosti niso
nadomestila financiranja Republike Slovenije."
4. V razdelku C se doda ta člen:

a) če se ustrezno spremeni Uredba Sveta št. 1268/1999,
se 50-odstotni pragi, določeni v šestem in sedmem
odstavku 5. člena, lahko nadomestijo s pragi do 75 %;

"fl. člen
Evropski sporazumi
Republika Slovenija zagotovi, da se za vsako državno pomoč,
ki z ugodnejšim obravnavanjem določenih podjetij ali
proizvodnje določenega blaga po programu SAPARD izkrivlja
ali morda lahko izkrivlja konkurenco in se nanaša na izdelke,
ki niso navedeni v II. in III. poglavju III. oddelka evropskega
sporazuma, upošteva 65. člen3 evropskega sporazuma."

b) tudi zahtevki iz drugega pododstavka petega odstavka
7. člena za dodatna vplačila na račun lahko temeljijo na
ocenah potreb zaradi pričakovanih posledic izjemnih
naravnih nesreč;
c) v točki (b) prvega odstavka 8. člena:

5. V razdelku D se obrazcu D-1 doda preglednica A1 (priložena
kot priloga III).

zahteva za poročila o izdatkih upravičenca, dokazanih
z izvirniki prejetih računov, se lahko nadomesti z
uradno odločitvijo agencije SAPARD, da podpre
projekt. Merila za tako odločitev je treba podrobno
opredeliti v utemeljenem zahtevku, ki ga predloži
Republika Slovenija in odobri Komisija. Upravičenec
se mora obvezati, da bo v največ enem letu priskrbel
poročila o izdatkih, ki jih je dejansko imel, kot je
določeno v točki (b) prvega odstavka 8. člena. Nobeno
plačilo kateremu koli upravičencu na podlagi tega
odstopanja ne sme presegati 20 % skupnih stroškov
naložbe, ki jo je odobrila agencija SAPARD, in za
nobeno tako plačilo se ne zahtevajo ustrezna jamstva;

6. V razdelku F
Seznam držav, navedenih pod zaporedno številko 8 v
stolpcu (e), se nadomesti s tem:
"Bolgarija, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Ciper, Malta in Turčija."
-

Določbe pod zap. št. 7.3 se pod 7.3.1 v stolpcu (e)
nadomestijo s temi:

določba, ki omejuje poročila o izdatkih na dogodke, ki
se niso zgodili pred datumom sklenitve pogodbe, s
katero je vlagatelj zahtevka postal upravičenec, se
zamenja z omejitvijo na datum, ki ne more biti datum,
pred katerim se je zgodila izjemna naravna nesreča;

"7.3.1 V dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja
Republika Slovenija poroča Komisiji o vseh
nepravilnostih, zaradi katerih so bile začete upravne
ali sodne preiskave. Poročilo je treba predložiti v
skladu z obrazcem iz dodatka I k temu razdelku."

d) obveznost iz točke 2.6 14. člena, da morajo biti javna
naročila storitev, del in blaga s strani javnih organov
skladna s pravili, določenimi v priročniku Skupnosti, se
lahko zamenja z milejšimi določbami in tudi s takimi, ki
dovoljujejo pogajanja, pri čemer se organi posvetujejo z
izbranimi ponudniki in se z enim ali več dogovorijo za
pogodbene pogoje."

Določbe pod zap. št. 7.5 se pod številko 7.5.1 v stolpcu
(e) nadomestijo s temi:
"7.5.1 V dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja
Republika Slovenija v zvezi z vsakim predhodnim
poročilom iz zap. št. 7.3 z obrazcem iz dodatka I k
temu razdelku obvesti Komisijo o postopkih, ki jih je
uvedla po vseh prej javljenih nepravilnostih, in o
pomembnih spremembah, ki so iz tega sledile."

3. V razdelku B
-

Priloga I tega letnega sporazuma o financiranju se kot
dodatek I priloži razdelku F Večletnega sporazuma o
financiranju.

V 4. členu se doda naslednji odstavek:
"6. Če Komisija ugotovi, da je Republiko Slovenijo
prizadela izjemna naravna nesreča, lahko na podlagi
utemeljenega zaprosila_Republike Slovenije za ustrezne
projekte na prizadetem območju in za določeno obdobje
odobri odstopanja od določb točke (e) drugega odstavka,
3

7

UL L 051, 26.2.1999, str. 0003-0206.
poročevalec, št. 51

5. člen
Začetek veljavnosti

Sestavljeno v Bruslju in v Ljubljani na sedmi dan meseca aprila
leta dva tisoč tri.

Sporazum začne veljati na dan, ko sta se pogodbenici uradno
obvestili, da so končane vse potrebne formalnosti za njegovo
sklenitev.

Za Komisijo Evropskih skupnosti:
Franz FISCHLER l.r.
član Komisije

6. člen
Podpis

Za Republiko Slovenijo:

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem in slovenskem
jeziku, verodostojno pa je samo angleško besedilo.

poročevalec, št. 51

Franci BUT l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano l.r.
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PRILOGA I

ZAUPNO

Št. zadeve: DP/XX/XXX/S/X

ČETRTLETNO POROČILO O NEPRAVILNOSTIH V
ZVEZI S POSEBNIM PRISTOPNIM PROGRAMOM ZA
KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA (SAPARD),
KOT JE ZAHTEVANO V ZAP. ŠT. 7.3 IN 7.5 RAZDELKA
F VEČLETNEGA SPORAZUMA O FINANCIRANJU

5.2

Ali so to morda novi postopki?

5.3

Če so, ali je bilo o tem poslano uradno obvestilo po zap.
št. 7.4 razdelka F Večletnega sporazuma o financiranju?

6

Ali so vključene tudi druge države? da ( )

6.1

Če so, ali je bilo o tem poslano uradno obvestilo po zap.
št. 7.4 razdelka F Večletnega sporazuma o financiranju?

OSNOVNI PODATKI ZA IDENTIFIKACIJO SPOROČILA
Država prosilka:
Številka zadeve: XX/XX/XXX/S/04
Četrtletje: XX/XXS
Poslano dne:
Upravni oddelek v državi prosilki:
Točka za stike:
Ime in priimek:
Faks:

da ( ) Datum in številka dopisa:

da ( )

ne ( )

ne ( )

ne ( ) ni znano ( )

7

Obdobje nepravilnosti

7.1

Datum storitve nepravilnosti ali datumi, med katerimi je
bila nepravilnost storjena:

PODROBNOSTI O NEPRAVILNOSTI

8

Organi

1

Opis posla

8.1

Organi, ki so sestavili prvo uradno poročilo o nepravilnosti:

1.1

Ime programa:

8.2

Organi, odgovorni za nadaljnje upravno ali sodno
ukrepanje:

1.2

Sklep Komisije o odobritvi programa:

1.3

Ime ukrepa in naziv projekta:

9

Datum sestavljenega uradnega poročila o
nepravilnosti:

1.4

Številka projekta države prosilke:
10

Ime in naslov vpletenih fizičnih in pravnih oseb

2

Kršena določba

10.1

Fizične osebe:

2.1

Kršena določba Skupnosti:

2.2

Kršena določba države:

3

Datum prve Informacije, na podlagi katere je bilo
mogoče posumiti, da gre za nepravilnost:

3.1

Vir prve informacije, na podlagi katere je bilo mogoče
posumiti, da gre za nepravilnost:

4

Način odkritja nepravilnosti:

5

Vrsta nepravilnosti

5.1

Postopki, uporabljeni pri storjeni nepravilnosti:

4

5

Telefon:
E-pošta:

Priimek:
Ime:
Naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Država:
Funkcija:
10.2

Ime:
Sedež:
Poštna številka:
Država:
FINANČNI VIDIKI

Razen zadnje števke ostaja številka zadeve enaka in je
sestavljena iz začetnice imena države prosilke, letnice,
trimestne številke zadeve, črke S za SAPARD, 0 za prvo
sporočilo, 1 za prvo nadaljnje sporočilo, 2 za drugo nadaljnje
sporočilo itd., npr. PO/02/001 /S/0.
Števki za leto in števki za četrtletje, npr. 0203, 0206, 0209,
0212.

3. julij 2003

Pravne osebe:

9

11

Skupni znesek In porazdelitev med vire financiranja

11.1

Skupni znesek posla:

11.2

Financiranje Skupnosti:

11.3

Financiranje države prosilke:

poročevalec, št. 51

12

Vrsta In znesek izdatka, za katerega je bila
ugotovljena nepravilnost

12.1

Vrsta izdatka:

12.2

Skupni znesek izdatka:

12.3

Izdatek Skupnosti:

12.4

Izdatek države prosilke:

13

Znesek, ki bi bil nepravilno izplačan, če nepravilnost
ne bi bila odkrita:

14

Finančne posledice

14.1

Znesek izdatka iz 12.2, ki še ni izplačan:
Znesek EU:
Znesek države prosilke:

STOPNJA POSTOPKOV
19

Ukrepanje države prosilke

19.1

Začasni ukrepi:

20

Upravni postopki:

21

Sodni postopki:

22

Razlogi za opustitev postopka izterjave:

22.1

Ali je bila Komisija uradno obveščena pred sprejetjem
sklepa o opustitvi postopka izterjave?
da ( ) Datum in številka dopisa: ne ( ) ni znano ( )

23

Ali je bi opuščen kazenski postopek?
da ( )

ne ( )

ni znano ( )

15

Možnost za Izterjavo zneska:

16

Skupni Izterjani znesek:

24

Končanje postopkov

16.1

Delež Skupnosti:

24.1

16.2

Delež države prosilke:

Ali je bila Komisija uradno obveščena o upravnih ali sodnih
odločbah ali o glavnih točkah teh odločb o končanju
postopkov v skladu s 7.5.1 razdelka F Večletnega
sporazuma o financiranju:

17

Skupni znesek, ki ga je treba izterjati:

17.1

Delež Skupnosti:

17.2

Delež države prosilke:

18

Datum posebnega poročila po 7.5.2 razdelka F
Večletnega sporazuma o financiranju:

poročevalec, št. 51

da ( ) Datum in številka dopisa: ne ( ) ni znano ( )
25

Naložene kazni (upravne in/all sodne):

26

Dodatne ugotovitve:

3. julij 2003

PRILOGA II
Obrazec: D-l
Evropska komisija - SAPARD - Poročilo o izdatkih in zahtevek za plačilo
(ki se pošlje Evropski komisiji, DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD), B - 1049
Brussels)
Naziv programa
Sklep.Komisije št
spremenjen s Sklepom št

z dne;
z dne

(kot je bil nazadnje
)

Referenčna številka Komisije
Podpisanima
kot nacionalni odredbodajalec, ki zastopa
Republiko Slovenijo, kot je določeno v Večletnem sporazumu o financiranju,
sklenjenem med Republiko Slovenijo in Komisijo, izjavljam, da skupni upravičeni
izdatki v skladu s programom, nastali od (dan/mesec/leto do dan/mesec/leto), znašajo
(domača valuta),
(evrov, preračunanih iz domače valute po tečaju
oziroma tečajih iz priložene preglednice, kot je določeno v 10. členu razdelka A
priloge k Večletnemu sporazumu o financiranju), i
Podrobni podatki v zvezi s temi izdatki so prikazani v priloženih preglednicah in so
sestavni del tega poročila.
Izjavljam tudi, da se ukrepi zadovoljivo hitro uresničujejo v skladu s cilji, določenimi
v programu, in da spremljajoča dokumentacija je in bo ostala na voljo, kot je določeno
v 3. členu Večletnega sporazuma o financiranju in 15. členu razdelka A priloge k
temu sporazumu.
Izjavljam, da:
1. je seznam izdatkov točen. Temelji na računih za posamezne projekte in je
dokumentiran z dokazili. Seznam in spremljajoča dokumentacija sta na voljo za
pregled in potrditev in bosta ostala na voljo v skladu s 3. členom Večletnega
sporazuma o financiranju in 15. členom razdelka A priloge k temu sporazumu;
2. ali: seznam vsebuje podrobne podatke o odprtih terjatvah v višini (....domača
valuta). (
evrov), za katere so priloženi skupni zneski po posameznem ukrepu
in razčlenjeni na javni prispevek države in prispevek Skupnosti; ali: ni nobenih
odprtih terjatev (ustrezno prečrtali). Poročilo vključuje tudi vse terjatve od
predhodnega poročila dalje, ki so evidentirane že več kot dve leti in ki se
odštejejo od tega poročila o izdatkih;

3. julij 2003
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3. obseg sredstev Skupnosti na evro računu SAPARD na dan zadnjega knjiženja
v breme ob koncu četrtletja, na katero se to poročilo nanaša (ali pri dodatnem
poročilu od dneva, ki je v takem poročilu določen), znaša
evrov. Od tega
zneska odpade
evrov na pripadajoče obresti.

Plačilo se izvede na evro račun SAPARD:
Upravičenec:
Banka:
Številka računa:
Imetnik računa (če ni enak
kot upravičenec):
Poročilo o izdatkih obsega

oštevilčenih strani.

Poročilo je sestaviLZ-a:
{Datum, žig in podpis vodje agencije SAPARD).
\
Poročilo je bilo sestavljeno na podlagi finančnih zneskov, ki sem jih navedel/-la
{Datum, fig in podpis računovodje agencije SAPARD).
OverilAa:
{Datum, žig in podpis nacionalnega odredbodajalca v imenu Republike Slovenije).

Sestavljeno v

poročevalec, št. 51

(datum).
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

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

OBRAZLOŽITEV
28.8.2001 je začel veljati Večletni sporazum o financiranju med
Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo, ki v 2. členu določa,
da se finančna obveznost Skupnosti določi v letnih sporazumih o
financiranju.

kamor se posredujejo ta poročila. V sporazumu mora Slovenija
opredeliti tudi institucijo, odgovorno za posredovanje teh podatkov.
Vlada Republike Slovenije je za pristojni organ (AFCOS-Anti
Fraud Co-ordination Service, Koordinacijska služba za boj proti
prevaram) za sodelovanje z OLAF (Evropski urad za boj proti
prevaram) na 81. redni seji dne 04.07.2002 (točka 1c) že določila
Ministrstvo za finance, Službo za nadzor proračuna.

Določitev finančnih obveznosti Skupnosti za leto 2002 in obdobje
veljavnosti te obveznosti za izvajanje programa SAPARD ter vseh
njegovih sprememb v Republiki Sloveniji pa vključuje Letni
sporazum o financiranju 2002, podpisan v Bruslju in Ljubljani dne
07.04.2003 med Komisijo Evropskih skupnosti in Vlado Republike
Slovenije. Letni sporazum o financiranju 2002 določa, da je
Republika Slovenija za leto 2002 upravičena do 6.757.436 EUR,
sredstva Evropske Skupnosti pa bo mogoče koristiti do 31.12.2004.
Ker bo v obdobju veljavnosti obveznosti financiranja za leto 2002
lahko prišlo do širitve Skupnosti, je za vsak primer omejeno tudi
obdobje sklepanja novih pogodb agencije SAPARD z vsemi
upravičenci, da se zagotovi pravilen prehod med instrumentom
SAPARD in katero koli novo obliko pomoči za razvoj podeželja za
Slovenijo kot članico Evropske unije.

V skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah se Letni
sporazum o financiranju 2002 ratificira z zakonom v Državnem
zboru RS. Letni sporazum o financiranju 2002 namreč spreminja
določila Večletnega sporazuma o financiranju, ratificiranega z
Zakonom o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med
Komisijo Evropskih Skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Ur. I.
RS, št. 61/01, Mednarodne pogodbe št. 19).

Letni sporazum o financiranju 2002 nadalje vključuje tudi nekatere
dopolnitve in popravke Večletnega sporazuma o financiranju, ki je
bil ratificiran v Državnem zboru z zakonom (Zakon o ratifikaciji
večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih
skupnosti v imenu Evropske Skupnosti in Vlado Republike
Slovenije, Uradni list RS, št. 61/01-MP št. 19/01). V večletnem
sporazumu o financiranju se spremenijo določbe, ki se nanašajo
na izbiro projektov za nekatere ukrepe, predvsem zaradi izjemnih
naravnih nesreč v letu 2002. Nadalje je spremenjen naslov točke
za stike, določena oblika in vsebina četrtletnega poročila o
nepravilnostih v zvezi z izvajanjem programa SAPARD in naslov,

Za izvajanje posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in
razvoj podeželja - SAPARD je potrebno sofinanciranje ukrepov
s strani države prosilke. Delež sredstev, ki jih bo RS v
nacionalnem proračunu zagotavljala za sofinanciranje programa,
je okvirno opredeljen v Načrtu razvoja podeželja 2000-2006 in
predstavlja 50% sredstev EU, kar je bilo upoštevano pri pripravi
proračuna MKGP za leto 2003 in 2004. Predvidoma bo
sofinanciranje programa s strani R Slovenije, MKGP, za projekte,
ki se bodo izvajali v okviru sredstev Letnega sporazuma o
financiranju 2002, znašalo okrog 800 mio SIT na letni ravni
(odvisno od gibanja tečaja EUR/SIT).

poročevalec, št. 51

Sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici uradno
obvestita, da sta končali vse potrebne formalnosti za njegovo
sklenitev.
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PRILOGA
IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

št. 1268/99 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe
za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah kandidatkah
Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju.

1) Naslov predloga akta:
Zakon o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 v okviru
posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja
v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti
v imenu Evropske skupnosti in Vlado R Slovenije

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/da
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

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

/

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai
navedenimi pravnimi viri ES (letoi

/ Predloženo gradivo se nanaša na določbe Evropskega
sporazuma o pridružitvi v:
- oddelku IX. Finančno sodelovanje

/

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

/ da (SVEZ)

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

6) Ali )e predlog akta preveden in v kateri jezik?

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

-

-

•
-

/ slo, ang,

Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1266/1999 z dne 21. junija
1999 o usklajevanju pomoči državam prosilkam v okviru
predpristopne strategije
Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija
1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za
kmetijstvo in razvoj podeželja v desetih državah
kandidatkah srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem
obdobju,
Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o
pomoči za razvoj podeželja s strani Evropskega
kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada,
Uredba Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o
financiranju skupne kmetijske politike,
Uredbi Komisije (ES) št. 1663/95 kot je nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 2245/1999,
Uredba Komisije (ES) št. 2222/2000 z dne 7. junija 2000,
ki določa finančna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES)

3. julij 2003

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

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

Mojca Geč-Zvržina l.r.
Vodja pravne službe
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mag. Franc BUT l.r.
MINISTER
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lKLOVNA TELESI
ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO

Poročilo

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POLICIJI

Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA

(ZPol-B)
- druga obravnava - EPA 808 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor zc notranjo politiko
Številka: 210-01/94-0005/0024
Ljubljana, 2. julij 2003

EPA 808-III

Na podlagi 42., 126. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za
notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje
POROČILO
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B)
- druga obravnava ■

Odbor za notranjo politiko je na 37. redni seji dne 26.6.2003 in 1.7.2003 opravil
drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji, ki
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije.

3. julij 2003
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DELOVNA TELESA
ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO

Minister za notranje zadeve, dr. Rado Bohinc, je v dopolnilni obrazložitvi
povedal, da vlada z novelo zasleduje tri cilje. V okviru nadzorstvene in usmerjevalne
funkcije, ki jo ima po zakonu ministrstvo, želi jasneje urediti razmerje med
ministrstvom za notranje zadeve in policijo, v pritožbenem postopku zoper delo
policije zagotoviti večjo objektivnost pritožbenega postopka in v zakon vnesti nov
institut - prepoved približevanja v primeru družinskega nasilja.
Glede nadzorstvenega razmerja je povedal, da predlog za amandma odbora,
■ katerega pobudniki so poslanske skupine koalicijskih strank precizira vlogo tožilstva
v usmerjanju predkazenskega postopka, od trenutka, ko je državni tožilec obveščen
o kaznivem dejanju.
V zvezi z amandmajem poslanca Rudolfa Petana, da se črta 2.b, 2.c in 2 č
člen, je povedal, da ga ne podpira, ker amandma nasprotuje krepitvi pravne podlage
za nadzorstveno funkcijo ministrstva. Pri izvajanju nadzorstvene funkcije je namreč
bistveno to, da imajo izvajalci nadzora podrobno določena policijska pooblastila,
tako da lahko sami rekonstruirajo dogodke, izvedejo dokaze, ne pa da bi bili pri
izvajanju nadzora odvisni zgolj od poročil, ki jih da na zahtevo ministrstva policija.
Sprejem amandmaja bi pomenil, da je nadzorstveni organ odvisen zgolj od
informacij, ki jih dobi, ni jih pa sposoben sam zbrati, ker nima enakih pooblastil kot
tisti, ki je nadziran v tem postopku.
V povezavi s pritožbenimi postopki podpira spremembo sestave senatov
tako, da so člani senata tudi predstavniki strokovne javnosti, ki se jih delegira na
predlog organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij, da se v tako
imenovanem pomiritvenem postopku namesto uradnega zaznamka sestavi zapisnik
s temeljnimi povzetki in da se pomiritveni postopek ne opravi, ampak se direktno
začne pritožbeni postopek, v primerih, ko gre za sum kaznivega dejanja.
Glede prepovedi približevanja podpira ureditev, po kateri je preiskovalni
sodnik tisti, ki mora v roku 24 ur oziroma 48 ur potrditi odločitev policije in rešitev, da
je zoper to možna pritožba na katero sodišče odgovori v kratkem roku ter da lahko
preiskovalni sodnik podaljša ukrep za naslednjih 10 dni, na 60 dni pa le, če poda
predlog oseba zoper katero je bilo izvršeno nasilje.
Izrecno je poudaril, da novela v zvezi z razmerjem med ministrstvom in
policijo kot organom v sestavi ne pomeni politizacije dela policije za kar je podal več
argumentov. Tako novela določa prenos usmerjanja policije v predkazenskem
postopku na tožilstvo od trenutka, ko je tožilec obveščen o kaznivem dejanju, 2.c
člen določa omejitve pooblastil nadzornikov, po načelu legalitete se je materija
nadzora iz podzakonskega akta ministra prenesla v zakon, minister lahko že po
veljavnem zakonu za nadzor pooblasti posamezne policiste, kar so vse razlogi, ki
kažejo, da gre za učinkovit, pregleden in apolitičen nadzor.
Državni sekretar na ministstvu za pravosodje, gospod Hinko Jenull, je
opozoril na potrebo po uskladitvi 22. člena novele z zakonom o kazenskem
postopku.
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K predloženemu zakonu je podala mnenje Zakonodajno-pravna služba
državnega zbora, ki je opozorila, da je zakon o državni upravi v 76. členu razveljavil
večino določb, ki se nanašajo na delovno področje in sestavo organov v sestavi.
Predlog zakona pa člene, ki jih je zakon o državni upravi razveljavil, spreminja. Zato
je menila, da bi bilo treba zakon o policiji s temi členi dopolniti, ne pa spremeniti.
Opozorila pa je tudi na dilemo ali je v področnem zakonu potrebno posebej urejati
razmerje med ministrstvom in organom v sestavi oziroma policijo. Ocenila je, da
izjema od splošnega načela v tem primeru ni dovolj utemeljena, ker lahko minister,
pristojen za notranje zadeve, kot izvajalec hierarhičnega nadzora po zakonu o
državni upravi policijo nadzoruje tudi glede uporabe prisilnih sredstev. Zato lahko
minister nadzor opravlja tudi nad uporabo prisilnih sredstev. Poleg tega pa se sedaj
organi v sestavi in njihove pristojnosti določajo z vladno uredbo in ne z zakonom.
Predstavnica Amnesty International je v razpravi k 15. členu novele
poudarila, da podpira besedilo, ki ga v amandmaju predlaga Stranka mladih
Slovenije.
Odbor za notranjo politiko se je seznanil tudi z mnenjem Komisije
Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem z dne 23.6.2003, ki je
podprla predlog zakona, imela pa je nekatere pripombe k posameznim členom
zakona. Tako podpira, da se da javnosti v spremenjenem 15. Členu predloga zakona
večji vpliv na odločanje. V zvezi z 20. členom ocenjuje, da ima policist preširoka
pooblastila, ki naj se mu zožijo tako, da bo lahko policist delodajalca opozoril na
obstoj varnostnega zadržka, prepoved dostopa delavcu do delovnega mesta pa naj
bi bila v pristonosti delodajalca. 21. člen bi bilo treba nomotehnično dodelati, vendar
je predlagana rešitev ustrezna le do sprejema novega sistemskega zakona o prepre
čevanju nasilja.
*

*

*

Članice in člani odbora so v razpravi izpostavili predvsem naslednja vprašanja:
- pomanjkljivost sedanjega sistema nadzora je v tem, da policijski inšpektorji nimajo
enakih pooblastil, kot tisti, ki so nadzorovani, kar ne omogoča učinkovitega nadzora
ministrstva nad delom policije, saj ministrstvo nima orodij s katerimi bi lahko izvajalo
učinkovit nadzor, ki ga je po veljavni zakonodaji dolžno izvajati
- zato je predlagana ureditev nadzora med ministrstvom in policijo ustrezna, saj
zakon o državni upravi tega razmerja ne ureja tako, da bi bil možen učinkovit
nadzor, kar je razvidno iz vrste dogodkov, med drugim tudi iz sklepa državnega
zbora, ki ga je podpisalo 47 poslancev, da policija uredi kontrolo v prometu na
drugačen način, kot to dela sedaj, vendar ga pa policija ne izvaja, niti nima minister,
ki je za svoje delo odgovren državnemu zboru, na voljo orodij s katerimi bi lahko
dosegel njegovo izvajanje
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- novela bo v tem delu omogočila bolj profesionalen nadzor, ki ga in ga bo
opravljala strokovna služba, predlog zakona pa ima vgrajene tudi mehanizme za
omejevanje
- nekateri so menili, da lahko podelitev policijskih pooblastil uslužbencem ministrstva
pripelje do politizacije policije, ker bodo lahko iz policije odtekali v ministrstvo
podatki, ki bi bili nato lahko uporabljeni v politične namene. Poleg tega se lahko
pojavi vprašanje skladnosti pooblastil policistov, ki nadzirajo delo policije s
siceršnjimi policijskimi pooblastili
- poseben nadzor zato ni potreben, ker policija poroča državnemu zboru o svojem
delu, razmerje med ministrstvom in organom v sestavi pa v zadovoljivi meri ureja
zakon o državni upravi, pa tudi kazenski postopek zoper generalnega direktorja
policije je v teku, kar je dokaz, da je veljavni nadzor ustrezen
z novelo pritožbenega postopka bodo državljani bolj objektivno in enakopravno
obravnavani, saj bodo v pritožbenih senatih sodelovali tudi predstavniki javnosti

Posamezne članice in člani odbora so obrazložili svoj glas. Nekateri so menili, da je
učinkovit nadzor ministra nad policijo nujen, na kar kaže tudi nespoštovanje sklepa
državnega zbora s strani policije, 2.a člena pa ne berejo tako, da bi minister lahko
zahteval poročilo policije o konkretnih primerih, ker je neodgovorno govoriti, da je
namen novele politizacija dela policije.
Drugi so menili, da novela prinaša politizacijo dela policije, ki mora ostati apolitičen
organ, saj je člene iz novele mogoče nenazadnje tudi zlorabiti.

Do izteka poslovniškega roka iz 129. člena poslovnika državnega zbora je
amandmaje k predlogu zakona vložil poslanec Rudolf Petan, poslanska skupina
SMS in poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Odbor ni sprejel amandmajev poslanca Rudolfa Petana k 3. in 15. členu in
amandmaja poslanske skupine SMS k 17. členu.
Odbor ie sprelel amandma poslanske skupine narodnih skupnosti k 17. členu.
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Odbor za notranjo politiko je na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe
Državnega zbora Republike Slovenije in razprave na seji odbora sprejel naslednje

amandmaje:
k 1. členu
V 1. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: "V Zakonu o policiji
(Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popravek in 93/01) se doda nov 1. člen, ki se
glasi:"

Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je potreben, ker je Zakon o državni upravi (ZDU -1),
objavljen v Uradnem listu, št. 52. z dne 14.06.2002, kije začel veljati 29.06.2002, v
svojih prehodnih in končnih določbah v 76. členu določil, da z dnem uveljavitve
zakona prenehajo veljati zakonske določbe, ki določajo organe in organizacije v
sestavi ministrstev ter urejajo njihova razmerja do ministrstev in njihovo notranjo
organizacijo, razen določb Zakona o obrambi. Na podlagi tega določila so prenehali
veljati prvi do vključno trinajsti člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98
- popravek in 93/01). Ker je večinsko mnenje, da je policija zaradi svoje številčnosti
in zakonskih nalog, ki jih izvaja takšna organizacija, za katero je ustrezneje, da jo že
zakon definira kot organ v sestavi ministrstva in tudi uredi odnose med ministrstvom
in policijo, se z novelo ponovno uzakonja prvi člen, ki govori, da je policija organ v
sestavi ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja naloge, določene v zakonih in
podzakonskih predpisih.

k 2. členu
V 2. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "2. člen se spremeni tako, da
se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 2. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 3. členu
V tretjem odstavku novega 2.a člena se besedilo "šteje se, da državni tožilec
usmerja kazenski postopek " nadomesti z besedilom "Šteje se, da je državni tožilec
prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku".
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Črta se drugi odstavek 2. c člena.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

Obrazložitev:
V tretjem odstavku novega 2. a člena gre za redakcijski popravek, tako da se
prilagodi besedilo terminologiji, ki jo uporablja 160. a člen ZKP-E.
V 2. b členu se na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora
poenotijo izrazi v zakonu.
Drugi odstavek 2. c člena se črta, ker uporaba pooblastila ministra, da omeji uporabo
pooblastil uslužbencem ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog
policije ni dovolj konkretno opredeljena, saj mora imeti konkretno ukrepanje ministra
temelj v zakonu, kar zahteva 120. člen ustave, predlagamo da se vsebina drugega
odstavka črta.
k 4. členu
V 4. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "3. člen se spremeni tako, da
se giasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 3. člen, ki se glasi:".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku
določa zakon, ki ureja prekrške, se izvajajo v okviru policijske postaje kot notranje
organizacijske enote policije."
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo "in
delovna področja", besedilo "prejšnjega odstavka" pa se nadomesti z besedilom
"drugega in tretjega odstavka tega člena".
K
Obrazložitev:
V napovednem stavku gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.
Nov tretji odstavek se predlaga na podlagi drugega odstavka 45. člena in drugega
odstavka 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), ter se podrobneje
določa prekrškovne organe v policiji in posledično tudi pooblaščene uradne osebe
teh organov v policiji.
Sprememba iz drugega odstavka amandmaja je potrebna, da se iz teksta črta
besedilo, ki govori o urejanju delovnih področij policije, tako da se tekst uskladi s 26.
členom ZDU-1. V ostalem je sprememba redakcijske narave.

k S. členu
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V 5. členu se besedilo napovednega stavka "4. člen se spremeni tako, da se glasi:"
nadomesti z besedilom: "Doda se nov 4. člen, ki se glasi:"
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 6. členu
V 6. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "5. člen se spremeni tako, da
se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 5. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
V napovednem stavku gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 7. členu
V 7. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "6. člen se spremeni tako, da
se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 6. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 8. členu
V 8. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi: '7. člen se spremeni tako,
da se glasi:" nadomesti z besedilom: "Doda se nov 7. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 9. členu
V 9. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "8. člen se spremeni tako, da
se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 8. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.
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k 10. členu
V 10. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "9. člen se spremeni tako,
da se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 9. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 11. členu
V 11. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi: "10. člen se spremeni tako,
da se glasi:" nadomesti z besedilom: "Doda se nov 10. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 12. členu
V 12. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi "11. člen se spremeni tako,
da se glasi:" nadomesti z besedilom "Doda se nov 11. člen, ki se glasi:".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 13. členu
V 13. členu se besedilo napovednega stavka, ki se glasi: "13. člen se spremeni tako,
da se glasi:" nadomesti z besedilom: "Doda se nov 13. člen, ki se glasi:"
Qt?razlQžijev:
Gre za redakcijski popravek, ki je obrazložen pri prvem členu.

k 15. členu
V 28. členu zakona o policiji se v prvem odstavku za besedilom "se lahko v roku 30
dni" doda vejica in besedilo "od trenutka ko je zvedel za kršitev,".
V drugem odstavku 28. člena se besedi "uradnem zaznamku," nadomesti z
besedilom "zapisniku o obravnavi pritožbe, v katerem se povzame bistvene ugotov
itve vodje organizacijske enote policije in".
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"V primeru, da se pritožnik vabilu na razgovor ne odzove, se ne strinja ali ne soglaša
z ugotovitvami vodje organizacijske enote policije, kakor tudi v primerih, ko iz
pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
mora vodja organizacijske enote policije celoten spis takoj odstopiti ministrstvu, ki
vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe."
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani in
sicer pooblaščenec ministra in dva predstavnika javnosti. Predstavnike javnosti, ki
sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom delavcev policije na regionalni ravni, na
predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave imenuje in
razrešuje minister. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad
delom delavcev policije na generalni policijski upravi, na predlog organizacij civilne
družbe, organizacij strokovne javnosti in nevladnih organizacij imenuje in razrešuje
minister. Predstavniki javnosti se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Podrobnejši postopek reševanja pritožb predpiše minister."
Obrazložitev:
V prvem odstavku se na novo izrecno določa, da rok za vložitev začne teči od
trenutka, ko je pritožitelj zvedel za kršitev policista. V drugem odstavku se predlaga
zamenjava vrste akta, s katerim se zaključi obravnava pritožbe pred neposrednim
predstojnikom. Dosedanji predlog je predvideval uradni zaznamek, kar pa je po
mnenju nekaterih neustrezno saj gre za interni dokument, ki se piše v policiji, zato se
predlaga, da se nadomesti z " zapisnikom o obravnavi pritožbe, v katerem se
povzame bistvene ugotovitve vodje organizacijske enote policije". To ne pomeni, da
je potrebno pisati dobesedni zapisnik o reševanju pritožbe, ampak se po končanem
razgovoru naredi zapisnik, v katerem se povzame bistvene ugotovitve in ga podpiše
pritožitelj in predstojnik.
Tretji odstavek se spremni tako, da ureja specifične primere reševanja pritožb in
sicer v primeru, da se pritožnik vabilu na razgovor ne odzove, se ne strinja ali ne
soglaša z ugotovitvami vodje organizacijske enote policije, kakor tudi v primerih, ko
iz pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
mora v takem primeru vodja organizacijske enote policije celoten spis takoj odstopiti
ministrstvu, ki vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe. V navedenih primerih se
postopek pred predstojnikom ne bi izvajal, kar bi že v osnovi onemogočilo
kakršnokoli reševanje pritožbe znotraj policije in vsiljevanje zaključka pritožbe že
pred predstojnikom, do česar bi teoretično lahko prišlo, saj si nasproti stojita
predstojnik organizacijske enote in na drugi strani prava nevešči pritožitelj.
V četrtem odstavku se predlagajo spremembe, ki so posledica predloga, da o
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pritožbi v senatih ne sodelujeta predstavnik javnosti in sindikata, saj so ti po svoji
naravi zagovorniki interesov delavcev, ampak samo predstavniki javnosti, s čimer bi
še povečali zaupanje pritožiteljev v korektnost reševanja pritožb. Zato se predlaga
tudi črtanje določbe, ki govori o imenovanju predstavnikov sindikata, ki sodelujejo pri
reševanju pritožb. V tretjem stavku pa se jasneje določajo organizacije iz katerih se
bodo predstavniki javnosti imenovali v senate za reševanje pritožb.
Popravek šestega odstavka je redakcijske narave, saj je dodana le beseda
»podrobnejši«.
k 18. členu
V tretjem odstavku 35. člena se za besedilom "zahtevo druge osebe," doda besedilo
"ki se izkazuje z nastalo materialno in nematerialno škodo, telesno poškodbo,
sumom storitve kaznivega dejanja ali prekrška in v podobnih primerih".

Obrazložitev:
Določneje so primeroma navedeni primeri v katerih sme občan zahtevati ugotavljanje
identitete s strani policista. Takšna določnejša opredelitev povečuje pravno varnost
oseb zoper katere se bo ugotavljanje identitete izvajalo, kakor tudi pravno varnost
zainteresiranih.
k 19. členu
V prvem odstavku 35.b člena se za besedilom "obrazloženo pisno zahtevo," doda
besedilo "v kateri morajo biti izkazane okoliščine iz tretjega odstavka 35. člena,".

Obrazložitev:
Posredovanje podatkov zbranih pri obravnavanju dogodka oziroma izvrševanju
nalog policije je vezano na navezne okoliščine, ki so določene za primere
ugotavljanja identitete določenih v 35. členu zakona.

k 20. členu
20. člen se črta.
Obrazložitev:

9

Glede na sprejet Zakon o tajnih podatkih je bil pripravljen nov člen zakona, ki bi na
novo uredil varnostno preverjanje za ugotavljanje varnostnih zadržkov, kar izvaja
policija. Glede na dejstvo, da je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje 25. člena
Zakona o tajnih podatkih, predlagamo črtanje člena v noveli.
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K 21. členu
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za 39. členom se dodata nova 39. a in 39.b člena, ki se glasita:
39.a člen
če je podan utemeljen sum, da je oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je bila
zalotena pri takem prekršku in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje,
osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v smislu
določb 230. člena Kazenskega zakonika, vključno z izvenzakonskim partnerjem, kar
policisti ugotovijo zlasti na podlagi dotedanjega grdega ravnanja kršitelja, iz
okoliščin, ki jih policisti neposredno zaznajo ob prihodu na kraj dogodka, zbranih
obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra za socialno delo, smejo policisti odrediti
prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v nadaljevanju:
oškodovanec), ki jo kršitelj namerno ne sme prekoračiti. Kot kraj se določi kraj, kjer
oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje.
Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi zajema tudi prepoved
nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih, na kar se kršitelja posebej opozori.
Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi odredi policist tako, da
kršitelju, na katerega se ukrep nanaša, na kraju izreče ustno odredbo, naknadno pa
v roku, ki ne sme biti daljši od 6 ur vroči še pisno odredbo o odrejenem ukrepu.
Pisna odredba mora vsebovati podatke o kršitelju, zoper katerega je ukrep odrejen
(osebno ime, EMŠO oziroma za tujca rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma
začasno prebivališče), odrejeni ukrep (ukrep zajema tudi določitev razdalje od kraja
oziroma osebe, v katerem se oseba ne sme gibati, to razdaljo policist določi v
razponu od najmanj petdeset do največ dvesto metrov), opis ogrožanja (način,
obseg, trajanje), utemeljitev razlogov za odrejeni ukrep (prejšnja ukrepanja policije,
trajajoče ali prejšnje grdo ravnanje ipd.) in navedbo, v kateri se ga poduči, da bo
odredba po uradni dolžnosti posredovana v sodno presojo. Policist pozove kršitelja,
da mu pove naslov, kjer mu bo možno vročiti pisno odredbo in v primeru, da se
kršitelja ne najde na posredovanem naslovu oziroma naslova noče povedati, se
vročitev opravi tako, da se odločba pritrdi na oglasno desko pristojne policijske
postaje, na kar se kršitelja posebej opozori.
Oseba, ki ji je izrečen ukrep prepovedi približevanja, mora kraj oziroma območje
prepovedi takoj zapustiti, policistu pa izročiti ključe prebivališča v katerem živi skupaj
z oškodovancem. Ob neupoštevanju odredbe mora kršitelja nemudoma odstraniti
policist. O izrečenem ukrepu policija takoj obvesti krajevno pristojni center za
socialno delo, ki mora oškodovanca seznaniti z organizacijami, ki so mu na voljo za
materialno in nematerialno pomoč in mu na njegovo željo omogočiti stik s takšno
organizacijo.
Policija z odredbo iz drugega odstavka tega člena, izreče prepoved približevanja
določenemu kraju oziroma osebi za 48 ur in jo takoj pošlje v presojo preiskovalnemu
sodniku okrožnega sodišča, ki lahko potrdi, spremeni ali razveljavi ukrep prepovedi
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približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Preiskovalni sodnik mora odločiti o
ukrepu v roku, ki ne sme biti daljši od 24 ur. V primeru potrditve ukrepa prepovedi
približevanja določenemu kraju oziroma osebi, lahko preiskovalni sodnik ukrep
izreče za čas do 10 dni, pri čemer mora upoštevati začetek veljave ukrepa, ko ga je
izrekla policija. Zoper odločbo preiskovalnega sodnika je v roku 3 dni dovoljena
pritožba na izven obravnavni senat okrožnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti v
roku 3 dni od prejema pritožbe. Odločbo preiskovalni sodnik poskuša vročiti kršitelju
na naslov, ki ga je posredoval policiji, če pa mu na tem naslovu ni mogoče vročiti, se
vročitev opravi s tem, da se odločba pritrdi na oglasno desko okrajnega sodišča.
Pritožba zoper odločbo preiskovalnega sodnika ne zadrži izvršitve. Določbe o
vročanju s strani preiskovalnega sodnika, veljajo tudi za vročitev odločbe izven
obravnavnega senata.
Postopek za izvedbo ukrepa prepovedi približevanja predpiše minister za notranje
zadeve v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za delo, družino in
socialne zadeve.
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi
izvaja policija, ki kršitelja, ki je zalotena na območju prepovedi približevanja, takoj
odstrani s tega območja. Če oseba s kršitvijo prepovedi približevanja ne preneha, se
jo privede v takojšen postopek pristojnemu sodišču za prekrške.
Oseba, ki ne upošteva odredbe o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma
osebi, oziroma v času odrejenega ukrepa nadleguje žrtev po komunikacijskih
sredstvih, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 100.000 tolarjev.

39.b člen
če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bo oseba nadaljevala z ogrožanjem tudi
po preteku desetih dni za katere je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja
določenemu kraju oziroma osebi, lahko oškodovanec 3 dni pred iztekom ukrepa,
predlaga preiskovalnemu sodniku, podaljšanje ukrepa iz prejšnjega člena do 60 dni.
Če so podani zakonski pogoji, preiskovalni sodnik do izteka roka za odrejen ukrep v
trajanju 10 dni, izda odločbo s katero podaljša ukrep prepovedi približevanja
določenemu kraju oziroma osebi. Zoper odločbo je v roku 3 dni dovoljena pritožba
na izven obravnavni senat okrožnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni
od prejema pritožbe. Odločbo preiskovalni sodnik poskuša vročiti kršitelju na naslov,
ki ga je posredoval policiji, če pa mu na tem naslovu ni mogoče vročiti se vročitev
opravi s tem, da se odločba pritrdi na oglasno desko okrajnega sodišča.«
Obrazložitev:
Predlagatelj je v 21. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji
predvidel novo pooblastilo policije za odreditev prepovedi približevanja določeni
osebi, kraju ali območju, kar naj bi bila nova možnost za učinkovitejši odgovor
policije ter ostalih pristojnih institucij na nasilje, ki se večinoma dogaja znotraj
družine.
poročevalec, št. 51
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V predlaganem novem 39.a čienu Zakona o policiji je predlagatelj v četrtem odstavku
predvidel, da mora policija pisno odredbo o takem ukrepu takoj poslati v presojo "
preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki lahko potrdi, razveljavi ali spremeni
odrejeni ukrep".
čeprav gre v primerih, ki jih opredeljuje prvi odstavek predlaganega novega 39.a
člena Zakona o policiji, za okoliščine, ko še ne teče kazenski postopek, oziroma še
niti ne predkazenski postopek, v katerem v skladu z Zakonom o kazenskem
postopku (Url RS št. 63-2168/1994; v nadaljevanju ZKP) nastopijo pristojnosti
preiskovalnega sodnika, glede na vsebino ukrepa menimo, da bi bilo ustrezneje, če
bi o njem naknadno odločal preiskovalni sodnik in ne "sodišče, pristojno za
odločanje po pravilih nepravdnega postopka v družinskih zadevah".
Predvideni novi ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali obmoqu
namreč pomeni tak poseg v pravice in svoboščine osebe, kateri bo izrečen, ki ga
načeloma lahko enačimo s posegi pristojnih organov v pravice in svoboščine
osumljenca v predkazenskem postopku. V predkazenskem postopku pa o ukrepih, ki
enako ali bolj intenzivno posegajo v pravice oseb, zoper katere so odrejeni, odloča
vedno preiskovalni sodnik na predlog drugega pristojnega organa in tako vse bolj
prevzema vlogo sodnika garanta.
Glede na pristojnosti preiskovalnega sodnika v predkazenskem postopku, kjer v
skladu z določbami ZKP odloča o posegih v pravice in svoboščine udeležencev v
postopku, ter glede na vsebino ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju
ali območju, ki je predlagan v novem 39. a členu Zakona o policiji, zato menimo, da
je ustrezneje, da o navedenem ukrepu naknadno vedno odloča preiskovalni sodnik,
čeprav še niso podani pogoji za kazenski postopek. Navedena rešitev bo
ustreznejša tudi zato, ker so v okviru preiskovalnih oddelkov okrožnih sodišč že
zaradi pristojnosti na podlagi ZKP zagotovljena ustrezna dežurstva, kar je
pomembno zaradi pravočasne reakcije ob odrejanju novega ukrepa.
Posledično je treba v predlaganem četrtem odstavku novega 39. a člena Zakona o
policiji ustrezno urediti tudi pravico do pritožbe zoper odločitev preiskovalnega
sodnika. Ocenjujemo, da je ustrezno, da o pritožbi odloča izven obravnavni senat
okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena ZKP), ki tudi na podlagi ZKP odloča o
pravnih sredstvih zoper odločitve preiskovalnega sodnika.
Zaradi do sedaj navedenih razlogov je potrebno tudi v novem 39.b členu Zakona o
policiji pristojnost za nadaljnje podaljšanje ukrepa dati preiskovalnemu sodniku.

k 22. členu
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom "ki ga razume," doda naslednje
besedilo:
'obveščena, da je pridržana oziroma zadržana in o razlogih za pridržanje oziroma
zadržanje ter"
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Obrazložitev;
Pod predpostavko, da sta zadržanje in pridržanje obliki odvzema prostosti, je
potrebna uskladitev 22. člena z ustavo, ki v 19. členu (odvzem prostosti) določa, da
je treba osebo, kateri je odvzeta prostost poučiti tudi o odvzemu prostosti in razlogih
za odvzem prostosti

k 29. členu
V 56. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Minister lahko v utemeljenem primeru, kadar to terjajo interesi izvedbe kazenskega
postopka in če s tem ne ogroža življenja ali osebne varnosti posameznika na
zahtevo pristojnih organov, razreši policista ali posameznika, ki je pomagal policiji pri
opravljanju z zakonom določenih nalog, varovanja tajnosti."
Obrazložitev:
Po opozorilu Zakonodajno pravne službe Državnega zbora se določajo podrobnejši
pogoji, ki morajo biti podani, da lahko minister razreši policista ali drugo osebo, ki je
pomagala policiji, varovanja tajnosti.

k 35. členu
V prvi alinei 63. člena, se črta besedilodruge".
V peti alinei se za tekstom "v evidencah iz" doda beseda "druge,".
Za prvim odstavkom 63. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Državno tožilstvo, ki prejme kazensko ovadbo policije, je dolžno odstopiti pristojni
policijski enoti odločbo o pravnomočni uvedbi kazenskega postopka, na podlagi
katere policija določa roke hrambe v evidenci ovadenih oseb in kaznivih dejanj."

Obrazložitev:
Sprememba je potrebna, da se natančno uredi rok hrambe v evidenci kršiteljev in
prekrškov in sicer predlagamo, da se podatki hranijo dve leti po vnosu podatkov.
V prvi alinei 63. člena je določeno, da se med drugim nekateri podatki hranijo tudi do
pravnomočne odločitve o uvedbi kazenskega postopka. Ker policija na podlagi
dosedanje zakonske ureditve tega podatka ne prejema, je vodenje evidence glede
časa hrambe neustrezno urejena

k 41. členu
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V četrtem odstavku 80. člena se nadomesti besedilo "nad delom policije" s be
sedilom "nad policijo".«
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve terminov v zakonu.

k 50. členu
V prvem odstavku 107. člena se besedilo "v sodelovanju s strokovnim svetom"
nadomesti z besedilom "na predlog strokovnega sveta".
Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ki jasno definira sprejemanje izobraževalnega
programa na predlog strokovnega sveta in ne v sodelovanji, ki ni ustrezen izraz.

k 53. členu
Na koncu prvega odstavka 113. člena se doda besedilo "V času opravljanja službe v
policiji ima vsa policijska pooblastila."

Na predlog zakonodajno pravne službe Državnega zbora je natančneje opredeljen
status pomožnega policista tako, da je v času opravljanja službe v policiji izenačen s
policistom, torej ima vsa policijska pooblastila.
k 63. členu
V 63. členu se v prvem stavku beseda "sprejeti" nadomesti z besedo "izdani".
Pred prvo alineo se dodata novi prva in druga alinea, ki se glasita:
akt iz 2. člena v roku 12 mesecev,
- akt iz 4. člena v roku 6 mesecev,"

Ot?razlQtitev:
V pripravi novele so pomotoma izostali roki za izdajo aktov iz drugega in četrtega
člena.

k 65. členu
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Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Določbe VIII. poglavja zakona o policiji, ki ureja rezervno sestavo policije se
uporabljajo najdlje do 31.12.2010, določbe tega zakona o pomožni policiji pa se
uporabljajo od dneva uveljavitve dalje."

Obrazložitev:
Zaradi prehodnega obdobja v katerem bomo postopoma preoblikovali rezervno v
pomožno policijo, je .lujno potrebno, da sta zakonsko urejeni obe možnosti in sicer
tako služenje v rezervni policiji, kot jo ureja dosedanji zakon o policiji, kot tudi nov
način zagotavljanja dodatnih policijskih sil na podlagi sklenjenih pogodb v tako
imenovani pomožni policiji. Tako bosta vzporedno obstajala oba sistema rezervne
oz. pomožne policije in sicer najdlje do 31.12.2010.
**•
Odbor za notranjo politiko je po opravljeni razpravi o posameznih členih predloga
zakona ter po končani razpravi o predlaganih amandmajih odbora glasoval o
posameznih predlaganih amandmajih in v skladu s 128. členom poslovnika
državnega zbora o posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel.

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev odbora je na podlagi prvega odstavka 133.
člena poslovnika državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B), ki je sestavni del
poročila.

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil podpredsednik odbora Franc
Kangier.

Svetovalec
Saša Sever, l.r.
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Predsednik
Maksimiljan Lavrinc, l.r.
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POLICIJI (ZPol-B)

1. člen

V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št 49/98, 66/98 - popravek in 93/01) se doda
nov 1. člen, ki se glasi:
»1. člen
Policija je organ v sestavi Ministrstva ra notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), ki opravlja naloge, določene v tem in drugih zakonih in
podzakonskih predpisih.«.

2. člen

Doda se nov 2. člen, ki se glasi:
"2. člen
Ministrstvo za notranje zadeve v razmerju do policije:
-

•
•

določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za
delo policije;
pripravlja letne finančne načrte nabav policije, nadzira njihovo izvrševanje
in izvaja finančno poslovanje policije;
izvaja naloge investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrževanja
nepremičnin v uporabi policije ter izvaja načrt nabav;
koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje informacijskega
in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi za njegovo skladnost s
sistemi drugih državnih organov;
usmerja in nadzoruje izvajanje nalog policije in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister),
predpiše način in oblike izvajanja pooblastil ministrstva v razmerju do
policije.".
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3. člen

Za 2. členom se dodajo novi 2. a, 2. b, 2. c in 2. č členi, ki se glasijo:
»2. a člen
Minister lahko zahteva poročila, podatke in druge dokumente v zvezi z
opravljanjem dela policije. Predstojnik policije mora ministru redno in na
njegovo posebno zahtevo poročati o delu policije in o vseh pomembnejših
vprašanjih z delovnega področja policije.
Minister daje policiji usmeritve in obvezna navodila za delo. Minister lahko
naloži policiji, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ter
sprejme določene ukrepe in ministru o tem poroča.
Pristojnosti ministra iz prejšnjega odstavka ne veljajo za policijske postopke,
katerih usmerjanje je na podlagi Zakona o kazenskem postopku prevzel
pristojni državni tožilec. Šteje se, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela
policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem
dejanju.

2. b člen

Nadzor nad izvajanjem nalog policije opravljajo uslužbenci ministrstva, ki
imajo policijska pooblastila v okviru izvajanja nadzora in so v svojih pravicah
ln dolžnostih izenačeni s policisti.

2. c člen

Uslužbenci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad policijo, imajo poleg
policijskih pooblastil, po veljavni zakonodaji, za nemoteno in učinkovito
opravljanje posameznega nadzora, tudi naslednja pooblastila:
1. zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija;
2. zahtevati vpogled v dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in
sklepe, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja
policija, in po potrebi zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;
3. opraviti razgovor z delavci policije;
4. vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem delu;
5. zahtevati ateste ter tehnične In druge podatke o tehničnih sredstvih v
uporabi policije ter zahtevati dokazila o usposobljenosti policistov za
uporabo tehničnih in drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;
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6. prisostvovati izvajanju določenih nalog policije;
7. od policije in delavcev policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in
informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za uspešno izvedbo
nadzora.
Za izvajanje določenih nalog posameznega nadzora nad delom policije lahko
minister zadolži tudi posamezne policiste, ki so zaposleni v policiji, ali druge
uslužbence ministrstva.

2. č člen
če obstaja utemeljena nevarnost, da bi izvedba pooblastil iz Z c člena tega
zakona pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov iz 49. člena zakona o policiji in
ukrepov iz 150., 151. in 155. člena zakona o kazenskem postopku onemogočila
ali bistveno otežila izvedbo teh ukrepov ali ogrozila življenje in zdravje njihovih
izvajalcev, lahko policija do odločitve ministra začasno odreče prikaz
dokumentacije, pregled prostorov in posredovanje določenih podatkov ali
informacij.
Dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka in ima
oznako zaupnosti, smejo delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad
izvajanjem nalog policije, pregledovati samo ob prisotnosti odgovorne osebe,
ki je določila stopnjo zaupnosti dokumenta oziroma osebe, ki jo ona
pooblasti.".

4. člen

Doda se nov 3. člen, ki se glasi:
M

3. člen

Naloge policije so:
1. varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
2. preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov,
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih
iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov
ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske
koristi, ki izvira Iz kaznivih dejanj in prekrškov;
3. vzdrževanje javnega reda;
4. nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki
so dane v uporabo za javni promet;
5. varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
6. opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
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7. varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
8. varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
če z zakonom ni drugače določeno;
9. izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih
predpisih.
Naloge iz prejšnjega odstavka izvajajo uniformirana in kriminalistična policija
ter specializirane enote policije, organizirane v generalni policijski upravi,
policijski upravi in policijski postaji.
Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku
določa zakon, ki ureja prekrške, se izvajajo v okviru policijske postaje kot
notranje organizacijske enote policije."
Notranjo organizacijo policije iz drugega in tretjega odstavka tega člena določi
akt o organizaciji in sistemizaciji.«.

5. člen
Doda se nov 4. člen, ki se glasi:
"4. člen
Policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave, policijske
postaje.
Sedež policije je v Ljubljani.«.

6. člen
Doda se nov 5. člen, ki se glasi:
"5. člen
Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne policijske
uprave.".

7. člen
Doda se nov 6. člen, ki se glasi:
"6. člen
Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge:
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1. spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere, ugotavlja stanje na
področju izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja in usklajuje delo
policijskih uprav, zagotavlja strokovno in tehnično pomoč, nadzoruje
njihovo delo, skrbi za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod
dela, skrbi za delovanje policije v Izrednem stanju ali v vojni, skrbi za
zakonito izvrševanje predpisov s področja dela policije ter izvaja ukrepe za
učinkovito delovanje policije;
2. ukrepa na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, mejnih zadev
in tujcev, javnega reda v primerih, ko je potrebno usklajeno delovanje na
širšem območju, in odloča na drugi stopnji v zadevah prehajanja čez
državno mejo;
3. organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, objektov,
okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov;
4. opravlja kriminaiističnotehnična in laboratorijska raziskovanja ter daje
strokovna mnenja s tega področja;
5. skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja naiog policije;
6. sodeluje s policijami tujih držav in z mednarodnimi organizacijami s
področja dela policije;
7. zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela policije ter
upravlja z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom policije;
8. skrbi za informiranje pristojnih državnih organov in javnosti o delu policije,
o aktualnih varnostnih vprašanjih in varnostnih razmerah;
9. skrbi za zaposlovanje policistov in drugih delavcev v policiji, jih razporeja
ter organizira in vodi strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje;
10. predlaga in izvaja finančne načrte in predlaga načrte nabav policije,
upravlja in skrbi za tekoče vzdrževanje zgradb, naprav in opreme,
zagotavlja oskrbo policijskih enot, odloča o reševanju stanovanjskih
vprašanj delavcev policije ter opravlja naloge na področju pisarniškega
poslovanja;
11. določa sistemizacijo, standardizacijo in tipizacijo materialno - tehničnih
sredstev In opreme policije ter poslovnih in drugih prostorov in njihove
opreme;
12. v okviru odobrenih finančnih sredstev načrtuje, razporeja in skrbi za
racionalno in namensko porabo;
13. opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug
predpis, izdan na podlagi zakona.
Naloge generalne policijske uprave opravljajo notranje organizacijske enote.
Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo
notranje organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije.
Če generalna policijska uprava ugotovi, da policijska uprava ne izvršuje svojih
nalog oziroma Jih ne Izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti
direktorja policijske uprave in mu naložiti, da zagotovi Izvrševanje njenih nalog
oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
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Generalna policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo
ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske uprave, kadar oceni, da je to
potrebno.".

8. člen
Doda se nov 7. člen, ki se glasi:
"7. člen
Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, ustanovljena na
določenem območju države.
Policijske uprave, njihovo območje in sedež določi vlada.".

9. člen
Doda se nov 8. člen, ki se glasi:
"8. člen
Policijsko upravo vodi direktor.
Direktor policijske uprave je za svoje delo in za delo policijske uprave
odgovoren generalnemu direktorju policije.".

10. člen
Doda se nov 9. člen, ki se glasi:
"9. člen
Policijska uprava opravlja naslednje naloge:
1. usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna navodila,
izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč;
2. odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce
takih dejanj in jih izroča pristojnim organom;
3. zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, ko je potrebno
usklajeno delovanje na območju uprave ali ko gre za hujše kršitve javnega
reda;
4. zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in nadzora
prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem območju uprave;
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5. opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb in objektov;
6. zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in varovanje
državne meje;
7. izvaja postopke s tujci;
8. sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav;
9. izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno mejo;
10. opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem stanju ali
v vojni;
11. izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in
telekomunikacijskega sistema policije;
12. opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih in materialnih zadev, tekočega
vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev;
13. opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug
predpis, izdan na podlagi zakona.
Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah. Vodje
notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje
organizacijske enote odgovorni direktorju policijske uprave.
Če policijska uprava ugotovi, da policijska postaja ne izvršuje svojih nalog
oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to opozoriti
komandirja policijske postaje in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje njenih
nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo ali vrsto
nalog iz pristojnosti policijske postaje, kadar oceni, da je to potrebno.".

11. člen
Doda se nov 10. člen, ki se glasi:
"10. člen
Policijska postaja je območna organizacijska enota policije, ustanovljena za
neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno
področje deta policijske uprave.
Območje in sedež policijske postaje določi minister.".

12. člen
Doda se nov 11. člen, ki se glasi:
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"11. člen
Policijsko postajo vodi komandir.
Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski postaji in delo
policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave.".

13. člen

Doda se nov 13. člen, ki se glasi:
"13. člen
Za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo posamezne naloge
policije lahko generalni direktor policije ustanovi posebno policijsko enoto ter
določi njene naloge, način delovanja in uporabe.".

14. člen

Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»0 drugačni uporabi policije v izrednem stanju ali vojni odloči državni zbor na
predlog vlade, če se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati,
o drugačni uporabi policije, na predlog vlade, odloča predsednik republike «
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje določenih nalog policije v izrednem stanju ali vojni se lahko
razporedijo sredstva in oprema na podlagi materialne dolžnosti «

15. člen

28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo
dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v roku 30 dni od
trenutka, ko je zvedel za kršitev, pritoži na ministrstvo ali policijo.
Vsako pritožbo, podano zoper policista, mora najprej obravnavati in preveriti
vsa dejstva v zvezi z njo, vodja organizacijske enote policije, v kateri dela
policist, na katerega se pritožba nanaša, ali od njega pooblaščeni policist (v
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nadaljevanju vodja organizacijske enote policije). Z ugotovitvami seznani
pritožnika, ki se v primeru strinjanja z ugotovitvami vodje organizacijske enote
policije lahko odloči, da je s tem postopek reševanja pritožbe zaključen. To se
zabeleži v zapisniku o obravnavi pritožbe, v katerem se povzame bistvene
ugotovitve vodje organizacijske enote policije in ki ga podpiše tudi pritožnik.
Ta postopek mora biti zaključen v 15 dneh od prejema pritožbe.
V primeru, da se pritožnik vabilu na razgovor ne odzove, se ne strinja ali ne
soglaša z ugotovitvami vodje organizacijske enote policije, kakor tudi v primerih,
ko iz pritožbe izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, mora vodja organizacijske enote policije celoten spis takoj odstopiti
ministrstvu, ki vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani in
sicer: pooblaščenec ministra in dva predstavnika javnosti. Predstavnike javnosti,
ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom delavcev policije na regionalni
ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave
imenuje in razrešuje minister. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju
pritožb nad delom delavcev policije na generalni policijski upravi, na predlog
organizacij civilne družbe, organizacij strokovne javnosti in nevladnih organizacij
imenuje in razrešuje minister. Predstavniki javnosti se imenujejo za dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Postopek reševanja pritožbe na ministrstvu se zaključi s posredovanjem
odgovora pritožniku v roku 30 dni. Ta rok se šteje od zaključka postopka pri
vodji organizacijske enote policije. Z odgovorom pritožniku je pritožbeni
postopek zaključen, pritožnik pa ima na razpolago še vsa pravna in druga
sredstva za varstvo njegovih pravic in svoboščin.
Podrobnejši postopek reševanja pritožb predpiše minister.«.

16. člen

V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upokojeni policisti lahko nosijo slovesno uniformo na državnih prireditvah,
srečanjih poklicnih, strokovnih in veteranskih združenj ter na pogrebih aktivnih in
upokojenih policistov, v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
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17. člen

V 33. členu se za besedami "izvesti identifikacijski postopek" doda besedilo:
»opraviti prepoznavo po fotografijah«, za besedama "prepovedati gibanje" pa
doda besedilo: »prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Pri jezikovnem sporazumevanju v okviru dejanj iz prvega odstavka so policisti
zavezani določbam o slovenščini kot uradnem jeziku ter o rabi italijanščine in
madžarščine kot dodatnih uradnih jezikov na območjih občin, v katerih živita
avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pri ustnem
sporazumevanju s tujimi fizičnimi osebami, ki ne znajo slovenščine, pa
policisti v nujnih primerih lahko uporabljajo tudi kateri drug jezik, ki ga tujec
razume.".

18. člen

V 35. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe tudi na upravičeno zahtevo druge
osebe, ki se izkazuje z nastalo materialno in nematerialno škodo, telesno
poškodbo, sumom storitve kaznivega dejanja ali prekrška in v podobnih
primerih in tako ugotovljene podatke posredujejo upravičencu, ki izkaže pravni
interes za uveljavljanje pravic pred sodnimi ali državnimi organi.
Policisti smejo vzeti prstne odtise in odtise dlani osebi, ki je poskušala ali je
nezakonito prestopila državno mejo, in osebi, katere identitete ni mogoče
ugotoviti na drug način.«

19. člen

Za 35. členom se dodata nova 35. a in 35. b člena, ki se glasita:
»35.a člen
Policisti lahko zaradi odkrivanja storilca kaznivega dejanja ali prekrška ali
zaradi ugotavljanja identitete neznane osebe opravijo prepoznavo oseb po
fotografijah.
Pri izvajanju prepoznave oseb po fotografijah, ko policisti odkrivajo storilca
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kaznivega dejanja, morajo od osebe, ki bo opravila prepoznavo, najprej
zahtevati, da opiše in navede fizične znake, po katerih se oseba razlikuje od
ostalih oseb, šele potem se ji pokaže fotografija osebe, in sicer skupaj z
drugimi fotografijami, na katerih so njej neznane osebe. Policist, ki vodi
prepoznavo po fotografijah, mora zagotoviti, da oseba, ki opravlja prepoznavo,
pred začetkom prepoznave ne vidi posamezne fotografije osebe oz. same
osebe, ki jo bo prepoznavala. O prepoznavi se sestavi zapisnik v katerega
mora policist navesti tudi katere fotografije je oseba videla.
Pri tem lahko uporabljajo fotografije iz evidence fotografiranih oseb ali
fotografije oseb, pridobljene na drug zakonit način.

35. b člen
Podatke zbrane pri obravnavanju dogodka oz. izvrševanju nalog policije, je ta
na obrazloženo pisno zahtevo v kateri morajo biti izkazane okoliščine iz
tretjega odstavka 35. člena, dolžna posredovati osebi, ki so ji podatki potrebni
za uveljavitev njenih zakonitih pravic.
Upravičena oseba mora v pisnem zahtevku natančno opredeliti vrsto podatka
in namen za katerega ga potrebuje.".

20. člen
(člen je črtan)

21. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za 39. členom se dodata nova 39. a in 39.b člena, ki se glasita:
39.a člen
Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je
bila zalotena pri takem prekršku In obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila
življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem
razmerju v smislu določb 230. člena Kazenskega zakonika, vključno z
izvenzakonskim partnerjem, kar policisti ugotovijo zlasti na podlagi dotedanjega
grdega ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih policisti neposredno zaznajo ob
prihodu na kraj dogodka, zbranih obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra za
socialno delo, smejo policisti odrediti prepoved približevanja določenemu kraju
oziroma osebi (v nadaljevanju: oškodovanec), ki jo kršitelj namerno ne sme
prekoračiti. Kot kraj se določi kraj, kjer oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje,
je v varstvu ali se vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja določenemu kraju
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oziroma osebi zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih,
na kar se kršitelja posebej opozori.
Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi odredi policist tako, da
kršitelju, na katerega se ukrep nanaša, na kraju izreče ustno odredbo, naknadno
pa v roku, ki ne sme biti daljši od 6 ur vroči še pisno odredbo o odrejenem
ukrepu. Pisna odredba mora vsebovati podatke o kršitelju, zoper katerega je
ukrep odrejen (osebno ime, EMŠO oziroma za tujca rojstne podatke,
državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče), odrejeni ukrep (ukrep
zajema tudi določitev razdalje od kraja oziroma osebe, v katerem se oseba ne
sme gibati, to razdaljo policist določi v razponu od najmanj petdeset do največ dv
esto metrov), opis ogrožanja (način, obseg, trajanje), utemeljitev razlogov za
odrejeni ukrep (prejšnja ukrepanja policije, trajajoče ali prejšnje grdo ravnanje
ipd.) in navedbo, v kateri se ga poduči, da bo odredba po uradni dolžnosti
posredovana v sodno presojo. Policist pozove kršitelja, da mu pove naslov, kjer
mu bo možno vročiti pisno odredbo in v primeru, da se kršitelja ne najde na
posredovanem naslovu oziroma naslova noče povedati, se vročitev opravi tako,
da se odločba pritrdi na oglasno desko pristojne policijske postaje, na kar se
kršitelja posebej opozori.
Oseba, ki ji je izrečen ukrep prepovedi približevanja, mora kraj oziroma območje
prepovedi takoj zapustiti, policistu pa izročiti ključe prebivališča v katerem živi
skupaj z oškodovancem. Ob neupoštevanju odredbe mora kršitelja nemudoma
odstraniti policist. O izrečenem ukrepu policija takoj obvesti krajevno pristojni
center za socialno delo, ki mora oškodovanca seznaniti z organizacijami, ki so
mu na voljo za materialno in nematerialno pomoč in mu na njegovo željo
omogočiti stik s takšno organizacijo.
Policija z odredbo iz drugega odstavka tega člena, izreče prepoved približevanja
določenemu kraju oziroma osebi za 48 ur in jo takoj pošlje v presojo
preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki lahko potrdi, spremeni ali
razveljavi ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi.
Preiskovalni sodnik mora odločiti o ukrepu v roku, ki ne sme biti daljši od 24 ur. V
primeru potrditve ukrepa prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma
osebi, lahko preiskovalni sodnik ukrep izreče za čas do 10 dni, pri čemer mora
upoštevati začetek veljave ukrepa, ko ga je izrekla policija. Zoper odločbo
preiskovalnega sodnika je v roku 3 dni dovoljena pritožba na Izven obravnavni
senat okrožnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti v roku 3 dni od prejema
pritožbe. Odločbo preiskovalni sodnik poskuša vročiti kršitelju na naslov, ki ga je
posredoval policiji, če pa mu na tem naslovu ni mogoče vročiti, se vročitev opravi
s tem, da se odločba pritrdi na oglasno desko okrajnega sodišča. Pritožba zoper
odločbo preiskovalnega sodnika ne zadrži izvršitve. Določbe o vročanju s strani
preiskovalnega sodnika, veljajo tudi za vročitev odločbe izven obravnavnega
senata.
Postopek za izvedbo ukrepa prepovedi približevanja predpiše minister za
notranje zadeve v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za delo,
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družino in socialne zadeve.
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma
osebi izvaja policija, ki kršitelja, ki je zalotena na območju prepovedi
približevanja, takoj odstrani s tega območja. Če oseba s kršitvijo prepovedi
približevanja ne preneha, se jo privede v takojšen postopek pristojnemu sodišču
za prekrške.
Oseba, ki ne upošteva odredbe o prepovedi približevanja določenemu kraju
oziroma osebi, oziroma v času odrejenega ukrepa nadleguje žrtev po
komunikacijskih sredstvih, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 100.000
tolarjev.

39.b člen
Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bo oseba nadaljevala z ogrožanjem
tudi po preteku desetih dni za katere je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja
določenemu kraju oziroma osebi, lahko oškodovanec 3 dni pred iztekom ukrepa,
predlaga preiskovalnemu sodniku, podaljšanje ukrepa iz prejšnjega člena do 60
dni. Če so podani zakonski pogoji, preiskovalni sodnik do izteka roka za odrejen
ukrep v trajanju 10 dni, izda odločbo s katero podaljša ukrep prepovedi
približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Zoper odločbo je v roku 3 dni
dovoljena pritožba na izven obravnavni senat okrožnega sodišča, ki mora o
pritožbi odločiti v roku 3 dni od prejema pritožbe. Odločbo preiskovalni sodnik
poskuša vročiti kršitelju na naslov, ki ga je posredoval policiji, če pa mu na tem
naslovu ni mogoče vročiti se vročitev opravi s tem, da se odločba pritrdi na
oglasno desko okrajnega sodišča.«

22. člen

Prvi odstavek 44. člena se nadomesti z novim prvim in drugim odstavkom, ki
se glasita:
»Ob pridržanju po določilih zakona o policiji ali ob zadržanju po določilih
zakona o nadzoru državne meje, mora biti oseba takoj, v njenem materinem
jeziku ali jeziku, ki ga razume, obveščena, da je pridržana oziroma zadržana in
o razlogih za pridržanje oziroma zadržanje ter poučena, da ni dolžna ničesar
izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki ga
svobodno izbere, in da se na njeno zahtevo o pridržanju ali zadržanju obvesti
njene najbližje.
Če je oseba iz prvega odstavka tega člena tujec, se jo mora v njenem
materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, poučiti tudi o tem, da se na njeno
zahtevo o pridržanju ali zadržanju obvesti diplomatsko-konzulamo
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predstavništvo države, katere državljan je.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

23. člen

Za 49. členom se doda novi 49. a člen, ki se glasi:
»49. a člen
Za izplačilo stroškov in nagrad osebam za tajno policijsko delovanje in sodelovanje
pri izvajanju ukrepov, ki so odobreni na podlagi tega zakona in Zakona o kazenskem
postopku, ter za plačilo koristnih informacij v zvezi s kaznivimi dejanji ali njihovimi
storilci (v nadaljevanju: sredstva za posebne operativne namene), se v okviru
proračuna, v finančnem načrtu policije, določijo namenska finančna sredstva.
Podatki o izplačilih se vodijo v ločenih evidencah skladno s predpisi, ki urejajo
posamezna področja. Poslovanje s sredstvi za posebne operativne namene
predpiše minister za notranje zadeve z navodilom.
Od denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo davki in prispevki za
socialno varnost oziroma druge dajatve, ki jih določajo predpisi.«.

24. člen

Prvi odstavek 51. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

25. člen

Za 51. členom se dodajo novi 51.a, 51.b, 51.c, 51.č in 51 .d členi, ki se glasijo:
»51. a člen
Sredstva za vklepanje in vezanje sme policist uporabiti, če obstaja sum, da se bo
oseba upirala ali samopoškodovala, oziroma če obstaja sum, da bo oseba izvedla
napad ali pobegnila.
51. b člen
Plinski razpršilec, fizično silo in palico lahko policist uporabi, če ne more drugače
obvladati upiranja osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov, moti javni red, ali
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upiranja osebe, ki jo je treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost, kot tudi, če mora
odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varuje, ali napad na sebe ali koga
drugega.
51. c-člen
Za vzpostavitev javnega reda, kadar je ta huje ali množično kršen, smejo policisti,
poleg prisilnih sredstev iz prejšnjega člena, uporabiti plinska sredstva in druga
sredstva za pasivizacijo, vodni curek, konjenico in posebna motoma vozila.
Plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo se lahko uporabijo tudi v primerih
terorističnih dejanj in ugrabitev ali za prijetje osebe, ki se upira, napada ali drugače
onemogoča izvršitev naloge ali neposredno ogroža življenje policista ali koga
drugega.
51. č člen
Policist sme uporabiti kot prisilno sredstvo službenega psa z nagobčnikom na vrvici
ali brez in brez nagobčnika na vrvici ali brez vrvice.
Službenega psa z nagobčnikom in na vrvici sme policist uporabiti v vseh primerih,
ko je dovoljena uporaba plinskega razpršilca, fizične sile ali palice.
Službenega psa z nagobčnikom in brez vrvice sme policist uporabiti za preprečitev
bega in prijetje storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za
preprečitev bega osebi, ki je storila prekršek zoper javni red, za odvrnitev napada
nase, na koga drugega ali na objekt, ki ga varuje, in za vzpostavitev javnega reda.
Službenega psa brez nagobčnika in na vrvici sme policist uporabiti za vzpostavitev
• javnega reda, če je z dejanji skupine ljudi ogroženo življenje ali osebna varnost ljudi
ali premoženje večje vrednosti, in za prijetje storilca kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Službenega psa brez nagobčnika in brez vrvice sme policist uporabiti, če ne more
drugače:
- zavarovati življenja ljudi;
- preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem dejanju, za katero je po zakonu
mogoče izreči kazen zapora 3 let ali več;
- preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost, ali osebi, za katero je izdan nalog
za odvzem prostosti, ker je storila kaznivo dejanje, za katero je po zakonu
mogoče izreči kazen zapora 3 let ali več;
- odvrniti napada na varovano osebo ali objekt;
- odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo
njegovo življenje.
51. d člen
Sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev sme policist uporabiti:
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-

za preprečitev bega s prevoznim sredstvom osebi, zaloteni pri storitvi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
za preprečitev bega s prevoznim sredstvom osebi, ki ji je bila vzeta prostost ali
za katero je bil izdan nalog za odvzem prostosti;
za preprečitev nezakonitega prehoda s prevoznim sredstvom čez državno mejo;
za preprečitev nadaljnje vožnje s prevoznim sredstvom osebi, ki je bila pred tem
najmanj dvakrat pravilno ustavljana in ni upoštevala zakonitega policistovega
ukaza;
za preprečitev nedovoljenega dostopa s prevoznim sredstvom do objekta ali na
območje, kjer se zadržuje ali biva varovana oseba;
za preprečitev nadaljnje vožnje s prevoznim sredstvom osebi, ki se pasivno upira
ali ne upošteva zakonitega ukaza policista ali poskuša nadaljevati z vožnjo, pa
ne izpolnjuje pogojev za vožnjo.«.

26. člen

V 52. členu se v drugi alinei prvega odstavka besede "8 let ali več" nadomestijo z
besedami "nad 10 let".

27. člen

V 54. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:
»Policija sme, če je to potrebno zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog
policije organom tujih držav ali mednarodnih organizacij, na njihovo zaprosilo ali
lastno pobudo, ob pogoju dejanske vzajemnosti, posredovati zbrane osebne in
druge podatke.
Pred posredovanjem osebnih podatkov organom iz prejšnjega odstavka policija
pridobi zagotovila, da ima država, v katero se podatki iznašajo, urejeno varstvo
osebnih podatkov in da bo organ tuje države ali mednarodne organizacije uporabil
osebne podatke samo za namene, določene s tem zakonom.
Policija mora zagotoviti, da se v evidenci iz katere je bil podatek posredovan
zaznamuje, kdaj je bil podatek posredovan, komu in za kakšne namene.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo, šesti, sedmi in osmi odstavek.

28. člen
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V prvem odstavku 55. člena se za besedo »zahteve« doda beseda »brezplačno«.

29. člen

V 56. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Minister lahko v utemeljenem primeru, kadar to terjajo interesi izvedbe
kazenskega postopka in če s tem ne ogroža življenja ali osebne varnosti
posameznika na zahtevo pristojnih organov, razreši policista ali posameznika, ki
je pomagal policiji pri opravljanju z zakonom določenih nalog, varovanja
tajnosti."

30. člen

V 58. členu se za besedo »podatkov« črta besedilo »če ni s tem zakonom določeno
drugače.«.

31. člen

59. člen se spremeni tako, da se glasi:
. "Policija upravlja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih
zaradi opravljanja nalog zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo
policisti.
V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi in vzdržuje naslednje
evidence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

evidenco ovadenih oseb in kaznivih dejanj;
evidenco kršiteljev in prekrškov;
evidenco iskanih oseb;
evidenco identifikacij;
evidenco zaznav kaznivih dejanj;
evidenco operativnih informacij;
evidenco oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49. člena tega
zakona;
8. evidenco DNK preiskav;
9. evidenco dogodkov;
10. evidenco pridržanih in zadržanih oseb;
11. evidenco varnostno preverjenih oseb;
12. evidenco pritožb;
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13. evidenco uporabe prisilnih sredstev;
14. evidenco daktiloskopiranih oseb;
15. evidenco fotografiranih oseb;
16. evidenco iskanih in najdenih predmetov;
17. evidenco usmerjenega zbiranja obvestil na področju terorizma in mednarodnega
organiziranega kriminala;
18. evidenco vstopov in gibanja oseb v varovanih objektih policije in na območju
okolišev teh objektov;
19. evidenco izdanih odredb za prepoved približevanja.
Minister podrobneje piedpiše način vodenja policijskih evidenc.".

32. Člen

60. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje skupne osebne podatke:
-

osebno ime;
rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj);
EMŠO;
spol;
naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča;
državljanstvo.".

33. člen

61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence še naslednje
podatke:
1. Evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno ime, osebni opis,
narodnost ovadene osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolsko
izobrazbo, poklic in zaposlitev, osebne podatke oškodovancev ter podatke o
kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov kaznivega
dejanja, škoda in druge okoliščine izvršitve);
2. Evidenca kršiteljev in prekrškov: poklic in zaposlitev storilca, za odgovorno
osebo pravne osebe delovno mesto, ki ga zaseda, osebne podatke
oškodovancev ter podatke o prekršku (vrsta, kraj, čas, način storitve, motiv,
udeleženci in škoda);
3. Evidenca iskanih oseb: vzdevek ali lažno ime ter fotografija in osebni opis iskane
osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in
poročevalec, št. 51
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zaposlitev;
4. Evidenca identifikacij: razlog, kraj, čas in prevozno sredstvo osebe, katere
identiteta je bila ugotavljana, ter druge okoliščine ugotavljanja identitete;
5. Evidenca zaznav kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno ime, narodnost osumljenca,
občina rojstva, osebni podatki oškodovancev, prijaviteljev in drugih oseb, ki so
dale obvestila o kaznivem dejanju ter podatki o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas,
način, motiv, opis predmetov kaznivega dejanja, škoda in druge okoliščine
izvršitve);
6. Evidenca operativnih informacij: podatki o ugotovitvah in delovanju policije,
vezanih na preprečevanje in raziskovanje kaznivih ravnanj;
7. Evidenca oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49. člena: vzdevek
ali lažno ime osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolska izobrazba,
poklic in zaposlitev, številka pisne odobritve generalnega direktorja policije ali
osebe, ki jo on pooblasti, ter podatke o načinu, obsegu in trajanju ukrepov;
8. Evidenca DNK preiskav: kraj, čas in razlog odvzema vzorca DNK, ime in priimek
osebe, ki je vzorec odvzela in profil odvzetega vzorca DNK;
9. Evidenca dogodkov: podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas, udeleženci, škoda in
druge okoliščine);
10. Evidenca pridržanih in zadržanih oseb: podatke o pridržanju oziroma zadržanju
(kraj, čas, razlog in videoposnetek pridržanja oziroma zadržanja);
11. Evidenca varnostno preverjenih oseb: šolsko izobrazbo, poklic, zaposlitev,
predkaznovanost preverjene osebe in razloge, zaradi katerih je bila preverba
opravljena, in ugotovitve preverjanja;
12. Evidenca pritožb: podatke o policistu, zoper katerega je bila dana pritožba,
pritožnikove podatke, podatke o ukrepu, ravnanju ali postopku policije, ki je
predmet pritožbe;
13. Evidenca uporabe prisilnih sredstev: podatke o policistu, ki je uporabil prisilno
sredstvo, identifikacijske podatke o osebi, zoper katero je bilo uporabljeno
prisilno sredstvo, podatke o dogodku, v katerem je bilo uporabljeno prisilno
sredstvo, oceno uporabe prisilnega sredstva, revizijo ocene uporabe prisilnega
sredstva;
14. Evidenca daktiloskopiranih oseb: vzdevek ali lažno ime, kraj, čas in razlog
odvzema prstnih odtisov; na podlagi česa je bila potrjena identiteta osebe, ki so ji
bili odvzeti prstni odtisi; ime in priimek osebe, ki je odvzela odtise; odtisi prstov in
dlani;
15. Evidenca fotografiranih oseb: vzdevek ali lažno ime, fotografijo; osebni opis; kraj,
čas in razlog fotografiranja; ime in priimek osebe, ki je opravila fotografiranje;
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16. Evidenca iskanih in najdenih predmetov: identifikacijske podatke oškodovanca,
fotografijo in/aii opis predmeta;
17. Evidenca usmerjenega zbiranja obvestil na področju terorizma in mednarodnega
organiziranega kriminala,: vzdevek in lažno ime osebe, družinske in
premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, podatke o
kaznivem dejanju, v zvezi s katerim se zbirajo obvestila, ugotovitve usmerjenega
zbiranja obvestil, način obveščanja o ugotovitvah, čas in obseg usmerjenega
zbiranja obvestil in podatke o organizacijski enoti in/ali policistu, ki zbira
obvestila;
18. Evidenca vstopov in gibanja v varovanih objektih policije in na območju okolišev
teh objektov: podatki o vstopu v objekt, čas in datum vstopa ter izstopa,
videoposnetek in drugi zapisi sistemov tehničnega varovanja objekta policije in
okoliša tega objekta;
19. Evidenca izdanih odredb za prepoved približevanja: datum in uro izdaje odredbe
s povzetkom vsebine odredbe, navedbo sodišča, kateremu je bila odstopljena v
presojo, podatke iz odločbe sodišča z rokom trajanja ukrepa, osebne podatke o
žrtvi in njegovem morebitnem zakonitem zastopniku, podatke o kršitvah
odrejenega ukrepa in ukrepih, podatke centrov za socialno delo in podatke
organizacij, ki se vključujejo v razreševanje družinskega nasilja «.

34. člen

62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidencah:
- iz tretje, četrte, osme, devete, desete, dvanajste, trinajste, štirinajste, petnajste,
šestnajste, osemnajste in devetnajste točke 59. člena tega zakona takoj po
vzpostavitvi evidence;
-

iz prve in druge točke 59. člena tega zakona po pravnomočni odločitvi o uvedbi
kazenskega postopka ali postopka o prekršku; če ta ni uveden, pa po zastaranju
pregona;

-

iz pete, sedme in sedemnajste točke 59. člena tega zakona po ustavitvi policijske
preiskave ali pravnomočni odločitvi o uvedbi kazenskega postopka; če ta ni
uveden, pa po zastaranju pregona;

-

iz enajste točke 59. člena tega zakona po zaključku postopka sklepanja
delovnega razmerja v policiji oziroma postopka razporeditve na dela varovanja
določenih oseb in objektov, okolišev in delovnih mest državnih organov, oz.
dovolitve dostopa ali dela pri varovani osebi, organu, objektu, okolišu ali na
delovnem mestu;

3. julij 2003

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO
-

iz šeste točke 59. člena tega zakona po arhiviranju podatkov.

Posameznika, za katerega so bili zbrani osebni podatki brez njegove vednosti in
niso bili izbrisani, se o tem obvesti, ko to dopušča narava policijskega dela.«.

35. člen

63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki se hranijo:
-

v evidencah iz prve, pete, šeste, sedme, osme, štirinajste, petnajste in
sedemnajste točke 59. člena tega zakona do ustavitve policijske preiskave
oziroma zaključka akcije varovanja, ali pravnomočne odločitve o uvedbi
kazenskega postopka oziroma postopka o prekršku; če te ni, pa do
zastaranja pregona;

•

v evidenci iz tretje točke 59. člena tega zakona, dokler trajajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno iskanje ali drug zakonit ukrep, vendar najdalj do
zastaranja pregona;

•

v evidenci iz četrte in devetnajste točke 59. člena tega zakona eno leto po
vnosu podatkov;

-

v evidencah iz devete in enajste točke 59. člena tega zakona tri leta po
vnosu podatkov;

-

v evidencah iz druge, desete, dvanajste in trinajste točke 59. člena tega
zakona dve leti po vnosu podatkov;

-

v evidenci iz šestnajste točke 59. člena tega zakona, dokler trajajo razlogi,
zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje;

-

v evidenci Iz osemnajste točke 59. člena tega zakona dva meseca po vnosu
podatkov.«.

"Državno tožilstvo, ki prejme kazensko ovadbo policije, je dolžno odstopiti
pristojni policijski enoti odločbo o pravnomočni uvedbi kazenskega postopka, na
podlagi katere policija določa roke hrambe v evidenci ovadenih oseb in kaznivih
dejanj."
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36. člen

64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku rokov iz prejšnjega člena se podatki iz policijskih evidenc obravnavajo
skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko
dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom. Dostop do
teh podatkov je policistom in pristojnim osebam drugih državnih organov dovoljen le
v primeru preiskovanja suma storitve kaznivega dejanja, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, ali v drugih primerih, določenih z zakonom.«.

37. člen

67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno razmerje za opravljanje nalog v policiji lahko sklene osebe, ki poleg
pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih
uslužbencev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima ustrezne psihofizične sposobnosti;
2. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot tri mesece;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
4. da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
5. da je bila varnostno preverjena in da zanjo ne obstaja varnostni zadržek;
6. da ni uveljavljal oziroma da ne uveljavlja pravice do ugovora vesti vojaški
dolžnosti;
7. da nima dvojnega državljanstva.
Pogoji iz prve, šeste in sedme alinee se uporabljajo samo za sklenitev delovnega
razmerja policista.
Psihofizične sposobnosti iz prve alinee prvega odstavka tega člena se določijo v
aktu o sistemizaciji delovnih mest «.

38. člen

Za 67. členu se doda nov 67. a člen, ki se glasi:
"67. a člen
»Policija lahko zbere o osebi, s katero želi skleniti delovno razmerje za opravljanje
nalog v policiji, z njeno pisno privolitvijo, še podatke, na podlagi katerih se ugotavlja
varnostne zadržke za opravljanje nalog v policiji.
poročevalec, št. 51
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Varnostno preverjanje iz prvega odstavka tega člena obsega preveritev podatkov,
določenih s predpisi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, za
kandidate za policiste tudi po predpisih, ki določajo pogoje za pridobitev orožne
listine. Policija preveri tudi ostale podatke, ki jih kandidat za sklenitev delovnega
razmerja posreduje policiji v postopku sklenitve delovnega razmerja.
Oseba, za katero s z varnostnim preverjanjem ugotovi obstoj varnostnega zadržka,
ne more skleniti delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji. Za osebo, ki ne
privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje varnostnih pogojev za
opravljanje del in nalog v policiji.«.

39. člen

V 69. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izpita ne opravlja oseba, ki je uspešno zaključila program izpopolnjevanja in
usposabljanja
za poklic policist ali osnovno usposabljanje s področja
kriminalistike«.

40. člen

V prvem odstavku 71. člena se črta besedilo »za delo, ki ga opravlja.«
četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»če policist preizkusa ne opravi v prvem poskusu, ima pravico do drugega poskusa
v roku treh mesecev od dneva prvega poskusa. Če policist preizkusa tudi v drugem
poskusu ne opravi, ima pravico do tretjega poskusa v roku treh mesecev od dneva
drugega poskusa «.

41. člen

V 80. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Policist je lahko, zaradi izvajanja nadzora nad policijo ali zaradi varovanja
določenih oseb in objektov, na podlagi njegove pisne privolitve, premeščen na
delo v drug državni organ.«
H

V četrtem odstavku 80. člena se nadomesti besedilo "nad delom policije" z
besedilom "nad policijo".

poročevalec, št. 51

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO

42. člen

Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:
»85.a člen
Če je delavec pod vplivom alkohola, narkotičnih sredstev ali če je v takšnem
psihofizičnem stanju, da neposredno ogroža svojo vamost ali varnost drugih, se
delavcu prepreči nastop dela ali prepove nadaljevanje opravljanja dela. Prepoved
nastopa dela oziroma prepoved nadaljevanja opravljanja dela odredi vodja enote
ustno in se zaznamuje v razpored dela. Če se v enoti razporeda dela ne vodi, pa
se o tem napiše uradni zaznamek «.

43. člen

Za 94. členom se doda nov 94 a. člen, ki se glasi:
»94 a. člen

Mnenja sindikata, ki se nanašajo na organizacijo policije, njeno opremljenost,
delovanje, pripravljenost in akte vodenja, so za generalnega direktorja policije ter
vodje notranjih organizacijskih enot policije neobvezna.
Sindikat ne glede na prejšnji odstavek, daje mnenje k elementom, ki so podlaga za
določitev plače delavcem v policiji in o primerljivosti s plačami v javnem sektorju.
če je z zakonom ali pogodbo med policijo in reprezentativnim sindikatom določeno,
da mora generalni direktor policije pred odločitvijo pridobiti mnenje
reprezentativnega sindikata, pa ne gre za primere iz prvega odstavka tega člena,
mora generalni direktor policije poslati predlog odločitve ali akta v mnenje sindikatu
in določiti razumen rok za oblikovanje mnenja, ki praviloma ne sme biti krajši kot
osem dni. Če generalni direktor policije ne uskladi predloga odločitve z mnenjem
sindikata, lahko o zadevi odloči, sprejme neusklajeno odločitev, vendar mora pisno
obrazložiti razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje sindikata in s tem
seznaniti sindikat. Enako ravna generalni direktor policije tudi v primeru, ko predlaga
akt v sprejem ministru.
Pogoje za delovanje sindikata in sindikalnih zaupnikov v policiji se ureja s pogodbo,
ki jo skleneta policija in reprezentativni sindikat.
Reprezentativni sindikat po tem zakonu je sindikat v policiji, v katerega je včlanjenih
najmanj 15 odstotkov zaposlenih v policiji, če zakon ne določa drugače.
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Za čas opravljanja profesionalne funkcije v sindikatu, policist nima pravic, ki izhajajo
iz statusa policista. V tem času prejema 100 % nadomestilo plače, ki je določeno z
višino osnovne plače na delovnem mestu, na katerem je pred nastopom poklicnega
opravljanja sindikalne funkcije delal in dodatek na delovno dobo.«.

44. člen

V 101. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V programe izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja se lahko vključujejo
tudi zunanji udeleženci na podlagi sklenjene pogodbe.«.

45. člen

102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izobraževanje se smiselno uporabljajo določbe šolske zakonodaje, če ni s tem
zakonom določeno drugače.«.

46. člen

Prvi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževanje poteka po javno veljavnih programih izobraževanja odraslih za
pridobitev poklica, javno veljavnih izobraževalnih programih za pridobitev višje
strokovne izobrazbe, ter po programih poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja
ter specializacije.«
Drugi odstavek se črta.

47. člen

104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževanje po prejšnjem členu se izvaja v policijski akademiji.
Za izvajanje posameznih izobraževalnih programov v policijski akademiji se
oblikujeta organizacijski enoti:
- šola za policiste in
- višja strokovna šola «.
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48. člen

105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Policijska akademija je notranja organizacijska enota generalne policijske uprave.«

49. člen
106. člen se črta.

50. člen

Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževalne programe iz 103. člena tega zakona sprejme minister na
predlog strokovnega sveta.«.

51. člen

108. člen se črta.

52. člen

Naslov VIII. poglavja zakona »VIII. REZERVNA SESTAVA POLICIJE« se spremeni
tako, da se glasi: »VIII. POMOŽNA POLICIJA«.

53. člen

113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
Pripadnik pomožne policije je državljan, ki je sklenil pogodbo o prostovoljni
službi v pomožni policiji in je usposobljen za izvajanje policijskih nalog. V
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času opravljanja službe v policiji ima vsa policijska pooblastila.
Kandidat za pomožnega policista je oseba na osnovnem usposabljanju.
V pomožni policiji lahko sodelujejo ženske in moški od dopolnjenega 18. leta
starosti do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo ženske 40 let, moški
pa 50 let, in ki izpolnjujejo pogoje iz 67. člena tega zakona ter imajo najmanj
triletno poklicno izobrazbo.«.

54. člen
114. člen se črta.

55. člen

115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
Usposabljanje za opravljanje nalog v pomožni policiji je osnovno, nadaljevalno in
dopolnilno.
Izbira kandidatov za osnovno usposabljanje se opravi na podlagi potreb policije.
Dolžina osnovnega usposabljanja ne sme biti krajša od štirih mesecev. S
kandidatom za pomožnega policista se za Čas osnovnega usposabljanja sklene
začasna pogodba.
S kandidati, ki so uspešno opravili osnovno usposabljanje, se praviloma sklene
pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji za obdobje najmanj pet let.
Med osnovnim usposabljanjem kandidati ne morejo samostojno izvajati policijskih
pooblastil.
Nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja se organizirajo za pomožne policiste, ki so
sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji.
Generalni direktor policije predpiše programe usposabljanj iz prvega odstavka tega
člena in ureja druge pogoje za izvajanje usposabljanj.«.

56. člen

116. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»116. člen
Kandidat in pomožni policist imata med usposabljanjem in izvajanjem nalog policije
pravico do prejemkov, povračil, odsotnosti ter druge pravice in dolžnosti, ki jih ta
zakon določa za policiste. V času trajanja pogodbe pomožni policisti prejemajo
plačilo za pripravljenost.
Kandidatom in pomožnim policistom med usposabljanjem in med izvajanjem nalog iz
prvega odstavka tega člena pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec
ne sme odpovedati.
Po opravljenem usposabljanju in opravljenih nalogah policije se kandidat in pomožni
policist takoj, najkasneje pa v dveh delovnih dneh, vrnejo k delodajalcu, kjer imajo
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Urejanje pogodbenih razmerij med kandidati in pomožnimi policisti ter policijo ni
vezano na soglasje delodajalcev. Policija z načrtom usposabljanja kandidata za
pomožnega policista in pomožnega policista pisno seznani delodajalca do 31.03. v
tekočem letu.
Vlada podrobneje določi splošne pogoje za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v
pomožni policiji, načine izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, nadomestila,
druge prejemke, odsotnost in povračila ter pravice in dolžnosti pomožnih policistov
in kandidatov za pomožne policiste, višino plačila za pripravljenost ter razloge za
prenehanje in odpoved pogodbe.«.

57. člen

117. člen se črta.

58. člen

118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»118. člen
Pomožni policisti sklenejo pogodbe o prostovoljni službi
organizaciji pomožne policije.

v skladu z aktom o

Pomožni policisti na usposabljanju in pri opravljanju nalog policije nosijo policijsko
uniformo in imajo enake pravice, dolžnosti in pooblastila kot policisti.«.
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59. člen

119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»119. člen
Pomožni policisti se morajo odzvati na poziv za izvajanje nalog policije v naslednjih
primerih:
-

ob naravnih in drugih nesrečah;
za zavarovanje državne meje;
v drugih primerih, ko je huje ogrožena notranja varnost;
ko je treba nadomestiti angažiranje velikega števila aktivnih policistov pri
izvajanju nalog visokega varnostnega rizika;
v primerih iz 17. člena tega zakona.

O uporabi pomožne policije iz prejšnjega odstavka odloči minister na predlog
generalnega direktorja policije.
Pomožni policist je na usposabljanje oziroma opravljanje nalog policije, razen za
primere iz pete alinee prvega odstavka tega člena, lahko v istem koledarskem letu
poklican za dubo do enega meseca.
V primerih iz prvega odstavka lahko minister odloči tudi o izročitvi vozil, strojev,
objektov in drugih sredstev na podlagi materialne dolžnosti.« .

60. člen

120., 121., 122. in 123. člen se črtajo.

61. člen

124. člen se spremeni tako, da se glasi:
»124. člen
Policija vodi evidenco kandidatov in pomožnih policistov ter evidenco obveznikov
materialne dolžnosti.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, enotno
matično številko, rojstni datum in kraj, stalno in začasno prebivališče, zdravstveno
stanje, šolsko izobrazbo, zaposlitev, poklic, strokovno usposobljenost za opravljanje
nalog v pomožni policiji, znanja, pomembna za sklepanje pogodbe in njegovo
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razporejanje v skladu z organizacijo in sistemizacijo policije, o sklenitvi in prekinitvi
pogodbe, napredovanjih in prejetih priznanjih ter bivanju v tujini, ki traja več kot tri
mesece.
Kandidat ali pomožni policist mora policiji najkasneje v petnajstih dneh sporočiti
spremembe podatkov iz drugega odstavka tega člena, ki je pomembna za urejanje
njegovega statusa oziroma ki bi lahko vplivala na pravice in obveznosti strank iz
pogodbe.
Evidenca obveznikov materialne dolžnosti se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo
izvajanje materialne dolžnosti.
Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih o njem vodi policija na
podlagi prejšnjih odstavkov.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi zbirke osebnih podatkov o
vojaških obveznikih, je dolžan dati policiji osebne podatke o vojaških obveznikih kandidatih za sklenitev pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji.«.
f
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen

V roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona je treba uskladiti akt o sistemizaciji
ministrstva, v katerem se sistemizirajo delovna mesta v organizacijski enoti
ministrstva za usmerjanje in nadzor policije, na katerih imajo uslužbenci policijska
pooblastila, v skladu z 2.b členom zakona o policiji.

63. člen
Predpisi ministra morajo biti Izdani:
•
•
•
-

akt iz 2. člena v roku 12 mesecev,
akt iz 4. člena v roku 6 mesecev,
akt iz 28. člena zakona v roku 6 mesecev,
akt iz 39.a člena zakona v roku 12 mesecev,
akt iz 49.a člena zakona v roku 6 mesecev in
akt iz 59. člena zakona v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

64. člen

Uporabljeni izraz »rezervna sestava policije« v drugih zakonih in predpisih pomeni
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isto kot »pomožna policija«, v skladu z zakonom o policiji.

65. člen
Rezervna sestava policije se preoblikuje v pomožno policijo najkasneje do
konca leta 2010.
Določbe VIII. poglavja zakona o policiji, ki ureja rezervno sestavo policije, se
uporabljajo najdlje do 31.12.2010, določbe tega zakona o pomožni policiji pa
se uporabljajo od dneva uveljavitve dalje.
Pomožni policisti, ki so se usposobili po programu usposabljanja pomožnih
policistov, izpolnjujejo pogoje za sklenitev pogodbe iz 113. člena zakona o
policiji.

66. člen

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI

ZAKONA 0 SISTEMU PLAČ V JAVNEM

SEKTORJU Z DOPOLNJENIM

PREDLOGOM ZAKONA (ZSPJS-A)
- nujni postopek - EPA 888 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbili- tii iiiilrunjn /inlillku
Številka: 430-03/02-17/18
Ljubljana,
02.07.2003

EPA 888-III

)
Na podlagi 42., 133. in 144 člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil
naslednje

P OROČILO
k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (ZSPJS-A)
• nujni postopek -

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju:
odbor) je na 36. nujni seji dne 01. 07. 2003 obravnaval predlog Zakona o
dopolnitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju, predlog
zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem
postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju, predlagatelj).
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Kolegij predsednika Državnega zbora je na 67. redni seji dne 27 06.2003 sklenil,
da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.
Predstavnik predlagatelja je uvodoma podal kratko dopolnilno obrazložitev v
kateri je pojasnil, da je namen predlagane dopolnitve zakona zagotovitev pravne
podlage za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji, s katerim bi se pogodbene stranke kolektivne pogodbe
dogovorile o spremembi uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec
avgust 2003 in januar 2004. Ker je predlagana dikcija 1 člena predloga zakona
usklajena s socialnimi partnerji, je predstavnik predlagatelja predlagal, da se ta v
teku razprave ne spreminja, kljub nekaterim opozorilom zakonodajno-pravne
službe na potrebne redakcijske in pravno-tehnične izboljšave besedila tega člena.
Po njegovem mnenju so ta opozorila sicer utemeljena, vendar imajo zgolj
gramatikalen in redakcijski pomen, ne pa vsebinskega, zato kaže podpreti
predlagano določbo brez sprememb in tako spoštovati partnerski dogovor s
sindikati.
Predstavnik zakonodajno - pravne službe je predstavil njihove pripombe k 1.
členu predloga zakona in poudaril, da bi upoštevanje le-teh pripeljalo ne le do
pravno-tehnično, ampak tudi vsebinsko ustreznejše dikcije tega člena. Zato je
predlagal, naj se ta popravi tako, da bo iz njega ,asno razvidno, da gre za izjemo
od drugega odstavka 52. člena veljavnega zakona, ki bi določila, da se bodo
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev izplačevale tudi na podlagi aneksa h
kolektivni pogodbi, ki bo sklenjen po uveljavitvi zakona. Po njegovem mnenju
sedaj predlagana dikcija predvideva le sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi, ne
predstavlja pa pravne podlage za izplačevanje plač v obdobju do začetka
uporabe veljavnega zakona.
V razpravi so se člani odbora strinjali, da je predlog zakona potreben in pritrdili
mnenju predlagatelja, da je treba, kljub sicer utemeljenim opozorilom
zakonodajno-pravne službe, podpreti predlagano dikcijo 1. člena, saj bo s tem
izražena pripravljenost do oblikovanja takih odnosov med državnim zborom, vlado
in sindikati, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju
Glede pripomb zakonodajno-pravne službe pa so v nadaljevanju menili, da je ta v
svojem mnenju spregledala pomembno idejo predlagatelja, in sicer, da do
spremembe uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred lahko pride samo na
podlagi aneksa h kolektivni pogodbi in ne kakšnega drugega akta.
Predstavnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je
povedal, da se z dopolnitvijo zakona uresničuje dogovor med reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja in vlado o spremembi uskladitve izhodiščne plače za
negospodarske dejavnosti, katerega cilj je znižanje inflacije v Republiki Sloveniji
in odprava nesorazmerij med plačami v javnem sektorju. Ker pogajanja še tečejo,
bi se predlagano določbo lahko še dopolnilo v smeri pripomb, izraženih v
razpravi. Nazadnje je opozoril še na dejstvo, da povprečne plače izplačane v
javnem sektorju že poldrugo leto zaostajajo za plačami v drugih sektorjih.
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Odbor je kot svoj sprejel naslednji
amandma:

K 1. členu
V 1. členu se pred piko vstavi besedilo "v Republiki Sloveniji".
Obrazložitev:
Gre za redakcijsko izboljšavo besedila, tako da se kolektivna pogodba navaja s
polnim imenom.

V nadaljevanju je odbor glasoval o obeh členih zakonskega predloga skupaj in
ju sprejel.

Z vključitvijo sprejetega amandmaja v zakonski predlog je odbor določil
besedilo dopolnjenega predlooa zakona, ki je sestavni del poročila.

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Dušan Vučko.

Pripravila:
Svetovalka
Katja Golob, l.r.
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67

poročevalec, št. 51

lIEL0VNA TELESI
ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU

1. člen
V 52.členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
» (3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se višina uskladitve
izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec avgust 2003 in januar 2004
lahko spremeni samo z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji.«

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZUNANJIH

ZADEVAH Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM

ZAKONA (ZZZ-1 A)
- skrajšani postopek - EPA 868 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za zunanjo politiko
EPA 868-111
Številka: 007-01/91-3/11
Ljubljana, 1. julija 2003
Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije daje Odbor za zunanjo politiko kot matično delovno telo naslednje

Poročilo
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
(ZZZ-1 A)
-skrajšani postopekOdbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 70. redni
seji, ki je bila 26. junija 2003, obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zunanjih zadevah, ki ga je Državnem zboru Republike Slovenije poslala v
obravnavo po skrajšanem postopku Vlada Republike Slovenije.
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi
zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z
zakonodajno-tehničnega vidika. Zakonodajno pravna služba je v svojem mnenju podala
pripombo k 2. in 6. členu, kjer bi kazalo 29.a in 62.a členu dodati naslov, saj so vsi
členi Zakona o zunanjih zadevah opremljeni z naslovom. Prav tako pa je opozorila tudi
na 9. člen predlooa zakona in sicer, da izvzemanje 51. člena iz pravila, da se določbe
III. dela uporabljajo od dne, ko se začne uporabljati Zakon o javnih uslužbencih, pomeni
v bistvu retroaktivno pomikanje začetka uporabe tega člena s 13. julija 2002 na 22. junij
2001, ko je začel veljati Zakon o zunanjih zadevah. Zakonodajno pravna služba je še
menila, da bi se po predloženi dikciji ta izjema nanašala tudi na tretji odstavek 51.
člena, ki ga uvaja obravnavana novela, tako da bi zdajšnja širitev pravic na
zunajzakonske partnerje veljala tudi za nazaj.
V skladu s poslovniškimi določili je odbor opravil razpravo o posameznih členih
predloga zakona.

Minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel je uvodoma dejal, da je namen predloga
zakona uskladitev prevedbe diplomatskih nazivov z Zakonom o javnih uslužbencih,
ureditev datuma začetka uporabe III. dela Zakona o zunanjih zadevah (Zaposleni v
Ministrstvu za zunanje zadeve), izenačitev položaja zunajzakonskega partnerja
diplomata s položajem zakonca, zagotovitev pravne podlage za obdelavo določenih
osebnih podatkov in uskladitev redakcijskih napak v Zakonu o zunanjih zadevah.
V okviru razprave o posameznih členih je dr. Jožef Bernik opozoril na 2. člen
predloga zakona in sicer, da omenjeni predlog člena navaja, da Ministrstvo za zunanje
zadeve za namene nudenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v tujini
ter zaščito njihovih interesov pridobiva podatke o slovenskih državljanih in njihovih
družinskih članih, ki se nahajajo v tujini in so potrebni pomoči oziroma zaščite in
slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje
interese v tujini, od njih samih. Menil, je, da omenjena navedba ni usklajena s 4. točko
45. člena Zakona o zunanjih zadevah, ki navaja, da so posebne obveznosti diplomatov
varovati pravice in interese državljanov in pravnih oseb Republike Slovenije.
Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Mitja Štrukelj je pojasnil, da navedba
45. člena Zakona o zunanjih zadevah izhaja iz Dunajske konvencije o diplomatskih
odnosih, medtem ko predlog 2. člena predloga zakona omogoča zbiranje osebnih
podatkov za izvajanje konzularnih funkcij.
V okviru razprave o 4. členu predloga zakona je dr. Jožef Bernik vprašal, kolikšno je
število zunajzakonskih partnerjev diplomatov ter kakšen je postopek v primeru, če se
partnerja razideta. Ob tem je še menil, da bi bilo potrebno urediti tudi status zakonskih
partnerjev diplomatov, na kar so diplomati že večkrat opozorili.
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Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Mitja Štrukelj je pojasnil, da navedba
45. člena Zakona o zunanjih zadevah izhaja iz Dunajske konvencije o diplomatskih
odnosih, medtem ko predlog 2. člena predloga zakona omogoča zbiranje osebnih
podatkov za izvajanje konzularnih funkcij.
V okviru razprave o 4. členu predloga zakona je dr. Jožef Bernik vprašal, kolikšno je
število zunajzakonskih partnerjev diplomatov ter kakšen je postopek v primeru, če se
partnerja razideta. Ob tem je še menil, da bi bilo potrebno urediti tudi status zakonskih
partnerjev diplomatov, na kar so diplomati že večkrat opozorili.
Generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Mitja štrukelj je pojasnil, da se število
zunajzakonskih partneijev diplomatov giblje med 4 in 7. V kolikor se zunajzakonska
partnerja v tujini razideta je dejal, da Ministrstvo za zunanje zadeve vodi evidenco o
prisotnosti zakoncev in otrok v tujini, saj se na tej podlagi ugotavljajo pravice, ki iz tega
- izhajajo. Vsak diplomat pa je o teh vprašanjih dolžan mesečno poročati ministrstvu.
Glede vprašanja statusa zakonskih partnerjev diplomatov pa je dejal, da omenjeni
problem obstaja, vendar ga skuša ministrstvo stimulirati s praktičnim pristopom.
Člani odbora so po končani razpravi sprejeli naslednje

amandmaje

odbora:

K 2. členu:
2. člen predloga zakona se dopolni tako, da se 29a. členu Zakona o zunanjih zadevah
doda naslov, ki se glasi:
"(pridobivanje podatkov o državljanih Republike Slovenije, ki se nahajajo v tujini)"
(Obrazložitev:
Amandma vnaša naslov k novemu 29a. členu na način, kot so naslovljeni ostali členi
zakona.)
K 6. členu:
1. 6. člen predloga zakona se dopolni tako, da se 62a. členu Zakona o zunanjih
zadevah doda naslov, ki se glasi:
"(Vloga za izdajo izkaznice in evidenca)"
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(Obrazložitev:
Amandma vnaša naslov k novemu 62a. členu na način, kot so naslovljeni ostali čieni
zakona.)
2. 6. člen predloga zakona se spremeni tako, da se v drugem stavku petega odstavka
62a. člena Zakona o zunanjih zadevah besedna zveza "iz drugega odstavka"
nadomesti z besedno zvezo "iz prvega odstavka".
(Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.)
K 9. členu:
V drugem odstavku 9. člena predloga zakona se črta besedilo, ki se glasi: "razen 51.
člena".
(Obrazložitev:
Izvzemanje 51. člena iz pravila, da se določbe III. dela uporabljajo od dne, ki se začne
uporabljati Zakon o javnih uslužbencih, pomeni retroaktivno pomikanje začetka
uporabe tega člena. Amandma omenjeno retroaktivnost odpravlja.)

Odbor je v skladu s 126. členom poslovnika Državnega zbora glasoval o posameznih
členih predloga zakona in jih sprejel.
Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora je glede na
sprejete amandmaje na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen
predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila, so tako vključeni sprejeti amandmaji
odbora.

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin.

Tanja Pandev, l.r.
SVETOVALKA DZ

Jelko Kacin, l.r.
PREDSEDNIK
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZUNANJIH ZADEVAH

1. člen
V Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) se v 27. členu:
-

-

v drugem stavku drugega odstavka besedilo »iz 40. člena« nadomesti z
besedilom »iz 41. člena«;
v tretjem stavku tretjega odstavka besedilo »po 41. členu« nadomesti z
besedilom »po 42. členu«;
v četrtem stavku tretjega odstavka besedilo »40. člen« nadomesti z besedilom
»41. člen«;
v prvem stavku petega odstavka besedilo »prvih treh odstavkov 38. člena ne
uporabljajo določbe 33. do 42. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »prvih
treh odstavkov 39. člena ne uporabljajo določbe 34. do 43. člena tega zakona«;
v drugem stavku petega odstavka besedilo »41. člen« nadomesti z besedilom
»42. člen«.

2. člen
Za 29. členom se doda novi 29a. člen, ki se glasi:
(pridobivanje podatkov o državljanih Republike Slovenije, ki se nahajajo v
tujini)
»Ministrstvo za zunanje zadeve za namene nudenja pomoči In podpore
državljanom Republike Slovenije v tujini ter zaščito njihovih interesov
pridobiva podatke o slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih, ki se
nahajajo v tujini In so potrebni pomoči oziroma zaščite, in slovenskih
državljanih In njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje
interese v tujini, od njih samih. Te podatke je mogoče pridobiti tudi od
družinskih članov, kolikor jih ni mogoče pridobiti od posameznika In samo,
kadar je to potrebno za zaščito življenja ali zdravja posameznika ter varstvo
koristi otrok. Ministrstvo lahko tako pridobi naslednje podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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datum in kraj rojstva;
enotno matično številko občana;
naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
podatke o zaposlitvi;
podatke o premoženjskem stanju;
podatke o državljanstvu;
številko potne listine;

73

poročevalec, št. 51

DELOVNA TELESA
ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO

9. podatke, ki se nanašajo na družinska razmeija (podatke iz 1. do 8. točke
tega odstavka, število družinskih čianov in medsebojna razmerja).
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prejšnjega odstavka
brezplačno pridobi tudi na naslednje načine:
-

Iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke iz obstoječih zbirk ministrstva za notranje
zadeve;
• iz 5. točke iz obstoječih zbirk delodajalcev;
• iz 6. točke iz obstoječih zbirk Davčne uprave Republike Slovenije, vendar le
v primerih, ko so ti podatki potrebni za zagotavljanje brezplačne pravne
pomoči slovenskim državljanom v tujini;
- iz 9. točke iz obstoječih zbirk centrov za socialno delo in od organov iz
prejšnjih alinej;
- iz centralnega registra prebivalstva;
- od pristojnih organov tujih držav.
•
Podatke iz prvega odstavka tega člena za namene iz istega odstavka
uporabljajo delavci ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje nalog s
svojega delovnega področja.
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prvega odstavka tega člena
posreduje tujim pristojnim organom, kadar je to potrebno za doseg namenov
Iz prvega odstavka tega člena.
Ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco podatkov iz prvega
odstavka tega člena. Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še deset
let po dosegu namena iz prvega odstavka tega člena in se nato arhivirajo v
skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. Podrobneje se vodenje
evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve.«
3. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilu 9. točke ob koncu doda »v sprejemni
državi«, 10. točka se črta, 11. točka pa postane nova 10. točka.
4. člen
V 51. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Pravice iz prvega in drugega odstavka tega člena ima tudi oseba, ki je pred
odhodom diplomata v tujino z njim živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki
je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo.«
5. člen
V 62. členu se na koncu prvega odstavka dodajo novi stavki, ki se glasijo:
poročevalec, št. 51
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»Izkaznice se izdajajo tudi dolžinskim članom oseb iz prejšnjega stavka. Izkaznice
so javne listine, ki izkazuje istovetnost in posebni status imetnika. Izkaznice se
izdajo z veljavnostjo do štirih let, vendar ne dlje od veljavnosti potnega lista
imetnika.«
V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Izkaznica vsebuje naslednje podatke: osebno ime imetnika, datum in kraj rojstva
imetnika, državljanstvo, funkcijo imetnika, naziv predstavništva, lastnoročni podpis
imetnika, fotografijo imetnika, datum izdaje izkaznice, datum izteka veljavnosti
izkaznice in številko izkaznice.«
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: .
»Enako velja za družinske člane oseb iz prejšnjega stavka«.
6. člen
Za 62. členom se doda novi 62a. člen, ki se glasi:
(Vloga za izdajo izkaznice in evidenca)
»Vloga za izdajo Izkaznice iz prejšnjega člena se vloži na predpisanem
obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
1. naziv predstavništva;
2. osebno ime;
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
4. datum in kraj rojstva;
5. spol;
6. državljanstvo;
7. funkcijo ter datum prihoda v državo In datum nastopa funkcije;
8. osebno stanje in število družinskih članov;
9. vrsta, številka in veljavnost potnega lista;
10. številka in veljavnost vizuma;
11. datum in kraj vloge.
Vlogi je potrebno priložiti fotografijo predpisane velikosti. V vlogi je potrebno
navesti resnične podatke.
Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih izkaznicah ministrstvo za zunanje
zadeve vodi in vzdržuje evidenco o izdanih Izkaznicah, ki vsebuje:
1. podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena in prvega odstavka tega
člena;
2. podatke o Izgubljenih, pogrešanih in ukradenih izkaznicah.
Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let po prenehanju
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veljavnosti izkaznice in se nato arhivirajo v
arhivska gradiva in arhive.

skladu z zakonom, ki ureja

Podatke iz evidence o izdanih izkaznicah lahko uporabljajo delavci ministrstva
za zunanje zadeve za opravljanje nalog s svojega delovnega področja,
uporabljata pa jih lahko tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, In
ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za izvrševanje z zakonom določenih
nalog. Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena sme uporabljati podjetje
ali organizacija, ki jo za izdelavo izkaznic pooblasti minister za zunanje
zadeve; uporablja jih samo za potrebe vpisa podatkov na izkaznice in jih mora
v 30 dneh po uporabi uničiti.
Podrobneje se izdaja izkaznic, vsebina obrazca izkaznice in vodenje evidence
uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve.«
7. člen
V 71. členu se v prvem odstavku za besedilom »pred podpisom« doda vejica.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »k v pobudi« nadomesti z besedilom
»ki v pobudi«, za besedilom »ali vprašanje z materialnimi posledicami« pa se doda
vejica.
8. člen
V 92. členu se črta:
- v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »v kolikor izpolnjujejo pogoj
delovnih izkušenj, ki se zahteva za določen diplomatski naziv«;
- v alinejah zahtevani pogoji delovnih izkušenj pri vseh diplomatskih nazivih, ki so
' navedeni v oklepaju;
- drugi odstavek.
V prvem odstavku se besedilo »svetovalec I.« nadomesti z besedilom »prvi
svetovalec«.
9. člen
Prvi in drug) odstavek 94. člena se nadomestita z naslednjim besedilom:
»Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o zunanjih .
zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1), njegovo III. poglavje pa se še naprej
uporablja do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih.
Določbe III. dela tega zakona se uporabljajo od dne, ko se začne uporabljati
zakon o javnih uslužbencih.«
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Poročilo

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VRTCIH Z

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA

(ZVrt-B)
- skrajšani postopek - EPA 840 - III
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbora l;uliuro. šolstvo, mladino, znanost in iptm
Številka: 601-01/90-1/20
Ljubljana, 2. julija 2003

EPA 840-III

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
kot matično delovno telo naslednje

k predlogu Zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o vrtcih (ZVrt-B)
■ skrajšani postopek -

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 22. redni seji
1. julija 2003 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vrtcih, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
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Kolegij predsednika državnega zbora je na svoji 63. redni seji 21. maja 2003
odločil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku.

Predstavnik predlagatelja je podal dopolnilno obrazložitev členov in
povedal, da so pri pripravi zakonskega predloga sodelovali s Skupnostjo
občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije.
Predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije je predstavil mnenie
Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti, v
katerem Komisija predlog zakona podpira kot koristnega in potrebnega, hkrati
pa podaja konkretno pripombo k 2. členu, naj bi bila uporaba fleksibilnega
normativa za določanje števila otrok v posameznem oddelku možna le
izjemoma in še to le za določeno časovno obdobje.
Predstavnica Zakonodajno pravna službe je predstavila pisno mnenie
Zakonodajno pravne službe.
Pri tem je poudarila, da se s predlagano novelo dodaja nov drugi odstavek 17.
člena, kar pa ni upoštevano pri 53. členu osnovnega zakona, ki določa
sankcije. Hkrati je opozorila na določbo novega zakona o prekrških, da je
treba obstoječe prekrške uskladiti z novim zakonom o prekrških.
Opozorila je še na pripombo k 10. členu, v katerem je prehodna določba
združena s končno, kar so člani odbora upoštevali s sprejemom dveh
amandmajev.
Člani odbora so pri obravnavi vloženih amandmajev razpravljali o možnosti
povečanja fleksibilnosti normativa števila otrok v skupini. Nekateri so menili,
da bi z večjo fleksibilnostjo omogočili dostop do vrtca večjemu številu otrok
(tako s prostorskega kot finančnega vidika), drugi pa so temu nasprotovali, saj
bi se s tem raven kvalitete vrtčevskih programov in varstva otrok močno
zmanjšala.
V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, ali bo z 8. členom zakonskega
predloga Še zagotovljena enakopravnost javnih in zasebnih vrtcev na
področju financiranja s strani države in lokalnih skupnosti. Predstavnik
predlagatelja je zagotovil, da se položaj zasebnih vrtcev s to spremembo ne
poslabšuje.
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V nadaljevanju je Odbor
1. sprejel amandmaje
- PK LDS, PS ZLSD, PS SLS, PS DeSUS k 3., k 4., k 7. in k 8. členu,
- amandma poslanca Jožeta Tanka k (drugemu odstavku) 2. člena;
2. ni sprejel
- amandmajev PS SMS k 2. in k 5. členu,
- amandmajev poslanca Jožeta Tanka k (prvemu odstavku) 2. člena, k
6. in k 8. členu,
- amandmaja PS SLS k 8. členu;
3.

ni glasoval o amandmaju skupine poslancev s prvopodpisanim
Valentinom Pohorcem k 4. členu, ker je bil vložen v nasprotju z 132.
členom PoDZ in je zato brezpredmeten;

4. sprejel svoje amandmaje

k 6. členu
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
"V tretjem odstavku 32. člena se besedilo "na podlagi mnenja pristojnega
davčnega organa ali socialne službe" nadomesti z besedilom "na podlagi
podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za
socialno delo".".
Obrazložitev:
Druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski položaj družine, so razvidna
iz podatkov, zbranih v uradnih evidencah, ki jih vodi pristojni davčni organ ali
center za socialno delo. Zato se s predlaganim amandmajem dosedanje
besedilo, ki predvideva pridobivanje mnenja o drugih dejstvih in okoliščinah,
nadomesti s pridobivanjem podatkov o teh dejstvih. Tako se zakon vsebinsko
uskladi s področnimi predpisi, s katerimi so vzpostavljene posamezne
evidence, ki jih vodijo pristojni davčni organi ali centri za socialno delo.
k 10. Členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
"Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1.9.2003, določba 5.
člena tega zakona pa s 1.1.2005."

Z amandmajem se odlog uporabe posameznih določb določa kot samostojna
prehodna določba.
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za novi 1Q.a člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
"10. a člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.".
Obrazložitev:
Z amandmajem se vacatio legis določa kot samostojna končna določba.

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj
in jih sprejel.
Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je Odbor določil
besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila.

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf
Moge.

Svetovalka
Marija Pečjak Ferlež , l.r.
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96 in 44/00) se v petem odstavku 14. člena za
besedo "opremo* postavi pika ter črta besedilo "ter merila za vrednotenje materialnih
stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo".

2. člen
V 17. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere
In položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število
otrok v oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za
največ dva otroka v oddelku."
V 17. členu dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se mu na
koncu doda stavek, ki se glasi:
"Sočasno prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s
sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov."
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

3. člen
V 21. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
"Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora z občinsko upravo občine,
ustanoviteljice uskladiti vse tiste elemente, ki imajo finančne posledice za
zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja".

4. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
"28.a člen
(zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa)
Sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za
izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu
zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica."
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5. člen
Na koncu prve alinee prvega odstavka 29. člena se doda besedilo, ki se glasi:
"in polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v
oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo soglasje
tudi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo,"

6. člen
V 32. členu se v drugem odstavku besedi "denarni dodatek" nadomestita z
besedami "denarna socialna pomoč" in na koncu odstavka doda novi stavek,
ki se glasi:
"To velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34.
člena tega zakona."
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo "na podlagi mnenja pristojnega
davčnega organa ali socialne službe" nadomesti z besedilom "na podlagi
podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za
socialno delo".

7. člen
Za 32. členom se dodata novi 32.a in 32.b člen, ki se glasita:

"32.a člen
(premoženje)
Kot premoženje družine pri določitvi plačil staršev se po tem zakonu šteje vse .
premično in nepremično premoženje, s katerim razpolaga družina.
Kot premoženje se po tem zakonu ne upošteva:
- stanovanje, v katerem živijo starši In ki ga zakon določa kot primemo
stanovanje,
• predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen
gotovina iz pete točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur.l.RS, št.
51/98, 72/98 - sklep US, 11/99 - odi. US in 75/02),
• osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač in
- premoženje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju dohodka
staršev oziroma družine.

32.b člen
(posledice neplačevanja staršev)
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Če iz evidence plačil staršev iz 45. člena tega zakona izhaja, da so obveznosti
plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem
otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih
neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od
dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo
poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za
izterjavo neporavnanih obveznosti.
Sodišče in drugi pristojni organi morajo postopke za ugotovitev In izterjavo
neporavnanih obveznosti iz tega člena zakona obravnavati prednostno in
hitro."

8. člen
V prvem odstavku 34. člena se v besedilu tretje alinee za besedo "vzgojitelje"
doda besedilo "in pomočnike vzgojiteljev".
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
"Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti iz drugega odstavka
28. člena tega zakona. Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za
posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega
programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti, zmanjšana za znesek,
ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena zakona,
če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega
otroka 85 % teh sredstev.
Za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka tega člena vodi zasebni vrtec
evidenco iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, podatke iz te evidence pa
posreduje lokalni skupnosti, ki je po tem zakonu dolžna zasebnemu vrtcu
zagotavljati javna sredstva.
V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca, se obseg,
sredstev iz tega člena, izračuna na podlagi povprečnih kazalcev, ki veljajo za
območje Republike Slovenije in jih pred začetkom šolskega leta objavi
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo."

9. člen
Pogodbe o financiranju, ki so jih zasebni vrtci sklenili z lokalnimi skupnostmi pred
uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbo prejšnjega člena, najkasneje do 1. 9.
2004 v skladu z izvršilnim predpisom iz drugega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Ur.l.RS, št. 12196 in 44/00).
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10. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. 9. 2003, določba S. člena
tega zakona s 1.1. 2005.

10.a člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Poročilo

K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
PRAVILNIKA 0 MERILIH IN POGOJIH ZA

UPORARO SREDSTEV FUNDACIJE ZA
FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

V REPUBLIKI SLOVENIJI (OdPSFS-R)
- enofazni postopek - EPA 879 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za kulturo, tolslvo, mladino, zimnosl in ipoH
EPA 879-111
Številka:
Ljubljana,

412-01/96-20/16
2.7.2003

Na podlagi 42. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje
Odbor DZ za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo
naslednje

k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(OdPSFS-B)
- enofazni postopek -

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji seji dne 1.7.2003
obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Pri delu Odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport ter Zakonodajno-pravne službe.
Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika skladnosti
z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno tehničnega vidika ugotavlja, da je
akt pripravljen v takšni meri, da nanj nima pripomb.
Andrej Brvar, predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da bodo po
mnenju Sveta fundacije za šport, spremembe in dopolnitve Pravilnika pomembno
prispevale k učinkovitejšemu financiranju slovenskega športa. V preteklem obdobju
je Fundacija ugotavljala, da bi lahko na določenih področjih dosegla večje učinke z
dejavnejšo politiko financiranja, zato poglavitne rešitve spremembe pravilnika
opredeljujejo nove možnosti financiranja s strani Fundacije. Le-te so skladne s
spremenjenimi pogoji delovanja izvajalcev letnega programa Fundacije.
Po krajši razpravi je Odbor sprejel naslednja
SKLEPA
1.

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije, da po končani obravnavi sprejme naslednji
SKLEP:
Državni zbor Republike Slovenije dsge soglasje k spremembam in
dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

2.

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport predlaga, da se na 28.
sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki se bo pričela 9. julija 2003,
kot točko dnevnega reda uvrsti tudi: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji.

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge.

Uroš Pirnat
Podsekretar DZ
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Poročilo

K PREDLOGU ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA 0 PROGRAMU
PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN
STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2003 IN
2004 Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM ODLOKA
• EPA 854 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor zn finance in monetarno politiko
Številka: 411-01/01-68/9
Ljubljana, 1.7. 2003

EPA 854 - III

Na podlagi 42. in 171. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor Državnega
zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo
naslednje

Poročilo
k predlogu odloka o spremembah In dopolnitvah odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na
49. nujni seji, dne 1. 7. 2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004, ki ga je Državnemu zboru Republike
Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

3. julij 2003
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Odbor je predloženo novelo odloka obravnaval na podlagi pisnega zaprosila Vlade
Republike Slovenije z dne 30. 6. 2003, da bi odbor obravnavo tega akta opravil še
pred sejo Kolegija predsednika državnega zbora za pripravo sklica julijske seje
zbora. S tem bi bilo namreč omogočeno, da državni zbor predlog odloka sprejme že
na julijski seji, saj bi sicer prišlo do skoraj trimesečnega zamika odprodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja, za katerega državni upravni organi
ocenjujejo, da za njihovo delovanje ni več potrebno oziroma ne ustreza več namenu
uporabe in ga je racionalno odprodati.
Seji odbora so prisostvovali
Zakonodajno-pravne službe.

predstavniki

Vlade

Republike

Slovenije

in

Odboru je bilo predstavljeno ustno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki
ugotavlja, da so v predloženem novem besedilu novele odloka, tako, kot navaja
vlada, vključeni tako predloga dveh odlokov z dne 16. 5. 2003 in 2. 6. 2003 kot tudi
predlog sprememb in dopolnitev programa prodaje in/ali zamenjave državnega
stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih
sredstev) za leto 2003 in 2004, katerega uporabniki so pravosodni organi, z dne 27.
5. 2003. Poleg tega pa Zakonodajno-pravna služba ugotavlja, da je v novo
predloženem odloku zajeto tudi dodatno stvarno premoženje, zato ne gre zgolj za
nadomestitev oziroma zgolj za združitev vseh doslej predlaganih gradiv, ampak tudi
za povsem nove dopolnitve z vključitvijo novega premoženja. Zajeta so tako
prevozna sredstva kot tudi nepremičnine, in sicer zemljišča in gradbeni objekti, pri
čemer je s formalno-pravnega vidika potrebno ugotoviti, da je ta dopolnitev podana
kot celota in se ne vgrajuje v veljavno besedilo odloka. Predstavitev predlaganih
dopolnitev bi morala biti podana po posameznih uporabnikih, torej po ministrstvih, ki
so bili predlagatelji teh dopolnitev, in ne kot dopolnitev v celoti. Drugo, tudi
pomembno vprašanje se nanaša na obrazložitev predloženega odloka. Le-ta je silno
skopa, tako za celoten predlog odloka kot še posebej za predlagano dodatno
vključitev dodatnega premoženja, kot je vsebovana v prilogi v Tabeli programa
odprodaje državnega premoženja 2003/2004. Glede na to, kateri objekti so vključeni
v predlagano dopolnitev prodaje stvarnega premoženja, bi bilo potrebno podati
obsežnejšo obrazložitev, zlasti glede namena prodaje in načina ugotavljanja
vrednosti objektov. Glede na dosedanjo obravnavo predloga za prodajo objekta Vile
Bled, ki je bil posebej izpostavljen že v osnovnem besedilu predloga odloka,
obravnavanega ob sprejemanju proračuna ob koncu preteklega leta, in glede na
takratno oceno matičnega odbora o neustrezni pripravljenosti takšnega predloga,
zaradi česar je bil ta predlog tudi izključen iz takratnega besedila odloka, je v sedaj
predloženem odloku objekt Vile Bled ponovno vključen v priloženo tabelo. Ob tem pa
ta problematika ni ponovno izpostavljena oziroma na kakršenkoli način obrazložen
ponoven predlog za prodajo tega objekta.
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Še pred pričetkom obravnave predložene novele odloka je predsedujoči prisotne na
seji seznanil s postopkom obravnave predloga odloka na seji odbora. Ob tem je
poudaril, da bo odbor ob tem sledil dosedanji praksi pri obravnavi nekaterih aktov
državnega zbora v enofaznem postopku, ki jo je državni zbor že prevzel in bo veljala
tudi v bodoče, pri čemer obravnava tovrstnih aktov poteka po analogiji
zakonodajnega postopka. Tako so bili člani odbora obveščeni, da bo na podlagi
morebitnih sprejetih amandmajev odbora pripravljen dopolnjen predlog odloka, ki bo
sestavni del poročila odbora.
V okviru splošne razprave je odbor največ pozornosti namenil ponovnemu predlogu
vlade za odprodajo objekta Vile Bled ter nekaterim predlogom za prodajo finačnega
premoženja oziroma kapitalskih deležev države v posameznih, zlasti hčerinskih
podjetjih, predvsem z vidika namena njihove prodaje ter vprašanja zagotovitve
socialne varnosti zaposlenih v teh podjetjih.
V dodatni obrazložitvi predloga za prodajo Vile Bled je predstavnik Vlade Republike
Slovenije poudaril, da ta objekt predstavlja premoženje države, ki ni več ekonomsko
upravičeno. Objekt je sicer namenjen izvajanju hotelskih storitev najvišjega razreda
in s takšnim objektom, ki bi lahko služil v protokolarne namene, država nima nobenih
načrtov kot tudi ne vizije v primeru vrnitve objekta državi s strani sedanjega
najemnika. Cenitev objekta je bila opravljena po strokovnih kriterijih, njena vrednost
pa nižja od izkazane v predloženem odloku, ker je po oceni vlade na dražbi mogoče
iztržiti višjo ceno od izhodiščne, ki jo pač predstavlja v programu prodaje premoženja
zapisana vrednost. V primeru realizacije prodaje objekta pa bo itak potrebno izvesti
njegovo ponovno cenitev.
V zvezi s prodajo finančnega premoženja države" je predstavnik Vlade Republike
Slovenije poudaril, da končni cilj prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih in
bankah ni le polnjenje državnega proračuna, temveč vlada pri tem zasleduje tudi
notranje in zunanje strateške cilje, torej razmerje med tehnološkim razvojem in
razvojem zaposlovanja v podjetjih in bankah ter zagotavljanje dolgoročno stabilnega
tržnega položaja podjetij in bank. Šele po presoji t. i. mehkih ciljev pa je zasledovan
tudi kriterij čistega finančnega izplena prodaje finančnega premoženja države.
V razpravi odbora je bilo ob izraženih pripombah glede nekaterih pomanjkljivosti
predloženega akta izraženo tudi mnenje, da očitno tudi državni zbor ni zastavil
dovolj jasnih zahtev vladi za predložitev celovite dokumentacije oziroma v zvezi z
obličnostjo in načinom predložitve tovrstnih dokumentov.
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Poudarjeno je bilo tudi dejstvo, da je treba postaviti enotna pravila igre za prodajo
deležev v podjetjih, kjer je vlada neposredni oziroma posredni lastnik, saj sicer
prevelik manevrski prostor omogoča izigravanje pravil. Poleg tega državni zbor
odloča o prodaji starih avtomobilov, brez njegove vednosti pa se odvija prodaja
precej pomembnejšega državnega premoženja. Predstavnik vlade je ob tem
poudaril, da določena zmeda izhaja iz zakona o javnih financah in je torej posledica
uveljavljenega sistema. Po eni strani tako državni zbor dejansko odloča o starih
avtomobilih, po drugi strani pa ne odloča naprimer o prodaji bank. Vlada je tako
prisiljena ravnati inovativno in vedno znova oblikovati predloge dopolnitev programa
prodaje premoženja. Verjetno bo zato v prihodnosti predlagala ustrezno spremembo
zakonodaje na tem področju, da bo državni zbor dejansko odločal o pomembnih
zadevah. Hkrati pa naj bi državni zbor na podlagi sedanje ureditve vladi vendarle
omogočil, da tekoče gospodari s tovrstnimi zadevami v njeni pristojnosti. Vsak
časovni odlog prodaje premoženja namreč povzroči le padec njegove cene.
Ob izraženih stališčih predstavnika vlade je bilo v odboru opozorjeno na potrebno
sistematično ter čimprejšnjo rešitev tega problema. Zato je bil podan predlog, da
odbor vlado zadolži za pripravo predloga zakona o prodaji državnega premoženja že
do jesenskega zasedanja državnega zbora. Predlog takšnega zakona je vlada
predložila v obravnavo državnemu zboru že v prejšnjem mandatu, vendar ge je
potem umaknila. Problematiko prodaje državnega premoženja zato ureja zakon o
javnih financah, kar je mogoče oceniti tudi kot delno napako.
Ob vseh izraženih pomislekih glede vsebine predloženega odloka pa je
predstavnica Zakonodajno-pravne službe kljub vsemu poudarila dejstvo, da gre za
akt državnega zbora, ki mora imeti vse elemente, kot jih imajo drugi akti, ki jih
sprejema državni zbor, zlasti pa mora imeti tudi obrazložitev. In glede na naravo
tega akta manjka resna obrazložitev prav za dodatno predlagani del prodaje
premoženja, k prvotno predlaganemu gradivu vlade, ki ga vlada s tem predlogom
akta nadomešča. Že v svojem pisnem mnenju k predhodno predloženemu gradivu je
Zakonodajno-pravna služba posebej opozorila na vprašanje v zvezi s predlogom
prodaje določenega deleža pri družbi VGP Soča Nova Gorica, d. d. Iz obrazložitve je
bilo razvidno le to, da je to podjetje opravljalo gospodarsko javno službo. Ko se del
premoženja države proda, pa se sploh ne pojasni vprašanja, ali bo to podjetje še
opravljalo gospodarsko javno službo, in če ne, kdo bo to službo opravljal. Seveda je
vprašanje tovrstnih subjektov posebej izpostavljeno in posebej obravnavano tudi v
zakonu o javnih financah, ki posebej ureja način prodaje državnega premoženja.
Tem vprašanjem bi bilo torej treba nameniti posebno pozornost. Določeni objekti
zahtevajo posebno obrazložitev oziroma posebno predstavitev glede ciljev in
namena, ki se zasleduje za vsako posamezno prodajo. Drugo pa je seveda
vprašanje, ali je glede na vrednost, ki je predlagana v posamičnem primeru prodaje
res primemo, da se državni zbor obremenjuje prav z vsako prodajo do določene
vrednosti.
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V okviru razprave in glasovanja o posameznih delih predložene novele odloka
in amandmajih je odbor oblikoval in sprejel naslednji
amandma:
Napovedno besedilo na začetku 1. dela besedila odloka se spremeni tako, da se
glasi:
"1.
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/2002) se v podpoglavju 2.5 Kapitalske naložbe
države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in 2004 z obrazložitvami po
posamezni kapitalski naložbi, v točki 2.5.1., v tabeli 3 za 21. zaporedno številko
dodajo nove zaporedne številke in besedilo, ki se glasi:"
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila na potreben redakcijski
popravek naslova priloge, ki bi se pravilno glasil: "Dopolnitev programa odprodaje
državnega premoženja 2003/2004". Odbor ob tem ni sprejel svojega redakcijskega
amandmaja, temveč je Zakonodajno-pravno službo pooblastil za ustrezen
redakcijski popravek naslova pdloge ob pripravi končnega besedila odloka

Odbor je po zaključku obravnave predloženega odloka ob upoštevanju predloga,
podanega v razpravi odbora, sprejel tudi naslednji
sklep:
Odbor za finance in monetarno politiko predlaga Vladi Republike Slovenije, da
do jesenskega zasedanja državnega zbora pripravi in državnemu zboru v
obravnavo posreduje predlog zakona o prodaji državnega premoženja.
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Odbor je ob glasovanju o 1., 2. in 3. delu predloženega odloka vse dele podprl.
Glede na sprejeti amandma na seji odbora je pripravljen dopolnjen predlog odloka
kot sestavni del tega poročila.
***
Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Ciril Pucko.

Podsekretarka DZ
Mojca Marn Čepuran I. r.
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DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PROGRAMU PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA ZA LETI 2003 IN 2004

Na podlagi prvega odstavka 80.Č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka
171. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004

1.
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št 118/2002) se v podpoglavju 2.5
Kapitalske naložbe države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in 2004
z obrazložitvami po posamezni kapitalski naložbi, v točki 2.5.1., v tabeli 3 za 21.
zaporedno številko dodajo nove zaporedne številke in besedilo, ki se glasi:"
Za
9.
it
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SKUPAJ (brez 17)
od tega:
• neposredno v las« RS
• posredno v lasti RS

483.33».<01
47t.778.f74
IJO.I2I

V Opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove opombe, ki se glasijo:
»«4* Kapitalske naložba v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom Borovnik
d.o.o., PIL d.o.o. In Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v
lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.
*5* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike
Slovenije, pač pa v lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44
%), TDR d.o.o. Ruše v višini 372.49S delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic d.d. v višini
348.696. t
V točki 2.5.2 se dodajo nove podtočke od 2.5.2.14. do 2.5.2.21., ki se glasijo:
»2.5.2.14. SOČA VGP d.d.
Republika Slovenija ima po izvedeni prisilni poravnavi, katere sklep o potrditvi
je postal pravnomočen dne 12.02.2003, v lasti 47.131 delnic oziroma lastniški
delež v višini 38,25 %. Družba za prihodnje pozitivno poslovanje potrebuje
strateškega partnerja, ki bo sposoben pridobivati posle in financirati potrebne
Investicije. Nekaj potencialnih strateških partnerjev je že evidentiranih. Za
prodajo se predvideva 16.018 delnic Republike Slovenije, kar predstavlja 13%
delnic v celotnem kapitalu, pri čemer bo 25,25 % delnic ostalo v lasti
Republike Slovenije, saj družba opravlja javno gospodarsko službo. Prodaja se
bo poskušala izpeljati skupaj s KAD, zaradi doseganja boljših učinkov.
2.5.2.15. PUH d.d.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več gospodarske javne
službe s področja urejanja hudournikov saj so njene dejavnosti zlasti
komercialne narave kot na primer: splošna gradbena dela, izolacijske dela,
dajanje gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in sondiranje, prostorsko in
krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Republika Slovenija
predlaga, da se njen delež v višini 40% proda.
2.5.2.16. Fortuna d.o.o. Trbovlje
Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS z dne 27.11.1996
pridobila status Invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so fizično varovanje,
tehnično varovanje, čiščenje prostorov, prevozi oseb in pošiljk, izdelava
napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in vzreja divjih zajcev. Njene
reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, hiter odziv na želje
kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično
varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje
za izvajanje čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje
deleža storitev in izdelkov za kupce in naročnike, posodobitev podjetja z
poročevalec, št. 51

94

3. julij 2003

[IEL0VNA TELES/
ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO

boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje zadostnega števila delovnih
mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji zaradi enotnega
nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju. Republika
Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.17. Gratexd.o.o.
Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega
agregata, kurivoprodaja, projektiranje in tehnično svetovanje (SVD in požarna
varnost). Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost
in tradicija, sodobna tehnologija pridobivanja peskov, končana razširitev
separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h, končana investicija
avtomatskega postrojenja za fino predelavo kamnitih agregatov (pod 1mm),
prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati
ZAG za vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in
strojev za pridobivanje kamnitih agregatov, pridobivanje dovoljenj in nakup
zemljišč za nadaljnji razvoj kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših
frakcijah peskov. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.18. Kamnolom Borovnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik, d.o.o. so proizvodnja in prodaja
gramoza in peska, storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem,
prodaja in sortiranje premoga-trgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in
varnostne opreme, računovodske storitve in dajanje prostorov v najem. Vizija
družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov, posodabljanje
odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z
namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne
prednosti so dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobilnico,
konkurenčne cene, tradicija in sodobna tehnologija pridobivanja peskov.
Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.19. PIL d.o.o.
Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje
poslovnih prostorov. Vizija družbe je postati celovit ponudnik kakovostnih
storitev, zagotavljanje konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko
posodabljanje. Njene reference in konkurenčne prednosti so dokončane
naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost, zanesljivost in hiter odziv
na želje kupcev. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.20. Toplarna Hrastnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in
prodaja toplotne energije, proizvodnja električne energije, montaža ogrevalnih,
vodovodnih, plinskih in elektro-lnstalacij ter dimnikarstvo. Vizija družbe je skrb
za okolje in ponudba celotne energetske oskrbe v širši okolici, vzdrževanja in
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saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma montaža novih, neodvisno od
vira (daljinsko ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in konkurenčne
prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih in poslovnih
objektov v občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno)
pridobivanje toplotne in električne energije, pomemben prispevek k
zmanjšanju onesnaževanja zraka z žveplovim dioksidom in dimom v občini
Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega ogrevanja v stanovanjskih
blokih v občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij • ogrevanje, plinovod,
vodovod, prezračevanje v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani, trgovini
SPAR v Hrastniku ter v športni dvorani Oolanka na Dolu pri Hrastniku.
Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.21. TDR-Metalurgija d.d.
Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo (prvi agregati so bili
postavljeni leta 1918). Njen razvoj je baziral na ceneni električni energiji reke
Drave. Skozi desetletja je tovama razvila proizvodnjo številnih, predvsem
elektrotermičnih produktov (ferozlitine za jeklarne, zlitine za livarne), poleg
tega pa tudi produkte za kemično industrijo (kalcijev karbid, tehnične pline) za
področje nekovin (elekrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila
preko 60% tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo njen obstoj. Dosedanji lastniki
so iskali ustrezne rešitve. Tovama je v tem procesu razpadla na posamezne
programe, ki so dobili nove lastnike (tehnični plini, korund, agrokemija,
nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so šli v stečaj.
Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v
metalurških obratih) so bili v tem procesu združeni v družbo TDR-Metalurgija.
Ta je morala svoja izgubljena tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih
zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč dovolj kvalitetni in
sorazmerno lahko prodajljivl. Poslovanje je urejeno po standardih ISO 9001.
Dokler je družba uspela zagotavljati sorazmerno ugodno ceno električne
energije - primerljivo s konkurenčnimi proizvajalci - je kazalo, da bi lahko
samostojno preživela. Nekaj let po prisilni poravnavi je uspela pozitivno
poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za prepotrebne tehnološke
posodobitve, za razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in za
naložbe v razvoj novih tržišč.
V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v resne težave, ki se kažejo v
visoki izgubi, oteženi likvidnosti In posledično v njeni nesposobnosti
investiranja v nove, energetsko manj zahtevne produkte Pokazalo se je, da ima
družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi prodaje po delih in s tem
povezane izgube nekaterih energetsko manj zahtevnih proizvodnih programov,
je metalurška dejavnost padla v še večjo odvisnost od cene električne
energije. Ob sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga in ob
rastočih trendih cene električne energije, se bo poslovni položaj družbe še
zaostroval.
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Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti obstoj družbe in njen
nadaljnji razvoj najuspešneje v njeni navezavi na močnejšega strateškega
partnerja, ki bi družbi s svojimi izkušnjami, tehnološkim znanjem in
močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in restrukturiranju
sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje stopnje predelave
(da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji omagal k
bistveno večjemu obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer
kapitalsko zelo intenzivna družba, zmogla obvladovati visok nivo njenih fiksnih
stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno ustvarjati dobiček. Prodaja
večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega interesa nekaterih
poslovnih partnerjev.«

2.
V 3. poglavju Program prodaje stvarnega premoženja države za leto 2003 in leto
2004 se
tabela »Program odprodaje premoženja 2003/2004« nadomesti z novo tako, da se
glasi:

Nerealizirane
prodaje preteklih let

Leto 2003

Skupaj pretekla
leta in leto 2003

Leto 2004

v SIT

v SIT

v SIT

v SIT

Skupaj prevozna
sredstva

13.671.792,00

103 503.897,00

117.175.689,00

67.252.000,00

Skupaj oprema, brez
prevoznih sredstev

8 364.802,00

6.095.111,82

12.459 913.82

1.830.000,00

Skupaj druga
osnovna sredstva

6.500.000,00

1.731.000,00

8.231.000,00

1.000.000,00

Skupaj zemljiiča

59 461.600,20

1.235 221 541,88

1.294.683 142,08

30.000.000,00

Skupaj zgradbe in
prostori

5.119.496.070,29

4.036.624.905,21

9 156.121.575,50

3.876.897.076,15

Skupaj

5.205.494 864,49

5.383 176 455,91

10 588 671.320,40

3.976.979.076,15

V tabeli iz priloge »Program odprodaje državnega premoženja 2003/2004« se
izvršijo spremembe in dopolnitve, ki jih določa tabela »Dopolnitev odloka o
programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in
2004«, ki je v prilogi tega odloka.
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3.
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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