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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 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

n* 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročnik" 

dn" 

Uredništvo PoročeVi ,a|C« 



p|,edlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARNOSTI CESTNEGA 

PROMETA (ZVCP-1A) 

" krajšanj postopek - EPA 120 - IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

lyA: 2005-1711-0003 
^'evilka: 00717-4/2005/7 
Mubljana, 10.02.2005 

^'atJa Republike Slovenije je na 10. redni seji dne 10.2.2005 
a°ločila besedilo: 

PREDLOGA zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa, 

P ?a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

p°stopku. 

\ Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
v 6Publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

°Polnitvah zakona o varnosti cestnega prometa obravnava 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe 

in dopolnitve predloga zakona. Spremeni se samo 24. členov, 
ki se vsebinsko nanašajo predvsem na postopke registracije 
motornih in priklopnih vozil in so povezani z ukinitvijo prometne 
nalepke ter nove uvedbe podaljšanja prometnega dovoljenja. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

S^dlog ZAKONA O SPREMEMBAH 

vlb 0LNITVAH ZAK0NA 0 

hf*N0STI CESTNEGA PROMETA 

UVod 

°£Ena stanja in razlogi za sprejem 
*pRemembe zakona 

*kon n 
i varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 

Cri^l J6vaniu: ZVCP-1) je bil sprejet v Državnem zboru 9.7.2004, 
5 '9 Velia,i 13 8.2004. V postopku sprejemanja zakona je bil an tudi pravni red Evropske unije. 
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V XI. poglavju ZVCP-1 »Vozila« je v določbah, ki določajo pogoje 
za udeležbo vozil v prometu predpisana tudi prometna nalepka, 
ki je eden izmed pogojev za udeležbo vozil v prometu. Prometna 
nalepka po ZVCP-1 nadomesti nalepko za tehnični pregled vozila, 
kar je zgolj terminološki popravek. 

Nalepka za tehnični pregled motornih in priklopnih vozil je bila 
prvič predpisana v določbah 174., 176., in 188. člena Zakona o 
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/ 
02, 67/02, v nadaljevanju ZVCP), kije stopil v veljavo 01.05.1998. 
Nalepke so se začele izdajati 01.12.2001. Nalepka za tehnični 
pregled je označevala čas, za katerega je bil opravljen tehnični 
pregled vozila, čas, za katerega je plačano povračilo za uporabo 
cest, ter čas, za katerega ima lastnik vozila sklenjeno zavarovalno 
pogodbo za avtomobilsko odgovornost. Enako vsebino označuje 
tudi prometna nalepka, ki je predpisana z ZVCP-1. 
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Z izdajanjem nalepk za tehnični pregled so se pričele pojavljati 
težave pri izvajanju določb zakona in podzakonskih predpisov. 
Uvedba je povzročila podražitev registracijskih postopkov, precej 
nevšečnosti lastnikom vozil zaradi dolgih čakalnih vrst pred okenci 
registracijskih organizacij in povzročala dodatne stroške državi 
ter prinesla dodatne težave pri izvajanju teh določb. 

Zaradi vseh navedenih težav je bil podan predlog za spremembo 
ZVCP (Uradni list RS, št. 30/98,61/00,21/02 in 67/02). Predlagatelj 
zakona je predlagal najboljše možne rešitve glede na dane 
okoliščine v zvezi z izvajanjem določb o pogojih za udeležbo 
vozil v cestnem prometu, registracije vozil in tehničnih pregledov 
vozil. Pri pripravi omenjenih določb zakona je predlagatelj sledil 
predvsem cilju, da čim bolj poenostavi postopke izdaje prometne 
nalepke, prometnih potrdil in registracije vozil. Eden od 
pomembnejših ciljev je bil približati uporabnikom storitve registracije 
vozil, zato je bilo s spremembo določil za registracijo vozil 
omogočeno, da jo poleg upravnih enot in organizacij, pooblaščenih 
za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo tudi 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki se 
ukvarjajo s prodajo vozil. Postopek registracije vozila ni več vezan 
na prebivališče oziroma sedež lastnika vozila, zato je mogoče 
vozilo registrirati pri katerikoli registracijski organizaciji v Republiki 
Sloveniji. ZVC P-1 je spremenil tudi vsebino registrskih tablic, zaradi 
ukinitve krajevne pristojnosti in z vstopom RS v EU. Za nove 
registrske tablice je predpisano, da ne vsebujejo več oznak 
registracijskih območij in grbov občin - celotno območje RS je 
postalo eno registrsko območje. ZVCP-1 v 195. členu predpisuje, 
da registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike 
Slovenije (ki je v skladu z Uredbo Sveta Evrope št. 2411/98 z dne 
3.11. 1998 in se neposredno uporablja) in registrsko označbo, ki 
jo sestavlja kombinacija številk in črk oziroma kombinacija črk. 
Predpisan je tudi prostor, ki je predviden za grb Republike Slovenije 
in prometno nalepko. Določbe, ki se nanašajo na vsebino 
registrskih tablic se morajo pričeti uporabljati v enem letu od 
uveljavitve ZVCP-1 (13.8.2005). 

Dne 01.01.2005 so se pričele uporabljati določbe ZVCP-1, ki v 
190. členu določa, da smejo biti v cestnem prometu motorna in 
priklopna vozila, če so registrirana in imajo prometno potrdilo 
oziroma veljavno prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo 
ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo, so označena 
s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki so izdane 
za njihovo označitev in označena z veljavno prometno nalepko. 
Nova prometna nalepka se izda za čas veljavnosti tehničnega 
pregleda in čas za katerega so sklenjene oziroma poravnane 
vse predpisane obveznosti. Po ZVCP-1 sta institut prometne 
nalepke in registracije vozila ločena, saj 194. člen ZVCP-1 ne 
določa prometne nalepke kot pogoj za registracijo vozila. 
Prometno nalepko izdajajo registracijske organizacije, na podlagi 
dokazil o opravljenem tehničnem pregledu vozila, sklenjenem 
obveznem zavarovanju in poravnani obveznosti iz naslova plačila 
povračila za uporabo cest. 

Z uvedbo sprememb, ki jih je predpisal ZVCP-1 so se že 
poenostavili določeni postopki pridobitve in podaljšanja prometne 
nalepke ter postopki registracije. Nekaj poenostavitev je 
predvidenih še, ko bodo sprejeti novi podzakonski predpisi, in ko 
bo začel delovati nov informacijski sistem računalniških evidenc 
registriranih vozil. 

Kljub temu pa ocenjujemo, da je možno določene postopke 
registracije še bolj poenostaviti in hkrati s tem tudi poceniti. Ena 
od teh možnosti, ki bi bila najbolj smiselna je ukinitev prometne 
nalepke in ponovna uvedba prometnega dovoljenja, ki bi poleg 
izkazovanja, da je vozilo registrirano, dokazovala, da so za 
udeležbo v prometu izpolnjene tudi ostale obveznosti, ki jih sedaj 
izkazuje prometna nalepka. Po naši oceni z uvedbo prometne 
nalepke nismo dosegli želenih rezultatov zaradi zapletenega 

ki postopka pridobivanja prometne nalepke in njene visoke cene, 
jo mora plačati stranka. 

Ker je smiselno pred dokončno postavitvijo celotnega sistenn3 

registracije in tehničnih pregledov vozil, ki je predviden z ZVC 
1, sistem dograditi, poenostaviti postopke, zmanjšati str0 e 
državljanom in državi, so potrebne spremembe in dopolnil 
veljavnega zakona. Glede na to, da so v postopku priprave v 
podzakonski predpisi, prenova računalniških evidenc registriran' 
vozil, izdelava novih registrskih tablic s prostorom predviden1 

za prometno nalepko, je smiselno, da se določbe zako 
spremenijo tako, da se dolgoročno vzpostavi učinkovit, pregl£ 

in poenostavljen sistem registracije in tehničnih pregledov vozil- 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Že iz navedene ocene stanja in razlogov za sprejem spreme^ 
zakona je razvidno, da so cilji predlagane spremembe za* 
usmerjene k uresničevanju antibirokratskega programa. 

bliža" 
uresničili i 

* ' ' ' - 7afž" hkrati bistveno zmanjšali stroške državljanov in države 
zmanjšanja števila postopkov. Postopka izdaje prometne i 

ta. 
!tne9a 

Temeljni cilj je poenostaviti postopke registracije vozil in jih Prib;! j(, 
državljanom. Z ukinitvijo prometne nalepke bi ta cilj uresnlC'ra(ji 

in registracije vozila z izdajo prometnega dovoljenja bo nadomeS_ 
samo en postopek - registracija vozila z izdajo prome 
dovoljenja oziroma postopek njegovega podaljšanja. 

Pogoji, ki so bili potrebni za izdajo prometne nalepke bi P0^ 
pogoj za registracijo vozila in bi se na podlagi njihove ve'iaV/Lv 
določila veljavnost prometnega dovoljenja. Z vpisom poda' 
prometno dovoljenje bi postopek poenostavili in znižali s 

državljanom ter poenostavili in skrajšali postopek kontrole ^ 
V cestnem prometu bi bila udeležena le registrirana vozi ^ 
imajo veljavno prometno dovoljenje in so označena s predpisa 

registrskimi tablicami. 
mein® 

S predlagano ureditvijo bi stranka namesto nove pr . ega 
nalepke pridobila oziroma podaljšala veljavnost P1"0171®, «af 
dovoljenja. Cena prometne nalepke danes znaša 1.475 5 ^ 
predstavlja poleg plačila ostalih obveznosti pri postopk'^ 
strošek za lastnike vozil. Z uvedbo novega prometnega 
ki bi omogočalo njegovo podaljševanje bi bilo potrebno zal 
vsa prometna dovoljenja, ki so sedaj izdana z neomejeno ^ 
veljavnosti, vendar ocenjujemo, da ta strošek za lastnike v°sta(1e 
bi bil tako velik, ker obrazec novega prometnega dovoljeni®> ^ 
273 sit (+ 12 sit za ovitek). Poleg tega bi se prometna n ^ 

^i' J5' 
njene veljavnosti. Postopek podaljšanja registracije z 
zamenjala za veljavno prometno dovoljenje postopno, s P .e„o 

ceno prometnega dovoljenja in vključenimi upravnimi,aks (0pl 
bi presegel cene prometne nalepke z vključeno ceno P 
izdaje. 

S preoblikovano vsebino registrskih tablic bi Pr^ 
poenostavili postopek naročanja in izdajanja registrskih tabli'.; 

,e<" 

je smiselna zaradi ukinitve krajevne pristojnosti. V nasp' 
primeru bi morale 
zalogi registrske tablice 

rotn61 

me^ 
registracijske organizacije pridobiti! aCjjsl 
ablice z označbami vseh 11 -ih regjs kj 

inim> 
s« 

območij celotne države. Določbe 195. člena ZVCP" Ljjaliv 

nanašajo na vsebino registrskih tablic se pričnejo upo
dane 

enem letu po uveljavitvi zakona, registrske tablice lZ^/cP 
podlagi ZVCP pa ostanejo v veljavi tudi po uveljavita 
kljub predlaganim spremembam. 

Navedene spremembe so posledica številnih danih p° ^ u0' 
strani državljanov. Glede na vse navedeno ocenjujemo, 
predlagane spremembe pozitivno sprejete tako 
registracijskih organizacij kot tudi s strani državljanov- 

tudi5 
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1 OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
zakona za državni proračun in druga 
javno finančna sredstva. 

Proračunskega uporabnika 1711 - Ministrstvo za notranje 
dsve - spremembe in dopolnitve zakona o varnosti cestnega 
0rneta ne prinašajo dodatnih finančnih obremenitev proračuna. 

,^a sredstva, ki so namenjena za izvajanje določb ZVCP-1, so 
e bila določena in ovrednotena pri sprejetju zakona. Zaradi 

l6 ebnih uskladitev pri izvajanju določb zakona predvidevamo 
Sit aniše finančne posledice, ki pa ne bodo presegale 2.000.000 

• Ta sredstva bodo namenjena izključno za pripravo in 

uskladitev obrazca prometnega dovoljenja, za prilagoditev in 
testiranje računalniških evidenc motornih in priklopnih vozil ter za 
usposabljanje referentov, ki izvajajo postopke registracije motornih 
in priklopnih vozil. 

Za lastnike motornih in priklopnih vozil zakon prinaša pozitivne 
finančne posledice saj se postopki registracije in podaljšanja 
veljavnosti prometnega dovoljenja v primerjavi s sedanjim 
registracijskim sistemom pocenijo. 

V spodnji tabeli je prikazana pocenitev najpogostejših storitev 
med sedanjim in predlaganim registracijskim sistemom. 

Postopek Skupaj Razlika 

1. Registracija novega vozila 
na podlaqi določb ZVCP -1 

10.571 SIT 1 

2. Registracija novega vozila 
na podlagi predlaganih 
sprememb ZVCP -1 

7.992 SIT -2.579 SIT 

Postopek Skupaj Razlika 

3. Izdaja prometne nalepke na podlagi določb 
ZVCP -1 (ekvivalentno podaljšanju veljavnosti 
prometneqa dovoljenja) 

2.579 SIT 1 

4. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
na podlaqi predlaqanih sprememb ZVCP - 1 

1.360 SIT -1.219 SIT 

5. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
na podlagi predlaganih sprememb ZVCP -1 z 
zamenjavo obrazca prometnega dovoljenja 

1.645 SIT - 934 SIT 

pr0rti
re^ni' ureditvi upravni organi niso opravljali postopkov izdaje 

dana
e,ne nalepke. S predlagano ureditvijo je tudi upravnim enotam 

{6rtl 
Pristojnost izdajanja in podaljševanja prometnih dovoljenj pri 

Drorg!Se zaračuna upravna taksa, ki predstavlja priliv v državni 
ker s°

Un- Pri takšni ureditvi proračun ne bo dodatno obremenjen, 
o«ro 

Sredstva, ki jih stranke plačajo za podaljšanje veljavnosti 
ma za izdajo prometne nalepke tudi doslej niso stekala vanj. 

'Ud["a®ane spremembe prinašajo pozitivne finančne posledice 
raCi0^a gospodarstvo, ker se s poenostavitvijo in časovno 
s^ieh''2ac'!° P0St0P'<0v registracije stroški za gospodarske ljitw 0 znižajo, kar se lahko odraža v pozitivnem vplivu na 

0 konkurenčnost. 

posledice, ki jih bo imel sprejem 
zakona 

Vejem n Zakona ne bo imel drugih posledic. 

S'merjava z ureditvami drugih 
evropskih držav. 

J9istra„- 
ktiv c rno,°rnih in priklopnih vozil na območju EU urejata 

Ntev 99/37/ES in 2003/127/ES. Svet Evropske unije je ob 
\i|n 

aniu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, spreje1 

fyiro(S? ^repe za ustanovitev notranjega trga, ki predstav,^ 
brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami 

!S* dr/ *a9°tovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. %a*e članice od voznika vozila, ki je registrirano v drugi 
an'ci, zahtevajo za to vozilo, ko uporablja ceste na ozemlju 

 —  
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o. 

druge države iianice, potrdilo o registraciji vozila. Direktiva določa 
uporabo harmonizirane oblike in vsebine potrdila o registraciji na 
način, ki omogoča na ozemlju drugih držav članic prosto gibanje 
vozil, registriranih v katerikoli državi članici. Na ta način je 
omogočena hitrejša preregistracija vozila, ki so bila že prej 
registrirana v drugi državi članici. 

Zakon o varnosti cestnega prometa tako v 190. členu določa, da 
smejo biti v cestnem prometu motorna in priklopna vozila, ki so 
registrirana, označena s predpisanimi registrskimi tablicami, in 
označena z veljavno prometno nalepko, ki izkazuje čas veljavnosti 
tehničnega pregleda in čas za katerega so sklenjene oziroma 
poravnane vse predpisane obveznosti. 

Posamezne države članice EU imajo različno urejeno področje 
registracije vozil, saj je trenutno na področju registracije vozil 
harmonizirana le vsebina in oblika prometnega dovoljenja, direktiva 
pa prepušča podrobnejšo ureditev registracijskega sistema 
posameznim državam članicam. 

Prav tako ni enotno urejena vsebina in oblika registrskih tablic. Z 
uredbo sveta EU 2411/98 je določena le obvezna uporaba 
razpoznavnega znaka države članice v kateri je vozilo 
registrirano, obliko in vsebino registrskih tablic pa vsaka država 
članica določi po svoje. 

Neenotna je tudi praksa v zvezi z označevanjem tehnične 
brezhibnosti vozila, obveznega zavarovanja in davščin saj 
nekatere države članice za to uporabljajo nalepko, druge pa jo 
označujejo na posebnem obrazcu oziroma knjižici za tehnični 
pregled ali v prometnem dovoljenju. 
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V nadaljevanju je prikazana urejenost področja registracije in 
tehničnih pregledov vozil v nekaterih drugih državah članicah. 

5.1. PRIMERJALNI PRIKAZ UREJENOSTI 
PODROČJA REGISTRACIJE IN TEHNIČNIH 
PREGLEDOV VOZIL V NEKATERIH DRUGIH 
DRŽAVAH 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Tehnične preg'®"® 
vozil opravlja Nacionalna družba za tehnično kontrolo vozil, 
je ustanovilo Ministrstvo za promet. Nacionalna družba za tehnic 
kontrolo vozil deluje v treh izpostavah. V kratkem bodo PoclroC' 
verjetno liberalizirali in dovolili, da se tehnični pregled vozil la" 
opravlja tudi v drugih državah članicah EU. 

FINSKA 

Registracija vozil: 

Odgovorna institucija je AKE (The Finnish Vehicle Administra- 
tion). Registracijo vozil izvajajo privatni registracijski servisi za 
vozila, ki jih pooblasti AKE (registrar under contract), ki morajo 
imeti sedež na območju EU. Registrske tablice so vezane na 
vozilo, za izdelavo tablic vozil je odgovorna AKE, ki jih tudi izdaja 
lastnikom vozil. 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je AKE. Tehnične preglede vozil izvajajo 
privatne firme, ki jih pooblasti AKE. Pooblaščene firme morajo 
imeti svoj sedež na območju EU. 

Nalepke: 

Ne uporabljajo, podatki o tehničnem preglede in zavarovanju vozil 
so v podatkovni bazi vozil. 

IRSKA 

Registracija vozil: 

Odgovorna institucija je davčna uprava (Office of the Revenue), 
ki ima po državi 32 izpostav za registracijo vozil. Registrske 
tablice lahko izdela kdorkoli, davčni organ podeljuje (določa le 
registrsko številko). Registrska številka je vezana na vozilo, vozilo 
jo obdrži do umika iz prometa in razgradnje vozila, ko se odjavi 
vozilo na sporočilo Ministrstva za okolje. 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Tehnične preglede 
vozil opravlja le NCTC (National CarTesting Centre), ki je podjetje 
v zasebni lasti. To podjetje se ukvarja izključno s tehničnimi 
pregledi vozil, koncesijo za izvajanje tehničnih pregledov vozil pa 
je pridobilo za obdobje 10 let (do leta 2010). NCTC opravlja tehnične 
preglede v 43 izpostavah, na tehnični pregled pa se mora lastnik 
vozila naročiti za nekaj tednov v naprej. 

Nalepke: 

Vozilo mora biti označeno z nalepko za plačilo cestnine, predpogoj 
za izdajo te nalepke pa je sklenjeno obvezno avtomobilsko 
zavarovanje. Vozilo mora biti označeno tudi z nalepko o 
opravljenem tehničnem pregledu vozila. 

LUKSEMBURG 

Registracija vozil. 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Registracijo vozil 
opravlja Nacionalna družba za tehnično kontrolo vozil, ki jo je 
ustanovilo Ministrstvo za promet. Nacionalna družba za tehnično 
kontrolo vozil deluje v treh izpostavah. Registrske tablice so 
vezane na vozilo. 

Nalepke: 

Se ne uporabljajo, tehnični pregled vozila se vpiše v posel''10 

knjižico, ki jo mora voznik vozila imeti pri sebi. 

NIZOZEMSKA 

Registracija vozil: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Registracijo ^ 
opravlja RWD (Vehicle Technology and Information Cen . 
katerega ustanovitelj je Ministrstvo za promet. Registrske taD 
so vezane na vozilo. Nova vozila in rabljena vozila, ki se pr°' 
preko podjetja lahko registrira pri RWD tudi to podjetje, 
lastnik vozila. 

Tehnični pregledi: 

ivlj# Odgovorna institucija je RWD. Tehnične preglede vozil opra ^ 
podjetja v zasebni lasti (običajno servisi), katerim je koncesij 
to podelil RWD. O opravljenem tehničnem pregledu vozila, 
stranki izda tehnično poročilo. 

Nalepke: 

Do pred kratkim so označevali tehnični pregled vozila z naj^ 
nalepljeno na vetrobransko steklo vozila. Nalepko so op 
vendar mora imeti voznik vozila pri sebi tudi tehnično p°r0 

opravljenem tehničnem pregledu vozila. 

PORTUGALSKA 

Registracija vozil: 
■ rad^e' Odgovorna institucija je Ministrstvo za notranje z« 8i, 

Registracijo vozil opravlja Generalna direkcija za cestni P j 
ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. 
tablice so vezane na vozilo, izda jih Generalna direkcija za 

promet. 

Tehnični pregled: 
oro< 

Odgovorna institucija je Generalna direkcija za cestni P jp 
Tehnične preglede vozil opravljajo podjetja, katerim je k0 

za to podelila Generalna direkcija za cestni promet 

Nalepke: 

Tehnični pregled vozila se označi z nalepko, no.«r • ^ 
vetrobransko steklo vozila, na kateri se označi datum nasl 
tehničnega pregleda vozila. 

.. voz'' 
Iz navedenega je razvidno, da je področje registracij 
posameznih državah zelo različno urejeno. Države ^ 
načine zagotavljajo izvajanje postopkov registracije in 
pregledov vozil. Pri vseh pa je enotno, da te postopke izva' ^ 
organizacije ali pravni subjekti, ki jih za to pooblasti držav3, 

izvaja tudi nadzor nad temi postopki. 
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"besedilo členov smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registrirana v 
Republiki Sloveniji. 

1. člen 

J^akonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) 
v Prvem stavku drugega odstavka 14. člena besedi »prometno 
trdilo« nadomestita z besedama »prometno dovoljenje.« 

2. člen 

^ drugi, tretji in četrti alinei prvega odstavka 34. člena se besedi 
Pametnem potrdilu« nadomestita z besedama »prometnem 
0v°ljenju.« 

^ru9em odstavku se besedi »prometno potrdilo« nadomestita 
esedama »prometno dovoljenje.« 

2 jje'rtern odstavku se besedi »prometnem potrdilu« nadomestita 
esedama »prometnem dovoljenju.« 

3. člen 
\i 
nM rT1ern odstavku 146. člena se besedilo »četrtega in šestega« 

0,nesti z besedilom »tretjega in petega«. 

4. člen 
V -|cfi 
Se g®1 členu se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da 

•V|M 
a®ia FlePublike Slovenije podeli koncesijo za opravljanje 
'2Po|VnOS,i usP°sabljanja kandidatov na zahtevo stranke, ki 
ter e s tem 2akonorn in na njegovi podlagi izdanimi predpisi 
Oficiri ak,om določene pogoje za usposabljanje a,ov za najmanj eno kategorijo motornih vozil.« 

5. člen 
19O a, 

' cl0n se spremeni, tako, da se glasi: 

{e. °'orna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, 
r 

registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje oziroma 
'lavno prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo 

i. s 
1 če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo; 

, ^značena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi 
Dl|cami, ki so izdane za njihovo označitev. 

Pr0rr,p®'ede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v cestnem 
brQ2,. 

u motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, če imajo 
tiOrJ , Predpisane naprave in opremo, lahki priklopniki pa 
k0jj|g° kiti označeni s ponovljeno registrsko tablico vlečnega 
Pr^gi 'n morajo imeti veljavno dokazilo o opravljenem tehničnem 
Hnu ,' na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti 

Pogled. 
(3) |^| 

SE£. in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih t>fgar|
avn'®,ev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih 

Vvin'if0'' v RePubliki Sloveniji in njihovega osebja, tujih 
tain Prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, 

^Sec0 a" 2a^asno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest 
V*, 'er druga motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki 
% ''' na podlagi carinske deklaracije za sprostitev blaga v 

pr°rriet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, 

(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za motorna in priklopna 
vozila tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji 
več kot šest mesecev in so registrirana v eni od držav članic 
Evropske onije. 

(5) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s 1. ali 2. točko prvega odstavka ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo 20.000 
tolarjev za prekršek voznik motornega ali priklopnega vozila, ki 
ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka tega člena, če od 
poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo več kot 30 
dni. 

(7) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s 1. ali 2. točko prvega odstavka ali tretjim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 
200.000 tolarjev. 

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo najmanj 
500.000 tolarjev za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 
50.000 tolarjev, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja 
ni preteklo več kot 30 dni. 

(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(10) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.« 

6. člen 

V 192. členu se v zadnjem stavku tretjega odstavka besedi 
»prometnem potrdilu« nadomestita z besedama »prometnem 
dovoljenju.« 

7. člen 

Prvi odstavek 194. člena se spremeni, tako, da se glasi: 

» (1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu za 
registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila: 

dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov 
vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 
dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo 
področje vozil; 
dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti; 
dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za 
uporabo cest; 

- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 211. 
člena tega zakona tehnični pregled ni obvezen.« 

V petem odstavku se besedilo »izjav o ustreznosti in tehnični 
brezhibnosti vozila oziroma izjav o tehnični brezhibnosti vozila« 
nadomesti z besedilom »dokumenta o skladnosti vozila s 
tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil.« 
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Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in 
predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje izda 
oziroma podaljša njegovo veljavnost registracijska organizacija 
iz prvega odstavka 193. člena tega zakona, za čas veljavnosti 
tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno 
zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova plačila povračila 
za uporabo cest. Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
se upravna taksa za vlogo ne zaračuna; to velja tudi v primeru, 
ko se izda nov obrazec prometnega dovoljenja.« 

V sedmem odstavku se besedi »prometnih potrdil« nadomestita 
z besedama »prometnih dovoljenj«. 

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: 

»(8) Če organ prejme vlogo za podaljšanje prometnega dovoljenja 
v elektronski obliki, izda novo prometno dovoljenje in ga pošlje 
stranki. Upravna taksa se v tem primeru ne zaračuna.« 

8. člen 

Prvi odstavek 195. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike 
Slovenije in registrsko označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk 
in številk oziroma kombinacija črk ter prostor predviden za grb 
Republike Slovenije. Registrska tablica, izdana za označitev vozila, 
ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, vsebuje namesto 
razpoznavnega znaka Republike Slovenije zastavo Slovenije.« 

vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začas 
prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivala ^ 
pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznos izorila- 

eno'3 prvega odstavka tega člena v roku 15 dni po prejemu opo; 
Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni obveznosti, upravna e||u 

črta vozilo iz evidence registriranih vozil in o tem obvesti P°|lCj^ 
ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilite0 

stroške lastnika vozila. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh PriJ a
viti 

registracijski organizaciji vsako spremembo 
spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma seu 
odjavo itd), ki vpliva na spremembo podatkov v prome 
dovoljenju. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo P°°a s 
v prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti lis"n.t'va 
katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba ,a®tnl.in0 
dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali "^js 
in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti 
fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo p°r 
overjen. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozi'3. 

ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena- 

krše* 
(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za Pre ^ v 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ra a 
nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgo 
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev. 

(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek v0^a « 
uporabi registrske tablice na vozilu, za katerega niso bile iz 

9. člen 

197. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri 
registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, 
če: 
1. je vozilo uničeno; 
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 

preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov; 
3. je vozilo ukradeno; 
4. je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno 

registrirano vozilo; 
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 

tridesetimi dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z 
motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, 
štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna 
vozila; 

6. je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati 
zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni 
bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi 
pogoji. 

(2) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če so 
pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za katerega 
so izdane registrske tablice z izbrano označbo. 

(3) Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 
15 dni od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi 
tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice 
uničijo. 

(4) Če v primerih iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena 
lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna 
enota, na območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega 

10. člen 

V 198. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glaS1, 

0(1, 
»(2) Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o vars'^ ,je(1o 
mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odi ^ 
vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi- 

11. člen dg 
V 201. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tak 
se glasi: 

h iasinil" 
»Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, kate" 8 „ 
so tujci, ki imajo na podlagi dovoljenja za začasno pre 
Republiki Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče ^jl« 
državljani Republike Slovenije, ki imajo v Republiki S o 
začasno prebivališče.« 

^Q\ 
V drugem, četrtem in šestem odstavku se besedi »P' 
potrdilo« nadomestita z besedama »prometno dovoljeni 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

itn" 

fl6^ 
»(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po ^pub1*' 
bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila, kupljena v pO 
Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi in vozila, p^blif 
končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz 0|0gac^ 
Slovenije in za katera je ministrstvo, pristojno za no 
izdalo dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predp' 
soglasje k registraciji vozila.« 

ti z ^ 
V sedmem odstavku se beseda »potrdila« nadomes 
»dovoljenja«. 
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12. člen 

^ 202. členu se šesta alinea prveaa odstavka spremeni tako, da 
Se glasi: 

"' serijsko številko, datum izdaje in datum veljavnosti prometnega 
0v°ljenja in registracijsko organizacijo, ki ga je izdala;« 

Enajsta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

' " Podatke o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka 
Varovalne police in zavarovalnica ter trajanje zavarovalne po- 

13. člen 

^ 203. eienu se prva alinea spremeni tako, da se glasi: 

ro '*da natančnejše predpise o registraciji oziroma začasni 
Pri|Straci''' 'zcla'' Prometne9a dovoljenja, odjavi motornih in '°pnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti 
2a 

nietnega dovoljenja in določi obrazec prometnega dovoljenja 
re9is'rirano oziroma za začasno registrirano vozilo ter potrdila 

re 
preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in mere 

9|strskih in preizkusnih tablic;« 

14. člen 

205. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

Jot ^0ncesija za opravljanje dejavnosti tehničnih pregledov 
0j) , ^ in priklopnih vozil se podeli na zahtevo pravne osebe, 
p '^lijevanju vseh pogojev, določenih v tem zakonu, 

bonskih predpisih in koncesijskem aktu.« 

" °dstavek se črta. 

15. člen 
V 2i i * 
Potrd l" v"'enu se v drugem odstavku besedilo » v prometnem llu" nadomesti z besedilom »v prometnem dovoljenju«. 
Os^j 

odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
H(8) M 
Up0r ® 9'ede na določbo prejšnjega odstavka se pred pričetkom 
1,8 kat 'atll<e9a priklopnika v cestnem prometu izda dokazilo, 0Ok erenr| je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. 
lahk*

10 'Zda registracijska organizacija na predlog lastnika 
9a Priklopnika.« 

16. člen 
^ 213 ' členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi: 

Pr®s Vračunava stroške tehničnega pregleda vozila v višini, ki 
v°*ila^a s ,ari,° določeni najvišji znesek za posamezno vrsto 

17. člen 
?14 

• ^enu se četrta alinea prvega odstavka črta. 
W„ n)' Peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea. 

18. člen 

V četrtem odstavku 227. člena se za besedilom »odredi ponoven 
tehnični pregled vozila« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka 
pa črta. 

19. člen 
« 

V 230. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo 
»prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo« nadomesti 
z besedama »prometnega dovoljenja«. 

V četrti alinei se za besedo »brezhibno« postavi podpičje, ostalo 
besedilo te alinee pa črta. 

V drugem odstavku se za besedama »preizkusne tablice« postavi 
pika, ostalo besedilo tega odstavka pa črta. 

20. člen 

V 231. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedi 
»prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske 
tablice«. 

21. člen 

V 237. členu se v prvem odstavku besedilo »prometno potrdilo 
oziroma veljavno prometno potrdilo za začasno registrirano 
vozilo« nadomesti z besedilom »veljavno prometno dovoljenje 
oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano 
vozilo.« 

22. člen 

V 239. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo »potrdila 
za začasno registrirano vozilo« nadomesti z besedo »dovoljenja«. 

V četrti alinei se za besedo »brezhibno« postavi podpičje, ostalo 
besedilo te alinee pa črta. 

V osmem odstavku se besedi »prometno nalepko« nadomestita 
z besedama »registrske tablice«. 

23. člen 

V prvem odstavku 241. člena se besedi »prometno nalepko« 
nadomestita z besedama »registrske tablice«. 

24. člen 

V prvem odstavku 248. člena se besedi »prometno nalepko« 
nadomestita z besedama »registrske tablice«. 

V drugem odstavku se za besedilom »oziroma preizkusne tablice« 
postavi pika, ostaio oesedilo tega odstavka pa črta. 

V tretjem odstavku se besedilo »oziroma prometne nalepke« 
črta. 

V četrtem odstavku se besedilo »in prometna nalepka« črta. 
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25. člen 

(1) Prometne nalepke, izdane do uveljavitve tega zakona, 
ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti. 

(2) Ob izteku veljavnosti prometne nalepke se za vozilo izda 
prometno dovoljenje, s katerim se nadomesti prometno dovoljenje 
oziroma potrdilo, ki je bilo za vozilo izdano po dosedanjih predpisih. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do izdaj® 
prometnih dovoljenj, določenih s tem zakonom, za registrac'i0 

vozil uporabljajo prometna potrdila, določena z Zakonom o vam05" 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04). 

26. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem |isll) 

Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

Že v uvodu k besedilu predlaganih sprememb in dopolnitev ZVCP- 
1 je navedeno, da je poglavitni razlog za spremembo zakona 
nadomestitev prometne nalepke s prometnim dovoljenjem. 
Prometno dovoljenje bo po predlagani ureditvi izkazovalo, kar 
sedaj izkazuje prometna nalepka. 

Glede na to, da je potrebno v zvezi s temi spremembami dopolniti 
ZVCP-1, je predlagatelj opravil tudi analizo ostalih določb zakona 
in pripravil predlog sprememb in dopolnitev tistih členov, ki se 
vsebinsko navezujejo na prometno nalepko. V večini primerov 
pomenijo predlagane spremembe terminološko uskladitev v 
celotnem zakonskem besedilu. 

Predlagatelj poudarja, da se s spremembami in dopolnitvami 
posameznih členov bistveno ne posega v vsebino zakona, sistem 
registracije motornih in priklopnih vozil se z ukinitvijo prometne 
nalepke poenoti in postane preglednejši za stranke. 

Poleg členov, ki se nanašajo na prometno nalepko in s tem 
povezanim registracijskim sistemom, se spreminjajo še nekateri 
drugi členi, v katerih pa niso vnesene vsebinske spremembe, 
ampak gre zlasti za nomotehnične popravke in doslednejše 
pojmovanje nekaterih izrazov v ZVCP-1. 

K 1. členu 

V predlaganem členu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 2. členu 

V predlaganem členu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 3. členu 

V tem členu se popravlja napačno določen sklic, ki napotuje na 

četrti in šesti odstavek, namesto na tretji in peti. 

K 4. členu 
' Ha & V tem členu se postopek podelitve koncesije uredi tako, 

koncesija podeli na zahtevo stranke. V prvotnem besedilu fi ,.g 
nejasno določeno, da podeli koncesijo Vlada Republike S'oi/® ( 
koncesionarju, ki pa dejansko postane koncesionar, ko P" ^ 
koncesijo. Poleg tega je bolj jasno določeno, da pridobi konce ^ 
za usposabljanje kandidatov stranka, ki izpolnjuje P090^or/ 
usposabljanje kandidatov za najmanj eno kategorijo vozil. 
fazi si avto šola pridobi koncesijo za opravljanje te dejW ^ 
znotraj te koncesije, na podlagi vpisa v register pa bo 13 s 
usposabljala kandidate za voznike motornih vozil tistih kaM 
za katere bo izpolnjevala predpisane pogoje. 

K 5. členu 

Zaradi preglednosti zakonskega besedila se v celoti spre' 
190. člen, ki ukinja prometno nalepko in jo nadomešča z j 
oziroma podaljševanjem veljavnosti prometnega dovoljeni3- 

Uvedba nalepke je povzročila precej nevšečnosti lastnikom ^ 
in dodatne stroške državi ter prinesla dodatne 
praktičnem izvajanju teh določb. Prometna nalepka s ^ ti 
uporabnikov ni bila pozitivno sprejeta. Prejšnji sistem I0 

stranke bolj pregleden in prijaznejši. Z uvedbo prometne n^ 
niso bili doseženi želeni rezultati zaradi zapletenega P°s 

pridobivanja in njene visoke cene. 

S predlagano spremembo se sledi cilju, da se postopke regi^^ 
vozil približa uporabnikom. Iz teh razlogov je smiselna » 11 
prometne nalepke in ponovna uvedba prometnega ^oV 1 0^ 
spodnji sliki je prikazan obrazec prometnega dovoljenja, 
z evropskimi predpisi in bi se uporabljal na podlagi novega P' 
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tabeli je prikazan in cenovno ovrednoten postopek registracij je več in se med seboj cenovno razlikujejo. Prikazan 
novega vozila z izdajo prometne nalepke, kot je pa je eden izmed najpogostejših). Iz tabele je razvidno, da je pri 

f«9/° " zvcp'1 in se trenutno uporablja, ter postopek postopku registracije novega vozila predlagani sistem cenejši za lstracije vozila po predlaganih spremembah (Postopkov stranko za cca 3.000 SIT. 
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1. Registracija novega vozila na podlagi določb ZVCP -1 

VRSTA POSTOPKA Upravne Enote Pooblaščene organizacije za 
TP 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

Upravna taksa za vlogo T1 50 850 SIT T1 50 850 SIT 

Za izdajo prometnega dovoljenja 
za motorno in priklopno vozilo 

20/2a 150 2.550 SIT ST 2.550 SIT 

Obrazec prometnega dovoljenja z 
ovitkom 

CT 285 SIT CT 285 SIT 

SKUPAJ 3.685 SIT 3.685 SIT 

Registrske tablice (par) CT 4.307 SIT CT 4.307 SIT 

Nalepka za tehnični preqled vozila \ NALEPKO ZA TEHNIČNI 
PREGLED SE IZDA LE 

NA TP!! 

CT 1.475 SIT 

Izdaja nalepke ST 1.104 SIT 

SKUPAJ 2.579 SIT 

Letno povračilo za uporabo cest POGOJ ZA IZDAJO NALEPKE! 

Obvezno zavarovanje POGOJ ZA IZDAJO NALEPKE! 

SKUPAJ 10.571 SIT 

Namestitev/odstranitev nalepke na 
zahtevo stranke 

ST 360 SIT 

SKUPAJ 10.931 SIT 

2. Registracija novega vozila na podlagi predlaganih sprememb ZVCP -1 

VRSTA POSTOPKA Upravne Enote Pooblaščene organizacije za 
TP 

tar. 
št. 

KOLKI 
, št. točk 

CENA 
v SIT 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

Upravna taksa za vlogo T1 50 850 SIT T1 50 850 SIT 

Za izdajo prometnega dovoljenja 
za motorno in priklopno vozilo 

20/2a 150 2.550 SIT ST 2.550 SIT 

Obrazec prometnega dovoljenja z 
ovitkom 

CT 285 SIT CT 285 SIT 

SKUPAJ 3.685 SIT 3.685 SIT 

Registrske tablice (par) CT 4.307 SIT CT 4.307 SIT 

Letno povračilo za uporabo cest POGOJ ZA IZDAJO PROMETNEGA DOVOUENJA! 

Obvezno zavarovanje POGOJ ZA IZDAJO PROMETNEGA DOVOUENJA! 

SKUPAJ 7.992 SIT 

Novost v tem členu je tudi določba, ki predstavlja izjemo za tujce, 
ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest 
mesecev. Za vozila tujcev ni več zahtevano, da morajo biti 
registrirana v Republiki Sloveniji, če so registrirana v eni od držav 
članic Evropske unije. To določbo je smiselno umestiti v zakonsko 
besedilo, saj se na ta način sledi smernicam Direktive 1999/37/ 

ES z dne 29. aprila 1999 in Direktivi Komisije 2003/127/E jp 
23. december2003, ki določata uskladitev oblike in vsebin6 P 
o registraciji, s čimer bi se zagotovilo njegovo razumevanj& ^ 
pa bi to prispevalo k prostemu gibanju vozil, registriran1 ^ 
državi članici, kadar je udeleženo v prometu na ?7t>mllu 

držav članic. 

poročevalec, št. 10 12 23. februv 



^ ®- členu 

^ Predlaganem členu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 7. členu 

® Predlagano spremembo so pogoji, ki so bili potrebni za izdajo 
Prometne nalepke postali pogoji za registracijo vozila in se na 
Podlagi njihove veljavnosti določi veljavnost prometnega 
dovoljenja. V predlaganem členu se zato dodata dve novi dokazili 
(dokazilo o povračilu za uporabo cest in dokazilo o sklenjenem 
Jeznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti), ki sta bili 
Prei pogoj za izdajo prometne nalepke. 

* vPisom podatkov, ki jih je do sedaj izkazovala prometna nalepka, 
* Prometno dovoljenje se postopek poenostavi in znižajo stroški 
Pavijanov, prav tako se skrajšajo postopki kontrole vozil. V 

Cestnem prometu bi bila udeležena le registrirana vozila, ki imajo 
Veliavno prometno dovoljenje in so označena s predpisanimi 
re9istrskimi tablicami. 

^ n°vem šestem odstavku se opredeljuje način določitve 
eliavnosti prometnega dovoljenja. To je čas, ko so kumulativno 
Polnjeni zakonski pogoji za udeležbo vozila v prometu, ki jih je 
osle j izkazovala prometna nalepka. Ker je podaljšanje veljavnosti 
r°rnetnega dovoljenja enostaven postopek je v tem odstavku 
°'°čeno, da se upravna taksa za vlogo stranki ne zaračunava. 
ranki se v tem primeru zaračuna samo upravna taksa za 

0đališanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno ali 
klopno vozilo po tarifni št. 20/2b (80 točk / 1360 sit) Zakona o 
Pravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 - prečiščeno besedilo), 

Pori°ma stranka Pri pooblaščeni registracijski organizaciji na 
D//! ,ar'fne številke 20 (opomba 2) Zakona o upravnih taksah 
_ a oeno storitve. V primeru, ko se ob podaljšanju veljavnosti 
Ia?

me,nega dovoljenja izda nov obrazec se taksa za vlogo prav 
0 "e zaračuna. 

Prav tako se pri sedanjem postopku izdaje oziroma podaljšanja 
veljavnosti prometne nalepke stranki zaračuna le cena storitve in 
prometna nalepka. Upravna taksa za vlogo se stranki ne 
zaračunava, saj se izdaja oziroma podaljšanje prometne nalepke 
ne šteje za- upravni postopek, izdajajo pa jo samo pooblaščene 
organizacije za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil. 

Državljanom je potrebno ponuditi možnost podaljšanja registracije 
motornega vozila preko spleta. V ta namen že obstoja informacijski 
sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, ki na podlagi 
ZUP-C omogoča sprejem elektronskih vlog, njihovo podpisovanje 
s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, spletna plačila ter usmerjanje 
na informacijske podsisteme. V kolikor državljan izvede spletno 
plačilo obveznosti iz obveznega zavarovanja ter plača povračilo 
za uporabo cest, lahko posreduje elektronsko vlogo z dokazili na 
upravni organ. Le-ta izvede podaljšanje registracije motornega 
vozila v informacijskem sistemu MRVL (matični register vozil in 
prometnih listin) ter izda novo prometno dovoljenje, ki ga lahko 
pošlje stranki po pošti. Tudi v tem primeru se taksa ne zaračuna. 

I/ primerjalnih tabelah je prikazan in cenovno ovrednoten postopek 
izdaje oziroma podaljšanja veljavnosti prometne nalepke, kot je 
določeno v ZVCP-1 in se trenutno uporablja, ter postopek 
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja po predlaganih 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa. 
Postopek podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se bo 
opravil tako, da se bo veljavnost večkrat potrdila v obstoječem 
dokumentu, oziroma se bo postopek podaljšanja opravil tako da 
se bo izdalo novo prometno dovoljenje (samo v primeru izpolnjenih 
vseh rubrik za podaljšanje veljavnosti oziroma na zahtevo 
stranke). Zaradi boljše preglednosti je omenjeni postopek prikazan 
v dveh med seboj ločenih tabelah (tabela 2 in 3). Iz tabel je razvidno, 
da je predlagani postopek podaljšana prometnega dovoljenja v 
obeh primerih cenejši in ugodnejši za stranke ne glede na to, če 
se veljavnost prometnega dovoljenja potrdi v obstoječem obrazcu 
ali se podaljša tako da se izda novo prometno dovoljenje. V prvem 
primeru je postopek v primerjavi z izdajo oziroma podaljšanjem 
veljavnosti prometne nalepke cenejši za 1.219 sit, v drugem 
primeru pa za 934 sit. 

1. Izdaja prometne nalepke na podlagi določb ZVCP -1 (ekvivalentno podaljšanju veljavnosti 
orometneaa dovoljenia 

VRSTA POSTOPKA Upravne Enote Pooblaščene organizacije za 
TP 

tar. 
št. 

KOLKI CENA 
št. točk v SIT 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

Nalepka za tehnični Dreqled vozila \ NALEPKO ZA TEHNIČNI 
PREGLED SE IZDA LE 

NATP!! 

•CT 1.475 SIT 

Izdaia nalepke ST 1.104 SIT 

SKUPAJ 2.579 SIT 

Letno povračilo za uporabo cest POGOJ ZA IZDAJO NALEPKE! 

Obvezno zavarovanje POGOJ ZA IZDAJO NALEPKE! 

SKUPAJ 2.579 SIT 

Namestitev/odstranitev nalepke ST 360 SIT 

SKUPAJ 
2.939 SIT 

JjJlt          
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2. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja na podlagi predlaganih sprememb ZVCP - 1 

VRSTA POSTOPKA Upravne Enote Pooblaščene organizacije za 
TP 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

Za podaljšanje veljavnosti 
prometnega dovoljenja za 
motorno ali priklopno vozilo 

20/2 b 80 1.360 SIT ST 1.360 SIT 

Letno povračilo za uporabo cest 
POGOJ ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA 

DOVOLJENJA! 

Obvezno zavarovanje 
POGOJ ZA PODALJŠANJE VEUAVNOSTI PROMETNEGA 

DOVOLJENJA! 

SKUPAJ 1.360 SIT | 1.360 SIT 

1. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja na podlagi predlaganih sprememb.ZVCP — 1 
z zamenjavo obrazca prometnega dovoljenja 

VRSTA POSTOPKA Upravne Enote Pooblaščene organizacije za 
TP 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

tar. 
št. 

KOLKI 
št. točk 

CENA 
v SIT 

Za podaljšanje veljavnosti 
prometnega dovoljenja za 
motorno ali priklopno vozilo 

20/2 b 80 1.360 SIT ST 1.360 SIT 

Obrazec prometnega dovoljenja z 
ovitkom 

CT 285 SIT CT 285 SIT 

Letno povračilo za uporabo cest 
POGOJ ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA 

DOVOLJENJA! 

Obvezno zavarovanje 
POGOJ ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA 

DOVOLJENJA! 

SKUPAJ 1.645 SIT 1.645 SIT 

Legenda: 

CT - cena tiskovine, 
ST - cena storitve (samo pri pooblaščenih organizacijah za tehnične preglede) 

K 8. členu 

195. člen ZVCP ■ 1 predpisuje, da registrska tablica vsebuje 
razpoznavni znak Republike Slovenije (ki je v skladu z Uredbo 
Sveta Evrope št. 2411/98 z dne 3. 11. 1998 in se neposredno 
uporablja) in registrsko označbo, ki jo sestavlja kombinacija številk 
in črk oziroma kombinacija črk. Predpisan je tudi prostor, ki je 
predviden za grb Republike Slovenije in prometno nalepko. 
Določbe, ki se nanašajo na vsebino registrskih tablic se morajo 
pričeti uporabljati v enem letu od uveljavitve ZVCP-1 (13.8.2005). 

Glede na predlog ukinitve prometne nalepke, za katero je bil 
predviden prostor na registrski tablici, se določi nova vsebina 

registrske tablice, ki bo po novem vsebovala razpoznav11 ^ 
Republike Slovenije in registrsko oznako, ki jo ses,a w 
kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk ter P 
predviden za grb Republike Slovenije. 

S preoblikovano vsebino registrskih tablic bi poenostavili PoS^i< 
naročanja in izdajanja registrskih tablic, ki je smiselna $ 
ukinitve krajevne pristojnosti. V nasprotnem primeru bi 
registracijske organizacije pridobiti in imeti na zalogi reg'^ 
tablice z označbami vseh 11 -ih registracijskih območi'i .A* 
države kar bi povzročilo višje stroške za državo in regis" 
organizacije, posledično pa tudi povišanje cen storitve. 
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K 9- členu K 14. členu 

Zaradi preglednosti zakonskega besedila se v celoti spremeni 
'97- člen, ki predpisuje obveznost lastnika registriranega vozila, 
°a odjavi vozilo v primerih, ki so v zakonu taksativno našteti. 
Razlogi, zaradi katerih je potrebno odjaviti vozilo in vrniti registrske 
teblicg so nespremenjeni in so povzeti po ZVCP-1, pri čemer se 
lrT)e 'prometno potrdilo« ustrezno nadomesti s »prometnim 
d°voljenjem«. Na novo se določi način ravnanja organa z 
'ločenimi registrskimi tablicami pri odjavi vozila. Določi se, da 
r<*9istracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 

' °d dneva izročitve; po preteku tega roka se izročene registrske 
ablice uničijo. Predlagana določba odpravlja pomanjkljivost 

Sedanjega sistema, kjer je bilo sicer določeno, da mora lastnik 
kročiti registrske tablice, ni pa bilo predpisano, ali je organ dolžan 
'počene registrske tablice hraniti in za kakšno obdobje oziroma 
l'huničiti. 

^ °staiem besedilu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

^ 10- členu 

*a spremembo drugega odstavka 198. člena, ki razširja 
vsznost za lastnike vozil, da izpolnijo izjavo o lokaciji vozila v 
e" primerih odjavš vozila, ne le v primeru poteka veljavnosti 

"letnega dovoljenja. 

členu 

^ljredlaganem členu gre za terminološko l • iditev pojmov. 
^ravljena je pomanjkljivost iz ZVCP-1, kjer je navedeno, da se 
°*no registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki 
"M M imajo dovoljenje za začasno prebivanje. Ker ta pojem ni 

Iti Usl<laien z 11. in 12. členom Zakonom o prijavi prebivališča ^adni Ust rs, št. 9/01), je predlagano, da se za tujca zahteva, 
p /ma Poleg pridobljenega dovoljenja za začasno prebivanje 
PrRh ^eno še začasno prebivališče. Le-če ima oseba znano 
o,, aiišče, je organu omogočeno, da vozilo registrira na naslov 

rorr)a sedež lastnika oziroma uporabnika. 

bon*"0 pa i6, da se začasno registrirajo tudi vozila, ki se bodo po 
v d 

aniPredelavi oziroma dodelavi v Republiki Sloveniji, registrirala 
V02y državi. Namen popravka te določbe je olajšati gibanje 

' to se morajo po končani predelavi prepeljati v namembno 
Vf0,

a,U°' v kolikor bi bila za takšna vozila potrebna registracija 
h0' 

v Republiki Sloveniji, bi bilo potrebno takšna vozila tudi 
0,u 

ol°9irati v Republiki Sloveniji, čeprav bo vozilo registrirano v 
Prof C'^aw' Postopki homologacije so dolgotrajni in zahtevnejši te ®SI' saj se ugotavlja skladnost vozil s tehničnimi predpisi s 
\,0ij.

Področja. Ker naročniki v večini primerov želijo homologirati 
05'° "a podlagi tehničnih predpisov v svoji državi, bi to pomenilo 
pa ,Zn° dvakratno opravljanje homoiogacijskih postopkov, kar 
krr,ISIV6no Podraži samo predelavo oziroma dodelavo vozila. S 
k0n, omogočeno gospodarskim družbam, da lahko 
nB (jUrerčno nastopajo na tujih trgih. V kolikor se takšna vozila 
Pre' 

re9istrirala ali vsaj začasno registrirala, bi jih bilo potrebno 
Ho**°ti z alternativnim prevozom, kar prav tako podraži 

postopek predelave ali dodelave. 

* '*• Členu 
^ Pre 

žaganem členu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K '3- členu 
^ P 6(lla9anem členu gre za terminološko uskladitev pojmov. 

3' 'efaruar2005 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. V tem členu se postopek 
podelitve koncesije uredi tako, da se koncesija podeli na zahtevo 
pravne osebe. V prvotnem besedilu je bilo nejasno določeno, da 
se podeli koncesija koncesionarju, kar pa je bilo nejasno zapisano, 
saj postane pravna oseba koncesionar šele, ko pridobi koncesijo. 

Črta se zadnji odstavek; vsebina te določbe je povzeta v 266. 
členu prehodnih določb ZVCP -1. Poleg tega je neenakopravno 
obravnavala tiste pravne osebe, ki že imajo pooblastilo za 
opravljanje tehničnih pregledov od tistih, ki bi koncesijo šele 
pridobili. Določba tega odstavka je določala, da bi se prvim podelila 
koncesija za nedoločen čas, ostalim pa za dobo največ 20 let. Ne 
glede na črtanje določbe bodo lahko na zahtevo omenjene 
organizacije pridobile koncesijo, če bodo izpolnjevale predpisane 
pogoje, kar je bilo določeno tudi v odstavku, ki se črta. 

K 15. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

Na novo je urejen osmi odstavek, zaradi izdaje dokazila o 
tehničnem pregledu za lahke priklopnike, ki se ne registrirajo in 
se za njih ne izda prometno dovoljenje; pogoj za udeležbo lahkih 
priklopnikov pa je dokazovanje tehnične brezhibnosti, ki jo sedaj 
izkazuje prometna nalepka. Za ta vozila je predpisano, da se bo 
tehnična brezhibnost izkazovala na posebnem obrazcu 
(kartončku), ki bo nadomestil prometno nalepko. 

K 16. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 17. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 18. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 19. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 20. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 21. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 22. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

K 23. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 
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K 24. členu 

Gre za terminološko uskladitev pojmov. 

tega zakona in sicer do poteka njihove veljavnosti. Prav tako I1 

opredeljeno, da se do uvedbe novih obrazcev prometnih dovolj 
uporabljajo do sedaj veljavni obrazci. 

K 25. členu 

V tem členu je opredeljena prehodna določba na podlagi katere 
ostajajo v veljavi prometne nalepke, ki so bile izdane do uveljavitve 

K 26. členu 

V členu je določen čas uveljavitve zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

Pooblastila občinskega redarstva 
14. člen 

(1) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa 
občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji): 

• izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami 
v naselju; 
izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega 
prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce; 
ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o varstvu 
cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja. 

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in 
opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni nanje 
s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi. 

(2) Pri opravljanju nalog iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega 
odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika motornega 
vozila vozniško dovoljenje in prometno potrdilo, od drugega 
udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero ugotovi njegovo 
istovetnost. Udeleženec cestnega prometa mora izročiti redarju 
zahtevano listino na vpogled. 

(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski .redarji uporabljati 
znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in 
podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi. 

(4) Občinski redarji se morajo strokovno usposobiti po 
predpisanem programu in opraviti preizkus znanja za pridobitev 
naziva občinski redar. Vsaka tri leta se morajo strokovno 
izpopolnjevati po predpisanem programu. Občinski redarji se 
morajo usposobiti tudi za ravnanje z napravami in tehničnimi 
sredstvi, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Redarji, ki ne opravijo 
strokovnega izpopolnjevanja ne smejo opravljati nalog redarstva. 

(5) Občinski redarji morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo 
splošne ali strokovne smeri, vodja redarstva pa najmanj 
visokošolsko izobrazbo. 

(6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
pristojen za lokalno samoupravo, predpiše pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati občinski redarji, program usposabljanja in način 
opravljanja preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski redar, 

program in način strokovnega izpopolnjevanja ter način vodenj 
evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkuso^ 
in izdanih potrdil o usposobljenosti, enotno unitormo, označbe 
opremo občinskih redarjev, in imenuje komisijo za opravlja"1 

preizkusov znanja. 

(7) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in Pr'i.rn®:j 
EMŠO, naslov stalnega prebivališča in datum opravlja 
preizkusa. 

(8) 2 globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek u„ z 
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom a 
znakom iz tretjega odstavka tega člena. 

34. člen 

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega členala^ 
vozijo na avtocestah in na cestah, rezerviranih za motorna ^ 
ki imajo fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dv 

prometnima pasovoma, največ: 

•1. 8r km/h: 

motorna vozila s priklopnimi vozili in zgibni avtobusi; 

2. 90 km/h: 

- motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja doV'tr(jj|u; 
masa presega 121, če imajo to vpisano v prometnem po 

3. 100 km/h 

- avtobusi, brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobus0"' 
imajo to vpisano v prometnem potrdilu, in ivejj3 

- druga motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih na) v 
dovoljena masa ne presega 12 t, če imajo to vpis 
prometnem potrdilu. 

(2) Vpis v prometno potrdilo se opravi na zahtevo lastnika 
če ima vozilo: 

■ kol®5 

vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje 
ojačan krmilni mehanizem (servo volan); 

- pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razre ^ i 
sedeže, pred katerimi ni sedeža ali ustrezne P^gijvO 
varnostnimi pasovi (zadrževalni sistem) in naslonjali z 

0<e^ 
Vpis ni dovoljen v prometno potrdilo vozila, s katerim se P 
nevarno blago. 
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(3) Pregled ustreznosti vozila za vožnjo s hitrostjo 90 km/h 
°2iroma 100 km/h opravi organizacija, ki je pristojna za 
^°niologacijo vozil. Za vozila, ki so že registrirana v Republiki 
Sloveniji opravi ta pregled organizacija, ki je pooblaščena za 
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil (v 
daljnjem besedilu: organizacija za tehnične preglede). 

Vozilo iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka tega člena, ki je 
re9jstrirano v tujini, sme voziti s hitrostjo 90 oziroma 100 km/h 
. đl če nima tega vpisa v prometnem potrdilu, če izpolnjuje pogoje 
® đfugega odstavka tega člena, voznik pa ima pri sebi dovoljenje 

2lroma potrdilo (certifikat), s katerim pristojni organ ali 
P°°blaščena organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, 
0v°ljuje za to vozilo vožnjo s takšno hitrostjo. 

j®) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se 
sznuje za prekršek z globo: 

če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000 tolarjev; 
' če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s 30.000 

tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 2 kazenski 
točki; 

c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 60.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja 
146. člen 

Vel'^°Zniško dovoljenje se izda oziroma podaljša njegovo 
0javnost osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče r°rria začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

Ud dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost avna enota, ne glede na stalno prebivališče upravičenca 

S|0
r0rT1? 2ačasno prebivališče, če upravičenec v Republiki v®niji nima stalnega prebivališča. 

|«j> 
Up ^0*niško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda 
d0 ^'čencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do 
Pnd°Lni6nega 21 • leta s,aros,i oziroma za dobo dveh let po prvi bitvi vozniškega dovoljenja. 

roku'')raV^encu iz Prei®»ni09a odstavka lahko pristojni organ v v6|j naiveč enega leta od izteka njegove veljavnosti podaljša 
,,'vnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za 
ts 

n"ev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto, 
Ug0(

a ,'z utemeljenih razlogov, ugotovljenih v posebnem 
vQžn°,v',venem postopku, ni opravil programa usposabljanja za 
dovnii letnika. Po izteku veljavnosti se izda novo vozniško 

'enie le, če upravičenec ponovno opravi vozniški izpit. 
(5)Vo, 
v®ljav dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda z o *"0s.io do 80. leta starosti upravičencu, ko predloži potrdilo 
ža£et

Pe®n° opravljenem programu usposabljanja za voznika 
"'ka oziroma ko mu preneha veljati status voznika začetnika. 

(6) 
Ck>v0|d 'sta starosti se podaljšuje veljavnost vozniškega 
tei6 '6nia upravičencu, ki predloži zdravniško spričevalo, da je 

So 'n du^evno zmozen za vožnjo motornega vozila določene 
l7) 2rt 
VOini/i,aVnižko spričevalo iz prejšnjega odstavka izda imetniku 
Poobi dovoljenja pooblaščena zdravstvena organizacija 
S^eni zasebni zdravnik oziroma osebni zdravnik. V 
P^kern spričevalu mora biti, v skladu z ugotovljenimi 
Sečnimi sposobnostmi voznika, določen datum naslednjega 

(8) Ne glede na določbi četrtega in šestega odstavka tega člena 
se veljavnost vozniškega dovoljenja lahko omeji na rok, določen 
v zdravniškem spričevalu pooblaščene zdravstvene organizacije, 
pooblaščenega zasebnega zdravnika oziroma osebnega 
zdravnika o telesni in duševni zmožnosti osebe za vožnjo 
motornega vozila. 

(9) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka 
veljavnosti, za katerega je izdano, z dnevom pravnomočnosti 
sodbe, s katero je bil imetniku vozniškega dovoljenja izrečen 
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma z dnem 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bilo izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se šteje, da 
ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, 
tudi imetnik vozniškega dovoljenja, kateremu je potekel rok 
veljavnosti. 

Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za 
voznike motornih vozil 

158. člen 

(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem 
besedilu: kandidatov) za voznike motornih vozil ali skupine vozil 
(v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja kandidatov) je 
dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in jo na podlagi 
pridobljene koncesije opravljajo gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe 
zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu 
in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni izobraževalni 
zavodi smejo opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, če 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona in drugih predpisov, na podlagi 
odločbe o vpisu v register avtošol. 

(3) Vlada s sklepom podeli koncesijo za opravljanje dejavnosti 
usposabljanja kandidatov koncesionarju na podlagi javnega 
razpisa, pod pogoji določenimi v tem zakonu in koncesijskem 
aktu. Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne več kot 
za deset let. Koncesija se lahko na vlogo imetnika podaljša, če so 
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno 
pridobitev. 

(4) Kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil za 
opravljeno usposabljanje plača ceno storitve po tarifi, ki jo določi 
Vlada Republike Slovenije. 

(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o 
registraciji avtošole, za tisto kategorijo motornih vozil, za katero 
usposablja kandidate za voznike. 

(6) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, 
ko pridobi koncesijo in izpolni pogoje iz 159. člena tega zakona ter 
drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve 
vpiše v register avtošol. 

(7) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Register vsebuje naslednje podatke: 
- številko vpisa v register; 

naziv avtošole; 
statusno obliko; 
sedež avtošole; 
sedež podružnice; 

- kategorije, za katere je registrirana; 
datum vpisa v register; 

- datum in razloge za izbris iz registra. 
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Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
o obliki, načinu in pogojih vodenja registra avtošol. 

I 
(8) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o 
izbrisu avtošole iz registra avtošol: 

če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb; 
če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem 
dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z 
opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
če ne izpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona; 
če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih 
z odločbo iz 229. člena tega zakona; 
če ne izpolnjuje pogojev, določenih v koncesijski pogodbi; 
če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba o začasni 
prepovedi dela zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev, 
ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in izvajanje programov. 

(9) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na podlagi sedme 
alinee prejšnjega odstavka se sme ponovni vpis v register izvesti 
po preteku petih let od izdane odločbe o izbrisu iz registra. 

(10) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov, 
ter evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik 
usposabljanja iz teorije. 

(a) Register kandidatov vsebuje: 
registrsko številko kandidata; 

- datum vpisa; 
- priimek in ime kandidata; 

naslov, prebivališča; 
- datum rojstva; 

številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje; 
podatke o usposabljanju; 
podatke o izpisu kandidata iz avtošole. 

(b) Evidenčni karton vožnje po poleg podatkov iz registra vsebuje 
še ime, priimek učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in 
sorodstveno razmerje spremljevalca. 

(c) Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o avtošoli, ki ga je 
izdala, številki in datumu izdaje dnevnega razvida vožnje, imenu 
in priimku učitelja vožnje, registrski označbi vozila, podatke o 
številu prevoženih kilometrov, podatke o kandidatu in podatke o 
usposabljanju kandidata. 

(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno številko 
dnevnika, čas usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke 
o kandidatu iz registra ter podatke o poteku usposabljanja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
o obliki, načinu in pogojih vodenja registra kandidatov, 
evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje in 
dnevnika usposabljanja. 

(11) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim, četrtim ali osmim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev. 

Pogoji za udeležbo v prometu 
190. člen 

(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če: 
1. so registrirana in imajo prometno potrdilo oziroma veljavno 

prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo ali če imaio 
veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo; 

2 so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusni"" 
tablicami, ki so izdane za njihovo označitev; 

3. so predpisano označena z veljavno prometno nalepko. 

(2) Prometno nalepko izda registracijska organizacija iz prveg3 

odstavka 193. člena tega zakona na podlagi dokazil o opravljene"1 

tehničnem pregledu vozila, sklenjenem obveznem zavaroval 
in poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za up°raW 

cest. Prometno nalepko za lahke priklopnike izda le na podlaS1 

dokazila o opravljenem tehničnem pregledu. 

(3) Prometna nalepka se izda za čas veljavnosti tehničnega 
pregleda in čas, za katero so sklenjene oziroma poravnane v 

predpisane obveznosti. 

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo bil'' 
cestnem prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroj; 
če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki priklop111 

pa morajo biti označeni tudi s ponovljeno registrsko tabli 
vlečnega vozila in predpisano označeni z veljavno prome 
nalepko. 

(5) Za motorna vozila, ki niso registrirana, ne velja pogoj|Z • 
točke prvega odstavka tega člena, če so označena s preizkusi1 

tablicami, izdanimi za njihovo označitev, njihovi vozniki pa inn 

pri sebi veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo. 

(6) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzula^ 
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednaroo 
organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, j ' 
trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tuj 
ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot 
mesece/, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so v Repu 
Sloveniji na podlagi carinske deklaracije za sprostitev b'a9 
prost promet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot šest mes® 
smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registriran 
Republiki Sloveniji. 

(7) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vozn'"1^ 
ravna v nasprotju s 1., ali 2., ali 3. točko prvega odstavK 
šestim odstavkom tega člena. 

oO 00° (8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo ^ 
tolarjev za prekršek voznik motornega ali priklopnega voZ! od 
ravna v nasprotju s 3. točko prvega odstavka tega člena, ^ 
poteka veljavnosti prometne nalepke ni preteklo več kot 30 

kfš8" (9) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za Pre ^ v 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ra ^ 
nasprotju s 1. ali 2. točko prvega odstavka ali šestim odsta 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo naj 
50.000 tolarjev. 

kf^ 
(10) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za Pre^av 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ra ^ 
nasprotju s 3. točko prvega odstavka tega člena, odg0 

oseba pravne osebe pa z globo najmanj 200.000 tolarje* 
iK, V 

(11) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek v°zn 

ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

(12) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za Pr® 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ' 
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna 
pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev. 
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Registracija vozil 
192. člen 

(1) Registracija vozila je vpis podatkov o registrski označbi, 
določenih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco 
re9istriranih motornih in priklopnih vozil. 

p) V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, 
Ka'erih lastniki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma 
sedež ter motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
Predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, 
kulturnih in drugih predstavništev v Republiki Sloveniji 

(3) Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo 
°'°čijo solastniki oziroma skupni lastniki. Vozilo, ki je predmet 

P°9odbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom 
stninske pravice, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, 

6 Poda lastnik vozila pisno soglasje. V tem primeru se določbe 
*°na, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za 

. Porabnika. V takem primeru se v prometnem potrdilu navede 
lastnika vozila. 

Pogoji za registracijo vozil 
194. člen 

JP Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu za 
_ 9'stracijo vozila je treba priloži naslednja dokazila: 

d°kaz o lastništvu vozila (račun o nakupu vozil, prometno 
Potrdilo oziroma drug ustrezen dokument, s katerim se 
dokazuje lastništvo, vsa dokazila o spremembi lastništva 
vozila od zadnje registracije vozila oziroma od prvega nakupa 
v°zila, če vozilo še ni bilo registrirano) in lastništvu posameznih 

. delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 
dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo 

. Področje vozil; 
dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti. 

Jji 
'»•.9'ede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka, se 

lau ra motorno vozilo, ki predstavlja del tehnične kulture r°dobno vozilo). 
|is. 
„^^rodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred 
2q *ot Petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano v 
Oro 

v'nsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba ali 
teh • aci'a' 'n se 9a zaradi njegovega zgodovinskega in 
Prsv 9a pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne 
o o. °Ze' Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo 

*a,"su takega vozila. 
(4) i* 
prVe

ra^,or in traktorski priklopnik se registrira ne glede na določbo 
l6to 

alinee prvega odstavka tega člena, če je bil izdelan pred 
Sp°rno977' Pa P° 'etU 1976 n' b" re9's,riran in las,niš,vo vozila ni 
(5) 
Vo^9 9lede na določbo prejšnjega odstavka se ne registrira 
i® dol m'nistrstvo, pristojno za homologacijo vozil, ugotovi, da 
in pr °'6n tip, varianta ali izvedba vozila nevarna za cestni promet 
'ehn>POVe registracijo takih vozil ter izdajo izjav o ustreznosti in 
v0j||a

n' brezhibnosti vozila oziroma izjav o tehnični brezhibnosti 

(6) 2 
&tevi| re9's,rirano vozilo se izda prometno potrdilo in predpisano 0 registrskih tablic. 

0pera
e

t.9'ede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi izvajanja 
lvnih nalog pri odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj in 

njihovih storilcev ter varovanju oseb in objektov izda za 
posamezna vozila policije in Slovensko obveščevalno-vamostne 
agencije dve ali več prometnih potrdil in registrskih tablic v primerih, 
ko tako odredi minister, pristojen za notranje zadeve. 

Vsebina registrskih tablic 
195. člen 

(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike 
Slovenije in registrsko označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk 
in številk oziroma kombinacija črk ter prostor predviden za grb 
Republike Slovenije in prometno nalepko. Registrska tablica izdana 
za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike 
Slovenije, vsebuje namesto razpoznavnega znaka Republike 
Slovenije zastavo Slovenije. 

(2) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z 
dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, štirikoles, 
lahkih štirikoles, trikoles, koles z motorjem, priklopnih vozil, 
traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki morajo biti označeni z eno 
registrsko tablico. 

(3) Izdane registrske tablice so vezane na vozilo, za označitev 
katerega so izdane. Označbo registrske tablice je mogoče na 
posebno zahtevo izbrati po lastni želji. Registrske tablice z izbranim 
delom označbe so vezane na lastnika vozila. 

(4) Registrske tablice morajo biti pritrjene na mestu, ki ga je 
predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in 
čitljive, da niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno 
prevlečene ali prekrite. 

(5) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu ni 
dovoljeno spreminjati. Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno 
vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tablice od predpisanih, 
ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena. 

Odjava vozila 
197. člen 

(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri 
registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, 
če: 
1. je vozilo uničeno; 
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 

preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov; 
a je vozilo ukradeno; 
4. je potekla veljavnost prometnega potrdila za začasno 

registrirano vozilo; 
5. je veljavnost prometne nalepke potekla pred več kot tridesetimi 

dnevi oziroma je veljavnost prometne nalepke potekla pred 
več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, 
trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne 
priklopnike ter starodobna vozila; 

& je v času veljavnosti prometne nalepke prenehala veljati 
zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni 
bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi 
pogoji. 

(2) Registrskih tablic ni treba izročiti lastniku vozila, če so 
pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za katerega 
so izdane registrske tablice z izbrano označbo. 
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(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne odjavi 
vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju 
katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno 
prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v 
Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori 
lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena v roku 15 dni po prejemu obvestila. Če lastnik vozila v 
tem roku ne izpolni obveznosti, upravna enota o tem obvesti 
policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično 
prisilitvijo na stroške lastnika vozila. 

(4) Prometna nalepka se za vozilo iz prejšnjega odstavka ne 
izda, dokler pristojni organ, ki vodi postopek, postopka ne ustavi. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti 
registracijski organizaciji vsako spremembo (tehnično 
spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža, 
odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem 
potrdilu. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov 
v prometnem potrdilu, mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi 
dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva dokazuje s 
pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno 
osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične 
osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, ali petim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev. 

(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
uporabi registrske tablice na vozilu, za katerega niso bile izdane. 

198. člen 

(1) Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, 
mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju vozila, ki ga 
registracijska organizacija posreduje ministrstvu, pristojnemu za 
varstvo okolja. 

(2) Lastnik vozila, kateremu je veljavnost prometne nalepke 
potekla pred več kot tridesetimi dnevi oziroma več kot letom dni 
in vozilo ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob 
odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se 
mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi. 

(3) Vrsto vozil, vsebino, obliko potrdila iz prvega odstavka in 
izjave o lokaciji vozila iz drugega odstavka tega člena ter obvezna 
ravnanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in hrambo teh potrdil 
in izjav predpiše minister, pristojen za varstvo okolja. 

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sme pridobiti in 
uporabljati podatke o izrabljenih vozilih po predpisih o varstvu 
okolja in njihovih lastnikih iz obstoječih uradnih evidenc. Prav tako 
sme pridobiti in uporabljati podatke o vozilih in njihovih lastnikih, ki 
so odjavljena iz prometa in je zanje izdana izjava o lokaciji vozila. 

(5) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 100.000 tolarjev. 

Začasna registracija 
201. člen 

(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, kateri'' 
lastniki so tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje v 

Republiki Sloveniji, oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo 
v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno se 

registrirajo na domačo pravno ali fizično osebo tudi v skladu s 
carinskimi predpisi začasno uvožena vozila, ki se uporabljajo P° 
pogodbi o lizingu ali pogodbi o poslovnem sodelovanju, sklenje"' 
med domačim in tujim podjetjem, oziroma za sejme ali športna 

tekmovanja. 

(2) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z 
veljavnostjo do enega leta. 

(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končane''' 
bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Repub" 
Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi. 

(4) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izd3 1 

veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v držav0, 

kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni. 

(5) Začasno se registrira tudi vozila, ki so bila registrirana' 
Republiki Sloveniji in so bila ukradena, pa so jih tuji varnos 
organi izsledili. 

(6) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izd31 

veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepe'J8 

Republiko Slovenijo, oziroma največ za 30 dni. 

(7) Začasno registrirana vozila so registrirana do pote1*' 
veljavnosti prometnega potrdila. 

Evidenca registriranih vozil 
202. člen 

(1) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke: 
registrsko označbo; 
datum registracije; 
registracijsko organizacijo, ki je vozilo registrirala; 
številko vpisa; ^ 
datum prve registracije vozila (datum, kraj, regis' 
označba); ir 
serijsko številko, datum izdaje prometnega potrt" 
registracijsko organizacijo, ki ga je izdala; .nj|t 
podatke o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa nila aii 
vozila: ime in priimek oziroma naziv, naslov stalne!) 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma se 
podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, n 
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža; i(, 
podatke o vozilu: vrsta in kategorija, znamka, tip, vari3 ^ 
izvedba, komercialna oznaka vozila, identifikacijska 
vozila, tip ali koda motorja, moč in prostornina motorja. a 
vozila, največja dovoljena masa vozila, razen za m° 
kolesa in kolesa z motorjem, število sedežev in stojišč k 
ali namen karoserije ali okvirja, barvo vozila in vrsta 9°" oZ'iis 
ga vozilo troši, razmerje med močjo motorja in maso 
za motorna kolesa v kW/kg; ^ |» 

- podatke o tehničnem pregledu vozila (organizacij3' 
opravila pregled, datum pregleda, ugotovljeno stanje, v1 -ji 
ugotovljene napake in izmerjene vrednosti na posa 
napravah in opremi vozila); 

- podatke o prometni nalepki (številka nalepke, datum 
rok veljavnosti in organizacija, ki jo je izdala, » jft 
zavarovalne police in zavarovalnica ter trajanje zavar 

police); 
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številko in datum dokumenta o skladnosti vozila; 
Po potrebi tudi podatke o vozilu, ki jih vsebuje dokument iz 
Prejšnje alinee. 

(2) Evidenco registriranih vozil vodi ministrstvo, pristojno za 
n°tranje zadeve. Podatke v evidenco vnašajo registracijske 
0r9anizacije. 

203. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve: 
izda natančnejše predpise o registraciji in izdaji prometnega 
Potrdila, odjavi motornih in priklopnih vozil, prijavi sprememb 
in podaljšanju veljavnosti prometnega potrdila za začasno 
registrirano vozilo in določi obrazec prometnega potrdila, 
prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo ter potrdila 
za preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in mere 
registrskih in preizkusnih tablic; 
določi postopek, pogoje in stroške za izbiro dela označbe 
registrske tablice, 
določi pogoje in postopek za izdajo potrdila za preizkusno 
vožnjo in preizkusne tablice, 
določi način vodenja evidenc registriranih vozil in evidenc 
vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo in 
Preizkusne tablice; 
določi ceno za registrske in preizkusne tablice, ki jo plača 
'astnik vozila. 

Podelitev koncesije 
205. člen 

^ Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil je 
lavnost, ki se izvaja na način gospodarske javne službe. 

^ Koncesija za opravljanje dejavnosti tehničnih pregledov 
1 0,ornih in priklopnih vozil se podeli koncesionarju na podlagi 
2 

ne9a razpisa, ob izpolnjevanju vseh pogojev določenih v tem 
°nu, podzakonskih predpisih in koncesijskem aktu. 

Do K°nces''a za opravljanje dejavnosti tehničnih pregledov se 
deljuje 2a dolžen čaSi vendar ne več kot za 20 let. Koncesija 
'ahko na vlogo koncesionarja podaljša, če so izpolnjeni vsi 

9°i>. ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 

PrL^°ncesi'° za °Pravljanje tehničnih pregledov motornih in °Pnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede 

de| Prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih 
p ®VC0v, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
re .bonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje 

9'stracije motornih in priklopnih vozil. 
f®\\ 
t8 SJlede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 
Opr ?'ena podeli Vlada Republike Slovenije koncesijo za 
0^'Mnj0 tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil pravni 
t6(] prvega odstavka tega člena, ki ima na dan uveljavitve 
prjj|j *akona že izdano pooblastilo za opravljanje tehničnih 
t6r 9'edov, če izpolnjuje pogoje glede predpisane opreme in naprav 
Poafrokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi 
op'* izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za 

vijanje registracije motornih in priklopnih vozil. 

211. člen 
(i) > . 
^tok Pre9ledi motornih in priklopnih vozil, razen |6tQ vatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat 

(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in priklopnih 
vozil, ki prevažajo nevarno blago, motornih vozil, opremljenih kot 
vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, in vozil, ki se 
uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah, se opravljajo vsakih 
šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja v te namene, mora imeti v 
prometnem potrdilu vpisan namen oziroma obliko karoserije. 

(3) Prvi tehnični pregled se opravi; 

1. eno leto po prvi registraciji: 
za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg; 
za delovna vozila; 
za avtobuse; 
za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske 
priklopnike; 
za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov; 
za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje 
kandidatov za voznike; 
za motorna vozila za izposojo brez voznika; 

- za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s 
prednostjo ali vozila za spremstvo; 

2. tri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna 
vozila; 

3. tri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za lahke 
priklopnike. 

(4) Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz 2. točke 
prejšnjega odstavka, katerih prvi tehnični pregled je že bil 
opravljen,pa niso starejša od sedem let, mora biti opravljen vsaki 
dve leti. Lahki priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka tri 
leta. 

(5) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik na 
predpisanem obrazcu. 

(6) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora biti 
opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca 
naprave, s katero se opravi posamezen pregled. 

(7) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu 
spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, se izda 
dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti 
tehnični pregled. 

(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se 
prometna nalepka izda tudi za vozila iz tretjega odstavka tega 
člena pred pričetkom uporabe vozila v cestnem prometu oziroma 
pred pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu. 

(9) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih vozil 
pooblaščena organizacija vodi evidenco, ki vsebuje podatke iz 
zapisnika o tehničnem pregledu. Evidenco vodi ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

(10) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji 
za tehnične preglede ceno storitve po tarifi, ki jo določi Vlada 
Republike Slovenije. 

(11) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za cene, mu mora 
organizacija za tehnične preglede vozil posredovati vso zahtevano 
poslovno dokumentacijo in podatke, ki so povezani z opravljanjem 
tehničnih pregledov, na posebno zahtevo pa tudi letno poročilo o 
poslovanju. Osebi, pooblaščeni od ministra, pristojnega za cene, 
mora pooblaščena organizacija za tehnične preglede omogočiti 
vpogled v vso dokumentacijo povezano s tehničnimi pregledi 
motornih in priklopnih vozil. 



(12) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizacija za tehnične preglede, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, odgovorna oseba pa se kaznuje z globo najmanj 
100.000 tolarjev. 

(13) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
opravlja javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago ali 
usposablja kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z 
določili drugega odstavka tega člena. 

(14) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja 
javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago, ali usposablja 
kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 
200.000 tolarjev. 

Odvzem koncesije za opravljanje tehničnih pregledov 
213. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko organizaciji za tehnične preglede 
odvzame koncesijo za opravljanje tehničnih pregledov vozil: 

če poslovni prostor ne izpolnjuje pogojev za opravljanje teh 
pregledov, če predpisane naprave niso brezhibne ali če nima 
ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, poslovnega 
prostora ali predpisanih naprav; 
če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije ali je 
prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugega 
razloga; 
če tehničnih pregledov vozil ne opravlja v skladu z veljavnimi 
predpisi in navodili proizvajalca naprav, s katerimi opravlja 
posamezne preglede; 
če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila ali izdaje 
prometne nalepke v višini, ki presega s tarifo določeni najvišji 
znesek za posamezno vrsto vozila oziroma za prometno 
nalepko; 
če nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do 
Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. 

Pooblastila 
214. člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve: 
izda natančnejše predpise: o pogojih za opravljanje tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil, o načinu opravljanja 
tehničnih pregledov in vodenju evidence o opravljenih tehničnih 
pregledih, o številu in vrsti preizkuševalnih stez, ki jih mora 
imeti organizacija za tehnične preglede; 

- redpiše pogoje in način izvajanja javnega pooblastila iz 193. 
člena tega zakona; 

- predpiše obrazec zapisnika o tehničnem pregledu ter pro- 
gram izpita za vodjo tehničnih pregledov in kontrolorja ter 
program preizkusa usposobljenosti za delavce, ki opravljajo 
postopke registracije motornih in priklopnih vozil; 
določi obliko, vsebino, postopek in način izdaje ter ceno 
prometne nalepke, ki jo plača lastnik vozila, ter določi način 
označevanja motornih in priklopnih vozil z prometno nalepko; 
določi ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri 
izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa, ki jo 
plača stranka; 
določi višino stroškov izpitov za kontrolorja, vodjo tehničnih 
pregledov, delavcev, ki opravljajo postopke registracije 
motornih in priklopnih vozil ter člane izpitnih komisij za vozniške 
izpite. 

(2) Minister, pristojen za promet, izda natančnejše predpise' 
dimenzijah, skupni masi in osni obremenitvi vozil, o napravah 
opremi in delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
naprave, oprema in deli vozil v cestnem prometu; 

224. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji v prostorih avtošo'1 

registracijskih organizacijah ter organizacijah za tehničn® 
preglede. Inšpekcijski nadzor nad usposabljanjem kandidatovza 

voznike motornih vozil opravljajo inšpektorji tudi v vozilih, s katerih 
se kandidati za voznike motornih vozil usposabljajo v vožnji- 

(2) Inšpekcijski nadzor smejo opravljati inšpektorji tudi v cestne"'1 

prometu, v okviru svojih pooblastil, pri čemer imajo pravico ustav1 

vozilo in pregledati naprave in opremo na vozilu, dokumente ,n 

druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi voznik, učitelj vožn|®j 
spremljevalec ali kandidat za voznika motornih vozil in so predme 
inšpekcijskega nadzora. V ta namen uporabljajo označen 
službena vozila in posebno tehnično in svetlobno opremo. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše načine 
postopke kontrole ter opremo prometnih inšpektorjev. 

iit 

izniK' (4) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vo; 
učitelj vožnje, spremljevalec, kandidat za voznika motornih vi 
ali oseba, ki na znak inšpektorja ne ustavi vozila oziroma, 
inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na vpogled zahteva"' 
dokumentov in dokazil ali če mu ne omogoči pregleda voz' 
naprav in opreme na vozilu. 

227. člen 

ivico (1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pra' 
pregledati poslovne prostore, naprave in opremo, ki se up°raL"^ 
pri izvajanju določb tega zakona ter pogodbe, listine, SP'S% 
druge dokumente organizacije, ki se nanašajo na izvajanje do' 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predp15 

(2) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki v organiza^( 
opravljajo dela, nad izvajanjem katerih se opravlja nadz°r 

preveriti, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje d 

predpisane s tem zakonom. 

(3) Inšpektor, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanj 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, sme od voz 
motornega vozila zahtevati, da omogoči opravljanje ponovn 
tehničnega pregleda vozila. 

(4) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je kon"% 
potrdil tehnično brezhibnost vozila, ki nima brezhibnih napra ,0(j 
predpisane opreme, inšpektor odredi ponoven tehnični Pre» 
vozila ter odvzame prometno nalepko. 

(5) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se kandid^ 
voznika motornih vozil ni usposabljal po predpisanem Pr0^..j pO 
z odločbo odredi, da se mora ta kandidat ponovno usposo"' ^ 
predpisanem programu, stroške ponovnega usposabljal * 
krije avtošola, ki kandidata ni usposabljala po predpis3 

programu. 
„Ki#* 

(6) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za P<e^$n 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki .i 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseb0 

globo najmanj 100.000 tolarjev. 

poročevalec, št. 10 22 23. februar0 



jj) 2 globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz 
ar_ugega odstavka tega člena, če ne izkaže svoje identitete na 
lr%>ektorjevo zahtevo. 

(8) 2 globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

230. člen 

'1) Inšpektor sme izločiti iz prometa motorno ali priklopno vozilo: 
ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali 
Posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo 
a'i posamezne sklope zahteva homologacija; 
Pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko 
aJi posamično odobren za to vozilo; 
ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno 
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega potrdila 
za začasno registrirano vozilo; 
ki ni tehnično brezhibno ali ni na predpisan način označeno z 
veljavno prometno nalepko; 
katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, 
naprav ali opreme; 
ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi; 
2a katerega niso poravnane obveznosti iz naslova plačila 
letnega povračila za uporabo cest; 
ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja; 
ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi tablicami; 
k' je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki 
n|so izdane za to vozilo. 

[^ Inšpektor, ki izloči iz prometa vozilo iz prejšnjega odstavka, 
'ahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice ali prometno aiePko. 
(0\ J 
re 

v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani 
nep'oIrSk'h ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z 

sredno fizično (Jrisilitvijo na voznikove stroške. 

registrske tablice se v roku treh dni od odvzema jj) Odvzete 
£e .10 uPorabniku ali lastniku vozila, s katerega so bile odvzete, 
rok6 0c'|:"'avlien razlog, zaradi katerega so bile odvzete. Po tem 
pr„. Pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete 

Okusne tablice se uničijo. 

231. člen 
d) pro ^Pektor napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame e'no nalepko, če sumi, da: 

Motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak 
. "a Podvozju ali na napravah za upravljanje ali zaviranje, 

|® vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, 
1 i'h je določil proizvajalec, 

v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni 
. eli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, 

9rajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično 
. dobren za to vozilo, 

8 izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in energije 
• *fak ali 

tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno 
arne udeležbe v cestnem prometu. 

(2)V D ■ 
la t6knrneru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se napoti vozilo 

riični pregled, ko je popravljeno. 
(3) §t 

6 'e^ni^ne9a pregleda plača voznik. Vozniku se ti stroški, v Pr'"ieru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na rierti pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično brezhibno. 

237. člen 

(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi listino, s katero dokaže, da sme 
voziti vozilo v cestnem prometu, prometno potrdilo oziroma 
veljavno prometno potrdilo za začasno regisirirano vozilo, listine 
o tovoru, dovoljenje o izredni uporabi ceste, dovoljenje za izredni 
prevoz in potrdilo o usposobljenosti za izvajanje izrednega 
prevoza ter dovoljenje za vožnjo v času prepovedi prometa in jih 
na zahtevo policista izročiti na vpogled. Spremljevalec in 
organizator izrednega prevoza morata imeti pri sebi dokazilo o 
usposobljenosti za izvajanje izrednega prevoza in ga na zahtevo 
policista izročiti na vpogled. 

(2) Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled vozila, 
opreme, naprav, tovora in pri njem sodelovati. 

(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, k; 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Z 
enako globo se kaznuje za tak prekršek tudi spremljevalec 
oziroma organizator izrednega prevoza. 

(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Izločitev vozila iz prometa 
239. člen 

(1) Policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz premeta motorno 
ali priklopno vozilo: 

ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali 
posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo 
ali posamezne sklope zahteva homologacija; 

- pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko 
ali posamično odobren za to vozilo; 
ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno 
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega potrdila 
za začasno registrirano vozilo; 
ki ni tehnično brezhibno ali ni na predpisan način označeno z 
veljavno prometno nalepko; 
katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, 
naprav, opreme ali tovora ali tehtanju vozila; 
ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če 
je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale 
na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale 
z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala liso čista; 
ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi; 
ki je obremenjeno nad največjo dovoljeno maso ali osno 
obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila ali pri katerem 
obremenitev presega predpisano razmerje med bruto močjo 
motorja, izraženo v kW, in največjo dovoljeno maso vozila, 
izraženo v tonah; 
na katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z določili 
tega zakona; 
ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane dimenzije 
ali dovoljeno osno obremenitev ali dovoljeno skupno maso, 
pa zanj ni bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz ali ne 
izpolnjuje posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za izredni 
prevoz, ali ne izpolnjuje določb tega zakona o izredni uporabi 
cest; 

- ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja; 
ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop v državo; 
ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi tablicami; 
ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki 
niso izdane za to vozilo; 
ki vozi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil prepovedana. 

Če je prepoved iz zadnje alinee začasna, ga izloči za toliko časa, 
dokler prepoved vožnje ne preneha. 
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(2) Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa tudi 
motorna ali priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo drugih predpisanih 
pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če bi to lahko vplivalo na 
varnost prometa. 

(3) Policist prepove nadaljnjo vožnjo motornega vozila, če voznik 
ali potnik ne uporablja ali ne uporablja na predpisan način 
varnostnega pasu, dokler ga ne uporabi, ali če otrok, ki se vozi v 
vozilu, ni zavarovan v skladu s štirinajstim odstavkom 102. člena 
tega zakona. Nadaljnjo vožnjo prepove tudi, če voznik ali potnik 
na kolesu, kolesu s pomožnim motorjem, kolesu z motorjem, 
motornem kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu ali štirikolesu, ne 
uporablja predpisane zaščitne čelade oziroma je ne uporablja 
tako, kot je to predvideval proizvajalec, dokler je ne uporabi na 
način, ki ga je predvideval proizvajalec. 

(4) Policist, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, lahko odvzame registrske oziroma 
preizkusne tablice. 

(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani 
registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z 
neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške. 

(6) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema 
vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so bile odvzete, 
če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile odvzete. Po tem 
roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete 
preizkusne tablice se uničijo. 

(7) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali skupino 
vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala kolona vozil. 

(8) V primeru, da so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, 
nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni 
del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko ali posamično odobren za 
to vozilo, lahko izloči vozilo iz prometa in odvzame prometno 
nalepko tudi pristojni inšpektor. 

Odreditev tehničnega pregleda 
241. člen 

(1) Policist napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame prometno 
nalepko, če sumi, da: 

motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak 
na podvozju ali na napravah za upravljanje ali zaviranje, 
je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, 
ki jih je določil proizvajalec, 
so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni 
deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, 
vgrajeni del, naprava ali oprema nI tipsko ali posamično 
odobren za to vozilo, ^ 

ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in energ'le 

v zrak, ali 
je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobi" 
varne udeležbe v cestnem prometu. 

(2) V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se tehnik 
pregled opravi, ko je vozilo popravljeno. 

(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku se ti strošk'- 
razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na 

tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično brezhibno- 

Izločitev predelanih vozil 
248. člen 

(1) če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo, k'jjj 
predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jit* I 
določil proizvajalec, in ta predelava ni vpisana v dokumentu 
skladnosti vozila, tako vozilo izloči iz prometa in odvzame prome,n 

nalepko. 

(2) Policist zaseže kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorja"1' 
motorno kolo, lahko štirikolo ali štirikolo, ki je predelano tako.0 

presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijs 
določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila. 
največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v tem zakoni 
posamezno vrsto vozil in odvzame registrske oziroma preizkus 
tablice in prometno nalepko. 

(3) Če v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega 41®^ 
voznik ne odstrani z vozila registrskih ali preizkusnih ta» 
oziroma prometne nalepke, se jih odstrani z neposredno fiz|C 

prisilitvijo na voznikove stroške. 

(4) Odvzete registrske tablice se pošljejo registracijski organiza** 
ki jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice in prometna naleP 
se uničijo. • 

(5) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrši 
drugega odstavka tega člena lastnik predelanega vozila. 

(6) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za Pre^f*s 
pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki predela k° 
pomožnim motorjem, kolo z motorjem, motorno kolo, |a ^ 
štirikolo ali štirikolo tako, da presega največjo moč motor'aaCjji 
največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v dek'?r ( 
proizvajalca vozila ali največjo hitrost, določeno v Predpi.®!,a(ij 
varnosti cestnega prometa, odgovorna oseba pa z globo nai ^ 
100.000 tolarjev. Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznul 
tak prekršek fizična oseba. 
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Obvestilo o 

SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA 

TELESA DRŽAVNEGA ZBORA RS 

' Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 50 

DELOVNO TELO ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO 
UPRAVO IN PRAVOSODJE 

POSLANSKA SKUPINA DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 

NOVI ČLAN VILI REZMAN 

  DOSEDANJI ČLAN MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 18.2.2005 DALJE 
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA 

o IN POBUDE 

PISNA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE 

isna poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Je'inčiča Plemenitega ministru za 
Pravosodje dr. Lovru Šturmu, z dne 6/12- 
2004:  

sn°2'Vam vas' c)a' v skladu s svojimi pristojnostmi, posreduje v 
s!d a' navedenem primeru in poskrbite, da bo primer rešen v 
na u z veljavnimi pravnimi normami in pravili delovanja, ne glede 

Politične in prijateljske vezi vpletenih. 

v S Za Pr'mer delavke ljubljanske porodnišnice (članek je objavljen 
Pri t°

Venskih novicah, dne 4.12.2004), ki je opazila in tudi prijavila 'ojnim organom sodelavko, babico, osumljeno domnevne kraje 
2a 

)e vsote denarja. Gre za prispevke, ki so jih očetje plačevali 
oč ?.av*°en°st pri porodu. Na nepravilnosti naj bi opozarjali tudi 
8q 'I®. ki za plačane prispevke niso dobili nobenega potrdila, kar 

Potrdili tudi v policijski preiskavi. Porodnišnica je po tem 
9°dku že uvedla obvezno izdajo potrdila o plačanih prispevkih. 

1/|. 
(Je| 

b dejanskemu odkritju denarnega primanjkljaja, pa se je za 
pr 

avl<0, ki je prevaro prijavila, pričelo na delovnem mestu 
prt ?

anianie, tako, da je bila slednja, zaradi nevzdržnega stanja 
Cent °^'t' na bolniški dopust. Še več, v vodstvu Kliničnega ra so se celo odločili, da je potrebno delavko, zaradi "umirjanja 

^er"> premestiti na drugi oddelek. 

Da je zadeva, poleg zmerjanja in šikaniranja, ki ga je bila deležna 
poštena delavka, toliko bolj nenavadna, kaže tudi tožba, ki jo je 
proti njej osumljena babica vložila, zaradi omadeževanja njene 
časti in dobrega imena, ne da bi se predhodno o zadevi dokončno 
opredelilo pristojno sodišče. 

Odgovor z dne 18/1-2005: 

S tem v zvezi smo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaprosili, 
da nam, v smislu 66. d člena Zakona o državnem tožilstvu, 
posreduje poročilo o tej zadevi. 

Iz odgovora vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani 
izhaja, da so podatki v pobudi nepopolni, ker ni navedeno ime 
prijaviteljice, prav tako pa ni navedeno ime osumljenke, zaradi 
česar predlaga, da poslanec svojo pobudo dopolni z manjkajočimi 
podatki, da bodo lahko v vpisniško-evidenčni pisarni preverili, če 
obravnavajo ta primer in v kakšni fazi je. Glede na takšne podatke, 
kot so bili posredovani, državno tožilstvo nima možnosti, da bi 
posredovalo pravilen in strokoven odgovor. V kolikor pa bo prejelo 
podatke o osumljeni osebi oziroma prijaviteljici, bo takoj odgovorilo. 

Glede na zgoraj navedeno, zaradi manjkajočih podatkov, 
Ministrstvo za pravosodje ne more podati odgovora na poslansko 
pobudo. Če pa bo poslanec manjkajoče podatke posredoval, bo 
ministrstvo odgovor pripravilo v najkrajšem možnem času. 
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Pisna poslanska pobuda poslanca Bogdana 
Baroviča Vladi Republike Slovenije, z dne 7/ 
12-2004:  

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke predlaga Vladi 
Republike Slovenije oziroma njenim pristojnim službam, da v 
najkrajšem možnem času organizira srečanje treh slovenskih 
organizacij na Avstrijskem Koroškem, in sicer so to: 

Zveza slovenskih organizacij (ZSO), 
Narodni svet Koroških Slovencev (NSKS) in 

- Skupnost Koroških Slovencev in Slovenk (SKS). 

Dejstvo je, da so odnosi med organizacijami skrhani, neurejeni, in 
mečejo slabo luč, ne samo na državo Republiko Slovenijo, temveč, 
razdor koristi tudi državi Republiki Avstriji. 

Posledice neurejenih odnosov so: 
neuresničevanje odločbe Avstrijskega Ustavnega sodišča o 
topografiji in dvojezičnih napisih; 
upadanje zanimanja za učenje in govorjenje slovenskega 
jezika, predvsem pri najmlajših in v družinah (npr. pred 20 leti 
je bila prva nemška beseda, ki so se jo Koroški Slovenci 
naučili šele v prvem razredu šole, danes pa je, v mnogih 
primerih, prva slovenska beseda izrečena in spoznana šele, 
v prav tako prvem razredu šole); 
v sosvetu, pri Uradu avstrijskega kanclerja, so članice vse tri 
omenjene organizacije in kar nekajkrat ni bilo prijetno, ko so v 
sosvetu te tri organizacije reševale medsebojna nesoglasja, 
namesto, da bi enotno zastopale interese Koroških Slovencev. 
Zanimivo je tudi, da ZSO in SKS sodelujeta preko 

usklajevalnega odbora, prav tako sodelujeta ZSO in NSKS. 
nikakor pa ni moč ustvariti sodelovanja med SKS in NSKS- 

V Poslanski skupini SNS smo prepričani, da naj bi slovenska 
politika ne delila vsebine dela, ene, druge, ali tretje organizacij« 
Koroških Slovencev na dobro ali slabo. Zato pozivamo slovensko 
politiko, naj vse tri organizacije obravnava enakopravno in hkrat' 
pričakujemo od uradne slovenske politike, da oblikuje 
uravnoteženost vseh organizacij, enakopravno obravnavanj6 

vseh, in podpre njihova skupna prizadevanja za izpolnitev odločb® 
avstrijskega Ustavnega sodišča za ohranitev slovenstva* 
ustvarjanje slovenske kulture in širjenje slovenskega jezika, ne 

samo med Koroškimi Slovenci, temveč, tudi med Avstrijci, ki živil0 

na Koroškem. 

Nerazumljivo je, namreč, da kanclerjev urad obravnava slovenska 
organizacije na Koroškem enakovredno, država Republik3 

Slovenija, oziroma njena uradna politika, pa vse tri slovenske 
organizacije na Koroškem ne obravnava enakovredno. 

Odgovor z dne 18/1-2005:  

Vlada Republike Slovenije pozdravlja pobudo poslanca Bogdana 

Baroviča in zagotavlja, da si bo, v okviru svojih pristojnost 
prizadevala za premoščanje razdorov znotraj slovenske narodi 
skupnosti na Koroškem in za izboljšanje odnosov m® 
organizacijami, ki jih poslanec navaja v svoji pobudi. Tu 
prizadevanja za oblikovanje skupnega, demokratično izvoljeneg 
političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti na Koroške 
bo Vlada Republike Slovenije podprla. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Sama 
Bevka ministru za zunanje zadeve dr. 
Dimitriju Ruplu, z dne 7/12-2004:  

V poslansko skupino ZLSD smo 1.12.2004 prejeli pobudo 
državljana, ki je opozoril na sporno izdajo dveh italijanskih znamk. 

Ob 50-letnici vrnitve Italije v Trst je italijanska pošta izdala posebno 
znamko, ki je bila predstavljena skupaj s spremnim besedilom 
Bruna Crevata - Selvaggija, v katerem pravi, da je bilo v začetku 
XIX. stoletja prebivalstvo v Trstu v ogromni večini italijansko, 
obstajale so skupine Nemcev, ter nekaj Slovanov, predvsem 
Slovencev. V svoji predstavitvi zgodovinsko pomembne znamke 
postavlja etnično mejo na vzhod, takoj pod Alpe. Najbolj sporni del 
pa se začne pri opisu Julijske krajine leta 1943, ko pravi, da so 
jugoslovanski partizani, zaradi etničnega sovraštva, pobijali 
Italijane, zgolj zaradi njihovega državljanstva. 

Navedeni spremni tekst k znamki si lahko razlagamo samo kot 
provokacijo slovenski vladi in žalitev Slovencev, zato se nam zdi 
potrebno problem izpostaviti. 

Le nekaj dni zatem je Italijanska vlada, ob priložnosti podpisa 
prve Ustavne pogodbe v Rimu 29.10.2004, izdala znamko, na 
kateri je upodobljena cela Evropa. S svetlo modro barvo so 
označene članice EU, s temno modro pa države kandidatke. Z 

natančnim pogledom, s pomočjo povečevalnega stekla, la 
ugotovimo, da se je slovenska meja premaknila v sred1 

Dalmacije in zavzema tudi Istro. 

Glede na to, da so državne meje simbol, ki se ga v mednarodjj 
skupnosti ne sme žaliti, vas, v imenu poslanske skupine ZL 
prosim za preučitev zbranih dejstev in vašo oceno. 

cK8 
Ali je, glede na njihov pomen, potrebno ukrepanje sloven 
diplomacije? 

Prilogi sta na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Repu"1'" 
Slovenije. 

Odgovor z dne 17/1-2005:  

Z jubilejno znamko, ki jo je Italijanska pošta izdala ob 50-i 
Londonskega memoranduma in, s tem, ob rqbu praznovanj vf . 
Trsta Italiji, je bila izdana tudi spremna knjiga z naslovom "1 „j 
poštna služba se vrača Italiji" in podnaslovom "1918 -1954, s 
tržaške zgodovine". Avtor Bruno Crevato Selvaggi v knjigi na 
netočne in zavajajoče podatke glede števila Slovencev v ^ 
kot tudi potvarja zgodovinska dejstva glede medvojneS 1 -9 
povojnega dogajanja v tem prostoru. Ministrstvo za zurljanj 
zadeve Republike Slovenije se zaveda občutljivosti teh vpra ^ 
in se je, v zvezi s tovrstnimi dogodki, že večkrat odzva 
izrazilo zaskrbljenost. 
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Tako slovenska, kot italijanska javnost imata možnost spoznavati 
Usnico v usklajenem in skupnem poročilu slovensko-italijanske 
*9odovinsko-kultume komisije o slovensko-italijanskih odnosih 
^ad 1880 in 1956, ki je bilo končano 25. julija 2000 in v vednost 
Poslano zunanjima ministroma Slovenije in Italije. Generalni 
k°nzulat Republike Slovenije je omenjeno poročilo posredoval 
tudi avtorju knjige Brunu Crevatu Selvaggi. 

Drugo znamko je izdala Italijanska pošta ob priložnosti podpisa 
p°godbe o Ustavi za Evropo, dne 29. oktobra 2004 v Rimu. Ob 
Pogledu omenjene znamke, ter njeni predstavitvi in opisu na 

spletni strani Italijanske pošte, je razvidno, da so s svetlo modro 
barvo označene članice EU, s "petrolno" modro države kandidatke 
in z "vodeno" modro Hrvaška, država opazovalka (tako Italijanska 
pošta). Na znamki, ki je slabo pregledna, meje med državami 
niso zarisane, poleg tega pa se barve, ki na znamki označujejo 
posamezne države, prelivajo od temnejše do svetlejše modre. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo še naprej 
pozorno spremljalo morebitno napačno prikazovanje meja in bo 
pri tem delovalo v skladu z interesi in v korist Republike Slovenije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
®°jana Kontiča ministru za pravosodje dr. 
Igvru Šturmu, z dne 7/12-2004:  
Op c novembra 2004 se je v Poslanski pisarni v Velenju oglasil g. A. 

na temo sodnih zaostankov. 
1- 7- 2002 je bil udeležen v prometni nesreči. Oktobra istega leta 

Policija zaključila postopek in zadevo predala Okrajnemu 
odišču v Žalcu. Postopek vse do danes ni stekel. V prilogi vam 

Pošiljam odgovor, ki ga je g. M. prejel. 

^ai boste storili v izogib takšnim in podobnim dopisom, ki jih 
i0rnajo nezadovoljni državljani? 

Pril "°ga je na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Republike 
'0venije. 

Ugovor z dne 24/1-2005:  

^redsednico Okrajnega sodišča v Žalcu smo prosili, da nam 
Sfsduje vse potrebne informacije v zvezi s to zadevo. 

Iz njenega poročila in priloge, to je poročila poslujoče sodnice v tej 
zadevi, je razvidno, da poslujoča sodnica, ki ji je dodeljen ta spis, 
obravnava kazenske zadeve po vrstnem redu, kot to določa 
sodni red, in prioritetno, glede na naravo in vrsto kaznivih dejanj. 

V tej zadevi je tožilstvo dne 3. 9. 2002 podalo zahtevo za opravo 
preiskovalnih dejanj, ki so bila opravljena do 24. 4. 2003, ko je bil 
spis vrnjen na državno tožilstvo. Dne 23. 5. 2003 je bil vložen 
obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja po čl. 325/I KZ. Po tem 
času je poslujoča sodnica nastopila letni dopust in porodniški 
dopust in je z obravnavami ponovno začela šele 2. 11. 2004. 
Obravnavana zadeva ne sodi med stare kazenske zadeve, kateri 
bi grozilo zastaranje, niti ne gre za zadevo, ki bi po sodnem redu 
morala biti na vrsti za obravnavanje. Od skupno 356 zadev je kar 
183 takih, ki so starejšega datuma od obravnavane zadeve, ali 
pa je njihovo obravnavanje prioritetno, glede na naravo in vrsto 
kaznivih dejanj. 

Zadeva naj bi prišla na vrsto za obravnavanje v juniju letošnjega 
leta. 

'sna poslanska pobuda poslanca Saša 
ečeta Vladi Republike Slovenije, z dne 8/ 

1^2004: 

n 
^uš gi prejetega dopisa SENT - Slovenskega združenja za 
SM<jVn° kravje, Foruma svojcev Slovenija, v Poslansko skupino 

na Predsednika Vlade Republike Slovenije naslavljam pobudo 
Pripravo in sprejem ustreznega Zakona o duševnem zdravju. 

Por)S,VO '8'da i6 v Republiki Sloveniji področje duševnega zdravja Poinomg neustrezno urejeno, poleg tega pa so posamezni 

Pray n"' k' posegajo na področje duševnega zdravja, vključujoč 
t^i 'Ce duševnih bolnikov, ustavno neustrezni, na kar je opozorilo 

Ustavno sodišče (gl. Zakon o nepravdnem postopku). 

Omenjeno neustavnost bi moral Državni zbor RS odpraviti do 24. 
junija 2004, vendar, Ministrstvo za pravosodje, v sodelovanju z 
Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve - v prejšnji sestavi, tega ni bilo sposobno ustrezno 
pripraviti. Zaradi pomanjkanja politične volje, je del področja, ki 
posega na področje pravic duševnih bolnikov, ostal neustaven, 
prav tako pa pristojna ministrstva niso bila sposobna tega 
vprašanja celovito urediti. 

Po mnenju PS SNS je v Republiki Sloveniji nujno potrebno ustrezno 
celovito urediti področje duševnega zdravja, torej, vse pogoje in 
postopke za sprejem oseb v psihiatrične bolnišnice in 
socialnovarstvene zavode, skrb za zdravljenje duševnih bolnikov 
izven ustanov, ter položaj in pravice teh oseb med samim 
zdravljenjem. Za pripravo ustrezne vsebine je potrebno ustanoviti 
delovno skupino, zastopano s strani vseh vpletenih, izključno 
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zato, da bo vsebina zakona resnično odražala potrebe, pravice 
in odgovornost oseb s težavami v duševnem zdravju, ter dovolj 
jasno opredelila tudi vlogo svojcev, skrbnikov, prijateljev, ter ostalih 
vpletenih z osebami z duševnimi težavami. 

Glede na dosedanje delovanje Sveta za duševno zdravje pri 
Vladi RS, pristojnih ministrstev ter, nenazadnje, celotne vlade, ki 
niso pripravili ustrezne zakonske podlage, ker tudi tako imenovana 
Kebrova Bela knjiga ne vsebuje, oziroma nepopolno obravnava 
reševanje omenjenega področja, v PS SNS apeliramo na celotno 
vladno ekipo, da med prednostne naloge, na področju varovanja 
človekovih pravic in pravic invalidov, uvrsti tudi zakonsko ureditev 
omenjene problematike. Le na ta način bodo, v skladu z najvišjim 
slovenskim pravnim aktom, ter skladno tudi z evropsko 
zakonodajo, namreč, vsi državljani, njihove potrebe, pravice in 
odgovornosti, obravnavane enakopravno. 

Odgovor z dne 25/1-2005: 

Ministrstvo za zdravje se je s problematiko Zakona o duševnem 
zdravju ukvarjalo že kar nekaj časa. 

Pobude za ureditev področja duševnega zdravja segajo precej 
daleč nazaj, saj je skupina strokovnjakov že v letu 1996 pripravila 
predlog zakon o sprejemu in pravicah bolnikov v psihiatričnih 
bolnišnicah. V okviru te delovne skupine je nastal tekst, ki je 
opredelil tri vrste hospitalizacije: hospitalizacijo proti volji, 
hospitalizacijo na predlog in prostovoljno hospitalizacijo. Drugih 
področij ta predlog ni obravnaval. Ta predlog ni bil nikoli vložen v 
zakonodajni postopek. 

Dne 25.11.1998 je v zakonodajni postopek vložil poslanec Borut 
Pahor predlog zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic 
na področju duševnega zdravja (ZBZPDZ). Državni zbor 
Republike Slovenije je ob prvi obravnavi tega predloga zakona 
sprejel dva sklepa: 

1. Predlog zakona je primerna podlaga za pripravo predloga 
besedila zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj skupaj 
z Vlado Republike Slovenije, v skladu z naslednjimi stališči: 
- upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 

zadeve, 
prouči in upošteva mnenje Državnega sveta RS - Komisije 
za družbene dejavnosti. 

Minister za zdravje je s sklepom št. 5817-1/2001 z dne 10.10.2001 
imenoval komisijo v sestavi: doc.dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 
doc.dr. Andrej Marušič, doc.dr. Slavko Ziherl in Mojca Mahkota z 
nalogo, da s predlagateljem zakona pripravi usklajen predlog 
zakona za drugo obravnavo. Tako je komisija dne 26.4.2002 
pripravila mnenje in usklajevalna stališča k delovnemu gradivu 
predloga zakona in ga posredovala predlagatelju zakona Borutu 
Pahorju. Nato je postopek priprave predloga zakona zastal. 

Ustavno sodišče RS je z odločbo z dne 24.12.2003, U-l-60/03- 
20 (Ur. I. RS, št. 131/2003), ugotovilo, da so določbe 70. do 81. 
člena Zakona o nepravdnem postopku v neskladju z Ustavo RS, 
ter določilo, da je rok za uskladitev neskladnosti 24.6.2004. 

Minister za zdravje je s sklepom dne 19.7.2004 razširil komisijo 
za pripravo predloga zakona tako, da je poleg zgoraj navedenih 
članov imenoval še: Mihaela Ciglena, Nadjo Čobal, Igorja Hrasta, 
Tino Jamšek in Lidijo Kristančič. Pri svojem delu je komisija 
ugotovila, da je nujno potrebno sodelovanje z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za pravosodje, 

zato je zaprosila omenjeni ministrstvi za imenovanje predstavnike"- 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je imenovalo Uršulo 
Jerše Jan, Ministrstvo za pravosodje pa Matjaža Jana ter Sa'° 
Ragancin za sodelovanje s komisijo pri pripravi predloga zakona- 
Komisija je na delovnem sestanku dne 3.1.2005 sprejela sklep, 
da se formalno ustanovi medresorska delovna skupina za 
pripravo predloga zakona. V medresorsko delovno skupino s" 
predlagani s strani Ministrstva za pravosodje dr. Blaž Ivane in 

Tina Stergaršek Kavčič, Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve Uršula Jerše Jan in Davor Dominkuš, ter Ministrstva za 
zdravje Tina Jamšek, Nadja Čobal in Lidija Kristančič. Postop® 
imenovanja je v teku. Komisija je pri svojem delu do sedaj poskušal 
najti take rešitve, ki bi zadostile tako stroki, kot varovanju pravlC- 
in bi predstavljale dobro osnovo za delo v prihodnje. Pri svoje''' 
delu pa se je srečevala z več dilemami. Ena izmed teh je bila.a 

naj zakon obravnava le neprostovoljno hospitalizacijo ali Pa na' 
ureja celotno področje duševnega zdravja. Komisija se je odloč|la 

da bo zakon obravnaval celotno področje duševnega zdravi®- 
ter tudi prispeval k zmanjšanju stigmatizacije ljudi s težavam1 

duševnem zdravju. Zato se v predlogu zakona ne uporablja izra 

bolnik, ampak osebo s težavami v duševnem zdravju. Predjog 
zakona uvaja nov institut posebnega zagovornika, ki je zadolz® 
za varstvo pravic oseb s težavami v duševnem zdravju 
sprejemu, zdravljenju aii bivanju v zavodih, ter v obravnav 
drugih organizacijah. Predlog zakona uvaja tudi načrtovani 
samostojnega življenja oseb s težavami v duševnem zdravju- 

Kratek povzetek vsebine predloga zakona: 
Opredeljen je okvir vsebine zakona, in sicer zakon opredeljuj 
pogoje in postopke za sprejem oseb s težavami v duševn® 
zdravju v zdravstvene in socialno varstvene zavode 0Z. tP 
druge organizacije, vključene v proces njihovega zdravljeni3^ 
psihosocialne rehabilitacije, ureja položaj in pravice teh oseb ^ 
napotitvi, sprejemu, med zdravljenjem oz. bivanjem v zavodih, 
opredeljuje oblike, načine in postopke načrtovanja skrbi za njih° 
zdravljenje ter psihosocialno rehabilitacijo izven želodov, sist 
zagovorništva, kot dejavnosti posebnega javnega intere ' 
zadolžene za varstvo pravic oseb s težavami v duševn 
zdravju ob sprejemu, zdravljenju oziroma bivanju v zavodih. ^ 
obrazloži izraze zagovornikov, pravice oseb s težava"'' 
duševnem zdravju, ter opredeli, kako morajo postopki za spre' 
oseb z motnjami v duševnem zdravju na zdravljenje sleditirazV. v 
sodobnih oblik psihiatričnega zdravljenja in obravnave os® 
skupnosti. Opredeljuje tudi potrebo po oblikovanju NacionaM®^ 
programa mreže skupnostnih služb in duševnega zdravj 
Republiki Sloveniji. Opredeljeni so pogoji in postopki za sj"eLe 
oseb s težavami v duševnem zdravju na zdravljenje v psihia,n 

bolnišnice ter druge institucije. Opredeljen je sprejem na zdravil 
na zahtevo, na predlog, v nujnih primerih, podaljšanje ^ 
zaradi zdravljenja, predčasni odpust, nadzorovano zdravlje0' ^ 
skupnosti. Opredeljene so tudi pravice oseb s težava"1 

duševnem zdravju ob napotitvi in med zdravljene"1 

psihosocialno rehabilitacijo ter bivanjem v zavodih. Oprod®*! 
je organizacija ter pogoji za delovanje zagovorništva. Dolo 
so kazenske določbe ter predhodne in končne določbe. 

Področje duševnega zdravja je posebej občutljivo področje- v 
kot druga področja zdravstva in invalidnos.ti. Eden izmed raz ® } 
za tako stanje je močna stigma, ki se :i njo srečujejo °se^e 
težavami v duševnem zdravju ter njihovi s;vojci. Tudi njihove t® (£| 
niso le zdravstvene, ampak tudi socialne, pravne in drug®- 
se potrebe teh oseb razlikujejo od potreb oseb, ki imajo 
vrste težav z zdravjem. 

nd(^ Vlada Republike Slovenije se zaveda, da je potrebo p" $i 
duševnega zdravja čimprej zakonsko ustrezno urediti, z: ^ 
prizadeva, da bi bil predlog zakona čimprej pripravljen za na" 
obravnavo. 
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Pisna poslanska pobuda poslanke Barbare 
^gajnerTavš ministru za finance dr. Andreju 
gajuku, z dne 10/12-2004:  

Višanje rodnosti je ena izmed najbolj perečih težav, ki pestijo 
Republiko Slovenijo. 

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo prepričani, 
đa bi morala država z malimi, vendar odločnimi koraki sama 
Spodbujati svoje državljane k večji rodnosti. Zato pristojnega 
j^nistra pozivamo, da naredi prvi, vendar izredno pomemben 
*°rak, ki bo mlade spodbudil k ustvarjanju številčnejših družin. 

2a,° naslavljamo pobudo, da, skladno z začrtanimi smernicami 
2a dvig natalitete, v Zakonu o davku na dodano vrednost ustrezno 
sPremeni določbe v smeri oprostitve plačila davka na dodano 
dednost za vse nujne otroške proizvode. 

V Poslanski skupini SNS smo namreč prepričani, da bo omenjena 
sprememba lahko bistveno vplivala na odločanje o starševstvu, 

ati pa omogočila bolj kakovostno življenje samih otrok. 

Odgovor z dne 21/1-2005: 

uvedbo sistema DDV, kot je uveljavljen z Zakonom o davku na 
no vrednost (Ur.l. RS, št. 97/04 - uradno prečiščeno besedilo 

2 
dodai 
'n v nadaljevanju: ZDDV), je Slovenija v svojo zakonodajo 
^ v*ela način obdavčevanja prometa blaga in storitev, kot je 
*6n v ostalih državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju: 

2nn S tem 'zPoln'la ene9a °d predpogojev za članstvo v EU. V so v celoti upoštevane zavezujoče rešitve Šeste direktive 
. e,a. z dne 17. maja 1977, o usklajevanju zakonodaje držav 

ar,|c o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano 
eanost: enotna osnova za odmero (Sixth Council Directive No. 

^ 388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of 
ntber States relating to turnover taxes - Common system of 

^ Ue added tax: uniform basis of assessment; v nadaljevanju: 
s,a direktiva), s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami. 

V skladu z navedenim načelnim izhodiščem je ZC DV, v okvirL 
določb o oprostitvah DDV, povzel tudi zavezujočo dcločbo 13.A.1. 
člena Šeste direktive, po kateri morajo države član'ce EU določiti 
oprostitev plačila DDV za (taksativno) določene d jjavnosti, ki so 
v javnem interesu. 

Določba 13.A. 1. člena Šeste direktive je povzeta v 26. členu ZDDV, 
po katerem so plačila DDV, med drugim, oproščene tudi naslednje 
vrste blaga ter storitev, namenjenih (tudi) otrokom, in sicer: 
zdravstvene storitve; socialno varstvene storitve; storitve in blago, 
neposredno povezano z varstvom otrok; predšolska vzgoja in 
šolsko (vključno z univerzitetnim) izobraževanje, ipd. 

Poleg davčnih oprostitev, Šesta direktiva v Prilogi H, ki je sestavni 
del direktive, določa vrste blaga in storitev, za katere lahko države 
članice, v skladu z 12. 3. a. členom Šeste direktive, uvedejo nižjo 
stopnjo' DDV, kot je sicer predvidena za ostale vrste blaga oz. 
storitev. 

ZDDV je možnost uveljavitve nižje stopnje DDV povzel v 25. členu, 
po katerem se, med drugim, po stopnji 8,5 % plačuje DDV od 
naslednjih vrst blaga ter storitev: hrana; zdravila; medicinski 
pripomočki, prevoz oseb in njihove prtljage; knjige; stanovanja, 
itd. 

V skladu z zakonodajo skupnosti s področja obdavčevanja z 
DDV, države članice EU, poleg navedenih »davčnih olajšav«, 
nimajo možnosti uveljaviti drugih primerov davčnih oprostitev oz. 
znižanih stopenj DDV, sicer tvegajo uvedbo postopka za 
ugotavljanje kršitev prava skupnosti. Izjeme so predvidene le za 
nekatere države članice, ki so bile članice Evropske skupnosti 
že ob začetku uvedbe skupnega sistema DDV in so smele svoje 
specialne rešitve, kot izjeme od sistema, zadržati tudi po uskladitvi 
stopenj in obsega uporabe znižane stopnje DDV v letu 1992. 

Glede na navedeno bi bilo uvajanje novih primerov davčnih 
oprostitev v nasprotju z obveznostjo Slovenije, da pri oblikovanju 
nacionalnih rešitev spoštuje zavezujoče predpise skupnosti, 
zaradi česar ministrstvo meni, da predložene pobude, za 
spremembo veljavnega zakona o davku na dodano vrednost, ni 
mogoče podpreti. 

p. 
glsno poslansko vprašanje poslanca 

°stjana Zagorca ministru za notranje 

2QQ®Ve 9- Dragutinu Mateju, z dne 13/12- 

ki st nameravate upravičiti določbe novega Zakona o prekrških, 
°P' v veljavo s 1. januarjem 2005? 

I^enjenim zakonom se namreč ukinja zaporno kazen za tako 
Pred°Vane P°vra,nike> kar nai bi' v Prvi vrs,i> razbremenilo 
<WVSem sodnike za prekrške. Kljub temu pa sedaj, v času 
Ug0) 'ednov pred uveljavitvijo zakona, na okrajnih sodiščih 

av|jajo, da niso pripravljeni na izvrševanje le-tega. 

5top'0vl'eno i0, da je v prometu zelo veliko povratnikov z visoko n'° alkohola v krvi in voznikov brez vozniškega dovoljenja. 

Novi zakon pa za te posameznike ne predpisuje več zaporne 
kazni, temveč le denarno kazen, ki pa je večinoma, kot menijo v 
senatu za prekrške, ne bo mogoče izterjati, ker je večina teh 
prekrškarjev nezaposlenih. 

V Poslanski skupini SNS ocenjujemo, da novi zakon, glede na še 
vedno počasno in neažurno delovanje sodišč, s tako imenovanimi 
premilimi sankcijami (ukinjanje zaporne kazni) nevarnih in 
najštevilčnejših prekrškarjev, ne bo prinesel željenih ciljev. Najhujši 
in najbolj nevarni udeleženci v prometu tako ostajajo nekaznovani. 

Kako bo, na podlagi takih zakonskih določb, prišlo do dejanskega 
kaznovanja kršiteljev, še posebno kršiteljev povratnikov? 

Navkljub, po naši oceni, neustrezni zakonski podlagi upamo, da 
se bo stanje v prometu izboljšalo, in da do večjih tragedij ne bo 
prihajalo v tako velikem obsegu, kot smo jim priča danes. 
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Odgovor z dne 6/1-2005: 

Na vprašanje, ki se nanaša na obravnavo t.i. storilcev prekrškov 
- povratnikov, in na ukinitev zaporne kazni, žal v celoti ne morem 
odgovoriti, saj je bil nosilec priprave zakona in njegove 
implementacije v večjem delu Ministrstvo za pravosodje. Ravno 
tako lahko le to ministrstvo poda tudi odgovor o reorganizaciji 
pravosodja v smislu obravnave prekrškov, oziroma prehoda 
sodnikov za prekrške v sodišča. 

Tudi do sedaj so bili storilci prekrškov - povratniki v cestnem 
prometu strožje obravnavani, po novem Zakonu o varnosti 
cestnega prometa pa bodo še strožje. Res je, da Zakon o prekrških 
ukinja zaporno kazen, vendar pa bodo takšni kršitelji obravnavani 
hitreje in strožje, saj se bodo okrajna sodišča ukvarjala s težjimi 
kršitvami (večkratna storitev prekrška je oteževalna okoliščina 
pri odmeri ustrezne sankcije), prekrškovni organi (Policija, 
inšpekcije) pa bodo odločali v hitrem postopku. Možnosti 
kaznovanja storilcev prekrškov so raznolike, s tem, daje ukinjena 
zaporna kazen. Vendar pa se je tudi v dosedanji praksi obravnave 
kršiteljev v cestnem prometu ni uporabljalo, razen v primerih, ko 
storilec prekrška, po pravnomočno izrečeni kazni s strani sodnika 
za prekrške, le-te ni plačal in je bila denarna kazen spremenjena 
v zapor. Druge kazni - kazenske točke, prepoved vožnje za 
določeno obdobje in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
pa so v novem Zakonu o prekrških opredeljene in v Zakonu o 
varnosti cestnega prometa strožje kot do sedaj. 

Zakon o prekrških uvaja t.i. uklonilni zapor, kar pomeni, da bo 
storilcu prekrška, ki ne bo plačal izrečene globe, izreklo sodišče 
uklonilni zapor, ki lahko traja najdlje do 30 dni. Dejansko je to 
institut, s katerim se storilca prekrška poskuša prisiliti, da plača 
izrečeno globo. Drugo vprašanje je, da je veliko število storilcev 
prekrškov nezaposlenih in brez denarnih sredstev. Storilec 
prekrška lahko sodišču do začetka izvrševanja uklonilnega zapora 
predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge 
v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Če 

sodišče predlogu ugodi, pri čemer upošteva tudi premoženjsko 
stanje, se uklonilni zapor ne izvrši in globa ne izterja, če nalog0 

opravi v skladu s sklepom sodišča. Seveda pa je možna tudi 
prisilna izterjava globe, če storilec prekrška tudi po uklonile"1 

zaporu, globe ne plača, ali če le-ta ni bil določen. 

Poudariti moram, da je Zakon o prekrških podelil Policiji dodatnj* 
naloge. Ministrstvo za notranje zadeve, je v okviru svoji" 
pristojnosti v odnosu do Policije, prispevalo k pripravi Policije na 
izvajanje zakona. Seveda pa bo Policija, na podlagi novega Zakona 
o varnosti cestnega prometa, obravnavala veliko prekrškov P° 
hitrem postopku. Kako bo to potekalo, zaenkrat ne more"1 

napovedati, v preteklem letu pa so bili opravljeni vsi potreb"1 

organizacijski ukrepi, da bo to lahko storila. Ocena o uspešnos 
izvajanja, ter o težavah, bo lahko podana po določenem obdobij1' 
npr. po šestih mesecih. Vsekakor pa bo ministrstvo spremlja 
izvajanje obeh zakonov in v primeru ocene, da so potrebna 
spremembe zakonodaje, te tudi predlagalo. 

Učinkovitosti Policije pri zagotavljanju varnosti cestnega prome'3 

ne smemo ocenjevati samo preko kaznovalne politike. Vseka* 
novi Zakon o varnosti cestnega prometa prinaša hujše sankal 
za prekrške in tudi storilcev povratnikov. Pomemben poudare 
pri delu Policije pa bo v prihodnje na preventivnem delu, kar I 
določeno v letnih usmeritvah za delo policije v letu 2005 in doda"1' 
usmeritvah, ki sem jih dal Policiji v decembru 2004. Vsekakor P 
varnost v cestnem prometu ni samo problem Policije, temveč tu 
drugih resorjev (Ministrstva za promet, Ministrstva za zdrav) j 
Ministrstva za šolstvo in šport, Sveta za vzgojo in preventiv" 
cestnem prometu) in organizacij civilne družbe, kar je tu 

določeno v Nacionalnem programu varnosti cestnega prome ■ 
Le s sistematičnim in dolgoročno zasnovanim delom vs 
odgovornih segmentov družbe bomo lahko dosegli ve-I 
osveščenost državljanov - udeležencev v cestnem prometu.in 

tem tudi večjo varnost v cestnem prometu. Kaznovalna P0''1'*3^ 
mogoče učinkovita le na kratek rok. Pri doseganju tega cilja Pa 

v prihodnje tudi pomembno sodelovanje Državnega z"0 

Republike Slovenije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve g. Dragutinu Mateju, z dne 15/12- 
2004:  

Nova vlada se je zavezala k spoštovanju legitimnosti in 
upoštevanju zakonov ter borbi proti klientelizmu, kar smo 
pozdravili tudi v drugih političnih strankah. Zato nas toliko bolj 
preseneča evidenten znak klientelizma na Ministrstvu za notranje 
zadeve, za katerega pa smo v Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke prepričani, da je bil izpeljan za hrbtom ministra 
za notranje zadeve. Generalni direktor Generalne policijske 
uprave gospod Anželj je, namreč, dne 10.11.2004 razposlal 
okrožnico, v kateri obvešča, da na MNZ ne bodo več financirali 
študija ob delu; navkljub temu, da bi bili nekateri kriminalisti Iz 
oddelka za odkrivanje gospodarskega kriminala zagotovo primerni 
za nadaljnje izobraževanje, še posebej, ker so tudi sami izrazili to 
željo. 

Kljub izdani okrožnici, ki naj bi veljala za vse, pa je gospod Anželj 
na ožjem kolegiju sklenil, da bo, v nasprotju z lastno okrožnico, 

podpisal pogodbe za šolanje ob delu za tri uslužbence n0,ranLc. 
ministrstva. To so gospod P. P. iz Policijske uprave Slovenj Gra ^ 
ki mu je gospod Anželj odobril specializacijo, gospod B. R-|Z^ Cj 
policijske uprave, ki ga poznamo tudi iz afere Vič-Holmec 
moral biti že tri leta v pokoju, ki je ravno tako vpisal specializ3 

ter v.d. tiskovna predstavnica GPU gospa T. K., ki je vp1 

magisterij. 

Ali boste, vendar že, onemogočili privatizacijo resorja n0t'gjte 
zadev s strani nekaterih ponavljajočih se imen, ter, kako ^ 
sankcionirali polprivatno delovanje generalnega direktorja w 

Obenem vas opozarjam, da močno pretehtate sestavo obsl0
('pern 

kadrov na ministrstvu, v njegovi pristojnosti, kajti, v nasPr0|<a(jfi 
primeru boste prav vi odgovorni za vse, kar vam bodo » 
"zakuhali". 

Odgovor z dne 18/1-2005:  

Zakon o policiji (Ur. I. RS, št. 102/04 - UPB2, v nadaljnjem bes 
ZPol) v 6. člen določa, da Generalna policijska uprava s 
zaposlovanje policistov in drugih delavcev v Policiji, jih raZ^ 
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r organizira in vodi strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
UsPosabljanje ter, v okviru odobrenih finančnih sredstev, načrtuje, 
^zporeja in skrbi za racionalno in namensko porabo teh sredstev. 
°licijo pa, v skladu z 5. členom, vodi generalni direktor Policije, ki 

v°di tudi delo Generalne policijske uprave. 

y Poglavju ZPol so navedene naloge, ki se nanašajo na področje 
Izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, po 101. členu 
beneralna policijska uprava skrbi za načrtovanje izobraževanja, 
'2Popolnjevanja in usposabljanja za potrebe Policije. V skladu s 
09- členom se delavci Policije lahko vključujejo tudi v druge 

°r9anizirane oblike izobraževanja, ki jih izvajajo zunanje ustanove. 
a podlagi 110. člena ZPol nato Generalna policijska uprava, 
tiroma, v njenem imenu generalni direktor Policije s kandidati 
K'ene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in 
Zveznosti. Na podlagi finančnega načrta Policije za leto 2004, je 
J!°. za področje izobraževanja delavcev policije (pridobitev višje 
' visoke strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe, kakor tudi 

^diplomske izobrazbe - specialistične, magistrske ali doktorske), 
"Cenjenih 58.000.000,00 SIT. 

®eneralna policijska uprava je pri spremljanju finančnih obveznosti 
a Področju izobraževanja ugotovila, da je bilo na dan 31.08.2004 
orabijenih že 96,09 % vseh razpoložljivih finančnih sredstev za 

Področje dela, se pravi 55.734.799,36 SIT, evidentirana 
je^obremenitev pa je znašala še 74.000.000,00 SIT. Ugotovljeno Dl|o, da se je poraba finančnih sredstev za izobraževanje močno 
Jeeala zaradi zahtev po povračilu šolnine na nekdanji Visoki 

'oijsko varnostni šoli (VPVŠ) v Ljubljani, ki se je s 1.1.2004 
®°blikovala v Fakulteto za policijsko varnostne vede (FPVV) 
otraj Univerze v Mariboru. Pred preoblikovanjem FPVV je VPVŠ 
ovala znotraj Ministrstva za notranje zadeve, kot njena notranje 

d j""'zacijska enota; za študij delavcev MNZ - Policije pa 
dajalcu ni bilo potrebno plačevati šolnine na tej šoli. Po 

preoblikovanju pa je FPVV v mesecu juniju 2004 vsem študentom, 
ki so imeli z MNZ - Policijo sklenjeno pogodbo o izrednem študiju, 
poslala položnico za plačilo šolnine v študijskem letu 2003/2004. 
Delavci Policije, ki so v roku izpolnili vse obveznosti po pogodbi o 
študiju, so za tem, v skladu z določili pogodbe, podali zahtevek 
za povrnitev stroškov študija, ki so jim bili tudi izplačani oziroma 
povrnjeni. S tem v zvezi bi radi posebej opozorili na dejstvo, da 
gre v tem primeru za pogodbe o študiju, ki so bile sklenjene v 
študijskem letu 2002/2003 in katerih finančne posledice nastajajo 
v letih 2004/2005. Na podlagi ugotovljenih dejstev je bila za področje 
izobraževanja narejena finančna projekcija za leto 2005. Projekcija 
je pokazala, da iz evidenc o sklenjenih pogodbah o študiju izhaja, 
da bo v tem letu poteklo 131 pogodb. Za izpolnitev vseh obveznosti, 
ki potečejo v letu 2005, bo potrebno zagotoviti finančna sredstva 
v višini cca 52.400.000,00 SIT. 

Generalni direktor policije je sklenil s policisti/tkami, navedenimi v 
vprašanju, pogodbe o študiju, v okviru svojih pristojnosti in na 
podlagi sklepa ožjega strokovnega kolegija generalnega direktorja 
policije z dne 10.11.2004. Dve pogodbi določata pravico do 
študijskega dopusta brez plačila šolnine, ena pa pravico do 
povračila šolnine brez izrabe študijskega dopusta. 

Ob tem je potrebno poudariti, da trditev, da Policija ne bo več 
financirala izobraževanja svojih delavcev, ne drži. Z zaposlenimi 
v Policiji bo sklenjenih cca 150 pogodb o izobraževanju, na podlagi 
katerih bo Policija delavcem krila stroške šolnine in omogočila 
koriščenje določenega števila dni študijskega dopusta. 

Prav tako bo Policija v letu 2005, v skladu s sprejetimi sklepi, na 
podlagi 101. člena Zakona o javnih uslužbencih, izvedla interni 
natečaj kandidatov za napotitev na nadaljnje izobraževanje, ki ga 
bo objavil predstojnik, v kolikor bodo zagotovljena finančna 
sredstva. 

p    
p sna poslanska pobuda poslanca Srečka 

r,jatelja ministru za finance dr. Andreju 
-~!juj<u,zdne 20/12-2004:  

^zivam, da podjetju Luna park, d.o.o., iz Sežane podelite soglasje 
opravljanje igralniške dejavnosti. 

Nai oj^udo utemeljim z naslednjimi dejstvi. Omenjeno podjetje je 

Prah Za °Pravljanje dejavnosti, ki se nahaja na območju mejnega 
*a rj0Cla S0žana, zgradilo do III. gradbene faze. Finančna sredstva 
Podi° nje obiek,a so zagotovljena, vendar pa se je vodstvo 
inVgja odločilo, zaradi še ne pridobljene koncesije, ustaviti 
H»«clj°. Kljub večletnim poskusom pridobitve koncesije, 
dobi«"'"1 Ur9encam na Vlado, le-tega podjetju do danes ni uspelo 

Pogi0m, da je tovrstno onemogočanje in zaviranje delovanja 
On, 'a;s strani prejšnje vlade, predvsem v škodo razvoju občine. 

velja, da je na tem območju že tako visoka stopnja 
^en08'6™8'1, k' S0. po vstopu Slovenije v EU, le še zvišuje, i®no podjetje pa bi zaposlilo tudi veliko število ljudi. 

*®roci n sem' da koncesiia doslej ni bila dodeljena zaradi 
°bS1o

S,Venih vezi določenih veljakov LDS-a, ki imajo v lasti 
loče strukture igralništva v Sežani in okolici. Zato od 

pristojnega ministra upravičeno pričakujem, da v čim krajšem 
času podeli podjetju koncesijo za opravljanje dejavnosti igralništva 
in s tem tudi omogoči čimprejšnji pričetek delovanja podjetju Luna 
park, d.o.o.. 

Odgovor, z dne 14/1-2005: 

Pojasnjujemo, da se igre na srečo lahko, na podlagi 3. člena 
Zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 134/03 - uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZIS), prirejajo le na podlagi dovoljenja, 
oziroma koncesije pristojnega organa. V konkretnem primeru je 
gospodarska družba Luna Park, d.o.o., vložila vlogo za dodelitev 
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, 
o dodelitvi katere odloča Vlada Republike Slovenije po prostem 
preudarku, pri čemer upošteva zlasti kriterije, določene v 8. členu 
ZIS. 

Tako je treba, v zvezi s posamezno dodelitvijo koncesije, 
upoštevati celo vrsto dejavnikov, ki pa so odvisni tudi od 
konkretnega, ožjega in širšega, območja, v katerem naj bi se 
nahajal igralni salon, prav tako pa je treba upoštevati celo vrsto 
posameznih morebitnih posledic in to ne samo morebitnih pozitivnih 
gospodarskih učinkov za posamezno gospodarsko družbo 
oziroma lokalno skupnost. 
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V takšnem primeru je potrebno upoštevati vplive nadaljnjega 
širjenja igralniške ponudbe na območju in gospodarske učinke, 
oziroma posledice, ki bi nastali z odpiranjem novih igralnih salonov, 
oziroma s širitvijo igralniške ponudbe na tem območju. 

Občina Sežana je, namreč, del tako imenovanega širšega obalno- 
kraškega območja, ki ga, poleg navedene občine, sestavlja še 
pet lokalnih skupnosti (Divača, Hrpelje - Kozina, Koper, Izola in 
Piran), na katerem delujeta že dve igralnici in osem igralnih salonov, 
katerih tendenca je, da bi še povečali število igralnih naprav, na 

katerih prirejajo posebne igre na srečo. Poleg vloge gospodars^ 
družbe Luna Park, d.o.o., pa so v reševanju še štiri vloge z® 
dodelitev koncesije na tem območju. 

Zaradi navedenih dejstev mora Vlada pri odločanju o dodeljevanj1' 
novih koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo, oziroma P" 
širitvi obstoječe ponudbe proučiti celo vrsto dejavnikov, ki naj1,1 

pripomogli pri odločitvi o nadaljnjem razvoju igralniške dejavnos 
na tem območju in širše v Republiki Sloveniji. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve g. Dragutinu Mateju, z dne 21/12- 
2004:  

Kdaj boste odstavili direktorja Generalne policijske uprave dr. 
Darka Anželja, saj, pod njegovo taktirko, slovenska Policija izgublja 
vso svojo kredibilnost, ki si jo je pridobila v času osamosvojitve in 
v letih približevanj EU? 

Nova sistematizacija slovenske Policije še vedno ni usklajena 
znotraj Ministrstva za notranje zadeve, še manj pa s policijskim 
sindikatom. Iz neusklajene nove sistemizacije slovenske Policije 
padajo diskriminatomi sklepi o zaposlitvah, zaradi česar se dnevno 
beleži na desetine pritožb zoper najnovejše Anželjeve sklepe. 
Nezadovoljstvo v Policiji je že blizu vrelišča, zato se bojim, da bo 
v kratkem "počilo", kar gre, seveda, v prid vedno slabšim 
varnostnim razmeram v Republiki Sloveniji, ki so, po nastopu 
Anželja na funkcijo direktorja Generalne policijske uprave, že 
tako na najnižji točki. 

Ali res ne opazite, od kod "piha veter", saj bi mu lahko zagotovo 
kdo od njegovih uslužbencev povedal za pogovore, ki jih ima 
gospod Anželj s poslanci ZLSD; nazadnje so le-ti potekali zadnji 
četrtek, v času, ko je v Državnem zboru RS potekala izredna 
seja? 

Odgovor, z dne 29/12-2004:  

Policija je, v skladu z določili Zakona o državni upravi, Zakona o 
javnih uslužbencih in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih 
organih, pripravila Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v Policiji (šifra: 27-4-011/9-04, z dne 28.5.2004), 
ki ga je minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc podpisal. 

Kopijo podpisa akta s strani ministra za notranje zadeve va1" 
prilagamo. 

Ravno tako je bila organizacija in sistemizacija Policije usklajeva"® 
s Policijskim sindikatom Slovenije, kar je razvidno tudi iz prilože 
skupne izjave o usklajevanju Akta o notranji organizacjv 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki je bila podpis3 

7.5.2004 s strani generalnega direktorja policije dr. Darka AnzeJ 
in predsednika policijskega sindikata g. Branka Praha. 

Na Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mesti!"1 'J 
nazivih v Policiji (šifra: 27-4-011/9-04, z dne 28.5.200 ■ 
nadaljnjem besedilu: akt) je Vlada Republike Slovenije - KorT1's . 
za kadrovske in administrative zadeve izdala soglasje (števl 

023-108/2004/05, z dne 20.7-2004), ki ga prilagamo. Prav ta 
je, pred izdajo soglasja s strani Vlade RS, Kadrovska sluz 
Vlade RS podala pozitivno strokovno mnenje na akt Policije ( 
023-108/2004/3, z dne 15.7.2004). Akt Policije je na ta način za 
veljati z dnem 21.7.2004, uporabljati pa se je začel s 1.8.200 ■ 

Na podlagi predhodnih usklajevanj in razgovorov, Urad3 * j 
organizacijo in kadre Generalne policijske uprave z odgovor i 
»kadrovskimi« delavci notranje organizacijskih enot Gener ^ 
policijske uprave in policijskih uprav v Republiki Sloveniji, so 
delavci policije z dnem 1.12.2004, v skladu s sistemiza 
razporejeni na delovna mesta. Glede na to, da s spreje»^ 
sistemizacije nismo smeli ustvarjati novih finančnih posle"1 

proračun ter, da je šlo, v bistvu, za provedbeno sistemizacij . Q 
jasno, da nekateri zaposleni niso zadovoljni s prejetimi sk e ^ 
razporeditvi, saj, po njihovem, tudi z novo sistemizacijo )0 
dovolj dobro rešen njihov delovnopravni status. Sprejeti ak . 
ni izpolnil vseh njihovih pričakovanj tako glede delovnih ^ 
stopenj nazivov in, posledično, tudi plače, zato je razumljiv . ^ 
sklepe, v skladu s pravnim poukom, izpodbijajo s pritoz 
Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS- 

Priloge so na vpogled v glavni pisarni Državnega zbora Reputl 

Slovenije. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca Josipa 
°ajca ministru za delo, družino in socialne 
2adeve mag. Janezu Drobniču, z dne 21/12- 
2004:   

j^gi odstavek 65. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri 
Pravljanju pravi, da je družba dolžna zagotavljati sredstva za 

lo sveta delavcev v višini najmanj 50% povprečne plače 
®sečno na zaposlenega v družbi na vsakega člana sveta 

ue|avcev. 

^ayedeno dikcijo si svet delavcev in uprava ponekod tolmačijo 
Ulično 

Ali 
Do S' 2?ora) navedeno dikcijo tolmačimo tako, da gre za 50% vPrečne mesečne plače X število članov sveta delavcev (potem 
^ stane vprašanje, ali na ta način dobimo mesečni ali letni znesek), 

Pa si drugi odstavek 65. člena tolmačimo na način: 50% 
^prečne plače na zaposlenega v družbi X število članov sveta 
avcev X 12 (število mesecev)? 

^ggovor, z dne 14/1-2005:  

j °n 0 sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. 43/93 

tla k " V Prvem °dstaku 65. člena nalaga delodajalcu obveznost, 
s)r ,ri'e ntJjne stroške za delo sveta delavcev, s tem, da nekatere 
je ,uc" '2recno našteva. Upoštevaje obravnavano določilo 
Svfit °daialec dolžan kri,i stroške za potrebne prostore, za seje 
5® klavcev, za sprejem strank in za delo poklicnih članov 
del 3 de'avcev. za stroške materilanih sredstev, ki jih svet 
2 rt |VC8V uP°rab|ia in stroške administrativnega osebja, v zvezi 
pa 

0fri sveta delavcev. Med nujne stroške za delo sveta delavcev 
. seveda, sodijo tudi tisti stroški, ki izhajajo iz minimalnih, z 
°norT> določenih, pravic članov sveta delavcev, katerih plačilo 

seiah 'UCli nala9a delodajalcu (npr. plačane ure za udeležbo na 
'*ob " 62' člen' P|aćane ure za posvetovanje z delavci in za 64 r®Z0vanje - 63. člen; plača poklicnih članov sveta delavcev - 

Glede drugega odstavka 65. člena Zakona o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju pa je potrebno najprej omeniti, da se je končno 
besedilo omenjenega člena, ki je dejansko nekoliko nelogičen, 
izoblikovalo pri zadnji obravnavi predloga zakona, in da je bila 
minimalna višina, opredeljena v drugem odstavku člena, ki 
predstavlja dvom glede namena, višine in potrebnosti predhodnega 
dogovora, sprejeta na podlagi predlaganega amandmaja poslanca 
Državnega zbora. Uradno tolmačenje omenjenega člena je, torej, 
pristojen dati edino zakonodajalec, to je Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Zakon v tem odstaku določa, da stroške oseb iz 61. člena tega 
zakona krije družba, le, če je bilo tako predhodno dogovorjeno z 
delodajalcem in v obsegu, ki je bil dogovorjen, najmanj pa 50 % 
povprečne plače mesečno na zaposlenega v družbi na vsakega 
člana sveta delavcev. 

S tem zakon opredeljuje določena pravila za kritje stroškov oseb, 
ki jih sme svet delavcev vabiti na seje, in sicer so to strokovnjaki 
združenj delodajalcev. Za vzpostavitev obveznosti delodajalca 
za kritje teh stroškov zakon zahteva poprejšnji dogovor, katerega 
višina je navzdol zakonsko nominalno omejena in odvisna od 
števila članov sveta delavcev in od povprečne mesečne plače 
na zaposlenega v družbi. Upoštevaje dikcijo določbe menimo, da 
je minimalni obseg teh sredstev enak zmnožku števila članov 
sveta delavcev z zneskom, 50-odstotne povprečne mesečne 
plače zaposlenega delavca v družbi. Po našem mnenju se 
navedeni obseg sredstev nanaša na obdobje enega leta. Ne glede 
na nejasnost določila pa menimo, da se za kritje teh stroškov 
zahteva poprejšnji dogovor med delodajalcem in svetom delavcev. 

Upoštevaje izpostavljeni člen, mora, torej, delodajalec obvezno 
kriti nujne storške za delo sveta delavcev, ki jih člen tudi izrecno 
našteva, za plačilo stroškov oseb in 61. člena pa je delodajalec 
zavezan le ob predpogoju, da je bilo tako dogovorjeno s svetom 
delavcev, s tem, da zakon, v drugem odstavku 65. člena, izrecno 
določa minmalen obseg sredstev za ta namen, ki jih delodajalec 
mora pokrivati, če se s svetom delavcev dogovori za kritje teh 
stroškov. 

j no poslansko vprašanje poslanca Zmaga 

? !nčiča Plemenitega ministru za notranje 

ŽOo Dra9utinu Mateiu>z dne 22/12- 

Ali 

Ali 

»sn Vam ne zdi| da 9re v Primeru, ko gospod Anželj in njegova 
s,ov

ar°ka M. H. trenirata znanje angleškega jezika med rednim 
nini časom, za zlorabo uradnega položaja? 

se 
*eob V9m ne zdi absurdno, da dva vrhunska "managerja"", ki bi 
p°U4rasedanju delovnega mesta morala obvladati angleški jezik, 16 uradnica iz Uprave uniformirane policije gospa L. P.? 

'-f*0 ne ver)amem. da gospa med delovnim časom zabeleži "" delovnega mesta, potem ponovno vstopi na Štefanovo y •» .Iivyu lllVtflU, ^IVIVIII ^WIIWIIIV . ■ IM WIWII 
arno generalnega direktorja Policije in prične z uro 

Po<ip| Vania. za kar ima z gospodom Anželjem in gospodom H. san honorar, v višini 4.500 SIT na uro. 

Ali niso za to predvidena finančna sredstva iz državnega 
proračuna? 

In kdo neki je bil v komisiji, ki je dr. Anželja zasliševala o znanju 
obveznega tujega jezika? 

Odgovor z dne 17/1-2005:  

Izpopolnjevanje in usposabljanje je v Policiji, tako, kot v vsej javni 
upravi, pravica in dolžnost javnih uslužbencev, ki jo pred zaposlene 
postavlja Zakon o javnih uslužbencih. Pogoje za strokovno 
izpopolnjevanje in usposabljanje je dolžan zagotoviti delodajalec. 
Organizirano izpopolnjevanje in usposabljanje sodi v redne delovne 
obveze slehernega policista, tudi v rednem delovnem času, če 
obveznosti posamezniku to možnost dopuščajo. Zato dejstvo, 
da sta se g. Darko Anželj in g. M. H. udeleževala tečaja angleškega 
jezika, ni sporno. 
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Na vprašanje, ki se nanaša na komisijo za izbor kandidata za 
mesto generalnega direktorja policije, ne moremo odgovarjati, saj 
izbirni postopek ne sodi v našo pristojnost. 

Policija je z L. P. sklenila pogodbo o avtorskem delu, s katero se je 
avtorica obvezala, da bo od 1.11. 2004 do 31. 8. 2005, v skladu s 
sklepom strokovnega kolegija generalnega direktorja Policije, 
izvedla osemdeset urni tečaj konverzacije v angleškem jeziku. 
Naročnik, v tem primeru Policija, pa se je obvezal, da bo avtorici 
iz sredstev, namenjenih skupnim oblikam izpopolnjevanja in 
usposabljanja policije, izplačal honorar v višini 4.500 SIT neto za 
opravljeno pedagoško uro. Za tak način izvajanja tečaja tujega 
jezika so se v policiji odločili, ker se zavedajo, da so šole tujega 
jezika, ki ponujajo podobne programe, bistveno dražja oblika 
izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev Policije. Prav zaradi 

varčnosti so sklenili pogodbo o avtorskem delu s svojo delavk" 
in tako izkoristili potenciale, ki jih imajo znotraj organizacije. 

Avtorica je do sedaj izvedla šest pedagoških ur tečaja: 15.11, 

2004 od 14.00 do 14.45 ure, 16. 11. 2004 od 14.00 do 14.45 U*' 
17.11.2004 od 7.30 do 8.15 ure, 18.11. 2004 od 9.00 do 9.45 ure. 
30.11. 2004 od 14.00 do 14.45 ure in 1.12. 2004 od 7.30 do 8 15 

ure. 

Za vse zgoraj navedene termine je avtorica izpolnila obraz®' 
"prijava odsotnosti z dela". Da avtorica tečaja ni izvajala 
delovnim časom, je mogoče videti tudi iz izpisa prisotnosti fl» 
delovnem mestu, kjer je za vse dni ob navedenih urah vpisa 
kompenzacijski izhod. Evidenco o prisotnosti na delovnem m«5 

vodi operativno komunikacijski center Policije. 

Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Zmaga Jelinčiča Plemenitega ministru za 
notranje zadve g. Dragutinu Mateju, z dne 
27/12-2004:  

Kaj je storil gospod Anželj, da bi preprečil streljanje z avtomatskim 
orožjem, ki so ga, v ciganskem naselju Žabjek pri Novem mestu, 
uprizarjali prebivalci tega naselja, cigani? 

Zakaj se Policija ni odzvala na številne pozive občanov, ki so 
javljali, da cigani streljajo z avtomatskim orožjem, v glavnem z 
avtomatskimi puškami in avtomatskimi pištolami v rafalih? 

Pozivi občanov so bili izredno pogosti; poznamo namreč primer, 
ko je en sam občan dvanajstkrat klical policijo, ki kljub temu ni 
intervenirala. 

Ali je morda generalni direktor Policije gospod Anželj izdal 
okrožnico, naj policisti ne posredujejo, v primerih, ko cigani streljajo 
z avtomatskim orožjem? 
Ali jih niso preganjali po lastni iniciativi? 

Odgovor z dne 20/1-2005: 

Iz vsebine vprašanja ni mogoče ugotoviti na katero obdobje se 
nanaša predstavljena problematika, zato so bili analizirani podatki 
o interventnih klicih, v zvezi s streljanji in uporabo pirotehničnih 
izdelkov, na območju navedenega romskega naselja v novembru 
in decembru 2004. 

Za romsko naselje, ki ga v vprašanju navajate, se uporablja več 
imen. Tako poznamo, poleg imena Žabjak, tudi ime Brezje in 
Potočna vas. V zadnjem času se najpogosteje uporablja ime naselja 
Brezje, saj posamezniki na ime tega naselja že dobivajo tudi 
hišne številke. Pri opredeljevanju ukrepov policije glede 
posameznih dogodkov smo uporabili delitev naselja Brezje na 
stari in novi del. 

Policisti pri ukrepanju in izvajanju svojih nalog vedno upoštevajo 
načelo zakonitosti, kar pomeni, da vse posameznike (tako 
državljane kot tujce) obravnavajo enako, saj osebna okoliščina 
"Rom" ali "Neslovenec" ne sme biti razlog za ukrepanje ali 
neukreoanje policije. Osnova za ukrepanje je vsako ravnanje 

posameznika ali skupine, ki ima znake prekrška ali kazniv®^ 
dejanja. V razreševanje konfliktnih situacij med roms*' 
prebivalstvom in drugimi državljani, se vključuje tudi z varnost"1 

svetovanjem in spore skuša reševati strpno in konstrukti^ ' 
skladno z obstoječo zakonodajo, ter tudi v sodelovanju z loka 
skupnostjo. 

Policijska postaja Novo mesto in Operativno komunikacijski cent® 
Policijske uprave Novo mesto sta, predvsem s strani Prebiva'at 
vasi, v neposredni bližini romskega naselja Brezje veC* „ 
obveščena o streljanjih v tem naselju. Prijave policisti ve 
preverijo takoj, dodatna obvestila o posameznih primerih P 
zbirajo tudi naknadno. Interveniranje v romskem nas 
predstavlja specifično situacijo, zaradi česar morajo P°"? m 
predvsem ponoči upoštevati varnostne kriterije, ki omogo® 
varno izvedbo nalog. Izvedba posameznih nalog (načrtovani® 
izvedba hišnih preiskav, prijetje osumljencev kaznivih dejani ^ 
storilcev prekrškov) je pogosto otežena, saj je potrebno* 
pridobitev odredb pristojnega sodišča, zbrati potrebne dol(. ^ 
Policija ugotavlja, da osumljenci v primeru posameznih stre) 
po izvršenem dejanju ilegalno orožje skrijejo v gozdu, s'8oS|o 
streljanja (tulce) pa uničijo. Velikost romskega naselja P°®.j0v, 
otežuje kvalitetno lociranje dogodka s strani prijavil®' 
pridobivanje informacij od prič pa je skoraj onemogočeno. 

Analiza prejetih telefonskih klicev ter ukrepov policistov, v zv®^ 
streljanji v romskem naselju Brezje, v novembru in dec® * 
2004 je pokazala, da je bila policija obveščena o 19 Pr"JLr« 
streljanj. V omenjenem obdobju so policisti ugotovili pn ^ 
streljjnja z orožjem. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljen > 
so posamezniki najpogosteje uporabljali pirotehnične jz irj8 
Zaradi kršitev določil Zakona o prekrških zoper javni red in ^ 
Policijska postaja Novo mesto zoper 2 kršitelja predlagala 
postopka o prekršku, zaradi kršitev določil Zakona o eksp ° v 
pa je podala predloge sodniku za prekrške zoper 7 posamez ,j 
(uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z zakonskimi o° ^ 
Enemu kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi predvajanja 9 
glasbe (Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okoli 

ijjKi 
V zvezi z navedenimi dogodki je bil operativno komuni" 
center Policijske uprave Novo mesto obveščen: . S(I/ 
- 2.11.2004, okoli 9.15 ure, o 12 posamičnih strelih iJ^ 

romskega naselja Brezje. V tem času je bila patrulja v ro i 
naselju, streljanja pa policisti niso zaznali. PraV aCij5 

naknadnim zbiranjem obvestil, nisc prišli do inforfin 

streljanju. 
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2.11.2004, ob 16.39 uri, o šestih posamičnih strelih iz strelnega 
orožja. Na kraj je bila napotena patrulja Policijske postaje Novo 
mesto, ki je opravila kontrolo celotnega romskega naselja 
Brezje, ter opravila razgovore z več Romi, vendar ni bilo 
ugotovljeno, da bi kdo streljal. 
11.11.2004, ob 18.44 uri, o petih strelih v spodnjem delu naselja 
Brezje. Policisti so bili že ob napotitvi v neposredni bližini Brezja, 
a streljanja niso zaznali. Slišalo se je le zelo glasno predvajanje 
glasbe. Pri zbiranju obvestil, oziroma pregledu naselja, je bilo 
ugotovljeno, da posameznik predvaja glasno glasbo, zaradi 
česar mu je bil izdan plačilni nalog, zaradi kršitve določil Uredbe 
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. V zvezi s streljanjem 
v tem času ni bilo pridobljenih podatkov. 
13.11.2004, ob 21.11 uri, o streljanju v romskem naselju 
Brezje. Prijavitelj se ni predstavil in ni povedal točne lokacije, 
kie naj bi bilo slišati streljanje. Patruljaje že ob 21.13 uri opravila 
kontrolo starega in novega dela romskega naselja, ter opravila 
razgovore s prebivalci romskega naselja, informacije o 
streljanju pa ni bilo mogoče potrditi. Prav tako policisti niso 
uspeli najti sledov, ki bi potrjevali vsebino prijave. 
14-11.2004, ob 16.40 uri, o več posamičnih strelih iz starega 
dela naselja. Policisti so ob 16.56 uri pregledali celotno naselje 
ln opravili več razgovorov z Romi. Nihče od njih streljanja ni 
slišal. Patrulja se je za tem postavila v bližino naselja, kjer je 
opravila dodatno opazovanje, vendar streljanja kasneje ni 
bilo več slišati. 
16-11.2004, ob 18.18 uri, o močnem pokanju in uporabi 
Pirotehničnih raket oziroma ognjemeta v Brezju. Opravljen je 
Oil razgovor s prebivalci naselja Kamence, ki so bili v času 
Prijave zunaj, a same prijave niso potrdili. 
17-11.2004, ob 13.58 uri, o pokanju iz Brezja. Interventna 
Patrulja, v samem naselju pa se je takrat že nahajal tudi vodja 
Policijskega okoliša, je ugotovila kršitelja določil Zakona o 
eksplozivih, zoper katerega bo, zaradi kršitev v zvezi z 
uporabo pirotehničnih izdelkov, podan predlog sodniku za 
Prekrške. 
17-11.2004, ob 16.12 uri, o pokanju, ki povzroča močan hrup 
v romskem naselju Brezje. Policisti, ki so bili napoteni na kraj, 
so ugotovili, da je prišlo do uporabe pirotehničnih izdelkov 
(Petard). Kršitelji naj bi bili otroci, a le-teh konkretno ni bilo 
^°č ugotoviti. 

-11.2004, ob 10.07 uri, o kršitvi javnega reda in miru ter 
'reljanja v romskem naselju Brezje. Zoper tri kršitelje je bil 

Podan predlog sodniku za prekrške zaradi kršitev določil 
akona o prekrških zoper javni red in mir, zoper enega pa 
aradi kršitev Zakona o orožju. Ugotovljeno je bilo tudi, da je 

Hed več Romi prišlo do prepira, pri čemer je eden izmed njih 
Pištolo,, ki jo je imel pri sebi, ustrelil v zrak. 

111.2004, ob 19.23 uri, o streljanju v Brezju. Policisti streljanja 

niso mogli potrditi. Zaznali so zabavo z živo glasbo pri enemu 
izmed Romov. 
26.11.2004, ob 20.42 uri, o treh posamičnih strelih iz Brezja. 
Policisti, z zbiranjem obvestil in ogledom možne lokacije, 
streljanja niso uspeli potrditi. 
11.12.2004, ob 18.00 uri, o uporabi pirotehničnih izdelkov 
(petard in raket) v romskem naselju Brezje. Kljub več 
opravljenim razgovorih, policistom kršiteljev ni uspelo ugotovili. 
18.12.2004, ob 10.04, uri o pokanju petard in, verjetno, tudi 
streljanju iz strelnega orožja. Vodja policijskega okoliša, ki je 
bil v času prijave v neposredni bližini, kršitev oziroma streljanja 
ni zaznal. Opravil je tudi razgovore s štirimi Romi, pri čemer ni 
dobil uporabnih informacij. 
18.12.2004, ob 17.44 uri, o streljanju v romskem naselju 
Brezje, domnevno iz avtomatske puške. Policisti niso uspeli 
ugotoviti kršiteljev. 
21.12.2004, ob 20.31, uri o rafalnem streljanju v Brezju. Na 
kraju sta dve patrulji zbirali obvestila o streljanju, a do 
uporabnih podatkov policisti niso prišli, niti ni bilo mogoče 
ugotoviti točne lokacije streljanja. Policisti so zbirali obvestila 
od več Romov. 
24.12.2004, ob 19.57 uri, o metanju petard in rafalnem 
streljanju. Policisti so pregledali naselje, a v času njihovega 
zadrževanja v Brezju ob 20.11 uri pokanja oz. streljanja ni bilo 
več. Prav tako niso prišli do uporabnih informacij ob razgovorih 
z Romi. 
25.12.2004, ob 16.56 uri, o dveh strelih iz spodnjega dela 

' Brezja. Enaka prijava je bila sprejeta tudi s strani več Romov 
romskega naselja. Prisotni Romi so se zgovarjali na uporabo 
pirotehničnih izdelkov. Na tleh so bili dejansko najdeni tudi 
ostanki uporabljenih petard. 

- 29.12.2004, ob 18.41 uri, o več detonacijah iz romskega 
naselja Brezje in o možnosti uporabe strelnega orožja. Policisti 
so na kraju sami zaznali uporabo pirotehničnih izdelkov. 
31.12.2004, ob 19.29 uri, o streljanju z orožjem. Policisti, ki so 
bili napoteni na kraj, uporabnih informacij niso pridobili, oziroma 
streljanja niso več zaznavali. 

Ugotovljeni primeri streljanj (5 primerov) še niso zaključeni, saj 
policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ter iskanjem uporabnih 
sledi ter orožja. 

Policija se pri izvajanju nalog srečuje tudi z dogodki in pojavi, v 
katerih so udeleženi pripadniki romske skupnosti. Prekrški, ali 
kazniva dejanja, ki jih obravnava policija s tem v zvezi, so v 
javnosti zelo odmevni, še posebej pri prebivalcih, ki živijo na 
območjih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti. Pri 
načrtovanju in izvajanju nalog in aktivnosti policija upošteva 
pozitivno zakonodajo. 
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Pisno poslansko vprašanje poslanca 
Boštjana Zagorca ministrici za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano ge. Mariji Lukačič, z 
dne 3/1-2005:  

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo v Poslanski skupini 
Slovenske nacionalne stranke nenehno opozarjali na razprodajo 
slovenskega ozemlja. Ne glede na aroganco in nepremišljene 
poteze prejšnje vladajoče garniture je, po naši oceni, zadnji čas, 
da slovensko ozemlje, ne glede na naše članstvo v EU, ustrezno 
zaščitimo. 

Posebej smo poudarjali na nepremičninski trg na mejnih področjih. 
Glede na zadnje dogodke, o dobesedni razprodaji šlovenskih 
vinogradov, smo imeli prav. Država pa je še enkrat pokazala 
mačehovski odnos do svojega ozemlja in svojih prebivalcev. 
Glede na finančne možnosti, namreč, domači kmetje, vinogradniki 
in sadjarji, pri nakupu nepremičnin, ne morejo tekmovati z 
ekonomsko močnejšimi sosedi. 
Glede na "kvazi" uradna poročila, se tujci za slovenske 
nepremičnine "menda, pretirano (še) ne zanimajo". Po nekaterih 
podatkih, predvsem domačinov, pa je čedalje več izvrstnih 
vinogradov ob slovensko-avstrijski meji, kot kaže, vendarle že v 
rokah avstrijskih kupcev. 

Po poročanju medijev, naj bi na omenjeno problematiko opozarjali 
že kmetje v obmejni občini Kungota takratnemu poslancu, ki je, v 
zvezi s tem, v državnem zboru postavil tudi poslansko vprašanje. 
Takratna vlada je obljubila, da bo "pojav" preučila in primerno 
ukrepala. Glede na to, da se je "nakup" oziroma, glede na ceno, 
razprodaja nadaljevala, sprašujem: 
Kaj bo obstoječa vladna garnitura, oziroma pristojno ministrstvo, 
na podlagi omenjenih podatkov, storilo, oziroma, kakšne vzvode 
namerava sprejeti, da "reši" vsaj nekaj slovenskih vinogradov? 

Po prvem maju 2004 je na svečinskem območju, tik ob meji, 
prodalo svoje nepremičnine že nekaj kmetov. Predmet prodaje 
so bile, bodisi cele kmetije bodisi tako imenovane viničarije s 
kmetijskimi zemljišči in predvsem vinogradi na prvovrstnih 
vinogradniških legah. 

Domačini, namreč, ne zmorejo plačati 5 evrov za kvadratni me- 
ter, kolikor, za kvadratni meter kakovostnega vinograda, ponujajo 
avstrijski kupci. 

Ali namerava država, vsaj v petkilometrskem obmejnem pasu, 
za določen čas omejiti razprodajo slovenske zemlje tujcem? 
Ali namerava pristojno ministrstvo s posameznimi pomočmi v 
obliki ugodnih kreditov spodbuditi domače kmete k nakupu? 
Ali namerava pristojno ministrstvo, s svojim delovanjem, na osnovi 
predkupne pravice nepremičnine, omogočiti nakupe zemljišč 
Skladu kmetijskih zemljišč, ki bi jih lahko dal v dolgoročni najem 
zainteresiranim vinogradnikom, kot je to že predlagal eden izmed 
vinogradnikov? 

Glede na podatke, ki govorijo, da je vse več tujcev zainteresiranih 
za nakup slovenskih nepremičnin, o katerih poročajo tudi 
posamezne upravne enote, sprašujem: 

Kdaj, s kakšnimi načini in, predvsem, s kakšnimi stimulativnimi 
prijemi namerava zaščititi slovensko kmečko ozemlje? 

Dejstvo je, da avstrijska obmejna zemljišča so zaščitena. Sicer, 
tudi za prodajo slovenskega ozemlja velja določen t.i. vrstni red, 
vendar, mora predkupno pravico nekdo uveljavljati. 

Čemu Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v navedenih primež 
ni uveljavljal predkupne pravice? 

Popolnoma nesprejemljiv odgovor je bil, da nimajo interes^ 
kupovati "malih kmetij". Svoje mnenje o tem je prizadetim, P'? 
mesecem dni, že obljubil pristojni minister, vendar slednjegas 

vedo ni. 

Ali nameravate ob slovenski meji, z ustreznimi instrume^ 
kmetijske politike, če že ne z uvedbo zaščitne klavzule, venda" 
omejiti razprodajo zemljišč tujcem? 

Zakaj ministrstvo za kmetijstvo do danes še ni ustrez"0 

odreagiralo? 
Zakaj, po zgledu naših sosedov, tudi slovenska država s pofl1°c' 
lokalnih uredb, ne zaščiti svojega nacionalnega interesa? 

C() 
Da so v sosednji državi na tem področju precejšnje omejitve, 
potrdili tudi na Ministrstvu za pravosodje. Do prvega maja 20 ' 
ko so državljani držav EU, ob nakupu nepremičnin v Slover")^ 
morali izpolnjevati pogoj "vzajemnosti", so izdali največ negaliv 

odločb prav Avstrijcem. Po vstopu Slovenije v EU pa celovite, 
vnaprejšnjega pregleda nad tem, koliko tujcev bo nepremu čnif® 

ilno"13 
kupilo, pravzaprav nima noben organ v državi, kar je popol 
nedopustno in nesprejemljivo. 

Glede na nujnost reševanja omenjene problematike, od Prist.0|n(, 
ministrice pričakujem konkretne, točne in ažurne informacij 
poteku in instrumentih za ustrezno rešitev in zaščito slovensK « 
nacionalnega interesa. 

Odgovor z dne 19/1-2005: 

V EvroPsl" 
metus 

ivni"1 

Slovenija je, v postopku prilaganja predpisom, ki veljajo 
uniji, odpravila vse ustavne in zakonske ovire pri pr°' 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ki so bile v nasprotju s Pra' ^ 
redom EU. Vendar, to ne pomeni, da država nima odnosa 

svojega ozemlja in prebivalcev. V Sloveniji ureja promet 'n*a
j(M 

s kmetijskimi zemljišči Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki do 
pogoje in postopke prodaje in nakupa kmetijskih zemljišč. } 
ureja tudi prednostni vrstni red, v primeru, da je za nakup °z'r ^ 
zakup prijavljenih več interesentov. Ta ureditev je potreb'13'^, 
je, s prednostnim vrstnim redom, omogočena širitev ot,s"?.Ue, 
kmetij, ki živijo in delajo na konkretnem območju. Šele, če zem J 
ki je naprodaj, nikogar ne zanima, lahko prodajalec sklene po9 ^ 
s komerkoli, ki se je pravočasno prijavil na javno ponud 
prodajo zemljišča. 

• pra' 
Primerov, ko so bili kupci nepremičnin tuji državljani, je ma1l0'g^\ 
v vseh primerih, ki so se zgodili v zadnjem času, je bil ,uieC

s0t)ili 
prijavljeni na javno ponudbo za prodajo zemljišč. Prodajalo ^ 
slovenski državljani, ki so kmetovanje opustili. Če so na P 
nepremičnine, kjer je poudarjen večji interes države, so, 9 — r■  "jvi ■ ,wwJ •— Hro™ 
prometa podane, tudi druge omejitve, ki so določene v po° „o 
zakonih (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih,^tu 
obrambi) in kjer lahko država uveljavi poseben režim pri Pr 

z nepremičninami. 
ozdo< 

Država lahko, preko Sklada kmetijskih zemljišč in ? g^d 
Republike Slovenije, kupi nepremičnino, ki je naprodaj- ^ 
spremlja dogajanja na nepremičninskem trgu kmetijskih z 
in se vanj tudi aktivno vključuje. Po sprejemu zadnje novele 
o kmetijskih zemljiščih je to olajšano, saj se vse javne P0^ $ 
za prodajo in zakup kmetijskih zemljišč in gozdov, objavijo ((,d 
portalu e;uprave na internetu. Sklad, s svojo ^ 
organiziranosti in neposredno prisotnostjo na terenu, 
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tudi informacije, ki jih dobi neposredno od lastnikov in niso javno 
°bjavljene. 

Sklad izvaja zemljiško politiko države, saj, kot velik kupec in 
Prodajalec neposredno vpliva na trg s kmetijskimi zemljišči in 
9°zdovi. Prednostno izvaja promet, ki zaokrožuje, tako lastniško, 

posestno strukturo zemljišč. Prednostno odkupuje oziroma 
Pr°daja solastniške deleže zemljišč, ki so delno v lasti države. 
Odkupuje zemljišča s katerimi se zaokroži posest kmetij, ki ta 
2emlji§ča, od sklada, vzamejo v zakup. Zato navedba, da sklad 
n® kupuje "malih kmetij", ne drži. 

^ruga vrsta nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov so nakupi s 
Poudarjenimi naravovarstvenimi in drugimi funkcijami. Sklad se 
na *r9u pojavlja kot kupec, s sredstvi, ki jih pridobi s prodajo 
*®roijišč ter, delno, od prihodkov iz gospodarjenja z zemljišči in 
9°zdovi. Okvirna višina nakupov in prodaj se vsako leto določi na 
s^tu sklada, s soglasjem vlade. Od ustanovitve dalje (1993) je 
s^ad na celotnem obmejnem območju, ki obsega 876 katastrskih 
j in, odkupil 1.466 ha zemljišč (854 ha gozdov, 778 ha kmetijskih 
"11 ha ostalih zemljišč). V letu 2004 je na obmejnem območju 
kupili 83 ha zemljišč (2 ha gozdov in 81 ha kmetijskih zemljišč). 

?'ede obdelave in prodaje pridelkov je potrebno poudariti, da je 
9 v EU prost. Obdelovalci, ki so lahko fizične ali pravne osebe, 

lahko obdelujejo zemljišča, če za tako dejavnost izpolnjujejo 
pogoje, ne glede na državljanstvo. Za obdelavo vinogradov ni 
predpisanih kakšnih posebnih pogojev, je pa v Zakonu o vinu in 
drugih proizvodih iz grozdja in vina zapisanih, zaradi varstva 
geografskega porekla grozdja in vina, kar nekaj pogojev, ki 
omejujejo pridelavo vina. Grozdje, ki ga želimo predelati v 
kakovostno vino, z oznako enega od vinorodnih okolišev 
Republike Slovenije, mora zato biti predelano v vino znotraj 
vinorodnega okoliša. Odstopanja od tega načela so možna le v 
posebnih primerih, ki jih opredeljujejo predpisi. Navedeno pa, 
seveda, ne omejuje tujih državljanov, ali pravnih oseb v tuji lasti, 
da pri nas kupijo vinograd, ga obdelujejo in predelajo v vino, v 
skladu z našimi predpisi, kot je tudi našim državljanom to 
omogočeno v drugih državah Evropske unije. 

Pri označevanju vina je vedno potrebno upoštevati, tako EU 
predpise, kot nacionalne predpise države, kjer je bilo vino 
pridelano, kar velja tudi za označbe geografskega porekla vina. 
Država, preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, spremlja stanje na področju prometa s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi in ima tudi ustrezne mehanizme, da reagira, 
če bi se na trgu pojavile razmere, ko bi bil ogrožen interes države 
in njenih državljanov. 

^'sno poslansko vprašanje poslanca 
rečka Prijatelja ministru za finance dr. 

^grgju Bajuku, z dne 13/1-2005:  

na številne nejasnosti, ki se pojavljajo pri izvedbi novega 
0na o dohodnini, sprašujem: 

^.Podlagi katerih določb omenjenega zakona je izplačevanje 
*'nske invalidnine, po novem, obdavčeno s 25-imi odstotki? 

bor°S'ansko skuPino SNS smo Pojeli dopis vdove, ki po možu, 
U jU' Padlem v NOB, prejema družinsko vojno invalidnino. 
nj finska invalidnina, namreč, po Zakonu o vojnih invalidih ni bila 

Pre 
predmet obdavčitve. Z letošnjim letom pa je omenjena gospa j6 'e|a obdavčeno invalidnino, s priloženim dopisom, v Katerem 

predeno, da je za 25 odstotkov znižan znesek invalidnine 
8dica novega dohodninskega zakona. 

Kak0 • 
Prej J9.m°9oče, da država od družinskih vojnih invalidnin, ki jo ^ Njroajo vdove pad|ihj kot "nadomestilo", na drugi strani vzame 

» v obliki 25-odstotne obdavčitve? 

do,©® na navedeno zahtevam izčrpno pojasnile in navedbo vseh 
■ ki omenjeno obdavčitev določajo. 

ž i Jre v omenjenem primeru, predvsem, za starejšo populacijo 
Kdai 

n° nizkimi dohodki, sprašujem: 
DopfJ^eravate predmetno zakonodajo ustrezno spremeniti in 

Odgovor z dne 19/1-2005:  

Glede obdavčitve družinske invalidnine po novem Zakonu o 
dohodnini (Ur. I. RS, št. 54/04, 56/04 - popravek, 62/04 - popravek, 
63/04 - popravek, 80/04 in 139/04; v nadaljevanju: ZDoh-1) 
pojasnjujemo: 

V 20. členu ZDoh-1 so določeni dohodki, ki so oproščeni plačila 
dohodnine. Med dohodki, ki se štejejo za oproščene plačila 
dohodnine, so večinoma dohodki, ki imajo naravo denarnih pomoči, 
družinskih in socialno varstvenih prejemkov, določenih prejemkov, 
ki se posameznikom zagotavljajo v obliki plačila storitev ali 
pokrivanja stroškov v zvezi z zavarovanjem ali drugimi primeri. 

V skladu z določbo 20. člena ZDoh-1 so oproščeni plačila 
dohodnine vsi tisti dohodki po Zakonu o vojnih invalidih (Ur. I. RS, 
št. 63/95, 19/97, 21/97 - popravek, in 75/97), Zakonu o vojnih 
veteranih (Ur. I. RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo) in 
Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 
70/97, 43/99, 28/00, 1/01 - odločba US, 64/01, 110/02, 3/03 - 
popravek, 54/04 - ZDoh-1), ki ne predstavljajo rednih dohodkov, 
in sicer: 

a. Po ZaKonu o vojnih invalioih: 
- povračila stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi, 

ki jih prejmejo upravičenci na podlagi zakona, razen 
rednega dohodka (3. točka 20. člena ZDoh-1), 

- invalidnine, invalidski dodatek in dodatek za posebno 
invalidnost (19. točka 20. člena ŽDoh-1), 
dodatek za pomoč in postrežbo (21. točka 20. člena ZDoh- 
1). 
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b. Po Zakonu o vojnih veteranih: 
povračila stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi, 
ki jih prejmejo upravičenci na podlagi zakona, razen 
rednega dohodka (3. točka 20. člena ZDoh-1), 
dodatek za pomoč in postrežbo (21. točka 20. člena ZDoh- 
1). 

c. Po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja: 
povračila stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi, 
ki jih prejmejo upravičenci na podlagi zakona, razen 
rednega dohodka (3. točka 20. člena ZDoh-1), 

- doživljenjske mesečne rente (4. točka 20. člena ZDoh- 
1). 
odškodnine (10. točka 20. člena ZDoh-1). 

Vsi drugi dohodki po navedenih zakonih, ki so redni dolw® 
prejemnikov (vključno z družinsko invalidnino po Zakonu o voj"" 
invalidih), so obdavčeni v skladu s 6. točko 17. člena ZDoh-1111 

so opredeljeni v 98. členu ZDoh-1. 

Davčna osnova za druge dohodke je, v skladu s prvim odstavk01® 
101. člena ZDoh-1, doseženi dohodek. Akontacija dohodnine 
drugih dohodkov se po prvem odstavku 126. člena ZDoh' 
izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove, določene 
prvem odstavku 101. člena ZDoh-1. 
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Poslovnik 

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA 

REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH 

naročil (Podrkjn) 

■EPA 122-IV 

299/2005 
10.2.2005 

Republika Slovenija 
r*avna revizijska komisija za revizijo 

Postopkov oddaje javnih naročil 

^svilka: 
Datum: 

jj^avna revizijska komisija je dne 9.2.2005 na svoji 2. 
Orespondenčni seji sprejela nov poslovnik o delu Državne 

rev'zijske komisije. 

poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
đdaje javnih naročil z dne 9.2.2005 pošilja kot prilogo tega 

dopisa in prosi, da se v skladu z drugim odstavkom 7. člena 
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 
RS, Št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04) začne postopek za 
izdajo soglasja Državnega zbora k poslovniku. 

dr. Aleksij Mužina, l.r. 
predsednik Državne revizijske komisije 

* 
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Na podlagi 7. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) 
je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
na 2. korespondenčni seji dne 9.2.2005 sprejela 

(1) Ta poslovnik ureja notranjo organizacijo in način dela Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v 
nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), ki v skladu z določbami 
ZRPJN kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad 
zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja pravno varstvo 
ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. 

(2) Skrajšano ime je Državna revizijska komisija. 

(1) V tem poslovniku uporabljeni izrazi predsednik Državne revizijske 
komisije, namestnik predsednika Državne revizijske komisije, član 
Državne revizijske komisije, predsednik senata, višji svetovalec oziroma 
svetovalec Državne revizijske komisije, izvedenec, neodvisni strokovnjak 
in pripravnik, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in za moške. 

(2) V tem poslovniku uporabljen izraz svetovalec Državne revizijske 
komisije se uporablja za višje svetovalce in svetovalce Državne revizijske 
komisije. 

POSLOVNIK 

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA REVIZIJO 

POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet poslovnika) 

2. člen 
(izrazi v tem poslovniku) 
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(3) Določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na svetovalce Državne 
revizijske komisije, se uporabljajo tudi za pripravnike, ki se na Državni 
revizijski komisiji usposabljajo za uradniška delovna mesta. 

(4) V tem poslovniku uporabljen izraz zadeva pomeni odločanje Državne 
revizijske komisije na podlagi zahtevkov za revizijo in pritožb. 

(1) Državna revizijska komisija ima predsednika, namestnika predsednika 
in tri člane. 

(2) Predsednik zastopa, vodi in organizira delo Državne revizijske komisije. 

(3) V času odsotnosti predsednika ali po njegovem pooblastilu opravlja 
naloge iz njegove pristojnosti in predstavlja Državno revizijsko komisijo 
njegov namestnik. 

(4) Predsednik lahko pooblasti posamezne člane, da organizirajo in vodijo 
delo na posameznih področjih. Pri opravljanju procesnih dejanj v 
posameznih zadevah lahko vsak član oziroma predsednik senata 
predstavlja Državno revizijsko komisijo. 

(1) Sedež Državne revizijske komisije je v Ljubljani. 

(2) Državna revizijska komisija lahko posamezna procesna dejanja v 
postopku opravi tudi zunaj svojega sedeža. 

(1) Uradni jezik Državne revizijske komisije je slovenščina. 

(2) Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti lahko v postopku 
pred Državno revizijsko komisijo uporabljajo svoi jezik v skladu z ustavo in 
zakonom. 

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA 

3. člen 
(predstavljanje) 

4. člen 
(sedež Državne revizijske komisije) 

5. člen 
(uradni jezik) 
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(3) Listine, ki so bile izdane v tujem jeziku in so pomembne za odločitev o 
posamezni zadevi, je dolžna stranka v postopku predložiti Državni 
revizijski komisiji v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

6. člen 
(varovanje skrivnosti) 

(1) Vsi zaposleni na Državni revizijski komisiji morajo pri svojem delu 
, varovati osebne podatke in podatke, ki predstavljajo državno, vojaško, 

uradno ali poslovno skrivnost. Z listinami in dokumenti morajo ravnati 
skladno s stopnjo zaupnosti, ki jo določajo predpisi o varovanju osebnih 
oziroma zaupnih podatkov. 

(2) Predsednik Državne revizijske komisije s posebnim notranjim aktom 
natančneje določi ukrepe in postopke za varovanje osebnih podatkov in 
podatkov, ki predstavljajo državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnost. 

7. člen 
(javnost dela) 

(1) Za javnost dela Državne revizijske komisije skrbi predsednik. O svojem 
delu in ugotovitvah Državna revizijska komisija obvešča javnost z javno 
predstavitvijo letnega poročila o svojem delu in s tiskovnimi konferencami. 

(2) O delu Državne revizijske komisije javnost obvešča predsednik 
Državne revizijske komisije, na podlagi pooblastila predsednika pa tudi 
njegov namestnik ali posamezen član. 

(3) Predsedniki senatov ali posamezni člani Državne revizijske komisije, ki 
so pristojni za odločanje o zadevi, lahko po pooblastilu predsednika 
Državne revizijske komisije seznanijo javnost o posamezni zadevi in 
posredujejo osnovne informacije o poteku postopka. 

(4) Vsakdo ima v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja, pravico do vpogleda v odločitve Državne revizijske komisije o 
zahtevkih za revizijo in pritožbah na način, ki zagotavlja varstvo državne, 
uradne, poslovne in vojaške skrivnosti oziroma varstvo zasebnosti. 

(5) Odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo in 
pritožbah se po prejemu dokazil, iz katerih je razvidno, da je bila odločitev 
o zadevi vročena vsem strankam v postopku, objavijo na spletnih straneh 
Državne revizijske komisije. Odločitve Državne revizijske komisije se 
objavijo v celoti, razen če določeni deli odločitve vsebujejo osebne 
podatke ali podatke, ki morajo biti varovani kot zaupni. 

(6) Državna revizijska komisija na svoji spletni strani objavlja katalog 
informacij javnega značaja v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do 
informacij javnega značaja. 
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8. člen 
(delovna mesta) 

Podrobnejšo organizacijo Državne revizijske komisije, število in nazive 
delovnih mest z opisi del in nalog ter pogoje za njihovo zasedbo ureja 
Državna revizijska komisija s posebnim aktom v skladu z ZRPJN, 
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, in tem poslovnikom. 

(1) Državna revizijska komisija sodeluje z državnimi organi na način, ki 
zagotavlja samostojnost in neodvisnost Državne revizijske komisije kot 
organa nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil. 

(2) Državna revizijska komisija navezuje stike in sodeluje s podobnimi 
ustanovami v drugih državah in deluje v ustreznih mednarodnih 
organizacijah. 

(1) Predsednik je odgovoren za delo in organizacijo Državne revizijske 
komisije in podpisuje vse akte oziroma pogodbe, ki jih izdaja oziroma 
sklepa Državna revizijska komisija, razen aktov procesnega vodstva in 
sklepov, s katerimi posamezen član ali senat odloča v posamezni zadevi. 

(2) Predsednik Državne revizijske komisije: 

1. zastopa in predstavlja Državno revizijsko komisijo, 
2. sprejme akt o organizaciji in sistemizaciji del ter nalog uradnikov in 

strokovno-tehnienih uslužbencev Državne revizijske komisije, 
3. pripravi letni finančni načrt Državne revizijske komisije in odloča o 

porabi sredstev v skladu z letnim finančnim načrtom, 
4. predloži letno poročilo o delu Državne revizijske komisije Državnemu 

zboru in sporoči podatke o obravnavanih zadevah Vladi Republike 
Slovenije, 

5. izdaja druge splošne in posamične akte, ki urejajo poslovanje Državne 
revizijske komisije in vprašanja, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo 
razporejanje, napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje in disciplinsko 
odgovornost ter na notranje pisarniško poslovanje, 

6. imenuje predsednika in člane senata oziroma posameznega člana 
Državne revizijske komisije, ki so pristojni za odločanje o posamezni 
zadevi, 

9. člen 
(zunanja razmerja) 

10. člen 
(predsednik Državne revizijske komisije) 
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7. izdaja sklepe o imenovanju in razrešitvi javnih uslužbencev Državne 
revizijske komisije v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, 

8. obvešča javnost o delu Državne revizijske komisije, 
9. sklicuje in vodi občne seje Državne revizijske komisije in strokovne 

kolegije, 
10. pooblašča člane Državne revizijske komisije za organizacijo in vodenje 

dela na posameznempodročju delovanja Državne revizijske komisije, 
11 .skrbi za stike z drugimi državnimi organi, 
12.odloča o drugih zadevah, ki so po ZRPJN ali po tem poslovniku v 

njegovi pristojnosti. 

(3) Akti o organizaciji in sistemizaciji del ter nalog javnih uslužbencev 
Državne revizijske komisije ter drugi splošni akti, ki urejajo poslovanje 
Državne revizijske komisije in vprašanja, ki se nanašajo na notranjo 
organizacijo, na pravice in obveznosti zaposlenih, na njihovo razporejanje, 
napredovanje, izobraževanje, nagrajevanje in disciplinsko odgovornost ter 
na notranje pisarniško poslovanje, se objavijo na oglasni deski kabineta 
Državne revizijske komisije. 

11. člen 
(občna seja Državne revizijske komisije) 

(1) Občno sejo Državne revizijske komisije sestavljajo predsednik in vsi 
člani Državne revizijske komisije. 

(2) Na občni seji se odločitve sprejemajo z javnim glasovanjem. Predlog, ki 
je dan na glasovanje, je sprejet, če zanj glasuje večina od petih članov 
Državne revizijske komisije. 

(3) Če ta poslovnik ne določa drugače, občno sejo Državne revizijske 
komisije sklicuje in vodi predsednik Državne revizijske komisije. 
Predsednik Državne revizijske komisije mora sklicati občno sejo 
najkasneje v roku 15 dni, če najmanj dva člana Državne revizijske komisije 
zahtevata obravnavo posameznega strokovnega ali organizacijskega 
vprašanja. 

(4) Obvestilo o občni seji in njen dnevni red se objavita na oglasni deski 
kabineta Državne revizijske komisije. 

(5) O občni seji Državne revizijske komisije se vodi zapisnik, ki se objavi 
na oglasni deski kabineta Državne revizijske komisije. 

(6) Stališča občne seje o pomembnih pravnih ali strokovnih vprašanjih 
morajo biti objavljena na spletni strani Državne revizijske komisije. 
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12. člen 
(pristojnosti občne seje) 

(1) Na občni seji Državne revizijske komisije se: 

1. sprejme poslovnik Državne revizijske komisije, 
2. na predlog predsednika Državne revizijske komisije sprejme letno 

poročilo o delu Državne revizijske komisije, 
3. na predlog predsednika Državne revizijske komisije imenuje in 

razrešuje namestnika predsednika Državne revizijske komisije, 
4. obravnava predlog zaključnega računa Državne revizijske komisije, 
5. odloča o vložitvi pobude za uvedbo postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti zakona ali predpisa, 
6. odloča o predlogu ukrepov Vladi Republike Slovenije za odpravo 

določenih kršitev, ki jih ugotavlja Državna revizijska komisija in 
predlogu za ustrezne zakonske spremembe ali izdajo podzakonskih 
aktov, 

7. razpravlja in sprejema stališča o pomembnejših pravnih in strokovnih 
vprašanjih, 

8. odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu ali po tem poslovniku v 
pristojnosti občne seje Državne revizijske komisije. 

(2) Sprejeta stališča iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati pri delu 
Državne revizijske komisije in se lahko spremenijo samo na novi občni 
seji. 

13. člen 
(strokovni kolegij) 

(1) Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki se nanašajo na delo in 
organizacijo Državne revizijske komisije, lahko predsednik sklicuje 
strokovne kolegije članov in svetovalcev Državne revizijske komisije. Na 
strokovnem kolegiju so lahko, če je to potrebno za obravnavo posameznih 
vprašanj, prisotni tudi strokovno tehnični delavci Državne revizijske 
komisije. 

(2) Praviloma na strokovnem kolegiju predsedniki senatov, posamezni 
člani in svetovalci Državne revizijske komisije predstavijo posamezne 
zadeve, ki zahtevajo preučitev strokovno zahtevnejših pravnih in dejanskih 
vprašanj ali poenotenje prakse Državne revizijske komisije. 

(3) Stališča, ki so izražena na strokovnem kolegiju ob obravnavi 
posameznih zadev, v nobenem primeru ne morejo vplivati na odločitve, ki 
jih sprejme posamezen član ali senat oziroma o katerih glasuje občna 
seja. 

(4) Posamezen član Državne revizijske komisije ali svetovalec lahko 
predlaga, da sp na strokovnem kolegiju obravnava določeno vprašanje. 
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(5) Na kolegiju se obravnavajo tudi vprašanja in predstavijo okoliščine, ki 
so povezane z delom in organizacijo Državne revizijske komisije. 

14. člen 
(neodvisni strokovnjaki in izvedenci) 

(1) Za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja o 
zadevi lahko predsednik Državne revizijske komisije, senat ali posamezni 
člani določijo neodvisne strokovnjake in izvedence. 

(2) Državna revizijska komisija vodi imenik neodvisnih strokovnjakov in 
izvedencev. 

15. člen 
(poročilo o delu in sporočanje podatkov) 

(1) Državna revizijska komisija na predlog predsednika Državne revizijske 
komisije enkrat letno sprejema poročilo o svojem delu in ga poda 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo o delu vsebuje vse 
pomembnejše podatke o delu, porabi sredstev, sprejetih stališčih in 
ugotovitvah Državne revizijske komisije. 

(2) Letno poročilo se objavi na spletnih straneh Državne revizijske 
komisije. 

(3) Državna revizijska komisija mora v skladu z ZRPJN Vladi Republike 
Slovenije sporočiti podatke o obravnavanih zadevah. 

16. člen 
(predlaganje ukrepov) 

Če Državna revizijska komisija pri svojem delu ugotovi, da je treba sprejeti 
določene Ukrepe za preprečitev ponavljajočih kršitev pravil javnega 
naročanja, pripravi predlog za sprejem ukrepov oziroma pobudo za 
spremembe predpisov javnega naročanja in jo posreduje Državnemu 
zboru Republike Slovenije ter Vladi Republike Slovenije. 

17. člen 
(postopek o prekršku) 

* 

(1) Če so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene kršitve, ki pomenijo 
prekršek po predpisih javnega naročanja, začne Državna revizijska 
komisija na predlog posameznega člana oziroma predsednika senata, ki je 
odločal o zadevi, postopek v.skladu z zakonom o prekrških oziroma poda 
predlog za začetek postopka o prekršku pri pristojnem prekrškovnem 
organu ali sodišču. 
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(2) Postopke iz prejšnjega odstavka tega člena je treba začeti takoj, ko so 
v postopku odločanja o zadevi ugotovljene kršitve, ki pomenijo prekršek po 
predpisih javnega naročanja. 

(3) Predsednik Državne revizijske komisije izda akt, s katerim v skladu z 
zakonom o prekrških natančneje določi način vodenja in pristojne osebe 
za vodenje postopka o prekršku. 

18. člen 
(obvestila organom) 

Če so v postopku odločanja o zadevi ugotovljene nepravilnosti, škode ali 
zlorabe, če obstaja dvom o gospodarni rabi javnih sredstev ali če obstaja 
sum storitve kaznivega dejanja, mora predsednik Državne revizijske 
komisije na predlog posameznega člana oziroma predsednika senata, ki je 
odločal o zadevi, o tem obvestiti organe za nadzor nad porabo javnih 
sredstev, nadzorne organe naročnika oziroma druge pristojne državne 
organe. 

III. NAČIN DELA IN IMENOVANJE SENATOV 

19. člen 
(dodeljevanje zadev) 

(1) Po prejemu zadeve predsednik Državne revizijske komisije s sklepom 
dodeli zadevo posameznemu članu Državne revizijske komisije oziroma 
imenuje senat. 

(2) Senat je sestavljen iz treh članov, izmed katerih je eden predsednik 
senata. Predsednik senata v sodelovanju s svetovalcem vodi postopek, 
izdaja procesne akte in pripravi predlog za odločitev o zadevi. 

(3) Za odločanje o posamezni zadevi predsednik Državne revizijske 
komisije določi posameznega člana ali imenuje senat ob upoštevanju 
zahtevnosti primera, pri čemer upošteva vrednost predmeta javnega 
naročila, obsežnost dokumentacije in druge okoliščine, ki so pomembne 
za presojo zahtevnosti posameznega primera. 

(4) Predsednik Državne revizijske komisije mora za odločanje o zadevi 
imenovati senat, če je predmet revizije javno naročilo, ki ga mora naročnik 
objaviti v Uradnem listu Evropske unije ali če je to potrebno glede na 
zahtevnost zadeve. 

(5) Predsednik Državne revizijske komisije dodeli zadevo posameznemu 
članu Državne revizijske komisije, če je predmet revizije javno naročilo, ki 
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ga naročniku ni treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije in če glede 
na zahtevnost zadeve ni treba določiti senata. 

20. člen 
(sodelovanje svetovalcev) 

(1) Predsednik Državne revizijske komisije po sistemu kroženja določi 
posameznim članom Državne revizijske komisije svetovalce za določeno 
obdobje. 

(2) Po dodelitvi zadeve posamezen član oziroma predsednik senata 
določi, kateri svetovalec naj sodeluje pri pripravi predloga za odločitev o 
zadevi, pri čemer upošteva njegovo obremenjenost s posameznimi 
zadevami in drugimi nalogami, kijih izvaja na Državni revizijski komisiji. 

i 21. člen 
(predlog za imenovanje senata) 

(1) Če posamezen član Državne revizijske komisije, ki mu je bila kot 
posamezniku dodeljena zadeva, po pregledu dokumentacije ugotovi, da bi 
moral glede na vrednost predmeta javnega naročila ali glede na 
zahtevnost zadeve o njej odločati senat, predlaga predsedniku Državne 
revizijske komisije, da za odločanje o tej zadevi imenuje senat. 

(2) Najmanj dva člana Državne revizijske komisije lahko od predsednika 
Državne revizijske komisije zahtevata, da za odločanje o zadevi, ki je bila 
dodeljena posameznemu članu, imenuje senat, če za to obstajajo razlogi 
iz tretjega in četrtega odstavka 19. člena tega poslovnika. Svoj predlog 
morata člana, ki zahtevata imenovanje senata, utemeljiti. Če predsednik 
Državne revizijske komisije temu predlogu ugodi, za predsednika senata 
določi člana, ki mu je bila prvotno dodeljena zadeva. 

22. člen H 
(vrstni red dodeljevanja zadev in imenovanje senatov) 

(1) Predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje zadeve 
posameznemu članu oziroma senatu v skladu z 19. členom tega 
poslovnika. Ob dodelitvi zadeve senatu predsednik Državne revizijske 
komisije imenuje predsednika in dva člana senata. 

(2) Praviloma se dnevno prispele zadeve dodeljujejo članom Državne 
revizijske komisije po vrstnem redu prejema zadeve upoštevaje abecedni 
red začetnic priimkov članov Državne revizijske komisije. Abecedni vrstni 
red se upošteva pri dodeljevanju zadev posameznemu članu in v primerih, 
ko o zpdevah odloča senat. Pri senatnem odločanju se abecedni vrstni red 
upošteva tudi pri določanju vloge člana v senatu (predsednik oziroma 
član). Abecednega vrstnega reda se ne upošteva v primerih, ko gre za 
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odločanje o podobni zadevi oziroma o zadevi, v kateri je določen član 
Državne revizijske komisije že odločal, ali v primeru, da ima določen član 
Državne revizijske komisije posebna strokovna znanja, ki so pomembna 
za odločanje o zadevi. 

(3) Zadeve, v katerih v skladu z 19. členom tega poslovnika odloča 
posameznik, se dodeljujejo članom Državne revizijske komisije. Zadeve, v 
katerih se v skladu z 19. členom tega poslovnika imenuje senat, se 
enakopravno dodeljujejo članom in Dredsedniku Državne revizijske 
komisije. 

(4) Sestava senatov ni stalna. 

23. člen 
(neodvisnost predsednika in članov Državne revizijske komisije) 

(1) Predsednik in člani Državne revizijske komisije so pri opravljanju svoje 
funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in zakon. 

(2) Funkcija predsednika in članov Državne revizijske komisije ni združljiva 
s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave in v 
organih političnih strank, ter z drugimi posrednimi ali neposrednimi 
oziroma stalnimi ali začasnimi funkcijami z izjemo akademskih in 
znanstveno-pedagoških aktivnosti. 

(3) Predsednik in član Državne revizijske komisije je lahko predčasno 
razrešen samo pod pogoji, ki so določeni v zakonu. 

24. člen 
(izločitev) 

k 
(1) Predsednik ali član Državne revizijske komisije ne more odločati o 
zadevi, če je s ponudnikom, zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem 
ponudnika oziroma z zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali 
odgovornimi osebami naročnika v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v 
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi, 
četudi je ta že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do 
vštetega tretjega kolena. 

(2) Predsednik ali član Državne revizijske komisije ne more odločati o 
zadevi, če je bil zaposlen pri ponudniku ali naročniku, pa od prenehanja 
zaposlitve še ni pretekel rok dveh let. 

(3) O navedenih in drugih razlogih za izločitev mora član Državne 
revizijske komisije nemudoma obvestiti predsednika Državne revizijske 
komisije, ki odloča o izločitvi. 
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(4) O izločitvi predsednika Državne revizijske komisije se odloči na občni 
seji Državne revizijske komisije, ki jo skliče in vodi namestnik predsednika 
Državne revizijske komisije. 

(5) Za izločitev svetovalcev veljajo enaka pravila kot za izločitev članov 
Državne revizijske komisije. O izločitvi svetovalcev odloča predsednik 
Državne revizijske komisije. 

V primeru daljše odsotnosti člana senata predsednik Državne revizijske 
komisije imenuje nadomestnega člana senata. 

(1) Po imenovanju senata in preučitvi prejete dokumentacije o zadevi 
predsednik senata skliče sejo, na kateri povzame navedbe strank in vsa 
pomembnejša dejstva v postopku, vsi člani senata pa predstavijo svoje 
mnenje o zadevi. Če je na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih 
dokazov to mogoče, člani senata podajo ustne predloge za odločitev o 
zadevi, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni 
predlog za odločitev o zadevi. 

(2) Če na podlagi obstoječe dokumentacije in predloženih dokazov na prvi 
seji ni mogoče sprejeti odločitve o zadevi, se člani senata dogovorijo o 
tem, katera procesna dejanja bodo izvedli, katero dodatno dokumentacijo 
bodo zahtevali in katere dokaze bodo izvedli. Ko je v postopku pridobljena 
celotna dokumentacija in ko so izvedeni vsi potrebni dokazi, predsednik 
senata skliče sejo, na kateri člani senata po preučitvi celotne 
dokumentacije in izvedenih dokazov podajo ustne predloge za odločitev o 
zadevi, predsednik senata pa v sodelovanju s svetovalcem pripravi pisni 
predlog za odločitev o zadevi. 

(3) Ko je pisni predlog za odločitev o zadevi pripravljen, ga predsednik 
senata posreduje ostalima članoma senata. Po prejemu in preučitvi 
predloga odločitve predsednik senata skliče sejo, na kateri senat 
obravnava predlog za odločitev o zadevi. 

(1) Senat odloča o zadevi na nejavni seji, ki jo sklicuje in vodi predsednik 
senata. Na seji senata je poleg predsednika in članov senata prisoten le 
svetovalec, ki je sodeloval v zadevi. 

25. člen 
(imenovanje nadomestnega člana senata) 

26. člen 
(način dela senata) 

27. člen 
(način odločanja senata) 
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(2) O sejah senata vodi svetovalec zapisnik, ki obsega tudi zapis o 
glasovanju predsednika in članov senata in ga podpišejo vsi člani senata. 

(3) Senat odloča z večino glasov vseh članov. Predsednik senata in člani 
senata se ne smejo vzdržati glasovanja. 

28. člen 
(rok za odločitev) 

(1) Senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije mora 
odločiti o zahtevku za revizijo in izdati sklep najkasneje v 15 dneh od 
prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije oziroma odločiti o 
pritožbi in izdati sklep najkasneje v 8 dneh od prejema pritožbe. 

(2) V utemeljenih primerih lahko senat oziroma posamezen član Državne 
revizijske komisije podaljša ta rok za največ 20 dni. Predsednik senata 
oziroma posamezen član Državne revizijske komisije mora pred iztekom 
15 dnevnega roka o podaljšanju roka in razlogih za podaljšanje obvestiti 
predsednika Državne revizijske komisije, ki o tem obvesti vse stranke v 
postopku. 

(3) Pismeni odpravek sklepa mora Državna revizijska komisija strankam 
poslati v roku treh dni od izdaje sklepa. 

• 29. člen 
(odločitev o zadržanju postopka) 

(1) O predlogu naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži 
nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko 
odloča predsednik Državne revizije s sklepom. V primeru, če je predlog 
naročnika na Državno revizijsko komisijo vložen skupaj z zahtevkom za 
revizijo oziroma pritožbo oziroma če je zadeva že dodeljena 
posameznemu članu ali senatu, lahko o predlogu naročnika, da vloženi 
zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku 
oddaje javnega naročila, odloči posamezen član ali senat. 

(2) Če je predsednik Državne revizijske komisije že izdal sklep, s katerim 
je odločil o predlogu naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži 
nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko 
posamezen član ali senat po prejemu zadeve ta sklep spremeni, če po 
preučitvi celotne dokumentacije ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni 
razlogi. 

30. člen 
(sklep) 

(1) Državna revizijska komisija izdaja odločbe o zadevah v obliki sklepa. 
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(2) Sklep Državne revizijske komisije je opremljen z opravilno številko, 
datumom, podpisom in žigom Državne revizijske komisije. 

(3) Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata oziroma posamezen 
član Državne revizijske komisije. Po en izvod sklepa se vroči vlagatelju 
zadeve, naročniku in ministrstvu, pristojnemu za finance, v primeru, ko je 
zahtevek za revizijo vložen po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila, pa 
se sklep vroči tudi izbranemu ponudniku. En izvod sklepa se shrani v 
arhivu Državne revizijske komisije. Arhivski izvod sklepa podpišejo vsi 
člani senata in svetovalec. 

(1) Izvajanje procesnih dejanj v zadevi je treba opraviti tako, da se v 
skladu z določili ZRPJN pridobi vsa dokumentacija in ugotovijo vsa 
dejstva, ki so pomembna za odločanje o zadevi, ter izvedejo vsi dokazi, ki 
so potrebni za sprejem odločitve. 

(2) Akti procesnega vodstva, v katerih Državna revizijska komisija v 
postopku odločanja o zadevi strankam v skladu z ZRPJN postavlja 
prekluzivne roke, morajo vsebovati izrecno opozorilo o tem. kakšna je 
posledica neupoštevanja postavljenega roka. 

(3) Akte procesnega vodstva podpiše predsednik ali član senata oziroma 
predsednik Državne revizijske komisije. • 

(1) Stroški postopka so stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi 
postopka. 

(2) Stroški postopka obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih 
oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. 

(3) Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva senat 
oziroma posamezni član Državne revizijske komisije le tiste stroške, ki so 
bili potrebni za postopek revizije oddaje javnega naročila. O tem, kateri 
stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči senat oziroma posamezen 
član Državne revizijske komisije na opredeljeno zahtevo brez obravnave in 
po skrbni presoji vseh okoliščin. 

(4) Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se 
takšni stroški odmerijo po tarifi. 

31. člen 
(izvajanje procesnih dejanj) 

32. člen 
(stroški) 
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(5) Povrnitev stroškov se lahko zahteva do izdaje odločitve Državne 
revizijske komisije o zahtevku za revizijo. 

(6) O stroških postopka senat oziroma posamezen član Državne revizijske 
komisije odloči v sklepu, s katerim se odloči v postopku pred Državno 
revizijsko komisijo ali s posebnim sklepom. 

33. člen 
(stroški za izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja) 

(1) Če odredi senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije v 
postopku odločanja o zadevi na predlog strank ali po uradni dolžnosti 
izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja, naloži strankam v 
postopku, da založijo predujem za izdelavo mnenja. 

(2) Če senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije odredi 
izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja po uradni dolžnosti, 
stranka pa v postavljenem roku ne založi predujma, lahko stroške za 
izdelavo mnenja založi Državna revizijska komisija. 

(3) Stroške za izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja nosijo 
stranke v postopku v skladu z ZRPJN. V posebej utemeljenih primerih 
lahko stroške za izdelavo izvedenskega ali strokovnega mnenja nosi tudi 
Državna revizijska komisija, vendar le v primeru, če je izvedbo dokaza 
odredila po uradni dolžnosti. 

34. člen 
(evidenca o poročilih o izvedbi postopka) 

(1) Državna revizijska komisija vodi evidenco o poročilih o izvedbi 
postopka ter sprejema ustrezne ukrepe v skladu z ZRPJN. 

(2) Posamezen član Državne revizijske komisije oziroma predsednik 
senata, ki je v odločitvi o zadevi od naročnika zahteval poročilo o izvedbi 
postopka, mora v primeru, če ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava 
nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali 
da poročilo ni bilo predloženo v roku, predsedniku Državne revizijske 
komisije podati ugotovitev o tem. 

35. člen 
(arhiviranje dokumentacije) 

Državna revizijska komisija arhivira vso pomembnejšo dokumentacijo o 
posamezni zadevi. 
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Naroč ILNICA 
lrH 6 'n priimek: 

Naslov:_ 

^'efon; 

0c|jetje: 

avčna številka: 

NA*0ČAM _ 

Sis 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

^R|Alnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
'CEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

(V 
a izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Na !ov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-1 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - pačilo v roko 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republik6 

i .jubijana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-7l 7. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na Pod<afu, I. p 

aavku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% ( 
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