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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. 

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

uradn° 
Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročnik" 

Uredništvo Poročeva 



p|,6dl°g zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

Zakona o prekrških izp-ic) 

""ini postopek - EPA 155 - IV 

VLada Republike Slovenije 
eva- 
številka- 2005-2011-0013 
Liublio °°720-5/2005/10 |ana. 10.03.2005 

IN 

dolnji ^ePLJt,like Slovenije je na 14. redni seji dne 10.3.2005 
"a besedilo: 

dodDL0ga ZAKONA O SPREMEMBAH P°LNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH, 
ki 
D*"** v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika e9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Repu
a^.^ePutilike Slovenije predlaga Državnemu zboru 

dopoln i Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
Postoni! Vatl 2akona o prekrških obravnava po nujnem 
de|0v 

u' se preprečijo težko popravljive posledice za 
drjave j® države. Težko popravljive posledice za delovanje 
izvršev '■nastale, če se ohrani veljavna ureditev za 
ZaizVrj

an)e ?'0'5' i2rečenih s sodbo o prekršku, po kateri se 
in siCer 

Vanie uporablja zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, 
^ 0 l2vrševanju denarnih kazni. Ta ureditev pa odkazuje 

na uporabo zakona, ki ureja izvršbo denarnih terjatev, oziroma 
zakona, ki ureja izterjavo davkov, če je tako določeno z 
zakonom. Veljavna ureditev po ZP-1 glede izvrševanja glob, 
izrečenih s sodbo o prekršku, izrecno ne določa uporabe 
zakona, ki ureja izterjavo davkov, zato se po tej ureditvi globe, 
ki jih izreče sodišče, izterjajo v postopku izvršbe. Glede na 
velik pripad izvršilnih zadev in sodne zaostanke na izvršilnih 
oddelkih okrajnih sodišč pa je po oceni predlagatelja pričakovati, 
da se bo zaradi pripada zadev prekrškov stanje na teh 
sodiščih še poslabšalo. 

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: 

dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PReDL0G ZAKONA O SPREMEMBAH 

2 IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1B) 

UV0D 

?akSSa
stanja in razlogi za sprejem 

n' ^e'iavni y 
ađa'in|emb0n ° Prekrških (Uradni list RS; št. 7/03 in 86/04; v ®sedilu: ZP-1) določa, da nikomur ne sme biti izrečena 

e°2005 

sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali 
odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, 
preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana 
sankcija za prekršek (2. člen ZP-1). V povezavi s prvim 
odstavkom 3. člena ZP-1, kjer je določeno, da se prekiški lahko 
določijo le z zakonom, uredbo Vlade Republike Slovenije ali z 
odlokom samoupravne lokalne skupnosti, to pomeni, daje mogoče 
prekrške predpisati in določiti sankcije zanje le z navedenimi 
pravnimi akti, ki pa so v pristojnosti državnih organov Republike 
Slovenije oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Z vstopom Republike Slovenije je glede sankcioniranja določenih 
kršitev nastala nova situacija, saj so lahko posamezna pravila 
ravnanja urejena tudi s predpisi oziroma akti Evropskih skupnosti. 
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ki se uporabljajo v pravnem redu Republike Slovenije neposredno 
(tretji odstavek 3. člena Ustave RS). V primeru, da so ta pravila 
urejena z uredbo EU, ki sankcioniranje kršitev nalaga državam 
članicam EU, je potrebno v nacionalnem pravnem redu v ta namen 
sprejeti ustrezne pravne akte, s katerimi se opredeli pravna narava 
kršitev in določijo ustrezne sankcije. Zahtevano sankcioniranje 
določb neposredno uporabljivih predpisov EU v pravnem redu 
Republike Slovenije je glede na ureditev iz 3. člena ZP-1 mogoče 
uresničiti tako z zakonom, kot tudi z uredbo Vlade Republike 
Slovenije. Načeloma je zato potrebno v vsakem konkretnem 
primeru sankcioniranja določb predpisov EU ugotavljati, ali gre 
za področje zakonskega urejanja ali za pristojnosti Vlade Republike 
Slovenije. 

b) Drugi vsebinski sklop predlaganih sprememb in dopolnitev 
ZP-1 se nanaša na izboljšanje pogojev predvsem organizacijske 
narave, ki bi omogočili uspešno izvedbo reforme prava prekrškov, 
kot jo je določil ZP-1. V ta namen se spreminja veljavna ureditev 
izvrševanja sankcij za prekrške, ki jih izreče sodišče v rednem 
sodnem postopku. Po veljavni ureditvi se sankcije za prekrške in 
drugi ukrepi finančne narave izvršujejo po določbah Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. RS, št. 22/2000; v nadaljnjem 
besedilu: ZIKS-1) o izvrševanju denarne kazni. Skladno z določbo 
120. člena v zvezi s 137. členom ZIKS-1 se glede pristojnosti in 
postopka za izterjavo globe uporablja zakon, ki ureja izvršbo 
denarnih terjatev, saj ZP-1 za globe, izrečene v rednem sodnem 
postopku, ni določal uporabe zakona, ki ureja prisilno izterjavo 
davkov. Takšna ureditev pa po mnenju predlagatelja lahko 
povzroči veliko dodatno obremenitev izvršilnih oddelkov na 
okrajnih sodiščih, in sicer v relativno kratkem času po začetku 
uporabe ZP-1, kar bi negativno vplivalo na reformo prava 
prekrškov. Poleg tega bi se upočasnila sama prisilna izterjava, 
saj se po določbah Sodnega reda (Ur. I. RS, št. 17/95, 35/98, 91/ 
98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01,102/01, 22/02, 15/03, 75/04 in 
138/04) postopek prisilne izterjave glob vodi preko računovodstva 
okrožnega sodišča, katerega poslovanje ni informatizirano. Glede 
na to, da se je za postopek prisilne izterjave denarnih kazni pri 
dosedanjih sodnikih za prekrške in Senatu RS za prekrške 
uporabljal zakon, ki ureja prisilno izterjavo davkov, sam postopek 
pa je bil pri teh organih že ustrezno informatiziran skupaj s 
povezavo s pristojnimi davčnimi organi, predlagatelj ocenjuje, da 
je zaradi zagotovitve učinkovitega odločanja o prekrških v rednem 
sodnem postopku in učinkovite ter hitre izterjave izrečenih glob 
ustreznejša ureditev, po kateri tudi globe, izrečene s sodbo o 
prekršku, prisilno izterja organ, pristojen za izterjavo davkov po 
zakonu, ki ureja prisilno izterjavo davkov. Enako predlagatelj 
ocenjuje tudi za prodajo odvzetih predmetov v postopku o 
prekršku. 

c) S predlaganim zakonom se poleg navedenega odpravlja 
nedorečenost oziroma nepopolnost ureditve šestega odstavka 
217. člena ZP-1, ki omogoča, da dosedanjim sodnikom za 
prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo 
po zakonu o sodniški službi, preneha sodniška funkcija ter da se 
jih posledično razporedi na delo, ki ustreza njihovi strokovnosti, 
izkušnjam in delovni sposobnosti. Z reformo prava prekrškov, 
kot jo je uvedel ZP-1, so dosedanji sodniki za prekrške v celoti 
umeščeni v sodno vejo oblasti, s tem pa tudi izenačeni s sodniki 
sodišč s splošno pristojnostjo. Tak koncept reorganizacije izhaja 
iz različnih odločb Ustavnega sodišča RS, ki je večkrat opozorilo 
na neustrezno obliko dosedanjih organov za postopek o prekrških 
ter njihovo organiziranost. Veljavna ureditev glede tega upošteva 
določbe Ustave RS o sodniški funkciji (125., 129., 130. člen Ustave 
RS), ki so nadalje izvedene v Zakonu o sodniški službi, ki določa 
pogoje za sodnika, med katerimi je tudi opravljen pravniški državni 
izpit. 

Z vidika umestitve v sodno vejo oblasti, katere neodvisn ^ 
zajamčena z Ustavo Republike Slovenije, in zahteva dok ^ 
strokovnosti (kar predstavlja opravljeni pravniški državni ^ 
ni mogoče podpirati z zakonom izvedene ureditve, ki bi ^P^pjm 
obstoj dveh vrst sodnikov: tistih z opravljenim pravniškim drz: 
izpitom in tistih, ki tega izpita niso opravili. Taka ureditev bi P°s(aV(1e 
kršitev načela dostopa do sodišča, kot ga zagotavljajo u ^ 
pravice do sodnega varstva ter neodvisnega in nepristran ^ 
sojenja (23. člen Ustave RS). V tem smislu je raz jnjško 
dosedanjimi sodniki za prekrške, ki izpolnjujejo pogoje za so ^ 
službo po Zakonu o sodniški službi, in tistimi, ki teh po9 I ^ 
izpolnjujejo, utemeljena, saj v primeru umestitve v sod ,e 
oblasti ne moreta hkrati obstajati dve različni pravni uredi 
statusa sodnikov oziroma pogojev za sodniško službo. 

Zaradi neupoštevanja položaja dosedanjih sodnikov za Pre^ jp 
ki ga je zagotavljala določba 23. člena Zakona o spreme ^ 
dopolnitvah Zakona o prekrških (Ur. I. RS, št. 35/97) o naC'a.j<e) do 
opravljanja njihove funkcije (kot sodnikov za prekrs 8 
upokojitve, je bila zoper določbo šestega odstavka 21 
ZP-1 vložena pobuda za oceno ustavnosti pri Ustavnem ^ 
Republike Slovenije, v kateri vlagateljica zatrjuje krs 
pridobljenih pravic, priznanih s pravnomočnimi odločbam ^ 
sodnikov za prekrške na podlagi 23. člena Zakona o spre 
in dopolnitvah Zakona o prekrških. 

^ co gi0"6' d) Veljavna ureditev po ZP-1 v 17. členu določa, oa cJopjšča 
izrečene za prekrške, prihodek države, pri čemer ne ^io 
izjeme, na podlagi katere bi lahko bile globe, ki jih izrekap 
prekrškovni organi za prekrške, določene z zakonom, P 
občinskega proračuna. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije predlaga dopolnitev drugega o 
3. člena ZP-1, da se tudi prekrške in sankcije zanje zarag|oVefl'i'' 
predpisov ES, ki se neposredno uporabljajo v Republiki ^ 
določa z uredbo Vlade Republike Slovenije. Glede na to^ 
praksi pojavlja vse več takih primerov, kar je opozorila tu ^ je 
služba, pristojna za zakonodajo, in ob pravnem dejs ^ jn 
Vlada Republike Slovenije z Zakonom o sPrenle

s jt.12^ 
dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. B gVoje 

04) dobila pristojnost izdajanja uredb in drugih aktov ^ ^ 
pristojnosti za izvrševanje predpisov Evropske uni 
predlagatelj odločil na nedvoumen in jasen naCI rat)ljai° 
sankcioniranje določb predpisov ES, ki se neposredno up 
v Republiki Sloveniji. J 

Iz razlogov smotrnosti se spreminja dosedanja ureditevj6 
prisilne izterjave globe, izrečene s sodbo o prekršku, ^afl po 
predlagana ureditev, da globo izvrši pristojni davčni 
določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. Ta ^koV" 
je v ZP-1 že določena za izterjavo glob, ki jih izrekajo p 
organi. Iz razlogov smotrnosti in večje racionalizacije z 
glob, izrečenih s plačilnim nalogom, ter stroškov P ana,u 

zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog, je P'eCi ^ar ie 

sprememba glede organa, ki predlaga prisilno izterjav' ' a,1# 
bila zahteva za sodno varstvo zavržena oziroma zavr.||| gtrošK0. 
naj bi izterjavo globe, izrečene s plačilnim nalogom, 
postopka z zahtevo za sodno varstvo, predlagal P z0pe. 
organ, na pa sodišče, ki je zahtevo za sodno »irfse P°i 
plačilni nalog zavrglo oziroma zavrnilo. Na ta način voden' 
predlagatelja zmanjšuje obremenitev proračuna zara ^ ^ $ 
postopkov izterjave, ki so v primerjavi z vrednostj°' 
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p° <7a s,r°škov postopka in globe oziroma samo stroški 
tuđi dol •• re'at'vno visoki. Iz razlogov smotrnosti se predlaga 
PredmetovBV pris,°inosti davčnih organov za prodajo odvzetih 

glede fc?"*-$e tuci' iasneie določa pristojnost okrajnega sodišča 
odlog., rS'tve LJk|onilnega zapora. Tako bodo okrajna sodišča, ki 
raiunov°ri° prekrških. sama vodila evidence plačil (in ne 
tudi odlogi 3 okr°žnih sodišč), ter v primeru neplačila globe 
*a Prisiln 3 ° uklonilnem zaporu in ga izvršila ter podala predlog je tUCjj | 0 l2teriavo pristojnemu davčnemu organu. V zvezi s tem 
ul(|oniinpSn0 oprede|iena pristojnost za pozivanje na prestajanje e9a zapora. 
£ 
s°dn,kQf

n^ zakonom se drugače ureja tudi položaj dosedanjih 
0pravlian 23 prekrške g!ede na izpolnjevanje pogojev za 
s°dijf- d sodn'ške funkcije v zvezi s sklepom Ustavnega 
^i^ano -')'ike Sl0ven'ie U-l-19/05, s katerim je bilo 
Pr®krških !5vrševanje šestega odstavka 217. člena Zakona o 
Slovenijg p kon^ne odločitve Ustavnega sodišča Republike 
Pekrske V red'a9ana je ureditev, ki omogoča, da se sodnike za 
Po 2akQ 'ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo 
svetnika 

U °.sodniški službi, uvrsti v naziv pravosodnega 
Us|užben'

n sicer v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih 
is tudi ur

6V' soc,n'ška funkcija pa jim preneha. V prehodni določbi 
Pravniškee'en°. prehodn° obdobje za izpolnitev pogoja glede 
iavnih u.?

a dfžavnega izpita, ki je v skladu s predpisi o sistemu 
Hkrati pa ■ encev obvezen za naziv pravosodnega svetnika, 
'istim nrJ

e tudi Predlagano, da tega izpita ni potrebno opraviti 
UporabliatM°SOdn'^n svetnikom> ki i'm i® na dan- ko se začne 
5SZS zakon, do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev dobe, s,aros,ne pokojnine manjkalo manj kot tri leta delovne 

^ ,Zv©2i S tem Prirt|erna Predlagatelj ocenjuje, da je predlagana ureditev er|6ga s 
predvsem iz razlogov smotrnosti, saj gre za ureditev 

Prekrši^3 primera' k' se glede na dejstvo ukinitve sodnikov 
pr®kr§kih n

6 kot posebnih državnih organov za odločanje o 
p°dane tud6 m°re ponov't'- V konkretnem primeru pa so ob tem 
Oc"očan;a ' oko|iščine (dolgoletne strokovne izkušnje na področju 
deiansk0 ° prekrških), zaradi katerih je mogoče šteti, da je 
UVfstitvi v n

a^0,ovliena takšna strokovnost, ki ustreza predlagani 
strokovne 

Ker 9re v ,em konkretnem primeru za pridobljene 
^'^an U^n'8 na Podroeiu °d'očanja o prekrških, je v Pravosođne 

Ured',v' določeno še, da je uvrstitev v naziv Po 2p_i ,®a svetnika možna le za področje zadev prekrškov 
^'saiemL ar. predstavlja dodatni pogoj, določen s temi 

9 đru9ač m' 'n dopoln'fvami zakona. Predlagatelj tudi ocenjuje, 
o^ianja 3 ured'tev tega vprašanja v smislu nadaljevanja 
h ^liJki S.ocln'ške službe, če niso izpolnjeni pogoji po zakonu 
^98 dolo "-bi, ni primerna, saj bi bile s tem primeru kršene c°e Ustave RS (predvsem 125., 129. in 130. člen). 

■ de 
N^nih qJuVe prihodkov posameznih vrst proračunov od 
p
a^ne 2a 

2a Prekrške je predlagana možnost, da so globe, 
p"St°ine tud

PrekrŠke' ki )'h določa katerikoli zakon, zanje pa so 
>mo' 

Sam°upravne lokalne skupnosti, v primeru, da so 
Int^Pravn^0 i2re^ene s stranKprekrškovnih organov 

6 skun 'oka,n'^ skupnosti, prihodek tiste samoupravne sti, katere prekrškovni organ jih je izrekel. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA * 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlog zakona bo imel finančne posledice za državni proračun 
in druga javna finančna sredstva samo v smislu potrebne 
nadgraditve informacijskega sistema, ki je bil v preteklosti že 
vzpostavljen med nekdanjimi sodniki za prekrške in Davčno 
upravo Republike Slovenije. Predlagatelj ocenjuje, da bo za 
nadgradnjo tega sistema, potrebno zaradi novih zbirk podatkov, 
ki jih vodijo sodišča v zadevah prekrškov po ZP-1, treba zagotoviti 
sredstva v višini 1.500.000 SIT. To pomeni, da bodo potrebna 
manjša sredstva, kot bi bila sicer potrebna za vzpostavitev 
novega informacijskega sistema za podporo izvrševanja glob na 
sodiščih po veljavni ureditvi. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Glede sprememb in dopolnitev ZP-1, potrebnih zaradi začasne 
ustavitve izvrševanja šestega odstavka 217. člena ZP-1 na 
podlagi vložene pobude za oceno ustavnosti te določbe pri 
Ustavnem sodišču RS (sklep št. U-l-19/05 z dne 13.1.2005) 
primerjalno pravni pregled tega vprašanja v drugih državah 
članicah Evropske unije ni možen. V nadaljevanju pa je prikazana 
primerjalna ureditev v državah članicah Evropske skupnosti in 
Republiki Hrvaški glede ureditev izvršitve sankcij za prekrške 
ter ureditve glob kot vira proračunskih prihodkov. 

4.1. AVSTRIJA 

V Avstriji urejajo prekrške različni zakoni'. Tako je splošni del 
upravnega kazenskega prava ter pravila upravno kazenskega 
postopka določen v Zakonu o upravnem kazenskem postopku, 
za upravno kazenski postopek pa se subsidiamo uporablja tudi 
Splošni zakon o upravnem postopku. Izvrševanje glob oziroma 
denarnih sankcij za prekrške ureja Zakon o upravni izvršbi, ki v 
3. členu določa, da upravni organ lahko sodišču predlaga izterjavo 
izrečene globe. Sodišče pa globe, ki jih izrekajo upravni organi, 
izvršuje po svojih strokovnih organih - sodnih izvršiteljih v postopku 
sodne izvršbe, urejenem v Zakonu o sodni izvršbi. Kadar pa je 
sankcijo za prekršek izreklo sodišče, izvršitev opravi samo po 
istem Zakonu o sodni izvršbi. 

4.2. NORVEŠKA 

Na Norveškem ni splošnih pravil o prekrških. Posledice kršitve 
posameznega predpisa so določene v (materialnem, področnem) 
predpisu samem. Deloma je to področje urejeno z zakonom, ki 
ureja javno upravo. Sama izvršitev izrečenih denarnih sankcij - 
glob pa je urejena v Zakonu o kazenskem postopku iz leta 1981, 
ki določa, da odločbo o prekršku izvrši policijski organ. 

Verwaltungsstrafgesetz, VStG, 1991; Allgemeines Verwaltugsverfahres- 
gesetz, AVG; Vervaltungsvolstreckungsgesetz, VVG, 1991; Gerichtliches 
Einbringungsgesetz, GEG, 1962. 
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4.3. ITALIJA 

Postopek2 za izterjavo denarnih kazni za prekrške in kazniva 
dejanja ter sodnih stroškov je urejen tako, da sodni ali upravni 
organ pozove dolžnika na plačilo dolžnega zneska v določenem 
roku. Če dolžnik ne poravna zneska, organ vpiše terjatev v davčni 
seznam z navedbo podatkov dolžnika ter seznam nato preda 
zasebnim izterjevalcem, katerim je naloga zaupana z zakupno 
pogodbo na podlagi javnega natečaja (običajno so to banke, ki po 
istem postopku izterjujejo tudi davke). Izterjevalec začne postopek 
z vročitvijo plačilne pole ("cartella di pagamento") dolžniku po 
osebi, ki jo določi sam izterjevalec ter v obliki, ki jo določa zakon. 
Vročitev se lahko izvrši s priporočenim pismom s povratnico ali z 
izročitvijo plačilne pole osebno dolžniku, njegovemu družinskemu 
članu ali zaposlenemu v podjetju itd. Če dolžnik ne poravna 
dolžnega zneska v roku 60 dni od vročitve, izterjevalec postopa 
z izvršbo, ki se prične z rubežem po osebju samega izterjevalca. 

Ureditev glob kot vira proračunskega prihodka je določena v 
zakonu št. 689 z dne 24. novembra 1981 (Legge 24 novembre 
1981, n. 689), ki določa, da s v primeru kršitve občinskih in 
provincialnih predpisov uporabljajo veljavne določbe kraljevega 
dekreta št. 383 z dne 3. marca 1934 (Regio decreto 3 maržo 
1934, n. 383). V 110. členu kraljevega dekreta je določeno, da 
znesek globe za kršitve občinskih predpisov in županovih odredb 
pripada občini. Tretjina zneska globe pa gre v poseben sklad za 
nagrade agentom in posameznikom, ki so prispevali k odkritju in 
ugotavljanju kršitev. Pravila za dodelitev teh nagrad so določena 
v občinskih predpisih. 

4.4. ŠPANIJA 

Lokalne oblasti v Španiji se financirajo iz naslednjih virov: zasebni 
prihodki, lokalni davki, sredstva višje enote oblasti, takse, posojila 
in kazni. V primeru Španije so kazni posebej omejene med načini 
financiranja lokalnih skupnosti. Občine imajo velika zakonska 
pooblastila za določanje kazni za prekrške. Celotni znesek 
dohodka od kazni se močno razlikuje glede na velikost in 
pomembnost posamezne občine. Občine so prav tako pristojne 
za sprejemanje občinskih predpisov (na podlagi zakona) na 
področjih, ki so v njihovi izključni pristojnosti. Prihodki občin iz 
naslova prekrškov iz njihove pristojnosti so zelo različni glede na 
to, koliko velika in urbana je občina. 

4.5. ESTONIJA 

Zakon o izvrševanju kazenskega zakonika (Penal Code Imple- 
mentation Act, 2002) določa, da so globe, plačane za prekrške, 
določene v kazenskem zakoniku, prihodek državnega proračuna. 
Prihodek lokalnih skupnosti pa so samo globe, predpisane za 
nekatere prekrške na podlagi upravnih predpisov (Code of Ad- 
ministrative Offences). Globe za upravne prekrške so lahko 
prihodek države ali lokalne skupnosti. Lokalni skupnosti pripadajo 
globe, kadar gre za kršitev predpisov lokalne skupnosti, kršitev 
predpisov o parkiranju in uporabo javnih prevoznih sredstev brez 
vozovnice ter v arugih primerih, določenih z zakonom. V Estoniji 
so te globe pomemben vir prihodkov lokalnih skupnosti. 

Postopek za izterjavo denarnih kazni za prekrške in kazniva dejanja ter 
stroške sodnega postopka je urejen v naslednjih predpisih: Zakonski 
odlok predsednika republike št. 602 z dne 29.9.1973 (objavljen v Uradnem 
listu št. 268 z dne 16.10.1973), Odlok predsednika republike z dne 
30.5.2002 št. 115 - Enotno besedilo o predpisih na področju sodnih 
stroškov (objavljen v Uradnem listu z dne 15.6.2002 št. 139) - člen 223 
in 224, ki se sklicuje na omenjeni Odlok št. 602/73, ki vsebuje predpise 
o izterjavi davkov na dohodke. 

Na podlagi zakonika o postopku o prekrških (Code o ^ 
meanour Procedure, 2002) v postopku o prekršku 'a (0p|«i. 
sodišče (sodni postopek) ali organ v izvensodnem P° 
Med organe, ki vodijo izvensodni postopek o prekršku, P ^ 
tudi uprave podeželskih in mestnih občin (rural municip 
city governmets). 

4.6. HRVAŠKA 

V Republiki Hrvaški3 se z zakonom lahko predpišejo - jere 
sankcije za prekrške: kazni, globe, opozorilni ukrep1 0Cjpisi 
upozorenja), varstveni ukrepi in vzgojni ukrepi, z drugim^P ^0(1 
pa le globa in opomin. Vrste kazni so: denarna kazen ^ ^ ^ 
zapora. Globa se lahko predpiše z zakonom v znesku o ^ 
500 kun za fizične osebe in od 500 do 10.000 kun za

ose(5ein 

osebe, z drugimi predpisi pa od 50 do 200 kun za fizične fe I PO 
I 

večji od 10.000 kun za fizične osebe, oziroma znesku y 

uocuc, i- uiuvjiiin pi ovjpioi pa uu JU uu I\UI ■ ^ 
od 500 do 1.000 kun za pravne osebe. Denarna kaze" 'j^nn® 
biti predpisana niti izrečena v znesku, ki je manjši od 3 njjei" 
večji od 10.000 kun za fizične osebe, oziroma znesku p 
od 2.000 kun niti večjem od 100.000 kun za pravne 
finančne prekrške, prekrške s področja varstva okolja. ^^«0 
raznolikosti, v zvezi z vnosom, prenosom, prevozom itd- jjdpjsans 
modificiranih organizmov, denarna kazen ne sme biti P od 
niti izrečena v manjšem znesku od 500 kun in ne v® v 

1.000.000 kun. Izjemoma se denarna kazen lahko P |0gjtvij° 
odstotku od oškodovanja zavarovane dobrine, z m 
posebne spodnje in zgornje meje denarne kazni. . 
obstaja sum, da bo storilec prekrška onemogočil ali zn ^ ^gjjo 
plačilo denarne kazni, ki je izrečena v znesku višjem ki 
kun, ali če med izrekanjem kazni obstajajo druge oko 
kažejo, da bodo pri plačilu nastopile težave, lah o£j|0čl)i0 

(prekršajni sud) po predpisih izvršilnega prava v pojila 
prekršku določi enega ali več ukrepov zavarova I 
izrečene denarne kazni. 

„ z odo$° 
Neplačana denarna kazen ali globa do višine 500 kun s ^ v 
sodišča in s pristankom storilca lahko nadomesti z opr 
splošno korist. Rok za izvršitev ne sme biti krajši od en 9 
in ne daljši od šestih mesecev. Če storilec ne Pr's,a/\ spretf8f" 
dela v splošno korist, sodišče denarno kazen ali g|0 zapora 

v zapor, računajoč vsakih začetih 300 kun za en ,)n0 jzted3' 
Neplačana denarna kazen ali globa nad 500 kun se pr|S^ s« 
Če v roku šestih mesecev od začetka izterjave le-ta " 
izrečena denarna kazen spremeni v zapor. Nepl3^3 _j pristoj"1 

kazen ali globo, ki jo je izrekel upravni organ ali d ^jgc® 
organ, lahko spremeni v zapor na zahtevo tega °r9an ret)iv3^ 
(prekršajni sud), in sicer tisto, ki je pristojno po kraju P 
obdolženega. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

sprEJ^ 

3 Zakon o prekršajima (Narodne novine Republike 
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" BeSEDILO členov 

1. člen 

Nemiri0 prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) se v 
določb n 

s,avku 3. člena črta pika in doda besedilo "in za kršitve 
uPorahi:raVn'^ al<,ov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji Jaio neposredno". 

2. člen 

doda be6rn ods,avku 17- člena se v prvem stavku črta pika in 
Plačane 0 "02iroma samoupravne lokalne skupnosti, če so 
Prekrši«^3 prekr®ke' k' 'e Pravnomočno izrekel njen pristojni 

^ 3. člen 

Se glasi"1 »pdstavku 57- člena se drugi stavek spremeni tako, da 
9k>be jn , ?ko ravna prekrškovni organ, če kršitelj ne plača 
2avrženiu r?Sl<0v po Pravnomočnosti sklepa oziroma sodbe o 
nalog- 2avrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni 

4. člen 
^°2. člen SP c e spremeni tako, da se glasi: 

(4) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega 
zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih s sodbo oziroma 
sklepom, izvrši na predlog okrajnega sodišča, ki je odločilo o 
prekršku na prvi stopnji, pristojni davčni organ po določbah 
zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. 

(5) Stranske sankcije, odvzem premoženjske koristi in naloge v 
splošno korist oziroma v korist samoupravne lokalne skupnosti, 
izrečene s sodbo oziroma sklepom o prekršku, ter odločbo o 
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja in uklonilni zapor 
izvrši okrajno sodišče, ki je po tem zakonu pristojno za odločanje 
o prekršku, po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
če z zakonom ni drugače določeno. 

(6) Storilca na prestajanje uklonilnega zapora pozove okrajno 
sodišče, ki je izdalo sklep o uklonilnem zaporu. 

(7) Za osebe, ki prestajajo uklonilni zapor, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju 
kazni zapora". 

5. člen 

Šesti odstavek 217. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev 
v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, preneha sodniška 
funkcija in se jih v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih 
uslužbencev, imenuje v naziv pravosodnega svetnika za področje 
zadev prekrškov po tem zakonu." 

"202. člen 
1 Gl°bo oh 2n®ska i» V2em premoženjske koristi s plačilom denarnega 

Prekršku prP[a^''° s,ro^kov postopka, izrečenih z odločbo o 
S Sodbo P ^kovnega organa, in stroškov postopka, izrečenih 
^rstvo Za

2lrDma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno 
^'^bah Vr"'ena ali zavržena, izvrši pristojni davčni organ po 
Pre|(ržkovn3 k' ure'a Pr's''no izterjavo davkov, na predlog 
(2) 0^a °r^ana' ki 'e izdal odločbo o prekršku. 

°?r8krŠk[f'eVan'e dru9ih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo 
° i2vršeVan

I!,re!'rškovne3a organa, se uporabljajo določbe zakona Ju kazenskih sankcij, če zakon ne določa drugače. 
13) pr 

^rškovn10'0' odvzete v postopku o prekršku z odločbo 
°r9an pQ 

e9a organa ali s sodbo sodišča, proda pristojni davčni 
enar. ki so h 0^ah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov, dobi s prodajo odvzetih predmetov, je prihodek države. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

6. člen 

Pravosodni svetniki iz šestega odstavka 217. člena Zakona o 
prekrških morajo v roku dveh let od začetka uporabe zakona 
opraviti pravniški državni izpit. Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede 
pravniškega državnega izpita, če jim na dan, ko začne veljati ta 
zakon, do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine manjka manj kot 3 leta delovne dobe. 

7. člen 

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

2oo5 7 poročevalec, št. 18 



III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo je glede izdajanja 
predpisov nastopila nova situacija, ki je bila med drugim tudi podlaga 
za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi 
RS (Ur. I. RS, št. 123/04), s katerim je bilo vladi omogočeno izdajanje 
izvršilnih predpisov k pravnim aktom Evropske unije. S predlagano 
dopolnitvijo drugega odstavka 3. člena ZP-1 pa se ureja 
predpisovanje tistih prekrškov in sankcij zanje z uredbo Vlade 
Republike Slovenije, s katerimi se sankcionira kršitve predpisov 
ES, ki se neposredno uporabljajo v Republiki Sloveniji. Evropski 
pravni red namreč zahteva od držav članic EU, da sprejmejo 
nekatere ukrepe za njegovo izvrševanje, med temi ukrepi pa je 
tudi določitev sankcij za kršitve pravnih aktov ES, kot jih opredeljuje 
tretji odstavek 3.a člena Ustave RS. 

K 2. členu 

S predlagano dopolnitvijo se spreminja ureditev, po kateri so globe, 
plačane za prekrške, prihodek države, razen v primeru prekrškov, 
ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti in če 
so bile globe za te prekrške pravnomočno izrečene z odločbami 
prekrškovnih organov teh skupnosti. V tem primeru so bile globe 
prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je 
bil kršen. Predlagana ureditev pa omogoča, da so globe, plačane 
za prekrške, ki jih določa katerikoli zakon, zanje pa so pristojne 
tudi samoupravne lokalne skupnosti, v primeru, da so 
pravnomočno izrečene s strani prekrškovnih organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti, prihodek tiste samoupravne 
lokalne skupnosti, katere prekrškovni organ jih je izrekel. 

K 3. členu 

Predlagana sprememba osmega odstavka 57. člena pomeni 
izenačitev izvrševanja glob in stroškov postopka ne glede na to, 
ali je bila podana zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog ali 
zoper odločbo prekrškovnega organa. Po dosedanji ureditvi 
namreč globo in stroške postopka po zavrženju ali zavrnitvi 
zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog izvršuje sodišče 
samo, ne pa prekrškovni organ, katerega uradna oseba je izdala 
plačilni nalog, medtem ko v primeru zahteve za sodno varstvo 
zoper odločbo prekrškovnega organa, ki jo sodišče zavrže 
oziroma zavrne, globo izterja prekrškovni organ, stroške 
postopka z zahtevo za sodno varstvo pa sodišče. 

Združitev izvrševanja stroškov, nastalih v postopku z zahtevo 
kot posebno vrsto pravnega sredstva, pri prekrškovnem organu, 
ki je izrekel globo, je po mnenju predlagatelja smotrna iz razlogov 
racionalizacije in učinkovitosti izterjave, saj se s tem dejansko 
zmanjšuje število predlogov za izterjavo tako v primeru odločbe 
o prekršku, kot tudi plačilnega naloga. < 

K 4. členu 

S predlagano spremembo veljavnega 202. člena se iz razlogov 
racionalizacije in učinkovitosti izterjave glob in drugih sankcij 
finančne narave določa, da bo prekrškovni organ tudi v primeru 
zavrženja ali zavrnitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni 

nalog ali odločbo o prekršku sam posredoval v prisilno' ^ 
globo in stroške postopka, ki jih je imel z-izdajo odločbe o Pr ^ 
ter stroške postopka, nastale na podlagi zahteve ?a 

varstvo. 
lorle 0$^ Poleg tega se spreminja doslej veljavna ureditev gie" y 

izterjave globe ter drugih sankcij finančne narave, izre ^ibe 
rednem sodnem postopku, tako da se namesto sodne ^ 
določa izvršitev po zakonu, ki ureja prisilno izterjavo °a' 
po organu, pristojnem za prisilno izterjavo davkov na P 
okrajnega sodišča. Za druge stranske sankcije, naloge v 
korist oziroma korist samoupravne lokalne skupnosti m ^ 
zapor se ohranja dosedanja ureditev, in sicer se za „j/ti/i 
izvrševanje uporablja zakon, ki ureja izvrševanje ka ^ 
sankcij, če z zakonom ni določeno drugače. Uporaba teg ,^0i 
pa je s spremenjenim 202. členom razširjena še na 
odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenia- 

hs j3^'^ 
Hkrati se iz razlogov racionalizacije in učinkovitosti po& 
sredstev predlaga, da predmete, odvzete v postopku o P 
z odločbo prekrškovnega organa ali s sodbo sodišč ' ^ 
pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureia P 
izterjavo davkov. 

. kot J« 
Predlagatelj ocenjuje predlagano ureditev izvrševani 
smotrno od veljavne, saj se s tem vzpostavlja sistem ,zV ng gied1 

ki je bil v nekdanjem Zakonu o prekrških že uveljavljen ^po 
na to, kateri organ je izrekel denarno kazen za Pr0. 'topl()0 

veljavni ureditvi so vse izrečene globe in stroški p stopW 
prekršku prihodek istega proračuna, ne glede na vrsto P 
za odločanje o posameznem primeru. Pomembno p" P 
spremembi je, da bodo okrajna sodišča, ki odločajo o P 
sama vodila evidence plačil (in ne računovodstva okrozn ji 
ter v primeru neplačila globe tudi odločila o uklonilnem .^d 
ga izvršila ter podala predlog za prisilno izterjavo P' 
davčnemu organu. V zvezi s tem je tudi jasno op 0 
pristojnost za pozivanje na prestajanje uklonilnega z P ^ 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. RS, 2 je ' 
02-ZDU-1 in 110/02-ZDT-B; ZIKS-1) še ni usklajen z ^ 
predlagani spremembi 202. člena urejen tudi status s 
prestajanjem uklonilnega zapora. ^ 

Pristojnost okrajnega sodišča, ki je odločilo o pr°Sp< 
stopnji, za predlaganje postopka prisilne izterjave hk 
da računovodstva okrožnih sodišč in predvsem ,z g^kih" 
sodišč zaradi prenosa pristojnosti za odločanje o 
sodišča po ZP-1 s temi opravili ne bodo dodatno o ^ 
postopki izvršitve izrečenih sankcij za prekrške Pa p^0 
zato hitrejši in učinkovitejši. Navedeno izhaja 'z^°° -.g ok&P 
odstavka 210. člena ZP-1, ki v četrti alinei določa, .0faZ^° e 
sodišče pristojno za opravljanje drugih zadev, ki jih noP^^ti 
med katere pa spada tudi vodenje evidence zapao '0}gr. 
globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete P pgfo" Iz- 
koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilm" p0^ 
prvem odstavku 206. člena ZP-1. Predlagana spreme^ ^sg^l 
nadgradnjo dosedanjega sistema, ki je bil v uporabi P pfg(j\a9l ^ 
sodnikih za prekrške in na Senatu RS za prekrške ^ 
ocenjuje, da bo taka ureditev zmanjšala možnosti 
sodnih zaostankov v zadevah prekrškov. 
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**■6. členu 

za prefcr-lf sprememt>a veljavne ureditve določa, da se sodnike 
funkcijo d 6' ne 'zP°lnjuiei° pogojev za izvolitev v sodniško 
Svetnika zal<onu 0 sodniški službi, uvrsti v naziv pravosodnega 
''atono** POdro^e zadev prekrškov po ZP-1, in sicer v skladu Pa jirn m' ^ ureia sistem javnih uslužbencev, sodniška funkcija 
urejenod^3 V Pohodni določbi 5. člena tega zakona je tudi 
^Heo "0 obdobje za izpolnitev pogoja glede pravniškega 
Uslužben IZpita' k' ie v skladu s predpisi o sistemu javnih 
Pa je tUcj

CeV obvezen za naziv pravosodnega svetnika. Hkrati 
Pr^os0dn

Pred,a9an0, da lega 'zpita ni Potrebno opraviti tistim lm sv8tnikom, ki jim je na dan, ko začne veljati ta zakon, 

do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine manjkalo manj kot tri leta delovne dobe. 

K 7. členu 

Predlagano je, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, kar je po oceni predlagatelja 
potrebno predvsem zaradi čimprejšnje uskladitve ZP-1 z Ustavo 
Republike Slovenije ter večje učinkovitosti izvrševanja sankcij za 
prekrške, ki je potrebna, da se preprečijo težko popravljive 
posledice za delovanje države. 

SPDt
E.SEDlL0 ČLENOV, KI SE 

bPREMlNJAJO 

Predpisi o prekrških 
3. člen 

;' ^akokiom;lahk° d0'0Čii0: 

' z ocHnk° ^'acle ^ePublike Slovenije; 
^ °m samoupravne lokalne skupnosti. 

111 Republike Slovenije se lahko določijo prekrški 

(3)2 

(Qjj 7 ««puunr\o vjiuvouije a« icuiku uu 2anie samo za kršitve določb uredbe. 

^rški in 0nn samouPravne lokalne skupnosti se smejo določiti 
Sa,Tl0 za k

P.r®(1Pisa,i zanje globe samo v določenem znesku ter 
Pr's,°inosti t'VS- predP'sov' ki jih same izdajajo v okviru svojih • Gr Č8 jih Zakon ali nrpHha no Q»nkrir»nira 

"lOfct 

Globa 
17. člen 

<2)2 

(3) 
PrQ 
2ne' 

Se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. 
2akn 

8<3Piše oImI*1 a" z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko 
za poj °£a v razponu: 
Za Pravn 3 od 10000 d0 300.000 tolarjev; 
^ 10n nnA°Sebo in samostojnega podjetnika posameznika 
Za 0(]g0 

do 30.000.000 tolarjev; 
SarnostoVOrn0 ose'>0 Pravne osebe ali odgovorno osebo 
0seb0 v d"®93 pod'e,nika posameznika in za odgovorno 
^ 10 nnnZavnem or9ar|u ali v samoupravni lokalni skupnosti 0 do 1.000.000 tolarjev. 
Glob i.' 
'Pisanj J Se pr0dpisuje v določenem znesku, je lahko 

p đo 1s 
posameznika in za odgovorno osebo v določenem 

to| i^a do °°° ,olariev' za Pravno osebo in samostojnega 9rjev 
sameznika pa v določenem znesku do 500.000 

r\. q Pr©UrXi 
q gi ® s Področja davkov in carin se lahko z zakonom 

carin 3 V večkratniku oziroma v odstotku od davka eta, v z*' 1° bilo treba plačati, oziroma od vrednosti 021 s katerim je bil storjen prekršek. Globa, določena 

v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v postopku zaradi 
prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, določenega z 
drugim, tretjim oziroma petim odstavkom tega člena. 

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja 
varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s področja varnosti 
in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na črno ter delovnih 
razmerij, s področja socialnega varstva, s področja davkov, 
financ, carin, varstva konkurence in državnih blagovnih rezerv 
za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma 
njegovega namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki 
je predvidena v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

(6) 2 odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše 
samo globa v določenem znesku: 

za posameznika in odgovorno osebo do 100.000 tolarjev; 
- za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika 

do 350.000 tolarjev. 

(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, 
plačane za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih 
lokalnih skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami 
prekrškovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so 
prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, katere predpis je 
bil kršen. 

Plačilni nalog 
57. člen 

(1) Če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 
prekršek osebno zazna, ali ga ugotovi z uporabo ustreznih 
tehničnih sredstev ali naprav, izda in vroči kršitelju plačilni nalog 
takoj na kraju prekrška. 

(2) Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku, vsebuje: 
osebno ime ter naslov, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene 
rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno 
prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za pravno osebo 
pa ime in sedež ter matično številko, kraj in čas storitve prekrška, 
pravno opredelitev prekrška, znesek globe, številko računa za 
plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s 
predpisi. 
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(3) Kršitelj je dolžan plačati globo, določeno po tem členu, v osmih 
dneh od prejema plačilnega naloga na račun organa, ki je določen 
v plačilnem nalogu, ali v tem roku vložiti zahtevo za sodno varstvo. 
Plačilni nalog vsebuje pouk o dolžnosti plačila globe oziroma pravici 
do zahteve za sodno varstvo v roku osmih dni in načinu njene 
vložitve. 

(4) Kršitelj, ki plača globo v osmih dneh, plača le polovico izrečene 
globe. Pouk o tej pravici je del pravnega pouka na plačilnem nalogu. 

(5) Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju 
prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. Če okoliščine to omogočajo, se kršitelju 
na kraju prekrška pusti tudi obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj 
in čas storitve ter pravno predelitev prekrška. 

(6) Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri prekrškovnem 
organu, katerega pooblaščena oseba je izdala plačilni nalog. 
Prekrškovni organ preizkusi zahtevo za sodno varstvo in odloči 
v skladu s 63. členom tega zakona. Če prekrškovni organ 
plačilnega naloga ne odpravi ali nadomesti z novim, pošlje 
pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo s plačilnim 
nalogom in opisom dejanskega stanja pristojnemu sodišču. 

(7) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga, se ne 
plačajo stroški postopka. 

(8) Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku, 
določenem v plačilnem nalogu, in ne vloži zahteve za sodno 
varstvo, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen 
za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja, brez predhodnega 
pisnega opomina. Enako ravna sodišče, če kršitelj ne plača globe 
in stroškov po pravnomočnosti odločbe o zavrženju ali zavrnitvi 
zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog. Pouk o prisilni 
izterjavi je sestavni del pravnega pouka na plačilnem nalogu. 

(9) Kršitelj, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini 
izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj na kraju prekrška. O 
plačani globi se izda potrdilo. Če kršitelj globe ne plača, se šteje, 
da je podal zahtevo za sodno varstvo in ga sme policist s plačilnim 
nalogom in opisom dejanskega stanja privesti pristojnemu sodišču 
oziroma izvesti vse potrebne ukrepe po tem zakonu za 
zagotovitev njegove navzočnosti in uspešno izvedbo postopka o 
prekršku. 

Izvrševanje 
202. člen 

(1) Globo, sankcijo odvzema predmetov s plačilom denarnega 
zneska oziroma odvzem premoženjske koristi z odvzemom 
denarnega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z 
odločbo o prekršku prekrškovnega organa, izvrši pristojni davčni 
organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. 

(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo 
o prekršku prekrškovnega organa, in nalog v splošno korist ali v 

korist samoupravne lokalne skupnosti, se uporabljajo ^,a 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne 
drugače. 

(3) Sankcije, odvzem premoženjske koristi in stroške P°®'°gpor 
izrečene s sodbo oziroma sklepom o prekršku, ter ukloni jj 
izvrši sodišče po določbah zakona o izvrševanju kazenskih ^ 
o izvrševanju denarne kazni oziroma kazni zapora, če z za 
ni drugače določeno. 

Mandat in položaj sodnikov 
217. člen 

(1) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v z organu 
prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v državnem ^ 
z imenom sodnik za prekrške in izpolnjujejo pogoje po za 
ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni mandat ko 
sodniki na okrajnih sodiščih za območje tistega sodnega 
v katerem ima ta organ sedež. 

(2) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v z ^ 
prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v s®nUll<i 
prekrške Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje po z®js0(jnil<i 
ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni mandat kotvl' -a jih 
na višjih sodiščih. Na delo na posamezna višja so 
razporedi sodni svet, pri čemer ustrezno upošteva zla®reb0 po 
sistemiziranih in zasedenih mest višjih sodišč, P° vj§jih 
zagotovitvi enakomerne delovne obremenitve sodr" eZne9a 

sodišč, oddaljenost kraja stalnega prebivališča posa ^enem 
sodnika od sedeža sodišča in njegovo željo za delo na o 
sodišču. 

(3) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na sodiščih. ° 
uvrstitev v plačilne razrede po sklepih sveta sodnikov za P 

■ 
(4) Predstojnikom in namestnikom sodnikov za Prekr^k0^agetl^ 
za prekrške Republike Slovenije preneha funkcija z 
dela sodišč v zadevah prekrškov. 

usJdadi 
(5) Sodni svet v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
sistemizacijo sodniških mest na posameznih sodiščih, ^ ^geg3 

dela sodišč v zadevah prekrškov pa sodnike iz prvega i^ ^ieiOe 

odstavka tega člena razporedi na sodišča in jih uvrsti ufeja 
nazive in položaje v skladu s tem zakonom in zakono 'v|janja 

sodišča in sodniško službo. Pri tem upošteva čas °P
o(jnj|< z3 

funkcije sodnika pri državnem organu z imenom s0{jni"3' 
prekrške kot čas opravljanja sodniške službe okrajneg p0plJt)lil

<0 

čas opravljanja funkcije sodnika Senata za prekrške 
Slovenije pa kot čas opravljanja sodniške službe višjeg 

jzvo'''6 

(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pog°ieV^sodo^ 
v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, prene o^n0sti. 
funkcija in se razporedijo na delo, ki ustreza njihovi s 
izkušnjam in delovni sposobnosti. 
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Predi °9zakona o 

USTAVITVI DOLOČENIH POSTOPKOV 0 

PREKRŠKIH in odpustitvi izvršitve 

DOLOČENIH KAZNI ZAPORA (ZUDPPKZ) 

' ""ini postopek - EPA 156 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA- 
Številka- 2005-2011-0012 
Ijuhiia 00720-7/2005/8 )ana. 10.03.2005 

đo|očila beUbl'ke Sloveni'e 'e na 14' redni sei' dne 10.3.2005 

PODLOGA ZAKONA O USTAVITVI DOLOČENIH 
n^I *PK0V 0 PREKRŠKIH IN ODPUSTITVI IZVRŠITVE u°LOČENIH KAZNI ZAPORA, 

q 
^avne^''3 V obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 9a zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Repu^li^epub|ike Slovenije predlaga, Državnemu zboru 
PostoDk 

6 Sloveni)e' da Predlog zakona o ustavitvi določenih 
*ap0ra 

0 Prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni 
P°prav|.j avnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko 
lahko po posledice za delovanje države. Take posledice bi 
(samo n Vzroći!° v©liko število zadev, prenesenih na sodišča a okrajna sodišča je bilo prenesenih 144.233 zadev), 

zaradi česar sodišča ne morejo začeti z delom po novem 
Zakonu o prekrških. Ker se za zadeve, ki naj bi jih zajela 
predvidena ustavitev pregona, uporabljajo dosedanji predpisi, 
ki so določali krajše zastaralne roke kot ZP-1, je med njimi 
večina takih, glede katerih bo v relativno kratkem času pregon 
zastaral. Zato je opustitev pregona za te zadeve smotrna, 
njen učinek pa bo predvsem v razbremenitvi sodišč, ki bodo 
na ta način takoj začela tekoče obravnavati zadeve o prekrških 
po ZP-1. 

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: 

dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

*EDLOG zakona o ustavitvi 

^EkD°L0ČENIH POSTOPKOV O 
**skih in odpustitvi izvršitve 

DOLOČENIH kazni zapora 

'Uvod 

STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
Vsljg^. 
naaaijnj^n

ak
h
0n 0 prekrških (Uradni list RS; št. 7/03 in 86/04; v 
es0dilu: ZP-1) je bil v Državnem zboru RS sprejet 

18.12.2002, veljati pa je začel 7.2.2003. Glede na določbo 225. 
člena ZP-1 se je ta zakon začel uporabljati 1.1.2005. 

Med cilji za sprejem ZP-1 je bila predvsem težnja po hitrejšem 
obravnavanju velikega pripada prekrškovnih zadev. Velik pripad 
prekrškovnih zadev je mogoče pripisati velikemu številu 
prekrškov, predpisanih z različnimi predpisi. ZP-1 je možnost 
predpisovanja prekrškov omejil, vendar so bili od njegove 
uveljavitve dalje sprejeti številni zakoni in uredbe, s katerimi so bili 
še dodatno predpisani novi prekrški, tako da je po oceni Ministrstva 
za pravosodje število predpisanih prekrškov blizu 5.000. Takšno 
izhodišče na področju zakonodaje pa pomeni tudi veliko kršitev v 
praksi. Poglavitna rešitev tega problema v ZP-1 je bila uvedba 
hitrega postopka za prekrške, za katere je predpisana le globa 
kot glavna sankcija, kar pa je večina vseh predpisanih prekrškov. 
Smisel tega je hitrejša obravnava posameznih zadev pred 
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prekrškovnimi organi, ki so v primerjavi z nekdanjimi sodniki za 
prekrške številnejši in zaradi združitve funkcije odkrivanja in 
odločanja o prekršku tudi učinkovitejši pri pregonu prekrškov, saj 
je verjetnost zastaranja s tem bistveno manjša, učinkovitost 
pregona prekrškov pa bistveno večja. Kljub temu pa se 
zakonodajalec ob sprejemu ZP-1 ni odločil za možnost opustitve 
pregona zadev prekrškov, ki so ostale nerešene do začetka 
uporabe ZP-1, to je do 1.1.2005, pač pa so bile v skladu z 216. 
členom ZP-1 prevzete na okrajna oziroma višja sodišča. Prevzetih 
zadev je bilo samo na okrajnih sodiščih kar 144.233. 

Smisel take ureditve izhaja predvsem iz dejstva, da je bilo do 
začetka njene uporabe na voljo zelo dolgo prehodno obdobje, ki 
je trajalo skoraj dve leti (natančno eno leto, 10 mesecev in 22 dni). 
To obdobje je bilo namenjeno tako prilagoditvi vseh novo pristojnih 
državnih in drugih organov na nove pristojnosti in naloge, kot tudi 
prizadevanjem za odpravo zaostankov pri reševanju zadev 
prekrškov pri dosedanjih sodnikih za prekrške in Senatu RS za 
prekrške. Cilj teh prizadevanj, ki jih je spodbujalo tudi Ministrstvo 
za pravosodje (npr. Načrt vodenja priprav na uveljavitev ZP-1, 
dodatna sredstva za reševanje zastaranih zadev pri sodnikih za 
prekrške, razširitev sistemiziranih mest sodnikov sodišč), je bil 
predvsem zmanjšanje števila zadev, ki naj bi jih v skladu z 216. 
členom ZP-1 prevzela sodišča s splošno pristojnostjo, saj se ta 
sodišča spopadajo s sodnimi zaostanki tudi na drugih področjih. 

Ustavitev postopkov o prekrških zoper storilce določenih 
prekrškov po mnenju predlagatelja tudi ne pomeni kršitve 
ustavnega načela enakosti pred zakonom, saj velja za vse 
storilce istovrstnih prekrškov, zajetih s predlaganim zakonom. 
Predlagatelj ocenjuje, da je tak zakon potreben iz kazensko - 
političnih razlogov. Celovita reforma prekrškovnega prava, za 
katero se je zakonodajalec s sprejemom ZP-1 že odločil, po 
mnenju predlagatelja predstavlja tako situacijo, ki opravičuje 
ustavitev postopkov o prekrških - abolicijo. Z uveljavitvijo ZP-1 
se namreč večina prekrškov obravnava pred prekrškovnimi 
organi v hitrem postopku, sodišča pa obravnavajo le hujše 
prekrške. Smiselno je, da se z abolicijo določenih postopkov o 
prekrških razbremenijo sodišča, saj bi v nasprotnem primeru 
morala obravnavati tudi manj pomembne prekrške, storjene pred 
reformo prekrškovnega prava, s katero so taki prekrški prešli v 
pristojnost prekrškovnih organov. Ustavitev določenih postopkov 
o prekrških tako predstavlja po mnenju predlagatelja vzpostavitev 
takih razmer, ki bodo še dodatno omogočile uresničitev ciljev, 
zastavljenih že ob pripravi oziroma sprejemanju novega ZP-1. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se ustavijo oziroma ne 
uvedejo tisti postopki o prekrških, ki so bili storjeni do vključno 
31.12.2004, razen tistih, ki ustrezajo posebej opredeljenim 
kriterijem. S temi kriteriji so opredeljene izjeme od ustavitve 
pregona prekrškov oziroma abolicije in pomenijo tiste prekrške, 
katerih naravo je glede na predpisano ali v že začetem postopku 
predlagano sankcijo, oziroma glede na posledico, nastalo s 
prekrškom, mogoče opredeliti kot hujše kršitve. 

V predlogu zakona je določeno, da se v vseh primerih, ki jih 
zajema abolicija, izda ustrezna odločba. Taka ureditev pomeni za 
sodišča procesno dejanje, s katerim bo brez večjih stroškov 

postopek končan, obdolženci pa zaradi varstva pravic o 
seznanjeni. 

Novi ZP-1 kot sankcijo ne določa več zapora, niti ne K° p0 
niti kot nadomesten ukrep za neplačano denarno ka2: • ^ 
Zakonu o prekrških (Ur. I. SRS, št. št. 25/83, 36/83-popr., M ' ^ 
86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93'g0l- v 
35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/ ki je'ni 
nadaljevanju: ZP) je bilo možno spremeniti denarno kazen, ^ 
bilo mogoče prisilno izterjati, v zapor. Trenutno je v za()

zap0r, 
oseb, ki jim je bila denarna kazen spremenjena v

ve|javni 
neizvršenih zaporov pa je še 181. Glede na to, da po jtj 
zakonodaji za storjeni prekršek ni mogoče več sPr

|jatudi 
neizterjane globe v zapor, je po mnenju predlagatelj^ 
nesmiselno, da bi se še preostale neizterjane denarn 
spremenile v zapor ali že spremenjene izvršile. Predlagan-^ QS|0j v 
je po mnenju predlagatelja upravičena tudi zato, ker ze ^ih 
zapor spremenjena neplačana denarna kazen ni rodila m ^gn)i 
uspehov in je šlo zgolj za represijo. Tako se je sicer name" 
po katerem naj bi storilec prekrška plačal določeno denar" r0£j| 
sprevrgel v svoje nasprotje, saj je s spremembo v zapor p 
samo dodatne stroške za državni proračun. 

brerT)0n''a 

Glede na to, da naj bi se s predlaganim zakonom raZD .0V3nja 
sodišča, poleg tega pa tudi z ZP-1 uskladilo področje izv 
sankcij za prekrške, predlagatelj predlaga, da ta fak° enije 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike ^|agatelj 
Gre za najkrajši možni uveljavitveni rok, ki 9a. pr.f girrl prei1 

utemeljuje z naravo abolicije in jo je zato treba UVeKeure<*|ve 

pa tudi z dejstvom, da posebne priprave na izvajanje tak 
niso potrebne. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PRedL°d|JGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN OH" 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA ^ 

Predlog zakona po mnenju predlagatelja ne bo imel javna 

finančnih posledic za državni proračun oziroma or j^go# 
finančna sredstva, pač pa le posredne posledice, ki jih " 
natančno ovrednotiti, saj se nanašajo predvsem na izpa j6 p" 
zaradi neizrečenih in neizterjanih denarnih kazni. Veno 
mnenju predlagatelja pričakovati povečan priliv sredste »j# i" 
proračun zaradi izrečenih glob za prekrške, ki jih bodo d0|0^enifl 

prekrškovni organi lahko zaradi predlagane ustavitve 
postopkov pospešeno reševali. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 0 

Glede predlagane ureditve ustavitve določenih P°^fl pravl^ 
prekrških in izvrševanja sankcij za prekrške primerj ^r0psK 
pregled ustrezne ureditve v drugih državah članica 
unije ni možen. 

cprEJ^ 
5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL 5^n 

ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 
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"BESEDILO členov 

1. člen 
0) PrglfroL 
frekršk h organi in sodišča, ki odločajo po Zakonu o 
Ustavijo ^raclni list Republike Slovenije, št. 7/03 in 86/04), 
Posanle POStoPke 0 prekrških, ki so jih storili posamezniki ali 
3ii2 ?n

Z
n
nice (v nadaljnjem besedilu: posamezniki) do vključno 

že ni b i • Pa odl°čt)a o prekršku do uveljavitve tega zakona 
razen lzdana a|i še ni pravnomočna, oziroma jih ne uvedejo, 
■ za k

8
at
9re 23 Prekrške: 

Pren ,?re.'e P°leg denarne kazni predpisana stranska kazen 
- n'a veljavnosti vozniškega dovoljenja, 

5 (j0 _ere ie P0|eg denarne kazni predpisana stranska kazen 
• , kazenskih točk v cestnem prometu, 

obv 6 'e P°'e9 denarne kazni oziroma globe predpisan 
• s kat

2en varstveni ukrep odvzema predmetov, 
last T"11' '8 ^''a P°vzročena prometna nesreča, v kateri je 
Po a materialna škoda drugim osebam, ali jim je bila 
kdo r°cena lahka ali huda telesna poškodba, ali pri kateri je 
(jne^Umr' ali ie umrl za posledicami prometne nesreče v 30 

s kater'm'-S0 kršeni carinski ali trošarinski predpisi, 
Prani6"171' 'e bila kršeni predpisi s področja preprečevanja 
zaralr ^ enar'a 'n devizni predpisi, 
stnrii' a,6r'h je bil storilec ali storilka (v nadaljnjem besedilu: 

• 55?£??■ 
Pribli enh 'e storilcu izrečen ukrep prepovedi 
o p.,. evania določenemu kraju ali osebi po določbah Zakona 
Bro* '-^1 Uradni list Republike Slovenije, št. 102/04 - uradno 

■ Kt? brd"°i aii 

odcir alen" je bil predlagan izrek varstvenega ukrepa s,ranitve tujca iz države. 

v katerih 'Jf Pre)žnjega odstavka ustavijo postopke o prekrških, 
'*tlana a|j > ^a 0 prekršku do uveljavitve tega zakona še ni bila 
^krške k n' Pravnomočna, oziroma jih ne uvedejo, če gre za 
"^arriezn lS0 do vkliučno 31.12.2004 storile pravne osebe ali 
^govorn v 2vezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti ali 
s,°ri p 0sebe pravne osebe, če je za prekršek, ki ga lahko 
Po5artle2 ?.a oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali 
"Opisan V 2Vezl s samostojnim opravljanjem dejavnosti 
Predpja denarna kazen oziroma globa, katere spodnja meja, a za prekršek pravne osebe, ne presega 1.500.000 

tolarjev, razen če gre za prekrške: 
s katerimi so bili kršeni carinski ali trošarinski predpisi, 
s katerimi je bila kršeni predpisi s področja preprečevanja 
pranja denarja in devizni predpisi, ali 
za katere je poleg denarne kazni oziroma globe predpisan 
obvezen varstveni ukrep odvzema predmetov. 

(3) V primerih, ko so po prejšnjih odstavkih izpolnjeni pogoji za 
ustavitev postopka o prekršku oziroma pogoji za to, da se 
postopek ne uvede, izdajo prekrškovni organi iz drugega odstavka 
215. člena Zakona o prekrških in sodišča odločbo o ustavitvi 
oziroma neuvedbi postopka. Zoper to odločbo ni pritožbe. 

2. člen 

(1) Storilcem prekrškov, katerim je bila izrečena denarna kazen 
spremenjena v zapor do uveljavitve tega zakona, pa se ta zapor 
še ni začel izvrševati, se izvršitev kazni zapora odpusti. Sodišče 
v teh primerih izda odločbo o odpustitvi izvršitve kazni zapora. 

(2) Storilcem prekrškov, ki jim je bila denarna kazen spremenjena 
v zapor in je na dan uveljavitve tega zakona še niso prestali v 
celoti, se preostali del kazni zapora odpusti in se jih odpusti iz 
zavoda, v katerem prestajajo kazen zapora, v skladu z določbami 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o odpustu obsojencev. 

(3) Če denarne kazni, izrečene do uveljavitve tega zakona, ni 
mogoče prisilno izterjati, se postopki spremembe neizterjane 
denarne kazni oziroma njenega ostanka v zapor ustavijo. V teh 
primerih sodišče izda odločbo o ustavitvi postopka spremembe 
denarne kazni v zapor. Zoper tako odločbo ni pritožbe. 

(4) V postopkih iz prvega odstavka 222. člena Zakona o prekrških, 
ki do uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se 
denarna kazen, ki je ni mogoče prisilno izterjati, ne spremeni v 
zapor. V odločbi, s katero sodišče izreče denarno kazen, ne 
navede opozorila o spremembi denarne kazni v zapor v primeru 
njene neizterljivosti. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

V prvem odstavku tega člena je predlagana ustavitev oziroma 
neuvedba postopkov o prekrških za vse prekrške, ki so jih storili 
posamezniki do vključno 31.12.2004, razen za tiste prekrške, ki 
ustrezajo posameznim kriterijem. Na podlagi teh kriterijev je 
razvidno, da gre za hujše kršitve, kar izhaja iz sankcije, ki je 
zanje predpisana v materialnih predpisih. Kriterija iz prve in druge 
alinee se nanašata na prekrške zoper varnost cestnega prometa 
in zajemata tiste prekrške, za katere je predpisana sankcija 
prenehanja veljavnosti vozniškega, dovoljenja, ter prekrške, za 
katere se izreče poleg denarne kazni še 5 do 7 kazenskih točk. 
Poleg tega ustavitve oziroma neuvedbe postopkovne bodo deležni 
storilci tistih prekrškov, za katere je predpisan obvezen izrek 
odvzema predmetov (npr. področje drog in orožja) in tudi tisti 
prekrški, s katerimi je bila povzročena prometna nesreča, v kateri 
je nastala materialna škoda drugim osebam ali jim je bila 
povzročena lahka ali huda telesna poškodba oziroma prometna 
nesreča, pri kateri je kdo umrl ali je umrl za posledicami prometne 
nesreče v 30 dneh. Izjema glede prekrškov, s katerimi je bila 
povzročena prometna nesreča, pa ne velja za tiste primere, v 
katerih je nastala samo materialna škoda za tistega udeleženca 
prometne nesreče, ki je s svojim ravnanjem pripomogel, da je 
prišlo do prometne nesreče. Abolicija tudi ne zajema carinsKih in 
trošarinskih prekrškov, saj gre po vsebini za kršitve, ki pomenijo 
družbeno nesprejemljivo ravnanje, tako z vidika prikrajšanja 
državnega proračuna kot tudi glede subjektivnega odnosa storilca 
prekrška, ki izvira predvsem iz namena koristoljubnosti. Posebna 
izjema je predvidena tudi za prekrške, s katerimi je bila kršena 
zakonodaja s področja preprečevanja pranja denarja in devizna 
zakonodaja, in s katerimi se preprečuje uporaba finančnega 
sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Poleg tega so 
iz abolicije izvzeti tudi prekrški, zaradi katerih je bil obdolženec 
pridržan, prekrški, zaradi katerih je bil storilcu izrečen ukrep 
prepovedi približevanja po Zakonu o policiji, pa tudi tisti, glede 
katerih je bil predlagan izrek varstvenega ukrepa odstranitve 
tujca iz države. V vseh teh primerih gre za hujše prekrške glede 
na intenzivnost posledice (povzročitev materialne škode oziroma 
telesne poškodbe ali smrti v prometu) oziroma glede na samo 
dejstvo pridržanja oziroma izreka ukrepa po Zakonu o policiji. Po 
oceni predlagatelja je med prekrške, ki naj ne bi bili zajeti z abolicijo, 
treba vključiti tudi tiste prekrške, glede katerih je bil predlagan 
izrek varstvenega ukrepa odstranitve tujca iz države, ki se sme 
izreči v primeru prekrška, zaradi katerega bi bilo nezaželeno, da 
bi storilec, ki je tujec, še naprej ostal v Republiki Sloveniji. 

V drugem odstavku 1. člena je kot kriterij za ustavitev oziroma 
neuvedbo postopkov o prekrških predvidena določena višina 
predpisane denarne kazni, in sicer če spodnja meja predpisane 
denarne kazni ne presega 1.500.000 tolarjev. Glede na tako 
postavljeno mejo so z določbo tega odstavka zajeti prekrški, ki jih 
storijo pravne osebe, posamezniki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti, posledično pa tudi odgovorne osebe pravnih oseb. 
Glede na ureditev odgovornosti pravne osebe za prekršek po 
starem Zakonu o prekrških (Ur. I. SRS, št. št. 25/83, 36/83-popr., 
42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/ 
93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 ir, 24/ 
2001; v nadaljevanju: ZP) je bila pravna oseba odgovorna za 
prekršek, če je prišlo do prekrška z dejanjem ali z opustitvijo 
dolžnega nadzorstva s strani organa upravljanja ali odgovorne 

osebe ali z dejanjem koga drugega, ki je bil pooblaščen ra . 
imenu pravne osebe. Odgovornost odgovorne osebe (pn £ 
osebi) pa je bila podana, če je do prekrška prišlo z njenim d I 
ali z njeno opustitvijo dolžnega nadzorstva. Zato je odgo 
pravne osebe za prekršek neločljivo povezana z °d9ov0. se v 
njene odgovorne osebe za tak prekršek, kar pomeni, ^ 
primeru ustavitve postopkov o prekršku zoper odgovorne 
dejansko ustavijo tudi postopki zoper pravne osebe. ^ 
navedenega je bilo treba kriterij višine denarne kazni vez 
tiste prekrške, katerih storilec je pravna oseba, ne glede n e 
denarne kazni, ki je za take prekrške predpisana za 
odgovorne osebe. Abolicije pa ne bodo ne glede na vism ^/ 
deležni za takšne prekrške, za katere je poleg &avn -m in 
predpisan obvezen izrek odvzema predmetov ter za cart 

trošarinske prekrške ter za prekrške, s katerimi je . jeVjzph 
zakonodaja s področja preprečevanja pranja denarja m 
zakonodaja. 

odsta^. 
V primerih, ko so po predlaganem prvem in drugem ^ 0jj 
izpolnjeni pogoji za ustavitev postopka o prekršku oz> uS^'0 
za to, da se postopek ne uvede, se izda odločba o ^ 
postopka oziroma odločba o neuvedbipostopka. ^tor'leC^Q 2oPe' 
je namreč že ob samem zbiranju obvestil obveščen, da p 
njega podan predlog za uvedbo postopka o prekršku oz* sp'°i1 

obdolženec že z vložitvijo ugovora zoper plačilni nal * $g, 
njegovo uvedbo, pri čemer obdolženi praviloma ne ve n 
kakšna sankcija je za posamezen prekršek predpisana 
se lahko izreče. 

K 2. členu 
* 7P-1)*0' 

Novi Zakon o prekrških (Ur. I. RS, št. 7/03 in 86/04, 
sankcijo ne določa več zapora, niti kot kazen, niti kot na vgp0 
ukrep za neplačano denarno kazen. Glede na to, da P ^gpiti 
zakonodaji za storjeni prekršek ni mogoče več 
neizterjane globe v zapor, je tudi nesmiselno, da bi se n jBpe " 
denarne kazni spremenile v zapor oziroma že spre 
zapor izvršile. 

iN i8 "llS 

Tako je predlagano, da se storilcem prekrškov, kateri ^ 
izrečena denarna kazen že spremenjena v zapor, pa s .^g bo 
še ni začel izvrševati, izvršitev kazni zapora odpusti. 0odP»s0 

v skladu s predlogom v teh primerih izdalo odločbo 
izvršitve kazni zapora. ^ 

Storilcem prekrškov, ki bodo na dan uveljavitve ^aKaZ^ 
prestajanju zapora, v katerega je bila spremenjena den . $ se 
se v skladu s predlogom preostali del kazni zapora ° £ ora, P° 
jih odpusti iz zavoda, v katerem prestajajo kazen ^ oCjpusl 

določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
obsojencev. . 

pO 
Če denarne kazni, izrečene do uveljavitve tega za ^ ^$1"^ 
mogoče prisilno izterjati, je predlagano, da se postopa P v z$p° j 
neizterjane denarne kazni oziroma njenega ostan ^ uSia^' j 
ustavijo. V teh primerih bo sodišče izdalo odh0 o^° 
postopka spremembe denarne kazni v zapor. Zoper 
je po predlogu pritožba izključena. 
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Zakona 
k',ih sod'šča vodijo po prvem odstavku 222. člena 

in h do 0 prekrških (torej po pravilih starega Zakona o prekrških), 
se (jen 

UVeliavitve tega zakona ne bodo pravnomočno končani, 
m0g/g ma kazen, ki je ni mogoče prisilno izterjati, ne bo več 
kaieri v zapor. Zato je predlagana tudi določba, po 
1)0 nav v oclločbi, s katero bo izreklo denarno kazen, ne 
Primeru 'U£" °Pozor'la 0 spremembi denarne kazni v zapor v 
'treka orl^ "berljivosti, kar je bila ena od obveznih sestavin iočbe o prekršku po starem Zakona o prekrških. 

K 3. členu 

Najkrajši možni uveljavitveni rok predlagatelj utemeljuje s sai. 
naravo abolicije, zaradi česar jo je treba uveljaviti čim prej, pa tud, 
z dejstvom, da posebne priprave na izvajanje predlagane ureditve 
niso potrebne. 
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p|,edl °9 zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

> ZAKONA 0 POPRAVI KRIVIC (ZPKri-D) 

sNšani postopek - EPA 153 - IV 

VLADA rEPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA; 
S,eviika: 

2005-2011-0027 
Ljublf—' 00720-6/2005/6 "liana, 10.03.2005 

doln*!iF,?pub''ke Slovenije je na 14. redni seji dne 10.3.2005 Llla besedilo: 

^edloga ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
POLNITVAH ZAKONA O POPRAVI KRIVIC, 

Drfgv
Pošil'a v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 

postopk^
a 2bora Republike Slovenije po skrajšanem 

Cbi;epub,ike s,ovenije predlaga Državnemu zboru 
đopoini? 6 s'ovenije, da predlog zakona o spremembah in 

■^stoDk 2a,<ona o popravi krivic obravnava po skrajšanem 
Predio u' Sa' 9re 2a mani zahtevne spremembe in dopolnitve 
P°da|j|

a 2ak°na. Namen spremembe zakona je predvsem anJe prekluzivnih rokov za vlaganje zahtev na podlagi 

I^log ZAKONA O SPREMEMBAH 

^POLNITVAH ZAKONA O POPRAVI 

KRIVIC 

''Uvod 

iSgj STANJA IN RAZL0GI ZA SPREJEM 

d'ađa 

p?|)0|nitve
P7b'ike Slovenije predlaga manjše spremembe in 

^zivna °na 0 popravi krivic, s katerimi se podaljšata r°ka za vložitev zahtev na podlagi tega zakona. Roka 

<1r°c 2005 17 

Zakona o popravi krivic, kar pomeni spremembo dveh določb 
Zakona o popravi krivic, določbo o zahtevah za revizijo sodb, 
ki so jih izdala vojaška sodišča s sedežem v drugih državah 
naslednicah nekdanje Jugoslavije, črtanje (sprememba) 
omejitev glede upravičenosti do odškodnine osebam, katerih 
predniki niso vložili zahteve po tem zakonu ter spremembo 
redakcijske narave. 

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: 

dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

za vložitev zahtev za pridobitev statusa po določbah Zakona o 
popravi krivic oziroma zahteve za revizijo sodbe po drugem 
odstavku 10. člena oziroma drugem odstavku 23. člena Zakona 
o popravi krivic sta namreč potekla dne 31.12.2004. 

Tudi po poteku navedenega roka Komisija Vlade Republike 
Slovenije za popravo krivic še vedno prejema zahteve po Zakonu 
o popravi krivic. 

Glede na besedilo veljavnega zakona sta kot primerni predlagani 
še dve manjši spremembi, namreč možnost vlaganja zahtev za 
revizijo sodb, ki so bile izdane s strani nekdanjih vojaških sodišč 
s sedežem v drugih državah naslednicah Jugoslavije ter 
povečanje kroga upravičencev do odškodnine. 

poročevalec, št. 18 



Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je bistveni razlog za sprejem 
tega zakona spoštovanje načela pravne države (2. člen Ustave 
Republike Slovenije), ki vključuje tudi načeli zaupanja v pravo ter 
pravičnosti, načela spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (15. člen Ustave Republike Slovenije) ter posameznih 
človekovih pravic ali svoboščin, zlasti iz 17., 18., 19., 21., 26 in 
34. člena Ustave Republike Slovenije. Tako se na ustrezen način 
zagotavlja uresničevanje in varovanje osebnega dostojanstva, 
spoštovanje osebnostne celovitosti in daje primerna satisfakcija 
morebitnim upravičencem, ki so svojci po vojni pobitih oseb (žrtev 
povojnih protipravnih odvzemov življenja) ali pa osebe, ki so bile 
iz političnih razlogov neutemeljeno obsojene v obdobju med 
15.5.1945 in 2.7.1990 (politični zaporniki). 

Sprejem tega zakona predstavlja tudi izvajanje samostojne 
pristojnosti zakonodajne veje oblasti, ki v skladu s svojim t.i. "poljem 
prostega odločanja" odloča o primernosti predlagane ureditve. 

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 - 
UPB1), ki je bil sprejet leta 1995 (Uradni list RS, št. 63/95) npr. v 
relevantnih členih 18-23 ni določen rok za vložitev zahteve stranke 
za uveljavljanje statusa in pravic po tem zakonu. V tej delno 
primerljivi situaciji je zakonodajna veja oblasti (Državni zbor 
Republike Slovenije) odločila, da je v skladu z njenim t.i. "poljem 
prostega odločanja" primerno, da ne določi prekluzivnega roka 
za uveljavljanje zahtevkov po tem zakonu. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

Cilj predlagane spremembe zakona je, da se v skladu z načelom 
pravne države in spoštovanjem temeljnih človekovih pravic 
omogoči posameznikom, da lahko za povzročene krivice vložijo 
zahteve v okviru podaljšanega prekluzivnega roka za njihovo 
vložitev, ki je v skladu s predlogom 31.12.2007. Prav tako se s 
posebno določbo omogoča vložitev zahteve za revizijo sodb, 
izrečenih s strani nekdanjih vojaških sodišč, ki so imela sedež v 
drugih državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, ter spreminja 
določba, ki onemogoča, da odškodnino pridobijo dediči osebe, ki 
sicer ni pravočasno vložila zahteve po tem zakonu. Vse določbe 
predstavljajo izvrševanje načela pravne države (2. člen Ustave 
Republike Slovenije) - zagotavljanje višje pravne varnosti ter 
spoštovanja osebnega dostojanstva (34. člen Ustave Republike 
Slovenije). 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Finančnih posledic predloga zakona zaradi nedoločljivega števila 
možnih upravičencev ni možno dokončno oceniti, saj bodo 
nastajale trajno, namreč kot posledice odločb Komisije Vlade 
Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic ter odločb 
sodne veje oblasti glede na podaljšani rok za vlaganje zahtev po 
določbah 10. člena in 23. člena Zakona o popravi krivic. Glede na 
razmeroma dolge roke za vlaganje navedenih zahtev po določbah 
Zakon o popravi -krivic, ki so veljale do 31.12.2004, to je od 
9.11.1996 do 31.12.2004 (osem let, en mesec in dvaindvajset 
dni) pa je možno le okvirno oceniti, da so skoraj vsi domnevni 
upravičenci - državljani Republike Slovenije, že vložili navedene 
zahteve. Tako je možno pričakovati le manjše število utemeljenih 
zahtev. 

4. ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE 
ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

Sredstva so zagotovljena v obstoječih proračunskih Pos,a^[||(e 
v zvezi z izplačevanjem odškodnin v Proračunu Rep ^g/ 
Slovenije za leto 2005 (DP2005; objava: Uradni list RS, s • ^ 
2003), v proračunski postavki št. 22011606 "Obvezno 
naslova obveznic za posebne namene", v okviru teg 
postavko št. 4316 "Glavnica - obveznice (SOD) 2® L|jjard 
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja" - v višini 6 
slovenskih tolarjev (SIT). 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

zato 
V državah Evropske unije ni primerljive pravne ure^ltVc'vropsl(e 

možno pripraviti prikaza ureditve v treh državah članicah t 
unije. Obstoječa ureditev po Zakonu o popravi krivic je vse ^ 
(po določbah Zakona o popravi krivic) svojstvena Rep 
Sloveniji. 

kriVlC ^ 
Delno primerljiva je le pravna ureditev področja poprav ^ 
Republiki Hrvaški, ki ni država članica Evropske un'J®; o 
podlagi Zakona o pravicah bivših političnih zapornikov ( ^ ^ 
pravima bivših političkih zatvorenikai", "Narodne novine , ^g/ 
91, 76/93, 52/94, 34/95 - prečiščeno besedilo, 164/9 D0|0čbe 
2001) izvajajo rehabilitacijo bivših političnih zapornikov. ^ 
zakona so bolj skope, z njim pa se urejajo pravice iz pokojn ^ 
in invalidskega zavarovanja, pravice iz dela in na P° ^ ^ so 
bivših političnih zapornikov ter pravica do povrnitve sko ,gga 
jo utrpeli na podlagi nepravične obsodbe, pregon3; tudi 
ravnanja, družbene in vsesplošne diskvalifikacije. Urejaj .s(0jna 
postopek in roki za uveljavljanje teh pravic ter telesa, ki so p 
za izvedbo teh pravic. 

kak§no 
Zakon se uporablja za osebe, zoper katere je bilo stolen1o ^ 
od naštetih nepravičnih ali nezakonitih dejanj v -,e bil° 
1.12.1918 in 8.10.1991 (v izvirnem zakonu iz leta 
zadevno obdobje od 15.5.1945 do 30.5.1990). Te oset| HrVa^: 
imeti hrvaško državljanstvo in prebivališče v Republi ' ^ ^li 
izjemoma pa zakon velja tudi za hrvaške državljane, .g[rl0fji8 
prebivališče v Republiki Hrvaški najmanj 10 let, prav tako i ki 
se lahko ta status bivšega političnega zapornika prizna ^a^e- 
ne izpolnjuje teh pogojev, če je to v interesu Republik 

■ odl°ć68 

Status bivšega političnega zapornika se ugotovi na podlag' ^ ^ 
pristojnega organa, ki je osebi odvzel prostost, lahko P va 
prizna tudi na podlagi obrazloženega mnenja Hrvaškeg 
političnih zapornikov, ki torej velja kot dokazno sreds 

zaP°rnil<U 

Čas odvzema prostosti se bivšemu političnemu dvoj< 
priznava v pokojninsko dobo kot doba zavarovanja ^ ^taj1 

trajanju, v enkratnem času pa doba nezaposlenosti P in 
kazni zapora. Za odškodnino za PrennoZ||<a, viš'n0 

nepremoženjsko škodo odgovarja Republika ^.rva
oC|šKodriinl 

škode pa se določi v skladu s splošnimi predpisi o za efl 
Leta 1998 je bilo z zakonom določeno, da osebi Pr|P4 ^va^' 
dan prestaianja zapora ali pripora odškodnina v višim zapo.r3 

kun, za en dan brezposelnosti po koncu Presla'a'|(dan' „ 
oziroma pripora pa odškodnina 19 hrvaških kun za v ^ nje ^ 
je oseba umrla, pa ima pravico do odškodnine 54 kun ^ zve 
zakonec. Če je oseba, ki ima pravico do vložitve zan 
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Pred a-m' ,'2 Pokojninskega ali invalidskega zavarovanja umrla 
člane 

02?vii° zahteve, jo lahko vložijo člani njene družine, za 
p°koj ruzine Pa se smatrajo osebe, ki se v smislu predpisov o 
člane °~'nvalidskem zavarovanju smatrajo za družinske 
za p *avarovar|čeve družine. Te osebe lahko tudi vložijo zahtevo rnitev premoženjske škode. 

in j6
Z

h
a.vložitev zahtev po tem zakonu je začel teči dne 24.7.1991 

p°đali« na'pre' dvoletni do 24.7.1993, nato pa je bil leta 1993 
31.1 ioqq C'° 16-8.1997, leta 1998 ponovno podaljšan do 
rokama i -6ta Pa 0,0 31.1.2002, torej je skupno trajanje vložitev zahtev deset let, šest mesecev in sedem dni. 

Po tem zakonu odloča Administrativna komisija Vlade 
RennJi6 ^rvaške, na drugi stopnji pa telo, ki ga določi Vlada W0l|ke Hrvaške. 

Zakona °SLEDICE'Kl JIH 80IMEL SPREJEM 

o pon'^an'em Prekluzivnih rokov za vlaganje zahtev po Zakonu 
Se 00 v 10 manjšem obsegu povečala 

[>ravosofiatlVna osemenitev javnih uslužbencev Ministrstva za 
halog z 'f: ^ delaJo v Oddelku za opravljanje strokovno tehničnih 
"endarrt m's'i° Vlade za izvajanje Zakona o popravi krivic, 
bistven0 

a,?e 2aPoslitve ne bodo potrebne. Prav tako se ne bo 
2akona 

POve^ala delovna obremenitev Komisije Vlade za izvajanje 
2a reVj2° poPravi krivic. S predlagano ureditvijo vlaganj zahteva 

20Per sodbe, izdane s strani vojaških sodišč na 
utegne d ^'h držav naslednic nekdanje Jugoslavije, pa se 
Slovenii ° ne'<e mere Povečati obremenitev sodišč Republike 

"'8eSEDILO členov 

i.člen 

''etje^ °ds'avku 1. člena, tretjem in četrtem odstavku 2. člena, 
Nem ri

S,avku 4- člena, prvem in drugem odstavku 5. člena, ,retjeiT| o° s,avku 7. člena, 8. členu, prvem odstavku 9. člena, 
P^etn od S,av'<u 10- člena, tretji alineji prvega odstavka 11. člena, 
'«r v "^stavku 16. člena, prvi alineji prvega odstavka 17. člena 
^ic(Ur®m in drugem odstavku 37. člena Zakonu o popravi 
J°°1 in 47'list RS' št- 59/96' 68/98 - odločba US, 11/2001, 87/ 

2002 " odločba US, 34/03 in št. 47/03 - uradno 
P°bit0 po° besedilo) se besedila "po vojni pobitih oseb", "osebo, 

vojni" oziroma "po vojni pobite osebe" v vseh sklonih in 

številih nadomestijo z besedilom "žrtev povojnega protipravnega 
odvzema življenja" v ustreznem sklonu in številu. 

2. člen 

V 10. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 3112.2007". 

3. člen 

V 16. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem odstavku 
10. člena tega zakona, je priznanje statusa upravičene osebe 
podlaga za ustrezno vštetje časa v pokojninsko dobo in odmero 
pokojnine ter za pravico do odškodnine po 5. členu tega zakona". 

4. člen 

V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Zahteva za revizijo iz prejšnjih odstavkov tega člena se 
lahko vloži tudi zoper sodbo, ki jo je izdalo vojaško sodišče na 
ozemlju druge države naslednice nekdanje Jugoslavije, če pravni 
red druge države naslednice ne omogoča državljanom Republike 
Slovenije vložitve pravnega sredstva, ki ustreza pravnemu 
sredstvu po 22. in 23. členu tega zakona". 

5. člen 

V 23. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(2) Zahteva za revizijo sodbe se lahko vloži najkasneje do 
31.12.2007.". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

6. člen 

Vse zahteve iz 2. in 5. člena tega zakona, ki so bile vložene po 31. 
decembru 2004, se štejejo za pravočasne in se obravnavajo 
enako kot zahteve, ki bodo vložene po uveljavitvi tega zakona. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K 1. členu 
l 

1. člen predloga zakona redakcijsko spreminja izraz "po vojni 
pobite osebe" v izraz "žrtev povojnega protipravnega odvzema 
življenja" povsod, kjer se to pojavlja v Zakonu o popravi krivic. Z 
vidika spoštovanja osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave 
Republike Slovenije je navedeni izraz bolj primeren. 

K 2. členu 

Z novim besedilom drugega odstavka 10. člena Zakona o popravi 
krivic se podaljša prekluzivni rok za vlaganje zahtev za priznanje 
statusa bivšega političnega zapornika oziroma svojca po vojni 
pobite osebe. 

K 3. členu 

S spremenjenim tretjim odstavkom se spreminja veljavna ureditev, 
ki onemogoča, da bi svojci političnega zapornika ali po vojni pobite 
osebe pridobili tudi odškodnino, ker pravi upravičenec ni 
pravočasno vložil zahteve po tem zakonu (politični zapornik 
oziroma svojec po vojni pobite osebe). Z vidika načela pravne 
države je navedeno pravico do odškodnine primerno priznati tudi 
drugim svojcem (svojcem političnega zapornika ter osebam, ki 
so po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko 
uveljavljale družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi). 

K 4. členu 

V skladu s predlaganim členom se zahtevo za revizijo iz prvega 
in drugega odstavka 22. člena lahko vloži tudi zoper sodbo, ki jo 
je izdalo nekdanje vojaško sodišče s sedežem na ozemlju druge 
države naslednice nekdanje Jugoslavije (ki ima ali je imelo sedež 
na ozemlju druge države naslednice nekdanje Jugoslavije), če 
pravni red države naslednice ne omogoča državljanom Republike 
Slovenije vložitve pravnega sredstva, ki ustreza pravnemu 
sredstvu po 22. in 23. členu Zakona o popravi krivic. Podatke o 
tem, ali je npr. v Državni skupnosti Srbija in Črna Gora (država 
naslednica nekdanje Jugoslavije) možno vložiti ustrezno pravno 
sredstvo zoper sodbo nekdanjega vojaškega sodišča, bo na 
podlagi zaprosila pristojnega okrožnega sodišča v Republiki 

Sloveniji pridobilo Ministrstvo za pravosodje na podlag1 

bilateralnih ali multilateralnih pogodb o mednarodni pravni P f]- 
Z navedeno določbo se načeloma prepreči tudi poseg v P 
red in suverenost drugih držav naslednic nekdanje ^°^anje 
saj se upošteva, da so vse države naslednice ne raVjc 
Jugoslavije pogodbenice Konvencije o varstvu človekovi j> g 
in temeljnih svoboščin Sveta Evrope (Evropske konve tfje 
človekovih pravicah) oziroma pod njeno jurisdikcijo (° 
Kosova). 

7ao0Di ^ 
Delno primerljiva določba je bila že v 559. členu z. ^ . 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 
popravek), ki pa je veljala le do 31.12.1996. 

K 5. členu 
oOpfB 

Z novim besedilom drugega odstavka 23. člena Zakona o 
krivic se podaljša prekluzivni rok za vložitev zahteve za 
sodbe. 

K 6. členu 

6. člen predloga zakona določa, da se zahteve po .tgjejo 
popravi krivic, ki jih je pristojni organ prejel po 31.12.20U ^ ^(jj 
za pravočasno vložene in morajo torej biti obravnavane ^ / 
z Zakonom o popravi krivic. Določba je predlagana z 

praksi pri izvrševanju ne bi prišlo do razlage, da morajo ^jti 
upravičenci ponovno vložiti njihove zahteve, kar bi bilo v . 
z načelom pravne države oziroma načelom zaupanj 

K 7. členu 
lati Pe,na'S" 7. člen predloga zakona določa, da zakon začne vetja ^ 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker P ^ terj) 
roka za vlaganje zahtev po Zakonu o popravi Snabis< 
nobenih posebnih priprav oziroma ni pričakovana 
dodatna delovna obremenitev javnih uslužbencev Mm' 
pravosodje ter Komisije Vlade Republike Slovenije ** a pt$ 
krivic, je predlagani rok primeren glede na vsebino za 
tako je primeren glede na bodoče vložene zahteve za 
novem tretjem odstavku 22. člena zakona. 
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Sdd0L0ČBE ZAKONA, ki se 
^REMINJAJO oziroma 
DopOLNJUJEJO: 

1. člen 
^ ^ Zakrm 
Pokoin' Ure,a Pravico do povnitve škode in pravice iz *aporr!? 9a in invalidskega zavarovanja bivšim političnim 
uve|javi' °.m in svojcem po vojni pobitih oseb, postopek za 

'anie teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah. 

SDro^g"1 *al<onom so določeni tudi posebni pogoji in postopek za 
1710 Pravnomočne kazenske sodbe. 

2. člen 

v ^W*n. zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so bile 
Slovenji 15,5-1945 do 2.7.1990, na ozemlju sedanje Republike 
države ne°Pravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne 
v sodne

2arad' razrec|nih, političnih ali ideoloških razlogov obsojene 
i3-' uPravn°kazenskem postopku na kazen odvzema 

Podiagj' 3 ''m 'e ^"a Prostos' odvzeta v teku teh postopkov na 
'9 kil 2aPre<*P'sov 'z 3- člena tega zakona ali drugih predpisov, če °n zlorabljen na zgoraj opisan način. 

°b pQq
V°'"' Pobite osebe po tem zakonu so vse osebe, ki so bile 

štirka J iz Prejšnjega odstavka obsojene na smrt in je bila az0n nad njimi izvršena. 

ZaPornik°90'ih 'Z prve9a odstavka tega člena se za bivše politične 
bile obsr,6 oziroma PO vojni pobite osebe štejejo tudi osebe, ki so 
v,u9oslav 6ne Pred s°diščem drugih republik ali federacije nekdanje 
°$eb »: inajo te osebe oziroma v primeru po vojni pobitih 
'e9a zak'Cl '2 če,rte9a odstavka tega člena, v času uveljavitve 
^°venij6°na s,alno prebivališče na ozemlju sedanje Republike ln so državljani Republike Slovenije. 
(4) Svojci nn .. 
Podpisih • V°jni P0*3''^ oseb P°tem zakonu so osebe, ki so po 

družin °. Inva"cls,(em in pokojninskem zavarovanju upravičene e Pokojnine po teh osebah. 

(2) O odškodnini upravičenec in Republika Slovenija skleneta 
poravnavo, pri čemer se ob sklenjeni poravnavi šteje, da so vsi 
zahtevki upravičenca iz naslova odškodnine, ki temelji na statusu 
bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, izpolnjeni. 

(3) Višino odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice do 
odškodnine določa in ureja zakon, ki ureja sklad za poplačilo 
vojne odškodnine. 

7. člen 

(1) Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu se zagotavljajo v 
skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za povečane 
obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. členu tega zakona 
pa v državnem proračunu. 

(2) V breme državnega proračuna gredo vsi stroški postopka o 
zahtevi za priznavanje statusa bivšega političnega zapornika ali 
po vojni pobite osebe, če je bilo tej zahtevi v celoti ali vsaj deloma 
ugodeno. 

8. člen 

Osebe, ki se jim po tem zakonu prizna status po vojni pobitih 
oseb, imajo pravico do izdaje mrliških listov in obeležitve grobov, 
če to še ni bilo storjeno. Uveljavljanje teh pravic ureja zakon. 

9. člen 

(1) O priznanju statusa bivšega političnega zapornika oziroma 
po vojni pobite osebe po 2. v zvezi s 3. oziroma 4. členom tega 
zakona ter o pravici do odškodnine in vštetja časa odvzema 
prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona v pokojninsko 
dobo, odloča posebna komisija, ki jo imenuje Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

(2) Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in najmanj 
sedem članov. 

10. člen 

(1) 4" ^'en 

ž,6je *a°?.0|h iz 2. člena tega zakona se na podlagi tega zakona 
"Pravno LIVSe9a političnega zapornika tudi oseba, ki je bila v 
°0v26rT, a2enskem postopku, zaradi prekrška, kaznovana na 
al' i« bila a" i' ie bil izrečen ukrep določitve prebivališča, 
Prevz9ajan°S'ana 03 °Prav'ian)e družbeno koristnega dela zaradi 
(2) 2a b|v 

^ie tU(jj 
Se9a Političnega zapornika se na podlagi tega zakona 

0<l51avka t
0Set'.a, z°Per katero je bil uporabljen ukrep iz prvega 

0("°čitvo ,69a ^lena' brez upravno kazenske odločbe, na podlagi 
Pravnega organa. 

29 os h 
°58'>a. kil °' P0^'0 P° vojni se ob pogojih iz 2. člena šteje tudi I® bila usmrčena brez obsodbe sodišča. 

(1) Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe. 

(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31.12.2004. 

(3) Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik in 
svojec po vojni pobite osebe iz četrtega odstavka 2. člena tega 
zakona. 

(4) Če je upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umrla pred 
vložitvijo zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja 
družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi. 

(5) Če ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku o 
zahtevi smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

(1) 
5. člen 

n . k' 
d ^ne9a ' Se '' na Pod'agi lega zakona prizna status bivšega 

v'co d« ZaP°rnika oziroma svojca po vojni pobite osebe, ima 
odškodnine. 

) 

11. člen 

(1) Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati: 
osebne podatke upravičene osebe in podatke o razmerju iz 
četrtega odstavka 2. člena tega zakona, 
označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe, ki je 
bila podlaga za odvzem prostosti ali izvršitev smrtne kazni, 
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opis ravnanja ter morebitno zakonsko označbo kaznivega 
dejanja ali prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa bivšega 
političnega zapornika ali po vojni pobite osebe po tem zakonu, 

- čas dejanskega odvzema prostosti oziroma datum usmrtitve, 
čas ko bivši politični zapornik na prostosti, zaradi prejšnje 
obsodbe, oziroma odvzema prostosti, ni mogel dobiti 
zaposlitve ali mu je bilo onemogočeno opravljanje samostojne 
dejavnosti, 
obrazložitev zahteve. 

(2) Zahteva mora vsebovati tudi izjavo o tem ali in za kateri čas 
upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje 
tega časa v pokojninsko dobo in o tem, da ji odškodnina ni bila 
izplačana po kakšnem drugem temelju. 

(3) K zahtevi je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo - listinska 
dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo, 
niti je ne more dobiti od pristojnih organov in ustanov, lahko dejstva 
Iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi z izjavami prič, danimi 
pred pristojnim okrožnim sodiščem. 

16. člen 

(1) Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status 
bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, če ugotovi, 
da so podani pogoji iz 2., 3. oziroma 4. člena tega zakona. 

(2) V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na druga 
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stek kaznivih 
dejanj oziroma prekrškov) odloči komisija, glede na konkretne 
okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni osebi prizna sta- 
tus bivšega političnega zapornika. 

(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem odstavku 
10. člena tega zakona, je priznanje statusa upravičene osebe 
lahko podlaga le za ustrezno vštetje časa v pokojninsko dobo in 
odmero pokojnine, ne pa tudi za pravico do odškodnine po 5. 
členu tega zakona. 

17. člen 

(1) Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati: 
osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega 
političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, 
zakonsko podlago za priznavanje tega statusa, 

čas odvzema prostosti oziroma izvršitve smrtne kazn, 
Odločitev o pravici do odškodnine po tem zakonu, jn 
čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko o 
vrednotenje tega časa. 

(2) Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni Potre 

obrazložitev sklepa. 

22. člen 

(1) Zahteva za revizijo se sme vložiti zoper sodbe izdane 
od 15.5.1945 do 2.7.1990 na ozemlju sedanje Republike Slo ^ 
1. če sodba temelji na uporabi kazenske zakonodaje iz 

tega zakona; enS|<e 
2. če sodba temelji na uporabi katerekoli druge *a 

zakonodaje, če je bil kazenski materialni zakon zaradi P°rab|j0n 
razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen oziroma upo 
v nasprotju z načeli in pravili pravne države. 

. se lahko 
(2) Zahteva za revizijo po 1. točki prejšnjega odstavna 
vloži ne glede na to ali je bil upravičeni osebi priznan status 
političnega zapornika, zahteva za revizijo po 2. točki pa ^Qte 
vloži le ob pogoju, da se zloraba kazenske zakonodaje 
uveljavljati z drugimi izrednimi pravnimi sredstvi po o 
zakona o kazenskem postopku. 

23. člen 

(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, P° "j>na o 
smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena z ^avni 
kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko vloži tu 
tožilec. 

. -(2.20^' 
(2) Zahteva za revizijo se lahko vloži najkasneje do 31 • 

37. člen 

(1) Sklep o priznavanju statusa bivšega političnega za^0^s0dbe 

po vojni pobite osebe ni zakonska podlaga za brisanje ^ pj, 
iz kazenske evidence ter za uveljavljanje drugih Pra 'jgnirr' 
zakon o kazenskem postopku daje neupravičeno o 
osebam. 

mika ozir0(Tia 

(2) S priznavanjem statusa bivšega političnega zaporni* ^ se 
po vojni pobite osebe tudi niso prizadete tiste pravice dr y 
opirajo na obsodbo. 

poročevalec, št. 18 22 18. mareC 
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Predl°g zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 POLICIJI 

(ZPol-D) 

' sl"ajšani postopek - EPA 154 - IV 

VLA0a REPUBLIKE SLOVENIJE 
Eva- 
Številu 2004-1711-0113 
Liuh 00717-9/2005/7 |ana. 10.03.2005 

do^iF1epublike Slovenije je na 14. redni seji dne 10.3.2005 Clla besedilo: 

^edloga zakona o spremembi zakona o pOLlClJ|, 
ki 
DrjgJ30®'''3 v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Postop^S3 zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

se oi^n?1''0 2akona 0 Policiji je potrebno sprejeti čim prej, saj 
Ker nr 

1'01-2005 že uporablja nov Zakon o prekrških (ZP-1) y e v danem primeru za manj zahtevno spremembo 

zakona o policiji oziroma za odpravo neskladnosti med 
posameznimi členi, ki pa ima lahko glede izvajanja zakona o 
prekrških precejšnje negativne posledice glede vodenja 
postopka o prekršku in izdaje plačilnega naloga, se predlaga 
sprejem tega zakona po skrajšanem postopku. 

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. Darko Anželj, generalni direktor Policije. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PrEDLOG zakona o spremembi 

ZAKONA O POLICIJI (ZPol - D) 

llJVOD 

Cena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Se2*> n°vega zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1), 
4PrskrŠkih Uporab'ia,i s 01.01.2005, je v45. členu določeno, da 5- člena d CJdloCai° prekrškovni organi in sodišča. Drugi odstavek 
°r9ani jn 

oča> so prekrškovni organi upravni in drugi državni 
*VrS6vanip°Si'Ci 'avnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad 
i? 0r9ani m 2ak°nov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, 
%iSi n.^^Pravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi 

°blaščeni za odločanje o prekrških. 

Zakon o državni upravi (ZDU-1) v 14. členu določa, da upravne 
naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne 
enote. Ker je Policija organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve 
je tudi jasno, da je Policija prekrškovni organ v smislu 45. člena 
ZP-1. 

V drugem odstavku 49. člena ZP-1 je določeno, da postopek 
pred prekrškovnim organom vodi in o njem odloča z zakonom ali 
podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba organa. V tretjem 
odstavku pa je določeno, da mora imeti pooblaščena uradna 
oseba za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga najmanj 
peto stopnjo izobrazbe, za izdajo odločbe o prekršku pa najmanj 
sedmo stopnjo izobrazbe ter opravljen preizkus znanja, ki zajema 
izvrševanje pooblastil po tem zakonu in poznavanje predpisov, 
katerih izvrševanje nadzoruje. 

V Zakonu o policiji (v nadaljevanju Zpol) je v 3. odstavku 3. člena 
določeno: »Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem 
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v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, se izvajajo 
v okviru policijske postaje kot notranje organizacijske enote 
policije«. 

Takšna ureditev zahteva, da vodenje in odločanje v postopku o 
prekršku izvajajo policijske postaje kot notranje organizacijske 
enote policije, kar pa pomeni omejitve glede vodenja postopka in 
izdaje plačilnega naloga za vse druge policiste, ki niso zaposleni 
na policijskih postajah. To pomeni, da je formalno onemogočena 
osnovna policijska dejavnost tistim policistom, ki niso zaposleni 
na policijskih postajah, ki pa so sicer do 01.01.2005 to opravljali 
neovirano in v skladu z veljavnimi predpisi. 

Takšna ureditev je v formalnem nasprotju z 10. členom Zpol, kjer 
je določeno, daje policijska postaja območna organizacijska enota 
policije in ne notranja organizacijska enota. 

Sedanja ureditev v Zpol navedeno dejavnost povezuje izključno 
s policisti, ki so zaposleni na policijskih postajah, kar pa je z vidika 
vsesplošnega policijskega pooblastila nerazumljivo in 
nesprejemljivo. 

Poleg formalnih vsebinskih omejitev je nepotrebno tudi 
organizacijsko omejevanje dejavnosti povezane z odločanjem v 
prekrškovnem postopku. Policijska postaja ni, ni bila in tudi v 
bodoče naj ne bi bila edina policijska enota, ki bo obravnavala 
prekrške oziroma uporabljala določila prekrškovnega prava v 
svojih postopkih. Sektorji kriminalistične policije po policijskih 
upravah, specializirana enota za nadzor državne meje in 
specializirana enota za nadzor prometa uprave uniformirane 
policije generalne policijske uprave, urad za varnost in zaščito, 
kriminalisti uprave kriminalistične policije in tudi druge notranje 
organizacijske enote policijskih uprav in generalne policijske 
uprave, ki neposredno opravljajo policijsko dejavnost na segmentu 
prekrškov, so v primeru, da ostane določba 3. odstavka 3. člena 
Zpol nespremenjena, formalno onemogočene kot prekrškovni 
organi. Praktično to pomeni, da mora policist specializirane enote 
za nadzor prometa, ki odkrije voznika, ki je npr. za 25 km/h 
prekoračil največjo dovoljeno hitrost, poklicati na kraj policista 
policijske postaje, ki izda kršitelju plačilni nalog. Ali pa kriminalist 
sektorja kriminalistične policije policijske uprave odkrije pri kršitelju 
prepovedano drogo in mora prav tako na kraj poklicati policista 
policijske postaje. 

Da sta s takšno določbo 3. odstavka 3. člena Zakona o policiji kot 
nosilca pooblastil po ZP-1 izključena tako policijska uprava, kot 
generalna policijska uprava izhaja tudi iz stališča Zakonodajno- 
pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije. Njihovo 
stališče prav tako navaja, da je izključni nosilec nalog policije v 
zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku po zakonu, 
ki ureja prekrške, policijska postaja. 

To dejansko pomeni, da imamo v policiji dve vrsti policistov, kar 
pa ima lahko negativne posledice od dneva uveljavitve zakona, 
saj policisti policijskih uprav in generalne policijske uprave, ki 

prav tako neposredno izvajajo naloge na terenu, nimajo pooblast 
za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga. 

2. Cilji in načela 

S spremembo 3. odstavka 3. člena Zpol bo omejitev glede vod®z"'z 
postopkov odpravljena, saj bodo naloge policije, ki jih v z ^ 
vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa za ■ 
ureja prekrške, izvajale policijske postaje in tiste no 
organizacijske enote Generalne policijske uprave in P0'" ' v 
uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odio 
hitrem postopku pred prekrškovnim organom. 

3. Finančne posledice 

Predlagana sprememba zakona nima neposrednih finanč 
posledic za Proračun Republike Slovenije. 

4. Prilagojenost predlagane ureditve v pravu 
Evropske unije 

r>redpisif1 

Vsebina predlagane spremembe zakona ni urejena v v 
drugih držav Evropske unije, niti nima povezave s Pr 

Evropske unije. 

5. Druge posledice, ki jo imel sprejem zakona 

Predlagana sprememba zakona nima drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno Pr0^ ^aSi: 
besedilo), se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da 

0stoPkU 

"Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v P ,jcjjSk0 
o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo P 
postaje in tiste notranje organizacijske enote Generalne P ^gbg 
uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene ura" n0rr-' 
vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim 0 y 

2. člen 
m i'®"* 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urao 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
v 

1. člen 

katgr
adu 2 ur6ditvijo iz drugega odstavka 45. člena ZP-1, po 

*»!» Ptekrškovni organi tisti upravni in drugi državni organi 
*al<on C''avnifl Pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem 
oprer1°

V.in uredb, s katerimi so določeni prekrški, je policija 
p°'iena kot prekrškovni organ na podlagi materialnih 
tod/olorei tistih zakonov in uredb, ki določajo prekrške in 
U0/ođ 

ICli° kot pristojni organ za nadzor nad izvrševanjem njihovih 

{£«* dejansko predstavlja tudi redakcijski popravek, saj 
mcj

sf besedilo v formalnem nasprotju z 10. členom zakona o 
s"otg °'oc"a' da je policijska postaja območna organizacijska 
otfs( ^ije (in ne notranja organizacijska enota). Določba tretjega 
rig . , a 3- člena dejansko omejuje policistom, ki niso zaposleni 
k° p^ski>) Postajah, vodenje postopka o prekršku, medtem, 

odstavek istega člena nalaga policistom med drugim tudi 

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov, odkrivanje 
in prijemanje storilcev prekrškov, zbiranje dokazov ter 
raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev 
premoženjske koristi, ki izvira iz prekrškov. 

Smiselna je torej zakonska rešitev, da se naloge policije, ki jih v 
zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa 
zakon, ki ureja prekrške, izvajajo v okviru policijske postaje in 
tistih notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave 
oziroma policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo 
postopke in izdajajo plačilne naloge oziroma vodijo postopke in 
odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. 

2. člen 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

sd*Esed,lo členov, ki se 
^eminjajo 

3. člen 
alo9® Policije so: 

2. p^r°Vanie življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
Preks^6Vanie' odkrivanje 'n preiskovanje kaznivih dejanj in I rskov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj 

PristrelUŠkov' dru9ih iskanih oseb ter njihovo izročanje 
0k °'nirn organom in zbiranje dokazov za raziskovanje 
kori m ki so Pomembne za ugotovitev premoženjske 

3. V2d . ' k' izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov; 
4. naijZevan'e iavnega reda; 

nek*t°r in ureian)e prometa na javnih cestah in prQ friziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni 

5. varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
6. opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; 
7. varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev; 
8. varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov 

državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno; 
9. izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in 

podzakonskih predpisih. 

Naloge iz prejšnjega odstavka izvajajo uniformirana in 
kriminalistična policija ter specializirane enote policije, organizirane 
v generalni policijski upravi, policijski upravi in policijski postaji. 

Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku 
o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, se izvajajo v okviru 
policijske postaje kot notranje organizacijske enote policije. 

Notranjo organizacijo policije iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena določi akt o organizaciji in sistemizaciji. 

arec2005 
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Predl °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

2AK0NA 0 OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-D) 

' krajšam postopek - EPA 157 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SVA- 
Številk«. 2005-3311-0012 
Ljubljana °0722-1/2005/6 

v'ad; 
10.03.2005 

dolo/!iF,!publike Slovenije je na 14. redni seji dne 10.3.2005 ^lla besedilo: 

^edloga ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
upOLNlTVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI, 

^ržavn°Si''a V obravnavo na Pod|agi 142. člena poslovnika 
postopk

e
u9
a zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Vlađa d 
F,ePublk0PUblike S'ovenije predlaga Državnemu zboru 
dopoinj) 6 Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

ah zakona o osnovni šoli obravnava po skrajšanem 

postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. 
Sprejem sprememb in dopolnitev zakona pa je nujen, saj se 
morajo spremenjene rešitve pričeti uporabljati že s 1. 
septembrom 2005. 

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: 

dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka v Ministrstvu 

za šolstvo in šport. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

E°LOG zakona o spremembah 

IN DOPOLNITVAH 

zakona o osnovni šoli 

'•Uvod 

Oc . na stanja in razlogi za sprejem zakona 
Jk|adUsfu ,, 

59/q7T" enom Zakona o osnovni šoli (Ur. I. RS, št. 12796, 
JJariie u£e 

ln 71/q4 - v nadaljevanju ZOsn) se ob koncu obdobij 
a'erimi Se 

n^ev Preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s 

°bVu 
Preverjajo standardi znanja, določeni z učnim, načrtom. 

odst^6^3 'n dru9e9a obdobja je preverjanje znanja iz đ°bia d= avka za učence prostovoljno, ob koncu tretjega le za vse učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja 

se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika in matematike. 
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz 
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. 

Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po 
standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati 
preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju 
učencev. 

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v 
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz 
slovenskega jezika (italijanščine oziroma madžarščine na narodno 
mešanih območjih), matematike in tujega jezika ali drugega 
obveznega predmeta (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje 
znanja). Tuj jezik oziroma drug obvezni predmet izbere učenec. 

Učenec v skladu z 72. členom ZOsn uspešno konča deveti razred, 
če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in 
uspešno opravi zaključno preverjanje znanja. 
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ZOsn v 84. členu določa, da osnovna šola izda učencem, ki 
zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala. V 
zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda; 
ocene pri predmetih, iz katerih je bilo opravljeno zaključno 
preverjanje znanja, pa so v enakovrednem deležu sestavljene iz 
ocene predmeta v 9. razredu in ocene, dosežene pri zaključnem 
preverjanju znanja. 

Prehodni režim ZOsn do šolskega leta 2004/2005 omogoča, da 
učenci v skladu z drugim odstavkom 108. člena ZOsn opravljajo 
zaključno preverjanje znanja prostovoljno. V šolskem letu 2005/ 
2006 bi morali po veljavnem modelu vsi učenci v Republiki Sloveniji 
zaključno preverjanje znanja opravljati obvezno. 

Glede na določila veljavnega ZOsn se združuje ocena iz predmeta 
v 9. razredu z oceno pri zaključnem preverjanju znanja. Na tak 
način zaključno preverjanje znanja vpliva tudi na splošni učni 
uspeh učenca. 

V vseh evropskih šolskih sistemih predstavlja zunanje preverjanje 
znanja pomemben element evalvacije in ugotavljanje kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela ter na tej podlagi usmerjanja 
nadaljnjega razvoja sistema. V večini evropskih držav se 
nacionalno preverjanje znanja ne izvaja po tretjem letu šolanja. 

Nacionalno preverjanje znanja predstavlja informacijo o doseženih 
ciljih in standardih znanj učencem, učiteljem in staršem. Hkrati 
predstavlja možnost vrednotenja znanja učencev na nacionalni 
ravni, in glede na rezultate, možnost ustreznih ukrepov v vzgojno- 
izobraževalnem sistemu. 

Obstoječe zakonske določbe postavljajo zunanje preverjanje 
znanja v funkcijo dodatne informacije o znanju učencev, v 9. 
razredu pa je tudi element, ki je pomemben za zaključek devetletne 
osnovne šole. Ocene zaključnega preverjanja znanja so sestavni 
del ocene v zaključnem spričevalu. 

Ker pomenijo po sedanji ureditvi nacionalni preizkusi znanja 
polovico ocene iz treh predmetov, zahteva ta funkcija predpisano 
izvedbo zaključnega preverjanja znanja, kot so npr.: trije izvedbeni 
roki, institut vpogleda, pritožbe na oceno, izvedba ustnega/ 
praktičnega in pisnega preizkusa znanja, vzpostavljen sistem 
ekspertov, zunanjih ocenjevalcev, predpisan režim izvedbe 
preverjanja, itd. Sprejeti koncept izvedbe se je izvajal v času 
poskusnega in postopnega uvajanja devetletke, ko še ni bila zajeta 
celotna populacija. Na podlagi simulacije logistične izvedbe in 
ocene stroškov, ki jih je pripravil Državni izpitni center, se ocenjuje, 
da zaključnega preverjanja znanja po sedanjem konceptu za 
celotno populacijo ni mogoče izvesti. V letu 2006/2007 je potrebno 
pripraviti in izpeljati nacionalne preizkuse znanja skoraj za vso 
populacijo. 

V času poskusnega in postopnega uvajanja programa devetletke 
se je pokazalo, da so nacionalni preizkusi znanja v funkciji 
obveznega elementa pri zaključku osnovne šole povzročili 
določanje mej za pozitivno oceno glede na rezultate populacije, ki 
je opravljala zaključno preverjanje znanja. To je konkretno 
pomenilo, da so bile nekatere meje za določanje ocene 
pomaknjene navzdol tako, da je že 20 % pravilnih rešitev na 
zaključnem preverjanju znanja zadoščalo za pozitivno oceno. 
Tako oblikovane ocene zato ne morejo nuditi realne slike o znanju 
učencev. 

Pripravljeni predlog ohranja temeljni namen - pridobitev dodatne 
informacije o znanju učencev na nacionalni ravni in s tem možnost 
razvijanja kulture preverjanja in ocenjevanja znanja, evalviranje 
sistema ter zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Predlagani sistem ohranja preverjanje po dveh vzgojno- 

izobraževalnih obdobjih iz treh predmetov, po drugem o 
prostovoljno, po tretjem pa obvezno. Predlog ne predvia 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu prvega obdobja- 
poenostavlja izvedbo zapletenega in časovno neizve..teVza 
postopka ter pomembno zmanjšuje obseg potrebnih sre 0g0£a 
izvedbo nacionalnih preizkusov znanja. Predlog tudi o . nja 
nemoten potek pouka, kar se je v času postopnega 
izkazalo kot problem. Predvsem pa ta predlog ne 
dokončanja 9. razreda in s tem obveznega izobraževanja z 
učenca pri nacionalnih preizkusih znanja. 

2. Cilji, namen in poglavitne rešitve zakona 

Predlagana sprememba 64. člena zakona ohranja naC'°v|ja 
preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega obdobja, 
pa nacionalno preverjanje znanja ob koncu prvega oba 

Zakonske rešitve so usmerjene v spodbujanje kakovostni'J\ ^ 
znanja in v zagotavljanje povratne informacije o do' .janje 
standardih znanja učencem, staršem in šoli ter zag° Ojno- 
možnosti za izvajanje ustreznih ukrepov v 
izobraževalnem sistemu. 

. .. 
Na ta način se preverjajo standardi in cilji, zapisani v ucm eZni 
in ugotavljajo dejanske ravni znanja, ki so jih dosegli P 
učenci. 

učeno®^ ^ 
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje u na 
slovenskega jezika oziroma italijanščine ali madza 
narodno mešanih območjih in matematike ter tujega je 

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobJ3 

učence prostovoljno. 
■m zakOn0'1' 

Ob koncu tretjega obdobja se v skladu s predlagani"' ozir0rra 

znanje učencev preverja iz slovenskega iezik^m0ćjih,iz 

italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih o drtietov 

matematike in tretjega predmeta, ki ga izmed obveznih P ^nja 
8. in 9. razreda določi minister po predhodni pridobi 
pristojnega strokovnega organa. 

obdobja ie za 
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega 
učence obvezno. 

Nacionalno preverjanje znanja se torej ohranja ob konC^speh Pfi 

in tretjega obdobja, vendar po tretjem obdobju Qcene i*1 

nacionalnem preverjanju ni več v funkciji združevanja n0vfl® 
tako ne vpliva več na oceno 9. razreda in na zaključevanj 
šole. 

a zna 

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja 
ob koncu drugega in tretjega obdobja izda minister. 

mbo d ■ 
Sprememba zakona v 64. členu vpliva tudi na spreme .aZna# 
določil ZOsn, ki vsebujejo element zaključnega preverja uSpešn° 
in sicer: uspešno dokončanje 9. razreda (72. elel? zaKljučrl0 

opravljeno zaključno preverjanje znanja (73. o|en.'.' „), dese' 
spričevalo (84. člen), pravica ugovora na oceno (68- <- 
leto izobraževanja (75. člen). ^ 

V skladu s predlaganimi spremembami učenec k°n^a 9g t0in ie 

če ima pozitivne ocene izvseh predmetov 9. razre z oC®n 

omogočeno zaključevanje osnovne šole j 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu lret'e9

aoijaj0 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se uP°za p0*re 

dodatna informacija učencem, staršem in šoli ter 
znanstveno-raziskovalnega dela in za izdelavo ana ■ 
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sPrem 0n'eni sis,em zaključevanja osnovne šole ima za posledico 
®olad ern?° do|očil zakona o zaključnem spričevalu. Osnovna 
tr6tj 

0se^l<e učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 
na. obdobja vpiše v zaključno spričevalo, vendar ne vplivajo 

ene 'n splošni učni uspeh v 9. razredu. 
®tede na ' 
ob l spremenjeno funkcijo nacionalnega preverjanja znanja 
Uani, n°u tre,ie9a obdobja je ustrezno spremenjena določba o a Voru na oceno. 
Možno« h 
V6zan 

ese,ega leta izobraževanja je po obstoječi ureditvi 
meha ^ "a °Prav'ianje zaključnega preverjanja znanja kot 
predl n'*ma za uspešno zaključevanje devetega razreda. Po 
dru« -9u sPrememb ZOsn je nacionalno preverjanje znanja v 
u{enc

Cni fur|kciji, zaradi česar je deseto leto izobraževanja za 
°2irom n'S0 usPe®no opravili zaključnega preverjanja znanja 
Preve 3 29 učence, ki želijo izboljšati uspeh pri zaključnem 1anju znanja, postalo brezpredmetno. 
Pred|0 
so bj|j9,2akona omogoča, da učenci s posebnimi potrebami, ki 
'*°braž 6n' V 0sn0vn0®°'s'<0 izobraževanje po prilagojenih ter Se 

evaln'l1 programih in so izpolnili osnovnošolsko obveznost 
ozirofnnS v programe srednješolskega izobraževanja 
vzgoi a u^enci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni 
obve>n '^breževalni program in so izpolnili osnovnošolsko 
2akona°f' ne 9'ede na določilo prvega odstavka 55. člena tega 
tri ieta
ko nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ 

P'edni ln obdržijo status učenca. To izobraževanje poteka po anem programu. 
Usidadj. 
Z0sn l

6V s prec"aganimi spremembami je potrebna tudi v določilih 
Drjg ' 1 urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov (Evidenca e9a izpitnega centra). 

^'merjalne ureditve 
Qrart- 

in u,,, a sistemi obveznega izobraževanja v evropskih državah 
v skora' "8V zunanjega preverjanja znanja v njih, je razvidno, da 
P|Sa 2nS0tl evroPs^lh državah (pa še v teh, od objave rezultatov 
?Unanio uvaiajo spremembe) izvajajo določene oblike 
Večina Preveriania znanja ob koncu obveznega izobraževanja. 
Preveri evroPskih držav izvaja določene oblike zunanjega 

znanja tudi med trajanjem obveznega izobraževanja, 
Cenjen V'Sn° predvsern od tega, kako je obvezno izobraževanje 
■*Vaiajo P°samezna vzgojno-izobraževalna obdobja). Tako 
'2obraj °'>'''<e zunanjega preverjanja znanja po šestem letu 
UixerTlh

evania v državah kot so: Belgija, Finska, Francija, 
Preverja

Ur9' An9ija/Wales, Malta. Nekatere države zunanje 
lrska, 6k|0 2nanja izvedejo že po petem letu šolanja, kot npr: 
"°loc'6n °tska' švedska. Mnogo manj pa je držav, ki izvajajo 
klanja 6 ot?'ike zunanjega preverjanja znanja že po treh letih 

'ln s'Cer: Malta, Anglija/Wales, Francija. 
Un^nj© 

staršern 
f?reverianje znanja je namenjeno informaciji učencem, 

16 obv' 
ski Politiki o doseženih standardih znanja. Večinoma 

tar je 
n° 'n izvedeno po predpisanih postopkih Tudi v državah, 

^t 9q0/ 
Unanie preverjanje neobvezno, opravlja preverjanje več 

r^uitat° U ncev- Tako visok odstotek gre pripisati dejstvu, da so 
Nmbn??a?ie9a preverjanja znanja praviloma v vseh državah Sr6dnjo tud' 2a VP'S v srednjo šolo (npr. ob vpisu na določeno 
?'2u"ato °'°' 0b omejitvah vpisa). Na Danskem bodo po objavi 
N0 D

V 2003 v prihodnje uvedli obvezno preverjanje. 
16 raziičndnne,ov' ki so vključeni v zunanje preverjanje znanja, 
^vJ^Pr.: Danska: do 6 predmetov - odvisno od potreb za 
finska- i>h'° ^°'0, ^orveška: 3 predmete, Švedska: 3 predmete, 

2<>Zem ,0r Predmetov na nacionalni ravni, Francija: 3 predmete, 
Pfi ierri 

a: do 6 predmetov- odvisno od vpisa v srednjo šolo), 
r nekatere države uvajajo tudi drugačne oblike 

preverjanja, kot npr. projektno nalogo (npr. Danska, Norveška). S 
temi oblikami naj bi laže preverjali določene kompetence, ki naj bi 
jih učenec v obveznem izobraževanju pridobil. Praviloma so v 
zunanje preverjanje znanja vključeni predmeti: materinščina, 
matematika in/ali tuji jezik (v Franciji je tretji predmet državljanska 
vzgoja/geografija/zgodovina). 

Vrsta in število predmetov, pri katerih so organizirani zunanji 
preizkusi znanja (oziroma preizkusi znanja z elementi 
eksternosti), zelo variira, mogoče pa je reči, da predstavljata 
»trdo jedro« materinščina in matematika, zelo pogosto poleg teh 
dveh tudi angleščina (oziroma tuji jezik). Če so preizkusi obvezni, 
so možnosti učencev, da izbirajo med izpitnimi predmeti, relativno 
omejene: učenci lahko bodisi izberejo po svoji želji samo en izpitni 
predmet ali pa lahko izbirajo v sklopu predmetov z določenega 
področja (na primer naravoslovni predmet). Pogosto je možnost 
izbire predmeta znotraj določenega sklopa omejena le na dva 
predmeta (na primer, kemija/fizika, zgodovina/geografija). V 
nekaterih primerih pa se pri zunanjih preizkusih znanja ne preverja 
le znanja v ožjem pomenu, temveč tudi določene kompetence in 
spretnosti (Anglija) ali odnos učencev do predmeta (Finska). 
Prevladuje pisna oblika zunanjih preizkusov znanja, zlasti pri 
jezikih pa tudi ustna. Stopnja eksternosti (merila, ocenjevanja, 
organizacija, sestavljavci nalog, ocenjevalci, izpraševalci) je 
različna; prevladujejo eksterna priprava nalog in standardiziranih 
meril za ocenjevanje ter šolska organizacija in ocenjevanje 
učenčevih učiteljev. 

V večini držav so rezultati doseženi na zunanjem preverjanju 
znanja lahko uporabljeni ob prehodu učencev v srednjo šolo, ne 
sestavljajo pa dela ocene ob zaključku obveznega izobraževanja. 
Zunanje preverjanje znanja postaja del redne prakse v vseh 
evropskih državah predvsem kot informacija o doseženih 
standardih znanja za učence, starše, učitelje in kot podlaga za 
nadaljnje oblikovanje šolske politike. Predstavlja eno 
najpomembnejših oblik evalviranja šolskega sistema, zagotavljanja 
kakovosti šolskega sistema in razvijanja kulture preverjanja. 

4. Ocena finančnih posledic za državni proračun in 
druga javna finančna sredstva 

Predlog sprememb in dopolnitev ZOsn nima dodatnih finančnih 
posledic za proračun. 

Po obstoječi zakonodaji, ki določa potek nacionalnih preizkusov 
znanja, bi po oceni v letu 2009, ko bodo vključene celotne 
generacije osnovnošolcev, izvedba nacionalnih preizkusov v 
okviru Državnega izpitnega centra bremenila državni proračun 
za okoli 500 milijonov SIT. 

Glavnina potrebnih sredstev bi se morala zagotoviti iz državnega 
proračuna že v letu 2006, ko bi bila v preverjanje znanja z 
nacionalnimi preizkusi vključena celotna populacija učencev 
prvega in tretjega obdobja, ter del populacije drugega obdobja. 

Po predlogu sprememb ZOsn, po katerem nacionalnega 
preverjanja znanja ob koncu prvega obdobja ni več, ob koncu 
drugega in tretjega obdobja pa je racionalizirano, bi bili stroški 
izvedbe okvirno manjši za 200 do 230 milijonov SIT. 

Dodatno finančno racionalizacijo bo prispeval tudi zakonski 
predlog o vključitvi Zavoda RS za šolstvo v vsebinsko pripravo 
nacionalnega preverjanja znanja. 

5. Druge posledice uveljavitve zakona 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona nima drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 
71/04) se 64. člen spremeni tako, da se glasi: 

"64. člen 
(nacionalno preverjanje znanja) 

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja 
z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo 
standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: 
nacionalno preverjanje znanja). 

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za 
učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse 
učence obvezno. 

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem 
postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika 
na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika. 

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem 
postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno 
preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega oziroma 
madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike 
in tretjega predmeta. Tretji predmet izmed obveznih predmetov 8. 
in 9. razreda določi minister po predhodni pridobitvi mnenja 
pristojnega strokovnega organa. 

Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne 
morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega 
obdobja, imajo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja 
znanja v naknadnem roku. 

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri 
nacionalnem preverjanju znanja. 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija 
o znanju učencev. 

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja 
izda minister. 

Tretji odstavek tega člena ni obvezen za zasebne šole, ki izvajajo 
programe osnovne šole po posebnih pedagoških načelih." 

2. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
• 

"Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z 
nacionalnim preverjanjem znanja, opravljata Državni izpitni center 
in Zavod Republike Slovenije za šolstvo." 

3. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v 
šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po 
prejemu spričevala oziroma zaključnega spričevala pri ravnatelju 
vložijo obrazložen ugovor. 

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora i n 
komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki m zaP 
v šoli. 

Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu 
šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. O 
komisije je dokončna. 

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka ^ja 
pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega o ^ 
prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh p 
prejemu zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo obra 
ugovor. 

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora 
komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zae" 
v šoli. 

Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka 
nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdo l ^ 
do pisne ali računske napake, se postopek ugotavljanja 
ponovi. Odločitev komisije je dokončna." 

4. člen 

72. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne 
vseh predmetov devetega razreda. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v PoS®^anje 
gram vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo izobra 
na način, kot je določeno s tem programom." 

5. člen 

Črtata se 73. in 74. člen. 

6. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"75. člen bnjrni 
(podaljšanje izobraževanja za učence s p°se 

potrebami) 
oSo)sko 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovn ^ s0 
izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih Pr°9ra

Df0giV10. 
izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo v p 
srednješolskega izobraževanja oziroma učenci s P ^val"1 

potrebami, ki so bili vključeni v posebni vzgojno-iz° ^ glede 
program in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lan* ja\jo'fii° 
na določilo prvega odstavka 55. člena tega zakonain s,atus 
izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in oba 
učenca. 

•|ag°j0 

Izobraževanje za učence, ki so se izobraževali P° P^^, Ki ie 

izobraževalnih programih, se izvaja v skladu s Pr0?r® a mot"'6 

prilagojen vrsti in stopnji primanjkljaja, ovire oziro ^ 
posameznega učenca, za učence, ki so bili vključeni vZgojn°* 
vzgojno-izobraževalni program, pa v skladu s posebni 
izobraževalnim programom." 

poročevalec, št. 18 30 18. 
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člen 

"Osn, 

7. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

izob °-Vna ®°'a 'zc*a uč0ncem. ki zaključijo osnovnošolsko ^zevanje, zaključna spričevala. 

in oa
c
k'iu4no spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda 

Prev 8na splošne9a uspeha ter dosežki učenca pri nacionalnem lanju znanja ob koncu tretjega obdobja. 

Učei 
n8 

<jem' ki so končali prilagojene izobraževalne programe, ki 
obdob

0cai° nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega 
ja, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda in 

6,13 splošnega uspeha. 
Učei 
Se . .w..wv»H KwtfwwlM M.WV>U«.W>UMU rwy,u,,,» 
2 0 . Vključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 

Sn° oceno dosežkov učenca." 

"?em' ki so končali posebni vzgojno-izobraževalni program, 

8. člen 
1 odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 

učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, 

I?.8 'n Priimek učenca ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo r°|stva, 

"Eviđl 

osnovno šolo, na kateri učenec opravlja nacionalno 
preverjanje znanja, ter razred in oddelek, 
šolsko leto, v katerem učenec opravlja nacionalno preverjanje 
znanja, 
seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja nacionalno 
preverjanje znanja, 

- dosežke učenca na nacionalnem preverjanju znanja. 

Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center." 

9. člen 

V prvem odstavku 97. člena se besedilo "zaključnega preverjanja 
znanja" nadomesti z besedilom "nacionalnega preverjanja znanja". 

10. člen 

Črta se drugi odstavek 108. člena. 

KONČNA DOLOČBA 

11. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2005. 

III. OBRAZLOŽITEV 

tlen 

°6<j0 J?a"a sprememba 64. člena določa, da se ob koncu drugega 
iklijJl Zn&nje učencev preverja iz slovenskega jezika ali 

oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih 
insrtjj matematike in tujega jezika. Nacionalno preverjanje 

Po drugem obdobju je za učence prostovoljno. 
°b 'tono, , . s°</9^ " »er/ega obdobja šola po predpisanem postopku v 
%e *nlu z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz 
k/ ga *"e9a jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta, 
Po p obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi minister 
^c/'o,, i ni Pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa. 
0<W„ ° Preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja je za ce Zvezno. 
Sel ki 

00® m S6 zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso %obj 
ele*iti nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega 

'ian; ' 'majo pravico do opravljanja nacionalnega preverjanja 
v triadnem roku. 

%/ffj Vencev pri nacionalnem preverjanju znanja so dodatna 
učencem, staršem in šoli. O dosežkih učenca šola 

. °bv,esf/ starše. 

%ob* nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega 
bn/i*

a Osebne šole, ki izvajajo programe osnovne šole po 
Pedagoških načelih, ni obvezna. 

2. člen 

Z namenom racionalizacije bo poleg Državnega izpitnega centra 
pri pripravi in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja zadolžen 
tudi Zavod RS za šolstvo. Zadolžitev zajema tako vsebinsko 
pripravo, postopek in organizacijo ter druge naloge, povezane z 
nacionalnim preverjanjem znanja. 

3. člen 

Glede na dejstvo, da ocena iz nacionalnega preverjanja znanja 
ob koncu tretjega obdobja ne vpliva več na opravljeno 
osnovnošolsko obveznost, je ugovorni postopek ustrezno 
spremenjen. Ohranja se ugovor na oceno ob koncu pouka v 
šolskem letu. Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob 
koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v 
treh dneh po prejemu spričevala oziroma zaključnega spričevala 
pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. 

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca 
pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja 
prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po 
prejemu zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen 
ugovor. Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora 
imenuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni 
zaposlen v šoli. 
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Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri 
nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja prišlo 
do pisne ali računske napake, se postopek ugotavljanja dosežka 
ponovi. Odločitev komisije je dokončna. 

4. člen 

Predlagana sprememba 72. člena ZOsn uspešno dokončanje 9. 
razreda veže izključno na pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. 
razreda, zato nacionalno preverjanje znanja na uspeh učenca ne 
vpliva več. Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne 
ocene iz vseh predmetov devetega razreda. 

5. člen 

73. člen ZOsn je vezan na uspešno opravljeno zaključno 
preverjanje znanja, zato se črta. 

Določilo 74. člena ZOsn je smiselno vneseno v 1. člen sprememb 
tega zakona, v skladu s katerim imajo učenci ob koncu tretjega 
obdobja pravico do naknadnega roka, če se zaradi bolezni ali 
drugih opravičljivih razlogov niso mogli udeležiti rednega roka. 

6. člen 

Dosedanje določilo 75. člena ZOsn (deseto leto izobraževanja) je 
v osnovi vezano na opravljanje zaključnega preverjanja znanja in 
je predvideno za tiste učence, ki niso uspešno opravili zaključnega 
preverjanja znanja, ter za učence, ki želijo izboljšati uspeh pri 
zaključnem preverjanju. Zaradi zgoraj navedenih sprememb 
zakona je ta institut postal odveč. 

Za učence, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje 
po programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih 
(Steiner, Decroly, Montessori ipd), velja enak postopek 
nacionalnega preverjanja kot za učence, ki končajo 9. razred 
osnovne šole. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko 
izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih, se po 

izpolnjeni osnovnošolski obveznosti zaradi vrste in s 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj pogosto ne morejo v* j .fl 
nadaljnje izobraževanje. V praksi pokazalo, da je P.V^j m 
izobraževanja v osnovni šoli pripomoglo k njihovi lažji vkj 
programe srednjega izobraževanja. 

Učencem s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v po®® ^ 
vzgojno-izobraževalni program in so izpolnili osnovno ^ 
obveznost ter se zaradi vrste in stopnje primanjkljaja 
oziroma motenj ne morejo vključiti v nobeno obliko srednjes ^ 
izobraževanja, se podaljša izobraževanje v osnovni so g_ 
leta in se na ta način zagotovi možnost za prehod v var 
delovne centre. 

7. člen 

Sprememba 84. člena ZOsn ureja vsebino zaključnega 
ki zaradi spremenjene vloge nacionalnega preverjanja z ^gt)i 
vključuje več združevanja ocene. Sprememba 
predvideva, da se v zaključno spričevalo vpišejo učencev ^ 
iz 9. razreda in ocena splošnega uspeha ter dosežki uc 
nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega oboo 

8. in 9. člen 

Sprememba 95. in 97. člena ZOsn pomeni zagotovitev u^gnco 
pravne podlage Državnemu izpitnemu centru v zvezi z 
učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja- 

10. člen 
iii ukin^s 

Prehodni režim v drugem odstavku 108. člena zarao 
zaključnega preverjanja znanja ni več potreben. 

11. člen 
objaVt ^ 

Člen določa, da zakon začne veljati naslednji dan P° j 9. 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se z 
2005. 

poročevalec, št. 18 32 18. marec2°° 



'v-besedilo členov, ki se 
spReminjajo 

64. člen 
(preverjanje znanja ob koncu obdobij) 

koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi 
dotwkUsi znania. s katerimi se preverjajo standardi znanja, eni z učnim načrtom. 
Ob koncu prvega in drugega obdobja je preverjanje znanja iz 

°t>dob~ ods,av'<a za učence prostovoljno, ob koncu tretjega la pa je za vse učence obvezno. 

slove°nCU Prve9a obdobja se preverja znanje učencev iz nskega jezika in matematike. 

si0Vg°"cu dfugega obdobja se preverja znanje učencev iz 

2n, 

u^en. 

®nskega jezika, matematike in tujega jezika. 

ind'6 u?encev °b koncu prvega in drugega obdobja po ^iziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati 
znanja so dodatna informacija o doseženem znanju 

'Cev. 

Ob 
p?ncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v 

Slov, '°vanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz 
obve

enske3a jezika, matematike in tujega jezika ali drugega 
Ztianjg)8^a Preclme,a (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje 

' i®zik oziroma drug obvezni predmet izbere učenec. 
Ne 
členjjtf8 na do'očbe drugega, tretjega in petega odstavka tega 
• ® 2nanje učencev na narodno mešanih območjih preverja: 

koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega 
■ (jjj r°ma madžarskega jezika in matematike, 

koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega 

ob?9 rr,ac'zarske9a jezika, matematike in tujega jezika in koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega 
a madžarskega jezika, matematike in tujega jezika 
a drugega obveznega predmeta. 

"vie9l^n tre'ji odstavek tega člena nista obvezna za zasebne 
hačelih 'Zva'ai° Programe osnovne šole po posebnih pedagoških 

°Z'rom. 
°zirom 

Dru, 

Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na zaključnem 
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma 
napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek ocenjevanja 
ponovi. Ocena komisije je dokončna. 

72. člen 
(uspešno dokončanje devetega razreda) 

Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene iz 
vseh predmetov devetega razreda in uspešno opravi zaključno 
preverjanje znanja. 

Če prilagojeni izobraževalni program ne določa zaključnega 
preverjanja znanja, učenci uspešno končajo izobraževanje po 
teh programih, če imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. 
razreda. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni pro- 
gram vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo izobraževanje 
na način kot je določeno s tem programom. 

73. člen 
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja) 

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je 
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno 
preverjanje znanja. 

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja 
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80 odstotkov točk, 
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri tem predmetu 
pozitivno ocenjen, če: 
- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in 

je vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na 
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali 
je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno 
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem izmed 
teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro. 

Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja 
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov točk, 
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri teh predmetih 
pozitivno ocenjen, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov 
devetega razreda in je vsaj pri dveh izmed obveznih ali izbirnih 
predmetov na koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno 
dobro. 

^ai 
66. člen 

'CiOfJgl a|ne preizkuse znanja pripravi Državni izpitni center. 

2«* 

68. člen 
(ugovor na oceno) 

^"^8rr60 'n s,arži menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v 
^ijen '0tU ali pri zaključnem preverjanju znanja nepravilno 
Obvestj,' s,arš' v treh dneh po prejemu spričevala oziroma 

favn3 ° doseženih ocenah na zaključnem preverjanju znanja atelju vložijo obrazložen ugovor. 

Snaten „ . 
rnisiin lP°zneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje v Šoij ' člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen 

^6 1(0 
SC,siia ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka v 

"°kon{ neustr0zna, učenca ponovno oceni. Ocena komisije 

Osnovna šola učenca obvesti o doseženih ocenah pri zaključnem 
preverjanju znanja. 

Osnovna šola o doseženih ocenah učenca na podlagi drugega in 
tretjega odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge splošne 
srednje šole, če to zahtevajo kot pogoj za vpis. 

t 

74. člen 
(ponovno zaključno preverjanje znanja) 

Učenci imajo pravico do ponovnega zaključnega preverjanja 
znanja. 

75. člen 
(deseto leto izobraževanja) 

Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja, 
se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja vključijo 
v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna šola sama 
ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami. 
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V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki želijo 
izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja, ter učenci s 
posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo osnovnošolsko 
izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje izobraževanje. 

V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi 
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po 
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih (Steiner, 
Decroly, Montessori ipd.). 

84. člen 
(zaključno spričevalo) 

Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko 
izobraževanje, zaključna spričevala. 

V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda; 
ocene pri predmetih, iz katerih je bilo opravljeno zaključno 
preverjanje znanja, pa so v enakovrednem deležu sestavljene iz 
ocene predmeta v 9. razredu in ocene, dosežene pri zaključnem 
preverjanju znanja. 

Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe iz 
drugega odstavka 72. člena, se v zaključno spričevalo vpišejo 
ocene iz 9. razreda. 

Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, 
se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 
z opisno oceno dosežkov učenca. 

95. člen 
(vrsta zbirk podatkov) 

Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov: 

1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih 
starših, 

2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih 
in drugih listinah, 

3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških 
značilnostih učencev, 

4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma 
svetovanje. 

Zbirka podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka obsega: 
- podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj 

in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene 
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost 
in za delo z učencem in 
podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, 
telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna 
sporočila v času, ko je učenec v šoli. 

Zbirka podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega člena obsega 
poleg podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka še podatke o 
napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah. 

Zbirka podatkov iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega 
poleg podatkov iz prve alinee drugega odstavka tega člena še 
podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih 
učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, 
hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja 
telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost 
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v 
submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. 

zbiraj0 

Osebni podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena se 
v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev. 

-iona obseg3 

Zbirka podatkov iz 4. točke prvega odstavka tega cien« .g, 
poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega clen 

družinsko in socialno anamnezo, 
razvojno anamnezo, 
diagnostične postopke, 
postopke strokovne pomoči in ^io, 
strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socia zjr0(na 
zdravstvenih inštitucij, domov, svetovalnih centrov 
vzgojnih posvetovalnic. 

v 
Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši u ^n0 
razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je P 
zavarovati. 

jkot 

   _ __   _   skrivnost d0®1! 
varovati tudi drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posre 
zaradi narave njihovega dela. 

skladu ^ 
Evidenca šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava v 
drugim odstavkom 48. člena tega zakona, obsega: wgi 

podatke o otroku: ime in priimek ter EMŠO, datum 
naslov prebivališča, ter 

- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališč • 
anie zn®11'3. 

Evidenca učencev, ki opravljajo zaključno preverjanj 
vsebuje: . r0jStva, 

ime in priimek učenca in spol, datum, kraj ter drzav^ 
osnovno šolo, na kateri učenec opravlja zaključno 
znanja, in oddelek razreda, verja 
šolsko leto, v katerem učenec opravlja zaključno Pr 

Svetovalni delavci so podatke iz 4. točke dolžni varova'^ 
poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno skrivnos ^ 

znanja, 
seznam predmetov, iz katerih učenec 
preverjanje znanja, 
ocene, dosežene na zaključnem preverjanju znanj 

Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center. 

97. člen 
(namen in uporaba zbirk podatkov) 

' . se zbira'0. 

Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena zflega 

obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe o §0|stv°' 
izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu . jtnernu 
za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu 
centru za izvajanje zaključnega preverjanja znanja. 

I izde|aV' 
Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in Prl objavljati 

statističnih analiz se smejo osebni podatki uporablja" 1 

tako, da identiteta učenca ni razvidna. 

108. člen 
(zaključno preverjanje znanja) 

Učenci, ki so pričeli obiskovati 1. razred osnovne šole n zn3nja 

v šolskem letu 1997/1998, opravljajo zaključno preverja 
v skladu s tem zakonom prostovoljno. ^ 

Učenci, ki bodo pričeli obiskovati 1. razred v šolskem^ 
1999, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanj 
s tem zakonom. 
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EVa'O3' 011"°3-9/2005 
Dat^ "3311-°012 

®Uni: 9.3 2005 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

^Uiasr 

2ak< 
ISjL&redlooa akta: 

0n 0 spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

^^flost predloga akta z določbami "Evropskega 
^-ažtUna_Q pridružitvi" 

Izvedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
Se nanašajo na predloženo gradivo: 

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

Ne 

b) v 
kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 

težnosti izpolnjene: 

/ 

Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

Naasiss =PSgt predloga akta s predpisi ES 
a> Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

;aio na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti "anaši 
U8klai " "" '"TO,W" """ ' — ~-l—' ,aieno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 
An • 

'e Predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

^a*'°9i za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

Ne 

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

/ 

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Darja Lendero Kos 
UNIV. DIPL. PRAV> 

Podpis ministra 

dr. Milan ZVER 
MINISTER 
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Ujetje; 

Poštna številka: 

avčna številka:. 

NAf,OČAM IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
uatum: 

His 

<afOi 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

^fiC0 Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
A 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

J6nai '2v°Ca Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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