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Zadeva: Popravek gradiva št. 3

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša popravek:

Predlog Zakona o organiziranosti in delu v policiji (EVA 2012-1711- 0007).

2. Navedba ministrstev oz. vladnih služb, s katerimi je bila uskladitev dosežena:

Na podlagi ponovnega celovitega pregleda zakona in presoje posledic so bili dopolnjeni 21.
člen (Nacionalni preiskovalni urad), 22. člen (prevzem preiskave) in 48. člen (imenovanje in 
razrešitev generalnega direktorja policije), dodan pa je bil nov 50. člen, ki ureja imenovanje 
in razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Členi od 50.  dal je  so 
preštevilčeni.

3. Obrazložitev:
  

V 21. členu smo v drugem odstavku na koncu prvega stavka dodali nov stavek, ki se glasi:

"Pri izvajanju svojih nalog je avtonomen."

Za drugim odstavkom smo dodali nov tretji odstavek, ki se glasi:

"3) Nacionalni preiskovalni urad vodi direktor oziroma direktorica Nacionalnega 
preiskovalnega urada (v nadaljnjem besedilu: direktor Nacionalnega preiskovalnega 
urada)."

Zaradi specifike dela Nacionalnega preiskovalnega urada na področju hudega 
gospodarskega in organiziranega kriminala ter korupcije, je potrebno še posebej poudariti 
avtonomijo NPU ter opredeliti, kdo bo v NPU izvajal vodstvene naloge, to je direktor NPU. 

Prvi odstavek 22. člena smo spremenili tako, da se sedaj glasi:
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"1) Z internim aktom, ki ga na predlog direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, 
sprejme generalni direktor policije, se določi katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo 
prevzel Nacionalni preiskovalni urad."

Sprejem internega akta je ob upoštevanju izrecno določene avtonomije NPU vezan na 
predhodni predlog direktorja NPU.

V 48. členu smo v prvem odstavku na koncu prvega stavka dodali nov stavek, ki se glasi:

"Za postopek se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev."

Zaradi transparentnosti postopka imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije je 
določen postopek kot izhaja iz zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev v delu, ki se 
nanaša na imenovanje predstojnikov organa v sestavi, kar generalni direktor policije tudi je.

Za 49. členom smo dodali nov 50. člen, ki se glasi:

"50. člen
(imenovanje in razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada)

Direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in razrešuje generalni direktor 
policije. Za postopek se uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, ki urejajo 
imenovanje in razrešitev direktorja organa v sestavi."

Zaradi transparentnosti postopka imenovanja in razrešitve direktorja Nacionalnega 
preiskovalnega urada kot specializirane kriminalistične preiskovalne enote je predviden 
postopek imenovanja in razrešitve kot izhaja iz zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev 
v delu, ki se nanaša na imenovanje in razrešitev direktorja organa v sestavi. Ker je NPU 
kljub avtonomnosti še vedno notranja organizacijska enota v Generalni policijske upravi, 
direktorja NPU imenuje in razrešuje generalni direktor policije.

S spoštovanjem,

Dr. Vinko Gorenak
        Minister

Priloga:
- čistopis besedila

Vročiti:
- naslovniku – po e-pošti
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