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Zadeva: Popravek gradiva št. 2

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:

Ministrstvo za obrambo,
  Ministrstvo za pravosodje in javno upravo – delno,
  Službe Vlade RS za zakonodajo - delno.    

Na podlagi ponovnega celovitega pregleda zakona in presoji posledic so bili črtani  50., 51., 
52., 53., 54. člen, ki so urejali imenovanje in razrešitev direktorjev policijskih uprav in 
komandirjev območnih policijskih postaj ter 79. člen, ki je urejal povečan obseg dela za 
delo v operativnih delovnih skupinah. Posledično so bili črtani tudi 115., 116., 117. in 118. 
člen prehodnih in končnih določb. Členi od 50. dalje so preštevilčeni.

3. Obrazložitev:
  

Ministrstvo za obrambo je podalo pripombo k drugem odstavku 19. in 113. (v novem 
predlogu 107. člen) členu. 
Pripombi smo upoštevali.

Drugi odstavek 19. člena smo spremenili tako, da se sedaj glasi: 

»2) Nacionalni forenzični laboratorij izvaja forenzična in laboratorijska raziskovanja in 
opravlja forenzične preiskave ter podaja poročila o preiskavi in izvedenska mnenja za 
potrebe policije, državnega tožilstva, sodišč in drugih državnih organov.

Drugi odstavek 107. člena smo črtali.
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Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je podalo pripombo na 11. stran Uvoda
gradiva, ki smo jo upoštevali. Pojasnjujemo, da smo četrti odstavek Uvoda črtali, ker je 
temeljni cilj zakona pojasnjen v točki 2.1. Cilji.

Služba Vlade RS za zakonodajo (SVZ) je 
- v 22. členu smo besede "Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala" 
nadomestili z besedami "Specializirano državno tožilstvo".
- v 63. (v novem predlogu 58. člen) členu smo številki 103. in 104. nadomestili s številko 96.
- v tretjem odstavku 119. (v novem predlogu 109. člen) člena smo besedi "določena 
zahtevnost" nadomestili z besedami " zahtevana višja strokovna izobrazba".
- v 124. (v novem predlogu 114. člen) členu smo izbrisali zadnjo alinejo. Pravilnik o posesti 
in nošenju službenega orožja bo razveljavil Zakon o nalogah in pooblastilih policije.

Druge spremembe
- v 17. členu smo besedo "pojasnila" nadomestili z besedo "pravila".
- v 57. členu (prej 62. člen) smo besede "o javnih uslužbencih" nadomestili z besedilom " ki 
urejajo sistem javnih uslužbencev".
- v prvem odstavku 78. člena  (prej 84. člen)  smo črtali besedilo "iz prvega odstavka 
prejšnjega člena".
- v 79. členu (prej 85. člen)  smo besedilo "zakona, ki ureja plače javnih uslužbencev" 
nadomestili z besedilom "Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09-
UPB13, 8/10-Odl.US, 13/10, 16/10-Odl.US, 50/10- Odl.US, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 
107/10, 35/11, 110/11-ZDIU12, 27/12-Odl.US, 40/12-ZUJF)".
- drugi odstavek 115. člena (prej 125. člen))smo spremenili tako, da smo rok za uskladitev 
Akta o organizaciji in sistemizaciji podaljšali na pet let.

S spoštovanjem,

Dr. Vinko Gorenak
        Minister

Priloga:
- čistopis besedila

Vročiti:
- naslovniku – po e-pošti
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