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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti in jo 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Služba Vlade RS za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
S to uredbo se za izvajanje drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o organiziranosti in delu v 
policiji, upoštevajoč 4. in 5. člen Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ z dne 30. novembra 2009 o 
akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, določata obvezna 
akreditacija Nacionalnega forenzičnega laboratorija in priznavanje rezultatov akreditiranih izvajalcev 
laboratorijskih dejavnosti iz drugih držav članic Evropske unije.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE



Evropske unije
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e d n j a  podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE,
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE,
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo objavljeno, ker gre za ureditev akreditacije Nacionalnega forenzičnega laboratorija na 
podlagi EU-predpisov in nacionalnih predpisov. Sodelovanje javnosti ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Boštjan Poklukar
minister



Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti in jo objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Služba Vlade RS za zakonodajo.



PRILOGA
PREDLOG

(EVA 2018-1711-0024)

Za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji 
(Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo
 o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti 

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2009/905/PNZ z dne 30. novembra 2009 o 
akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (UL L št. 322 z dne 
9. 12. 2009, str. 14), določata obvezna akreditacija Nacionalnega forenzičnega laboratorija in 
priznavanje rezultatov akreditiranih izvajalcev laboratorijskih dejavnosti iz drugih držav članic Evropske 
unije. 

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. »laboratorijska dejavnost« so vsi ukrepi, sprejeti v laboratoriju pri lokalizaciji in pridobivanju 
sledi na predmetih ter pri pripravi, analizi in interpretaciji forenzičnih dokazov zaradi priprave 
izvedenskega mnenja ali izmenjave forenzičnih dokazov;

2. »rezultati laboratorijskih dejavnosti« so vse analitične ugotovitve in z njimi neposredno 
povezane interpretacije laboratorijskih dejavnosti;

3. »nacionalni akreditacijski organ« je organ v Republiki Sloveniji, ki podeljuje akreditacijo v 
skladu s pooblastili, ki mu jih je dodelila Republika Slovenija v skladu z Uredbo (ES) št. 
765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za 
akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 
339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30);

4. »profil DNK« je črkovna ali številčna koda, ki pomeni niz razločevalnih značilnosti 
nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNK, tj. posebno molekularno strukturo 
različnih področij DNK (lokusov);

5. »daktiloskopski podatki« so prstni odtisi, sledi prstnih odtisov, odtisi dlani, sledi odtisov dlani in 
vzorci takšnih podob.

3. člen
(akreditacija)

Nacionalni forenzični laboratorij mora biti za opravljanje laboratorijskih forenzičnih dejavnosti, katerih 
rezultat so profili DNK in daktiloskopski podatki, akreditiran pri nacionalnem akreditacijskem organu v 
skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. 

4. člen
(priznavanje rezultatov)

Policija pri izvajanju laboratorijskih forenzičnih dejavnosti iz prejšnjega člena priznava rezultate profilov 
DNK in daktiloskopskih podatkov akreditiranih izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo 
laboratorijske dejavnosti v drugih državah članicah Evropske unije, za enako zanesljive kot rezultate 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kot izvajalca forenzičnih dejavnosti, ki opravlja laboratorijske 
dejavnosti in je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. 



KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-10/2019
Ljubljana, dne
EVA 2018-1711-0024

  Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Podlaga za izdajo uredbe je prvi odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17). S to uredbo se za izvajanje drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji, upoštevajoč 4. in 5. člen Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ z dne 
30. novembra 2009 o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske
dejavnosti, določata obvezna akreditacija Nacionalnega forenzičnega laboratorija in priznavanje 
rezultatov akreditiranih izvajalcev laboratorijskih dejavnosti iz drugih držav članic Evropske unije. 

2. Rok za izdajo uredbe

Rok za izdajo uredbe je po Programu dela vlade 30. junij 2019.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša vsebina 4. in 5. člena Okvirnega sklepa 
Sveta 2009/905/PNZ z dne 30. novembra 2009 o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki 
opravljajo laboratorijske dejavnosti.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu uredbe

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu 

Ta člen določa vsebino uredbe in pojasnjuje, zakaj se uredba izdaja.

K 2. členu 

Obrazložen je pomen izrazov, ki so uporabljeni v uredbi.

K 3. členu 

Pojasnjeno je, kakšno akreditacijo mora imeti Nacionalni forenzični laboratorij.

K 4. členu

Pojasnjeno je, katere rezultate priznava Nacionalni forenzični laboratorij pri izvajanju dejavnosti za 
potrebe policije.

K 5. členu 

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