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ZADEVA: Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, 
policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev 
kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (EVA 2021-2030-
0016) – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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 ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju 
državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in 
pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in jo 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                mag. Janja Garvas Hočevar 
           v.d. generalnega sekretarja vlade

Priloga:

 predlog sklepa vlade 
 predlog uredbe.

Prejmejo:
 Ministrstvo za pravosodje, 
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Služba Vlade Republike Slovenije 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. Lilijana KOZLOVIČ, ministrica za pravosodje
- g. Matic ZUPAN, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje
- g. Zlatko RATEJ, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje
- mag. Nina KOŽELJ, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, 
Ministrstvo za pravosodje
- mag. Robert GOLOBINEK, vodja Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo 
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za pravosodje  
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:
V skladu z Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov 
in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih 
preiskovalnih skupin usmeritve oziroma navodila in predloge policistu za zbiranje obvestil in dokazov 
v predkazenskem postopku državni tožilec podaja zaradi ugotavljanja dejstev, ki so pomembna za 
odločitev glede kazenskega pregona. Navodila so za policista obvezujoča, pri njihovem izvrševanju 
pa je strokovno avtonomen v okviru pravil kriminalistične taktike, tehnike in metodike. Obveščanje s 
strani policista in usmerjanje s strani državnega tožilca je zaradi narave stvari lahko ustno ali pisno. 
V primeru ustnega usmerjanja pa se zaradi zagotavljanja sledljivosti pravočasnosti in vsebinskega 
upoštevanja tožilskih usmeritev s strani policista veljavna ureditev v tretjem odstavku 12. člena 
uredbe dopolnjuje tako, da lahko policist po prejetih ustnih usmeritvah z obrazloženo pisno zahtevo, 
v kateri pojasni tudi okoliščine primera, od državnega tožilca zahteva tudi naknaden pisni zapis 
podanih ustnih usmeritev. Predviden je tudi rok za sestavo uradnega zaznamka. Naknadna pisna 
zahteva je predvidena kot izjema, glede na okoliščine posameznega primera, če ustne usmeritve 
niso na drug način zabeležene s tehničnimi sredstvi.

Veljavna uredba v 14. členu določa, da je potrebno v primeru hujših kršitev ali večkratnega 
ponavljanja kršitev določb te uredbe s strani policistov obvestiti generalnega direktorja policije, ki 
poskrbi za ravnanje v skladu s to uredbo. Dodatno pa se določa, da generalni direktor policije o 
ukrepih na podlagi teh obvestil enkrat letno obvesti Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za 
pravosodje. Dodatno obveščanje je predvideno zaradi ugotavljanja morebitnih sistemskih 
pomanjkljivosti zaradi katerih prihaja do ponavljanja kršitev uredbe ali ugotavljanja potrebe po 
normativnih spremembeh.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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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:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog uredbe nima finančnih posledic za državni proračun, niti za druga javna finančna sredstva.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

mag. Lilijana KOZLOVIČ 
                                         ministrica  
                                  

Priloge:
predlog sklepa vlade
predlog uredbe
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 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 ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju 
državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in 
pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in 
jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

              mag. Janja Garvas Hočevar
           v.d. generalnega sekretarja vlade

Priloga:

 predlog uredbe.

Prejmejo:
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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PRILOGA 3 (jedro gradiva)      PREDLOG
(EVA 2021-2030-0016)

Na podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. 
US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US 
in 200/20) in 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) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O  
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih 

pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih 
dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

1. člen

V Uredbi o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in 
institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in 
skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10) se v 12. členu tretji odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(3) Če so navodila in predlogi ustni in niso zabeleženi na drug način s tehničnimi sredstvi (na 
primer s snemanjem pogovora), državni tožilec na obrazloženo pisno zahtevo policista o tem 
sestavi uradni zaznamek in ga najkasneje v 48 urah po prejemu zahteve pošlje policiji.«.

2. člen

V 14. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Generalni direktor policije o ukrepih na podlagi obvestil iz prejšnjega odstavka enkrat letno 
obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

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

Št. 
Ljubljana, 
EVA 2021--2030-0016
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih 
organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju 
specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin usmeritve oziroma navodila in predloge policistu 
za zbiranje obvestil in dokazov v predkazenskem postopku državni tožilec podaja zaradi 
ugotavljanja dejstev, ki so pomembna za odločitev glede kazenskega pregona. Navodila so za 
policista obvezujoča, pri njihovem izvrševanju pa je strokovno avtonomen v okviru pravil 
kriminalistične taktike, tehnike in metodike. Obveščanje s strani policista in usmerjanje s strani 
državnega tožilca je zaradi narave stvari lahko ustno ali pisno. V primeru ustnega usmerjanja pa 
se zaradi zagotavljanja sledljivosti pravočasnosti in vsebinskega upoštevanja tožilskih usmeritev 
s strani policista veljavna ureditev v tretjem odstavku 12. člena uredbe dopolnjuje tako, da lahko 
policist po prejetih ustnih usmeritvah z obrazloženo pisno zahtevo, v kateri pojasni tudi 
okoliščine primera, od državnega tožilca zahteva tudi naknaden pisni zapis podanih ustnih 
usmeritev. Predviden je tudi rok za sestavo uradnega zaznamka. Naknadna pisna zahteva je 
predvidena kot izjema, glede na okoliščine posameznega primera, če ustne usmeritve niso na 
drug način zabeležene s tehničnimi sredstvi.

Veljavna uredba v 14. členu določa, da je potrebno v primeru hujših kršitev ali večkratnega 
ponavljanja kršitev določb te uredbe s strani policistov obvestiti generalnega direktorja policije, 
ki poskrbi za ravnanje v skladu s to uredbo. Dodatno pa se določa, da generalni direktor policije 
o ukrepih na podlagi teh obvestil enkrat letno obvesti Ministrstvo za notranje zadeve in 
Ministrstvo za pravosodje. Dodatno obveščanje je predvideno zaradi ugotavljanja morebitnih 
sistemskih pomanjkljivosti zaradi katerih prihaja do ponavljanja kršitev uredbe ali ugotavljanja 
potrebe po normativnih spremembeh.

  



8

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:

12. člen

(1) Navodila in predloge za zbiranje obvestil in dokazov v predkazenskem postopku državni 
tožilec podaja zaradi ugotavljanja dejstev, ki so pomembna za odločitev glede 
kazenskega pregona. Navodila so za policista obvezujoča, pri njihovem izvrševanju pa 
je strokovno avtonomen v okviru pravil kriminalistične taktike, tehnike in metodike.

(2) Navodila in predlogi lahko vsebujejo podrobnejšo opredelitev ukrepov, s katerimi naj se 
zberejo obvestila in dokazi, ter rok, v katerem mora policija državnega tožilca obvestiti o 
delu, opravljenem na podlagi njegovih navodil in predlogov.

(3) Če so navodila in predlogi ustni, državni tožilec na zahtevo policista o tem sestavi uradni 
zaznamek in ga posreduje policiji.

14. člen

(1) O ravnanju v nasprotju z navodili iz 12. člena te uredbe državni tožilec obvesti vodjo 
okrožnega državnega tožilstva oziroma vodjo Skupine državnih tožilcev za pregon 
organiziranega kriminala, ta pa vodjo enote policije, ki zadevo obravnava, da ustrezno 
ukrepa.

(2) V primeru hujših kršitev ali večkratnega ponavljanja kršitev določb te uredbe s strani 
policistov je potrebno obvestiti generalnega direktorja policije, ki poskrbi za ravnanje v 
skladu s to uredbo.
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