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Spostovani,

pi opravijanj! sioitev s podroaja ripravrih zadev prometa ugotavljamo. da bi bilo potrebno doloie.e
zakonske doloibe v Zakoa! c voznikih ln Zakonu o motornih vozih\ dopolniti in spremeniti iako, Ca br
odstranili all zmanjSali adritistrativne ovire za njihovo izvajarije in hk€ti zagotovili udinkovitejio
izr,edbo zako.skih doloab, kar bi prispevalo iudi k vedjl va.nosti v cestnem promelu. S pre.ovo
zakonodale v letu 2010, z u.ejanjem evidenc voznikov in vozil smo dosegli napredek. ki ga je po
naaem mnenju potrebno die nadalje nadgrajevali.

Nadgrajevanje evidenc nam je omogoailo boljse izvaianje sprejete zakonodaje. V dveh letih od njene
prerove pa ugotavljamo, da morajo dolodene zakonske dolodbe slediti tudi informacilskl nadgfadnii in
da lahko odpravimo dolodene postopke. kl ptedslavljajo oviro prl izvrsevanju zakona.

Z zakoni smo dolo6ili obveznosti lako za voznike, kot za lastnike oz uporebn:ke vozil. upodievale
takrat veiavne slstgmske zakone, ki so se spremenili, zato r.orata oba malerialna predp:sa tem
spfemembam 9leditr.

V nadaljevanju smo se osredoto;ili n! .asledrje izboljsave:

na podrodiu Zakona o motornih vozilih {ZMV):'1. Urediti izvedbo osebne idenlifikacre:aslnlka vozila za paimere. ko lastnik osebno ne more na
okence regist.acijs,(e organizaeije (33.dlen zakona)

2. UainkovitejSe izvedba postopkov odjave vozil v primerih, ko lsstnikl vozil svojih obveznosli ne
opravijo v zakonskem foku: lvedba obvestila - opozorila siranke o posledicah pred iziekam
roka in s tern ukinitev pozivarja slranke v naknadnem 15 dnevnem roku; v primeru neizpoinilve
obveznosti pa takojsnja odjava vozila po ufadnidoE.osti in zaaelek prekdkovnega postopka -
izdaja plaailnega naloga (40.alen zakona).

3. Vspostavltev evidence o prekrskovnih postopkih s pod.oaja izvaianja zlvlv, ki se vrdto pfl
Lrpravnih enotah v obslojeeem .egist& motomih vozil, od koder se iudi zajemajo pod:tkl za
vodenje postopkovi lako nadgrajena evidenca bi nadomestila sedanjo dodatno elidenco o
izvajanjLr prekrskovnih postopkov, kijo sicer predpislje Zakon o prekrakih in kiv praksl pomeri
podvojevanje spremljanja podatkov in evidenc-

4. Formalizirati zakonsko podlago upfavnim enotam za posredovanje osebnih podalkov lastnlkov
vozil iz l\,,:RVL upravidencem, ki izkaZejo paavni interes (62. 6len zakona).

na pod.oaju Zako.a o voznikih {ZVoz):
5 Po rzoru pfek.Skovnih posiopkov po ZakonLr o motornih vozilh prcdlagano. d? se dolodi

pristolnost upaavnih enol za vodenje postopkoi prelaskov za dolodena ravnania voznlkov ali
opLrstjlve zakonsko predpisanih ravnanj, ki iih je ftod zaznati v rad. evidenci regist.a voznikov
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6. Prellbgamo, da se zakon dopolni z obveznostjo, da moTa imetn;k voznlskega dovoljenja,

7 .

8.

L

iinandnih Lrdinkor se je izkazalo, da je organizaciia :C v okviru upfavnih enot finandno najbolj
udinkovita krtdldalofi 2a voznike pa omogoia izvedbo slorilve vse na enem mes:u. Skrb za
strokovro usposobljenostjo ln nadzof naj izvala ministrctvo. Pfav tako predlaga.nc, da se
evidenca voznjkov lpo vseblni osebnih podalkov pdmediiva z evidenco izdanih osebnlh izkaznlc
in potnih llstov, saj je vozniiko dovoljenje tudl ldenfikacijski dokument) oiran: na ministrstvu, kl
je p.lsicjno za pfomet, ne pa da z njim upravlja agencija alidifekcta.

12. Nadgiadnja registra voznikov z evidenco izpitnih cenlrov - prolektje bilzaslavljen:e v letu 2012
in bi moral bit iv zakl juanifazi

kateremu se spfemenijo pogoji, na podlagi katerih je pridobilvoznisko dovoijenie, v roku 30 dni
od nastanka sprernernbe to p.lglaslti pri upravni enoti (prvi odsiavek 59.dlena zakona).
V poslopku zamenjave tujega vozniSkega dovolienia za sloveasko prcdlagamo odpravo
obveznega dokazovanja najmanj Sestmesednega neprekinjenega bivanja osebe v tuji dr2avi, v
katerlje bilo pr:dobljeno tuje voznisko dovoljenje (6rtanje 7. odstavka 61.alena ZVoz).
Uvedba neposredflega vnosa podatkov o izdanih zdravniskih spridevalih v evidenco kandidatov
za voznike in evidea6o voznikov s skani pooblasdenih zdravslvenih lzvaialcev, ki bo
nadornestrlo sedanje podiljanja listin po posti in vnaianja (paepisovania) podatkov na upravnih
enoiah. Smiselno enaka pripomba velja za vse ostale organe - sodi56a, izpitni ceniri, ..
{dopolnitev 64 dlena)
Uvedba pristojnosti izdaje fiednarodnih vozniskih dovolienj tudi za t-lpaavne enote in povezava
sedanjih izdajateljev z fegisifofi izdanih vozniakih dovolienj. kaf bi zagotovilo pregled nad vsemr
izdanimi vozniSkim dovoljerjl posadreznrka.
Povezava registra voztikoi/ z bazo e-fotografij, ki se upcfabljajo pri izdaji osebnih izkaznic ia
polnih lislov.
Prenos izpitnih cenho" (,C) z AVP nazaj na Lrpfavne enoie: Ze v fazi prenosa pri projekciil

10 .

1 1 .

'14.
Dopolnitev zakona za izvajanje dodatnih sankcijza voznike krsiteljev povratnike.
Za izboljSanje prometne varnosti pa predlagamo ustanovitev projektne delovne skupine,
sesravljene iz strokovnih poznavalcev podroaja

zakon o moto ih vozilih lzMV)

K todki 1:
VZakonu o motofnih vozi l ih je potrebno dopolr i l i  in spremenit i  33.alenvdelu,ki bi dolodal doaialrc
rao:nost oziroma la:io paeveilev idenlitele fiziine osebe, ki na primer iz zdravstveail'l razlogov ne
more uredilizadeve aa registracijski organlzacii: :r se zaraditega identifikacija opravi tudi na nadin:

)V kolikor je brla ugctovitev identitete fizidne osebe prevelena s postopkom oveftlve podpisa
fizidne osebe in iisti.ra vsebuie vse podalke! ki se sicer preverjaio pfi :dentifikaciji pri
registracijek: org.rizacrji, se s iem smatra, da je idena:teta fizidne osebe !|gotovliena-(

K toi*i 2:
Predlsgamo da se drugi odsiavek 40. 6lena ZIIV dopolniti z dolodbo, da ie iasinik oz. upofabnik
vozib dolzan odjaviti vozilo in izfoditi registrske tablice najkasneje v 30 dneh od nastanka dogodka
zaradi katefega so rastopili pogoji za uvedbo postopka o p.ek.sku ln izrek g'obe; sedmi odstavek
istega dlena pa se v celoti spfemeni tako. da se odpravi dosedania obveznost osebnega obvesaanla
po poleku 30 dnevnega roka, s?j je la doloaba Z[,4V v nasprol]u z Zakonom o prekrskih Predlagar.o,
da se v ZMV doloai, da je upfavna eroia d3lZna lakol po naslanku pogojev za odjavo na io dolzi.
skrbnost - otlveznosi opozofili lastnika oz. r..rpo.ab.liia vozila, s tem da ga opozofi tudi na dan izteka
tega rola in na predpisano globo, ki mLi bo izredena po poteku ]e tega.

Prav takc le l.1.ebno sprernen:ti dolodbo za odvzem regsirskrh tablc po poob asCenlh ofganih oz.
policislih. F..dlagamo, da se opusli sedanje posllianje obvestila za vsako vozilo posebej policijskl
posiaii, kot neke vrsle nalog za odvzem tablic Pollcijske post4e naj podaik€ vo:illh. kjer lastnikl
ozirorra uporabniki niso izrodil; fegistfskih tablic in lim je bila zaradi tega izredena globa pfidobivajo iz
registra MRVL, sal sistem lahko samostojno obliklje podatkovno bazo leh podatkov. Dodatno
menimo, da je potfebno z ZMV nadalje doloiiti, da lahko policisti s soglasjeu, lasinlka oz. uporabnlka
vozila odvzamelo registfske tbblice tudi aa nejavni povrsini, za kar po sedanji ufediivi nirnaio zakonske
podlage. Na ta nadin bi bilo izvajanje zakona !dinkovitej6e-

Na Sekciji za promet, ki deluje v sestavi zdruzenja upravnth d;lavcev Slovenije, smo dne 21. 6
2012 v Maribofu obravnavali problematiko na podrc6ju upravnih zadev prometa in se dogovodli, da



zakonodajalcu predlagamo spremembo nekaterih dlenov Zakona o motornih vozilih (v nadaljevanju
ZNIV), saj se je v praksi izkazalo, da so te nujno potrebne zaradi zmanj6anja stro6kov in zaradi
odprave administrativnih ovir pfi izvajanju doloeb 33. in 40. dlena zakona. Prav tako pa ugotavljamo,
da je Zakon o prek*ki:r sislemski zakon, podrodrl zakoni !a morajo bit z ajirn uskajenl, kaf
dosedanja dolodba 40. dlena Zl\4V, ki doloda dodatni lSdnevni rokza izpolnitev obveznosti, ko je
prekrsek dejansko:e nastal, ne zagotavlja.

Predlagana sprememba 40. dlena Zl\4V pomeni, da se obvestila lastnikom motornih vozil takoj po
poteku registracije oziroma dogodka iz drugega odstavka 40.dlena, ki ga zazna uradna oseba upravne
enote najkasneje v roku tfeh dni vsem lastnikom oz- uporabnikom vozila, katerih vozila so odsvojena,
jim je potekla veljavnost prometnega dovoljenja, jim je prenehala veljati zavarovalna pogodba, se je
odpravilo potrdilo o skladnosti in je p Slo do spremernbe upofabnika. Obvestila iz IMRVL vozila
izpisujejo upravne enote dnevno, prav tako pa ra6. sistem po izteku 30 dnevnega roka, za katefega
predlagamo naj bo enak za vse dolznosti po zakonu, vozila po izteku roka, torej na 31 dan postavi v
status >v postopku/potek obvestila<. Navedeni status paje podlaga za uvedbo postopka o prekrsku
in izdajo pla6ilnega naloga. Za izvedbo naloge iz MRvl-vozila ne bi nastali shoSki, saj sistern tako Ze
obdeluje podatke pod drugaanim imenom postopka.

S posiijanjem obvestil lastnikom vozil z navadno posto (stroski posiljanja 0,27 evra p; obvestilu) bi
prlvadevali pri sredstvih in easu za izvedbo odjave vozil po uradni dolznosti in pfekrskovnega
postopka oz. naloge iz 78. alena zakona (prekrskovni organ za krsitve zaznane iz evidence vozil) brez
da bi posegali v pravice lastnikov vozil pred zakonom.

Zaradi navedenega predlagamo, da se 40. dlen Zl\4V spremeni, tako da se glasi:

40. dlen
(odjava vozilr)

>(1) Lastnlk registf iranega vozila lahko kadaf kol iodjavi vozi lo prl reglslrac|]skiorganizacij i  in hkratl
z odjavo izroii reglskske tab;rce

(2) Lasinik fegistdranega vozila mora odjaviti vozilo p,i reglstracljski organizacrji in hkr3li z odjavo
z'oc l i  ' - .9 

"""1e iab'ce d,e

1. je vozi lo uaideno;

2. je vozilo odsvojeno;

3. bo vozil. regist .ano v tujin: zafadi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;

4. ie vozilc Lrkfadeno:

5. je vetavnost prometnega dovoljenja potekla pred vea kol30 dnevi ali pfed ved kot leiofi dnjza
mopede, motorna kolesa, motoma lrikolesa, lahka Stirikolesa Siifikolesa, bivalna voulla, bivalne
Drikloonike le. sia.odobnike. al i

6. je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljaii zavarovalna pogodbe, ker ni blla
obnovljena ali ni bila poravnara letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;

7. je v pimeru iz petega odstavka 29. ebna tega zakona uporabnik prcklical dano saglasje in
lastnik ni inenoval novega uporabnika ali

8. je bilo potrdila o skladnosti alisoglasje k rcgistacijiza to vozilo odpravljeno.

(3) V primerih iz 1., 2., 3., 7. in 8. todke drugega odstavka tega dlena mora lastnik registri€no vozilo
odjaviti in izroditi registrske tablice v 30 dreh po nastanku dogodka. V primerih iz 4. todke mo|a lastnik
registrirano vozilo odjaviti v 15 dneh po ugotovitvi kraje vozila.<.

(4) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izroditi, de so pogresane, ae je bilo vozilo ukradeno, de so
bile zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako ali ae je bilo vozilo odsvojeno in hkrati z istimi
registrskimi tablicami fegistrirano na novega lastnika.

(5) Odjava vozila ob spremembi lastnistva je mogoda le ob istodasnem vpisu novega lastnika vozila v
evrdenco

6|ee+ri+re€os€-i€sh ila-€ovils6tr]k-is16c€sno-vozila-'€+egi.s+tre+asv€le 1Frffrefa+
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(6) Reglsiracijska organlzactja hmni izroaene reglstrske iabllce 30 drl od dneva ,ztoatfue tazer za
iovorni, vleeira in prlktopnd vozlla, aviobuse, mopede, motorna koleBa, molorna trikolesa, lahka
sti.ikolesa, stirikolesa, bivalna vozila, bivalne pfiklopnike' traktorje in -traktorske priklopnike, ter
sla.odobnike, ki se haantjo eno lelo od dneva lzrodllve. ee v tem roku s temi fegist.skimi iablicaml ni
registriiano isto tczilo, se izroeene reg isirske :abllce unidiio.

>(7) U4avna enota, na obmoiju katere ima lastnik vozita stalno Nebivalisie ozimma sedez aI
zLtasio preaivatiste, de v Repibliki slaveniii nima stalnega prebivali'ta, takoj ko zazna v evidenci
vozi! situacijo iz drugega odstavka tega ilena, z obvestilom opozori lastnika vozila, na dolzno
ravnanje po)akonu, la opozori na clan poteka roka za izvr'itev obveznosti in visino predpisane globe

za krsitev.

Ce lastnik ozirona uporabnik vozila v zakonsko danem rcku ne izpolni obveznoati, upravna enota po

uradni dolznosli vozilo adjavi iz prcmeta n izrete globo po lem zakonu

Podatke o motomih in priklopnih vozil odjavlienih po uradni dolZnosti policiiske postajq povzemajo iz

evidence motomih vo;it, ki registrcke tablice za navedena vozila odvzameio z neposredno fizitno
priiilitvijo na stroske lasinika o;ircna uporcbnika vazila, ee je vozilo udelezeno v cestnen prcnetu ali'ie 

na iavni cesti, na nekategoriziari ceslr, A/ se uporablja za iavni ce.stnj promet, ali drugi iavni'povrsi;i, 
s soglasiem lastnik; ozircma uporcbnika vaz a pa tudi na zasebnih povrsinah(

S sogtasiem lastnika oziona upoftbnika vozila in prostoa kjer se vozilo nahaia' Iahko poficija

odvz;me'rcgistrske tabtice vozilu, ki je odiavlieno po urcdnidolinosti, tudina zasebnih povdnah<

(7) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekrsek posameznik kl rav,a v nasptotju z dtugim ah+€l'kA
odstavkom tega alena.

(8) Z globo 2OO0 eurov se kaznuje za prekriek pfavna oseba ali sanoslojnl podjeinik posameznik
ki iavna-v nasprotll z dfugim €li peii*odstavkom iega alena. nj!na odgovorna oseba pa z globo 250

K todki 3:
P .ed |agamo 'dasevZMVdoda inodo |o . i ' daseev idencao iz |eden ihp ]ad i | n ihna |og ih inod |o6b3ho
p.ekfs{u, o viainl izreaene gl.be, pladil! glob, izvf;bah, kakor tudl vlozenlh zaht_ovah za sodnc vafstvo
vodrjo v fadLrnalniikih apllk;c'jah, kl jih zt svoje delo uporabljaio upravne enote /spls-blagajna MRVL,/
ln n; v aplikacijah, kijih za ;premljanje prekrskovnih poslopkov predpisuje Zakon o prek|skih, ki jih

uporaulajo sodisea in osiali pfekr3ko;ni organi. saj so vsi podatki, kl jih zahtevajo sod'l vpisniki
razvidni iz regisira [4RvL-vozila, saj se ia uporablja pri izpisovan]Ll plaa:l'il nalogov- upfavne enole
prl svojem d;l! ze uporabliaoo obsioleae aplika.lle za evidentiranje vseh,dokumenlov (apl:kacLja

LoUs t"lotes) v sklaajLr z uredbo o plsarnl6kem poslovaniu in e.otne fad!nalniske eviderce

K toaki4:
Dopolni naj se 62. elen ZMV, tako, da se vzpostavi uskezna pavna podlaga' da upravne enote dobijo
pooblastilo'za posedovanje osebnih podalkov o lastnikih vozil (upo5tevajo6 mnenie Informacljske
pooblasdenke Stevilka: 0712-11201112583. z dne 23 9 2011)

Osnutkioz predlogl spfememb alenov so pripravlenlza aazpravo
I

K todki 5:
Predlagamo, da se dopolni 22.dlen v drugem odstavku lako, da se doda nov odstavek ki bo

omogo"dal za prekfske ;azvldne iz teglstra vo:il, ki jih lahko dnevno zazna upravna encta po L'raCri

dolzn'osli, prenos prlstojnosti aa upravne enole V praksi vodenja prek|5kovnih postopkov pri vozilih
se je prenis pristojnosti vodenia postopkov z inspekiorata na upravne enoie izkazalo za ac'lit'no
resilev, saj imetniki vozil svoje dolinosti po Zakonu o motornih vozllli opravljaio bole kot so jih p'ed

tem, pfav tako pa se je izlcll5aia azufnost in klahteia podaikov v 'egistr! Zaradi naveCenega
menir.c, da je smiseino r..p;rabiii to resitev iudi v zakonu o voznikih' Dodatnii siroskov

lsposabljanji navedena rcsitev ne bi povzrodlla saj imano uE ie kvaliliciaano usposobljen kadef za

!ode_ie 1-" Postopkov.



K toak: 5:
P.vi odstavek 59. alena zakona se naj dopolni z obveznosijo, da mora imetnik vozaiskega dovoljenja,
kateremu se na podlagi doloab tega zakona sp.eme.ijo pogcll, na podlagi katerih je pridobil
voznisko dovoljenje, v roku 30 dni od nastanka spfemembe to priglasiU in upravni enoti piedlozrti
dokazila, (npr. novo zdravnlako sprldevalo) in voznisko dovollenje zamenjati. Obveznost pfljave
spremembe se je do sedaj naaasaia samo na spfernembo osebnih podalkov v azdani llsllri. vemo pa
da listina vsebuje zaznamke tudi o administrativnih in zdfavstvenih omejitvah, ki bisiveno vplivajo na
podatke listine. P€v takoje pokebno za neizpolnitev te obveznosti prav tako dolodili globo.

Poleg obieajnih pregledov kontrolnih pregledov za podaljsanje veljavnostj vozniskega dovoljenja
opfavljajo vozrlkj kontrolne pfeglede na katere jih napoi sodi6as v postopku zadasnega odvzema
vozniskega dovoljenja pred odlodi&ijo o sankcili, kijo bodo lzrekli. lmetniki vozniskih dovoljenl katerim
je zadasno cdvzeto voznisko dovotenje zaradi voznje pod vplivcil alkohola all dfrJgi ned.vcljenih
substanc imajo v postopku paed sodlaaem moznosl vlo:[ve zahtevia za odlozitev slranske kazni
prerehan a veijdvrosti  vozniskega dovolje^ja

Novo zdravnisko sp devalo, kije vedno izdano z doloaenimi omejitvami ln obveznostmi i izdano za
kralso dobo, odfejena udele2ba v zakonsko opredeljenih programih) lmeiniki ne dos{avrjo uprevri
enoti oz. ne zahtevajo izdaje novega vozni6kega dovoljenja.

Zaradi navede.ega menimo, da le priglasitev podalkov. ki vplivajo na veljavnosl lisiine dolznosl
imetnika vozniskega dovoljenja. lJpfavne enote po prejemu zdravniskih spfiaevalte vnesejo v fegister
voznikov, vendar vozriki svoje dolZ.osil ire opfavijo, zaradi tega so podatki, ki jih izkazlje fegister
vo:il ir listina, kajo voznik ima .azlikujejo in Lradnim osebam otezujejo postopke zoper kijih vodijo
zoper kfsitelje p.edpisov. Najveakrat se vabilom po uradnldolznosti ne odzovejo, ne:elijo sodelovaii
v poslopku in zlorabljajo pravno praznino I zakcnr, saj za te k$itve ni bllo dolode.e globe.

K aoa*i 7:
Predlagamo, da se dria sedmi odstavek 61. alena. ki se glasi:
) (7) Tujcu in drzavljan! Republike Slovenije se zamenja voznisko dovoijenje. izdano v tujini, s
slovenskim vozniskifi dovoljenjem, ae ga je pridobil med najmanj Sestaneseanim neprekinjenim
bivanjem v dizavi, v katerije bjlo izdano. )

ObrazloZitev:
Dlrekliva EU v doloda: )Kadaf dr:ava dlanica zamenja voznr6ko dovoljenje, ki ga je izdala lretja
da2ava, za voznisko dovoljenje, ki uslre2a vzorcu Skupnosti, se taka zamenjava oznaai na
voznia:(em dovotenir, ki uslreza vzoacu Skupnostj, prav tako pa se na njem oznad! vsako
podaljsanje ali nadomestitev. Taka zamenjava se lahko opravi samo, 6e je bilo dovoljenie, ki ga i.
izdala tretja drZava, izroeeno pristojnim ofganom dr:ave ilanice, ki i2vede zamerjavo. ce
imeinik lela dovoljenja pfenese svoje obidajno p.ebiralisde v drugo drzavo dlanico. tej drzavi nitreba
upofabitj nadela medsebojnega pflznavanja, dolodenega v dlenu 2.

Oi.ekliva doloia obveznosl, p.everjanja prebivarja pr.d jzdajo EU VD v alanici ki ga izdaja in
ne pa tega da dr:ava, ki voznisko zamenjuje ugotavlja ali ga je preisnja al?riea oz lrctja
d*ava :zdala v skladu z prcdpis: o obidajnem prebivalisdu oz. zahtevo di.ektive, Tako smo
mivnas zakor vnesli kot pogoi doloebo, ki jo direktiva ne zahteva inje sporna.

Ves postopek p.evelanja prebivanja v drzavi katefe voznisko dovoljenje se zamenjuje pfedpisan z
materialnim predplsom in podzakonskimi aktj po.epot.eb.em rslvarja tujim in nasim dizavJjanom,
kakof tudi organu, ki izdaja vozniSka dovoljenja adninistia:ivno ovifo pfi zamenjavi tujih vozniskih
dovoljenj za slorenska vozniSka dovoljanja-
Dolodba pfeverjanja nadela prebivanja pred zamenjavo veljavne lrje listine EU ali tretjih dr:av, nima
podlage v direklivi, saj upravne enote niso pristojne za preveianje izvajanja nacionainih zakonodaj. S
tako dolodbo izkazujerno nezaupanje do verodostojnosti listin drugih dr:av, karje nedopustno.
S to dvomljlvo dolodbo nikakor ne mofemo zagotovili manjio p.opirstnost ponafejenih VD in
voz- 6kega lJrizma.
Drzava. ki opravi zamenjavo tujega vozniskega dovoljenja, v vsakem primeru na podlagi veljavne
nacionalne zakonodaje lahko prevefi, ali je voznisko dovoljenje, ki ji je v postopku zamenjave
oredlc:eno veliavno ali ne.
Posebno je ta doloaba dokazovanja prebivanja neenakopfavna do vozilkov tfeljih drzav, glede ra lc,
da smo zarje zafadi nezaupanja v njihov sistem lzobtazevanla in pridoblvanja vozniskih dovoljerj
doloaili obveznost da mofajo pred zamenjavo tujega vozniBkega dovoljenja opfaviti izpit v RS, jih

l

l



pasiavljamo v neenakop.avni polo:aj z ostalimi kandidati za voznike n vozn;ki, ki jin po izpolnilvi
pogojev po zakonu izdamo slovensko voznisko dovoljenje.

avo.n o lem ali je kakovosl izobrazevanja, teofelianega zna.ja in znanla voZnje motornih vozil za
pfidobilev do!.lje.ja erakorredni pogojem evropske in nase 2akonodaje smo odFtavili z dolo6bo,
d. mo.ajo dr:avljanii.etjih d.:av opravilj praka:an: del izpita pred izpitno komisiio v RS-

S lem ko so opravili prakti6ni del izpiia so dokazall, da so sposobni za voznjo moiornih vozll kalegorij,
:a kalere so op.avljali izpii. lz .avedenih razlogov menrmo, da za te voznike ai pofebno lgotavljanje
Sestmesed.ega prebivenja v drza!], kije io tuje dovoljenje izdala.
Vsa iLrla urnenjana vozniaka dovoijenja po obvezr difektive vraaamo drZavi, ki ilh je lzdala V
pnmer!, da lalefo ni :zvirno in verodostojno, pa dobimo od dr2ave povratno informaclio in razlog za
weCbc postopka za razveljavitev slovenskega vozniSkega dovoljenja.
Mnenja sr.o, da z opustitvijo predlozitve spofnega dokazila o pfebivanlll v assu pridobiive
vozniskega dovcljenla ki ga zamenjujemo ln 9a morajo pred zamenjavo tuiega vozniskega dovoljenia
za slcvensko vozniSko dovoljenje dosiaviti tujci in nasi dr:avljani s tem da tujci tfetiih drzav morajo
oprat:ti praktiini del :zpila pred izpitno komisto v RS, ne bi s:o.ili Skode p,i izpolnjevanju
ciljev, kijih predp:si zasledujejo , to pa je zagotavljanje vamosli v ceslnem promet.i.

K toaki 8:
Dfr.igl odstavek 63. alena veljavnega ZVoz naj se dopolni z besedar.a rlrpravne enote(, lako da se
glasi: IVedrarodna vozniska dovoljenja izdajajo )upfavne enoie( in . .

Obrazlo:itev
Spremembo navedenega dlena predlagamo tako. da se dodell stvarna pristojnost za izdaio
mednarodnih vozniskih dovoljenj tudi upravnim enolam- Upravne enole razpolagalo z vsernl
potfebniml podatkio imetniku vozni6kega dovolje.ja in vozniskem dovoljenj!1.
Ureditev, da to opravljajo samo pooblasdene orgaaizacije izhaja 5e lz aasov, starega fegislra voznikov
in starih evidenc, sal se teh ni moglo upofabljati izven rpaatnega ofgana, istodasao pa se je Zelelo
omogo6itl voznikorn pridobitev mednafodnega dovotaaja iudl v aasu, ko d*avniorgani ne poslujejo
I\renimo, da bl moral regisiei voznikov v vsebovatiiako k.i vse dtuge podatke o vozniku lud; podalke
o izdanem mednarodnem vozniSkem dovollenlu, tako bi bib evldenca popolna in v celoll Coslopra
vsem organom, ki l:ka2ejo pravni interes in potfebujejo 1e podatke v svojih postopkih.

K toaki 9:
K 64. 6leru zvoz pfedlagamo, da se drugl odslavek dopolni, tako da se omogoai neposreden vnos
podatkov v evidenco kandidatov ln voznikov motornilr vozil - register voznikov :

)(2) Evldeico voznlskii dovoljenj vodi ministrstvo pflstojno za promet. Podalke v evldenco vnasajo
upravne eno:e i* izpilni centri, sodista, policija in pooblaSeene organizaciie za opravlianie
zclrcvstvenih pregledov kandialatov in voznikov .(

ObrazloZitev:
zvoz v ptuem odstavku 64. dlena med drugim doloda, da se v evidenco izdanih vozniakih dovoljenj
vpise tudi podatke in zaznamke o kaznih oziroma sankciiah in odvzemu vozniskega dovoljenja . Po
dolodbi 124. alena ZIKS bi nai podatke o sankcijah vnasali v evidenco izdanih vozniskih dovoljenj
organi, ki kazni izrekajo, torej sodisea. Vendar do vzpostavitve ustreznih elektrcnskih povezav podatke
v evidenco 5e vedno vnaSajo upravne enote. Vzpostavitev ustreznih raeunalniakih povezav je v
zakljudnifazi, zato upravne enote predlagajo uskladitev zakonskih doloeb.

Poleg tega predlagamo, da bi podatke o listinah, ki so jih izdali in so sesiavni del dosjeja voznika, v
evidenco voznikov vnasali dircktno subjekti, kijih izdajajo sami, kar bi onemogodilo moznosti napak in
ponevefb ter zmanjsa i Stevilo potrebnih dokazil, kijih mora organu predloziti stranka. Tako bi podatke
direktno vnaSali:

- izpitnicentfi - podatke o opravljenih izpitih;
sodisda - o izvrsevanju sankcij, ukrepov in zadasnih odvzemih vozniskih dovoljenj;
policija - o zadasnih odvzemih na kfau prek|ska;
poobla6dene organizacije za opravljanje zdravstvenih pregledov - o zdravniskih spridevalih;
upravne enoie . vse l ist ine.

Sam regisierje z manjsimi posegi (oblika zapisa) Ze p.ipravljen nato in omogoaa izvedbo.



K totki 10:
Predlagamo tudi povezavo reglsha voznikov s skladSaem fotogfaiij v reglslrih za izdajo potnih lisiov
in osebnih izkaznic, da bl lahko iz obstojeaih evidenc v dolodenern Casovnem obdolrju po!:errall
foiograflje tLrdi za izdela\ta vozniskih dovoljenj Menimo, da bo navedena urediie! po :df|]:ilvi
registfov listin izvedtiva, obaanom pa bi prihranila pfihranek. saj bi isto e-fotografilo lallia lpofablllza
izdajo ved listin. Nadalje predlagamo, da bl v postopku izdaje vozniskega dovoljenja lahko opu.ilii
Uskanje vlog in njiicr. a.huiranje, stranki bi tako zdai le dokaziio o vloierl vlcgi za izdajo
vozniSkega dovoljenja.

K todki 11:
Pfenos zpitnih cenlrov (lC) z AVP nazaj na upravne enole: :e v fazi prenosa pfr pfglekciji inandnih
ldinkov se je izkazda, da je organizacia lC v okviru upravnih enot finandno nalboli alainkovila.
kandidatom za vaznrke pa omogoda izvedbo stofitve vse na enem mesl!. Sk|b za strokovno
!sposobljenostjo in nadzor naj izvaja mlnlstrstvo. Prav tako predlagamo, da se evidenca voznrkov {po
vsebini osebnih podatkov pfimerjiva z evidenco izdanih osebn;h izkaznic in potnih listov, saj je
voznisko dovoljenje tudi ldenfikacijski dokument) ohfani na minististvu. kije prislojno za prornet, ne pa
da z njim upravlla agencija a1i direkcija

K toiki 12:
Nadgradrja reglstfa voznikov z evidenco izpitnlh centrov - projekt je bil v lelu 2012 Ze v fazi testiranja
in posklisre rvedbe, do real:zacie pa 6e ni pfi6lo.

K todki 13:
Predlagamo tudi dopolnitev zakona, s katero bi sankcionirali voznike povratnike, ki so kazenske todke
zaradi kaierih jim je bilo izreden zadasni odvzem, doklef ta traja, prenehanje veljavnosti vozniskega
dovoljenja ali prenehanje veljavnostivozniskega dovoljenja z odlozitvijo pfidobilizaradi prekoraiitve
hitrosti in vinjenosti, na nadin, da se jim ob prvi ponovitvi prekrska po izreienem ukrepu na
podlagi predloga policije, sodisda izreee tudi kazen prepovedi izdaje vozniikega dovoljenja za
dolodeno obdobje (ieto,dve - 6asovno bi opredelili tako kot sodniki dolodajo odlozitev izvr.6itve
izrebenega prenehanja), kije potrebno, da pooblaseene organizacrje ugotovijo, da so krSitelji opravii
kumulativno odrejene obveznostil
- udele:bo v programu dodatnega usposabJjanja za varno voznjo
- udele:bo v edukacijskidelavnici
- udelezbo v psihosocialni dejavnici
- udelezbo v standardiziranem prcgramu zdfavljenja odvisnosti

Policiji je potrebno nabaviti tehnidno opremo s katero bi na terenu neposredno v evidenci regislra
voznikov preverili vse podatke o vozniku, tudi izrcdene kazenske todke, ki jih zdaj tam ni (evidenco
vodi ministrstvo za pravosodje) in jim omogodili, da na kfaju dogodka ukrepajo zoper kr6itelje.

K toaki 14:
Za izboljsanje prometne varnosti pa predlagamo ustanovitev prolektne delovne skupine, sestavljene
iz strokovnih poznavalcev podrodja (sodisde, policija, medicina dela, pristojnega ministrstva MZIP in
MNz, upravnih enot) na vseh nivojih, da predlagajo spfemembe in dopolnitve ZNIV, zvoz, .., torej
vseh predpisov, ki posegajo v podfodje prometa.

Za dodatne informacije in nadaljnje sodelovanje pri odpravi administrativnih ovif, izboljsevanju
izvajanja in zagotavljanju udinkovitejsih storitev smo na razpolago.

Lepo pozdravljeni. 'a
Predsednica zdruzenja ZUDS
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Pripravili:
Ivlilanka Neskovid - predsednica sekcije za promet
Vida Omezel- dlanica izvrsnega odbora ZUDS

Vro; i ,
- re3lovnlkom: gp.lziplQqeys!. gp.mnz@gov.si, gp.mz@gov.si
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