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Zadeva: Amandma k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih
Na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14
in 26/15) k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih predlagam naslednji
AM ANDM A:
V Poglavju II. BESEDILO ČLENOV se za 1. členom doda naslov:«PREHODNA IN KONČNA
DOLOČBA«.
2. člen se spremeni tako, da se glasi: »Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona, se končajo po določbah do zdaj veljavnega zakona.«.
Za spremenjenim 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»3. člen«
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi.«.
V poglavju III. OBRAZLOŽITEV se besedilo obrazložitve k 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»2. člen predlaganega zakona vsebuje prehodno določbo, po kateri so postopki začeti pred
uveljavitvijo tega zakona in pred začetkom njegove uporabe, nadaljujejo in dokončajo po
dosedanjih predpisih.«.
Doda se nova obrazložitev k 3. členu, ki se glasi:
»K 3. členu:
Člen vsebuje končno določbo, po kateri začne zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu, uporabljati pa se začne tri mesece po uveljavitvi. Daljši rok za začetek uporabe je določen
zato, da javna agencija lahko pripravi in izvede javni poziv ter določi organizacije, v katere bodo
napoteni vozniki.«.

***
OBRAZLOŽITEV:
Predlagan amandma sledi pripombam Ministrstva za infrastrukturo, ki so bile dane na 13. seji
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Z amandmajem se dodaja prehodna določba, ki določa, da se postopki, ki so se začeli pred
začetkom uporabe tega zakona, končajo po določbah do zdaj veljavnega zakona.
Predlaga se tudi sprememba končne določbe, in sicer se poleg začetka veljavnosti dodaja tudi
začetek uporabe zakona. Predlaga se, da se zakon začne uporabljati tri mesece po začetku
veljavnosti zakona. Posebna določba, s katero se določi ustrezno poznejši začetek uporabe
zakona, je potrebna zato, da bo javna agencija imela dovolj časa, da pripravi in izvede javni
poziv.
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