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ZADEVA: Predlog Uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o trajanju in izvedbi 

pripravništva: EVA 2009-3111-0045 - gradivo za obravnavo na vladi   
 
 
1. Predlog sklepov vlade: 
 

Vlada Republike Slovenije je na ……… seji dne ……… pod točko ………….sprejela naslednji 

SKLEP: 

 
1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o 

trajanju in izvedbi pripravništva (gradivo Ministrstva za javno upravo številka: 007 – 
18/2009/ z dne ) in jo objavi v Uradnem listu RS.   

 
2. Vlada Republike Slovenije objavi čistopis besedila uredbe na svojih spletnih straneh. 
 

mag. Milan M. Cvikl 
       GENERALNI SEKRETAR  

 
2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Mojca Ramšak Pešec, generalna direktorica, Ministrstvo za javno upravo. 
 

Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: 
         / 
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA/NE.  

Da. 
4. Obrazložitev predlaganega nujnega oz. skrajšanega postopka obravnave predloga 

zakona v Državnem zboru RS: 
/ 
Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških 
rokov (tretji odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS):   
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        / 
5.  Kratek povzetek gradiva:  
        / 
6. Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva 

 
I. Izjavljam, da gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega 
odstavka 8. člena Poslovnika Vlade RS, oziroma da ima zanemarljive finančne učinke (pod 
40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih).  
Gradivo je medresorsko usklajeno. Gradivo je usklajeno s Službo Vlade RS za zakonodajo. 
Gradivo je bilo lektorirano. 
Gradivo je usklajeno z reprezentativnimi sindikati.  
Gradivo ni uvrščeno v normativni program dela vlade. 

 
II. Izjavljam, da predlagano gradivo: 
 
a) nima  

učinek 
na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 € v tekočem in 
naslednjih treh letih 

b) nima 
učinka 

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
unije 

c) nima 
učinka 

na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s 
strankami (državljani in pravnimi osebami) oziroma na  obveznosti 
strank do javne uprave (administrativna bremena) 

d) nima 
učinka 

na gospodarstvo, na obseg državnih pomoči 

e) nima 
učinka 

na okolje 

f) nima 
učinka 

na socialni položaj posameznikov 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

g) je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v 
razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki 
zainteresirane javnosti. V razpravo so bile vključene tudi občine in  
združenja občin oziroma jih gradivo ne zadeva. 
Datum objave: ……… 
Vključene organizacije oz. predstavniki:………… 
Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki:……………. 

NE 

h) so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe 
oziroma te niso bile prejete  

DA 

i) je bilo lektorirano DA 
j) je medresorsko usklajeno oziroma medresorsko usklajevanje ni potrebno.  DA 

 
Irma Pavlinič Krebs 
 M I N I S T R I C A  

Priloge:  
• predlog uredbe 
• izjava o skladnosti 



 

 

 

Ocena finančnih posledic 
 

 Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3  

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje 
(-) prihodkov državnega proračuna  0 0 0 0 

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje 
(-) odhodkov državnega proračuna  0         0 

 
0 

 
0 

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje 
(-) obveznosti za druga javna finančna 
sredstva 

0 0 0 0 

I. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih 
postavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

Šifra 
PP Ime proračunske postavke Ime proračunskega 

uporabnika 
Znesek za 

tekoče leto (t) 
Znesek za 

t+1 
     
     
     

SKUPAJ:   
Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: 

Šifra 
PP Ime proračunske postavke Ime proračunskega 

uporabnika 
Znesek za 

tekoče leto (t) 
Znesek za 

t+1  
     
     
     

SKUPAJ:   
Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: 

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

 



 

Za izvrševanje 108. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07- uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/2008-ZTFI-A in 69/2008-ZZavar-E)  izdaja Vlada Republike Slovenije  
 

 
 

UREDBO 
 

o prenehanju veljavnosti uredbe o trajanju in izvedbi pripravništva 
 
 

1. člen 
 
Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva  (Uradni list RS, št. 5/07) preneha veljati. 
 
 

2. člen 
 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
 

                                                  VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
                                                  Borut Pahor 

                                                  PREDSEDNIK 
 
 
Številka:  007-18/2009 
Datum: 9. januar 2009 
EVA: 2009-3111-0045 
 
 
 



 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
 
Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-D, Uradni list RS, št. 
65/2008) je v 30. členu določil, da trajanje pripravništva, način, potek in program usposabljanja 
pripravnikov v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi minister, pristojen 
za upravo. Na ta način se v en podzakonski predpis združuje vsebina, ki je bila do sedaj zajeta v 
dveh podzakonskih aktih – Pravilniku o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita 
za imenovanje v naziv in Uredbi o trajanju in izvedbi pripravništva. Z dnem uveljavitve novega 
pravilnika se tako prenehajo uporabljati določbe pravilnika in uredbe o trajanju in izvedbi 
pripravništva. Ker pravilnik kot hierarhično nižji akt ne more vsebovati določila, da z dnem 
njegove uveljavitve preneha veljati  Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva, je bilo potrebno 
sprejeti uredbo, ki določa prenehanje veljavnosti uredbe o trajanju in izvedbi pripravništva. 
                                                                                    
 
                                                                                       MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
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