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Pred vami je nova številka Preglednika, v katerem smo na enem mestu zbrali celoten pregled zakonodajnih aktivnosti Skupnosti občin 

Slovenije. V zakonodajne aktivnosti ste bili posredno ali neposredno vključeni tudi predstavniki občin in vsem, ki ste se odzvali ter v okviru 

sprejemanja zakonov prispevali s svojim znanjem, se zahvaljujemo. Mnenje vseh vas zaposlenih v občinah je namreč izjemnega pomena, ter 

tako tudi izjemne vrednosti.  
 

V tokratni številki predstavljamo delo vseh- vas in nas, v zadnjih treh mesecih. To je v mesecu aprilu, maju in juniju. Predvsem v zadnjem 

mesecu se je na področju zakonodaje odvijal pravi tornado, kar pa je bilo glede na napovedi nove Vlade tudi pričakovati.  V obdobju, ki ga 

predstavljamo v nadaljevanju smo nekatera ministrstva ponovno opozarjali na (ne)korektnost v okviru sodelovanja v medresorski obravnavi. 
Tako nam nekateri predlogi sploh niso bili posredovani v obravnavo, nekatere ste nam posredovali iz občin, nekatere smo prejeli npr. 14.6. z 

rokom za pripombe do 12.6., spet druge smo prejeli po načelu iznajdljivosti. 

 

Kot primer dobrega medsebojnega sodelovanja bi izpostavili dobro sodelovanje s predstavniki Gospodarske 

komunalne zbornice in Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje (Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje) v okviru Uredbe o metodologiji določanja komunalnih cen, na področju katere lahko v kratkem pričakujemo 

težko pričakovane premike. Na sodelovanje z lokalno ravnjo pa so v zadnjih treh mesecih pozabili predvsem na 

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v okviru predvidenih sprememb prostorske zakonodaje, ki se v pretežni meri 

nanaša prav na občine. Na možnost sodelovanja občin v medresorski obravnavi in na izjemno kratke roke, v katerih je praktično nemogoče 

podatki konstruktivne predloge in pripombe, pa smo tokrat opozorili tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru Zakona o varstvu okolja 
in predloga Zakona o vodah.  

 

Kakorkoli, za nami je nekaj uspešno vzpostavljenih povezav s predstavniki državne ravni, in prepričani smo, da bo v prihodnosti teh še več. 

Prijetno prebiranje Preglednika vam želim ter prijetno poletje.  
 

 



 

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE JE V APRILU, MAJU IN JUNIJU 2012 OBRAVNAVALA NASLEDNJE PREDLOGE 

PREDPISOV: 

 

 

IME PREDPISA 

 

 

PREDLA. 

 

 

VSEBINA PREDLOGA 

 
AKTIVN

OST SOS 

 

 

PRIPOMBE SOS 

 

Predlog sprememb 
Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in 

nazivih v organih javne 

uprave in v pravosodnih 
organih  

 

MPJU 

 

Predlog uredbe na novo ureja 
postopek veljavnosti in objave 

sistemizacije, načela za določanje 

in vsebino notranje organizacije 

ter oblikovanje kabineta v 

upravah lokalnih skupnosti.  

  

 

SOS je podala med drugim naslednje pripombe:  

 neustrezna ureditev določitve zgornjega 

števila delovnih mest v kabinetu župana  

 pripomba, da DM za DČ niso predmet sistemizacije, 

ki se sprejema za daljše časovno obdobje, pač pa 

kadrovskega načrta, saj le-teh ne moreš v naprej 

predvideti 

 predlog za določitev splošne vrste izobrazbe oz 

pripomba, da je sedanja ureditev bila ustreznejša 

(55. člen) 

 (ne)usklajenost posameznih določb z že izdanimi 

mnenji MPJU in področno zakonodajo 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE_28.3.2012.doc


 

 Pripombe k 1., 2. in 7. odstavku 57. člena: predlog 

za višji odstotek delovnih mest, na 

katerih se naloge opravljajo v nazivih 

prvega kariernega razreda- Vsebina 

nesprejemljiva. Občine so avtonomne in samostojno 

določajo notranjo organizacijo, število zaposlenih in 

strukturo DM 

Predlog Zakona o 

spremembah in 

dopolnitvah zakona o 
javnem naročanju 

MF S predlogom Zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

zakona o javnem naročanju (EVA 
2012-1611-0005) se v slovenski 

pravni red prenaša del Direktive 

2009/81/ES, ki ureja javno 

naročanje na področju obrambe in 

varnosti, s črtanjem druge alineje 
4. odstavka 42. člena veljavnega 

Zakona o javnem naročanju, ki je 

posledica sprejema amandmaja pri 

zadnji noveli zakona, pa se 
odpravlja neskladnost slovenske 

in evropske zakonodaje. 

 

  
 

S strani občin nismo prejeli pripomb. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/ZJN-2D_3-10.4.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/ZJN-2D_3-10.4.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/ZJN-2D_3-10.4.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/ZJN-2D_3-10.4.2012.doc


 

Uredba o spremembah 

Uredbe o izvedbi ukrepov 

kmetijske politike za leto 

2012 - Predlog uredbe o 

spremembah Uredbe o 
izvedbi ukrepov 

kmetijske politike za leto 

2012  

MKO Uredba o spremembah Uredbe o 

izvedbi ukrepov kmetijske politike 

za leto 2012 je določala 

prilagoditve na Uredbo o 

spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 

iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 

2007-2013 v letih 2010-2013 
(Uradni list RS, št. 8/2012). Predlog 

je natančneje določal postopek 

določitve števila živali, ki spadajo 

v čredo, namenjeno reji telet za 

prirejo mesa v primeru mešane 
črede. 

  S strani občin nismo prejeli pripomb. 

Predlog uredbe o 

spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o 

plačilih za ukrepe osi 2 iz 
Programa razvoja 

podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2007 

- 2013 v letih 2010 - 2013 

MKO Predlog Uredbe je vključeval 

popravek sklica na predpis EU 

zaradi sprememb tega predpisa in 

popravek zaradi preimenovanja 
Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano v 

Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje, bolj jasno je navajal plačila 
za ekološko kmetovanje - izvajanje 

in ekološko kmetovanje - 

preusmerjanje. 

  S strani občin nismo prejeli pripomb. 

http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d


 

Priprava Programa 

razvoja podeželja 2014-

2020 

MKO Na MKO so v aprilu 2012 pričeli z 

intenzivni pregledom nove 

Skupne kmetijske politike EU ter 

pripravo Programa razvoja 

podeželja 2014-2020.  

  V sklopu slednjega in na poziv ministrstva je SOS 
občine pozval k izpolnitvi ankete k 21. členu ter k 

izpolnitvi ankete  k 36. členu. 

 

Predlog Zakona za 

uravnoteženje javnih 

financ    

 

MF 

 

Vlada je v  Zakonu za 

uravnoteženje javnih financ 

predvidevala nabor ukrepov, s 
katerimi je želela uravnotežiti 

javne finance. Gre za paket, ki naj 

bi vzpostavljal pogoje nadaljnjim 

ukrepom za rast in vzpostavitev 

dolgoročnega razvoja Slovenije.   
 

  Predlog je bil obravnavan na:  

- seji Komisije za proračun in javne finance  

- na Predsedstvu SOS 

- s strani SOS je bila v vladno pogajalsko skupino 
imenovana predstavnica, ki je zastopala stališča občin 

- številne pripombe s strani občin. 

 
 SOS je podala pripombe in opozorila na: 

 

- povečanje obveznosti občin na področju 

zdravstvenega varstva in zavarovanja; 

-  povečanje obveznosti občin na področju financiranja 

vzgoje in izobraževanja;  

- nasprotovali smo predlagani spremembi s področja 
Zakona o osnovni šoli zaradi povečanja obveznosti 

občin; 

- podane so bile pripombe s področja vrtcev in 

uveljavljanja pravic iz javnih sredstev; 
- predlagali smo, da je dodaten davek od plovil 

prihodek občinskega proračuna in ne državnega;  

- pripombe k omejitvam zaposlovanja, sklepanja 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/dopis-vabilo_za_sodelovanje_pri_oblikovanju_Programa_razvoja_podezelja.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/dopis-vabilo_za_sodelovanje_pri_oblikovanju_Programa_razvoja_podezelja.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/dopis-vabilo_za_sodelovanje_pri_oblikovanju_Programa_razvoja_podezelja.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/Anketa_-_21._clen.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/Anketa_-_Clen_36.doc
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/mediji/2012/ZUJF_-_DZ_-_KONCNO.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/mediji/2012/ZUJF_-_DZ_-_KONCNO.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/mediji/2012/ZUJF_-_DZ_-_KONCNO.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2012/varcevalni_ukrepi/ZUJF_precisceno.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2012/varcevalni_ukrepi/ZUJF_precisceno.pdf


 

avtorskih in podjemnih pogodb v občinah… 

 
Stališča so bila posredovana tudi poslankam in 

poslancem Državnega zbora RS.  

 
 

Ukrepi razvoja podeželja MKO Na Ministrstvu za kmetijstvo in 

okolje so začeli s pripravami na 

novo programsko obdobje 2014-
2020  na področju ukrepov razvoja 

podeželja. SOS so pozvali k 

sodelovanju pri pripravi 

naslednjih ukrepov: kmetijsko 

okoljska plačila, kmetijsko 
podnebna plačila, ekološko 

kmetijstvo, plačila v okviru 

območij Natura 2000, plačila na 

podlagi okvirne vodne direktive, 

plačila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko 

dejavnost, dobro počutje živali, 

gozdarsko okoljske in podnebne 

storitve ter ohranjanje gozdov.  
 

  Občine članice in Komisijo za kmetijstvo in 

razvoj podeželja smo pozvali k izpolnitvi 

vprašalnikov ministrstva.  

Predlog sprememb 
Zakona o zaščiti živali 

VURS Predlagane so bile spremembe na 
področju dejavnosti občin v zvezi 

  Predlog je bil obravnavan s strani Komisije za 
kmetijstvo in razvoj podeželja ter Komisije za občinsko 

http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/aktualna_novica/article/priprava-na-novo-programsko-obdobje-2014-2020-na-podrocju-u/396/index.html?cHash=d8e777a9ed9900d460323c5e1515ba0c
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zivali/Predlog_spremembe_zakona_o_zasciti_zivali_10.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zivali/Predlog_spremembe_zakona_o_zasciti_zivali_10.5.2012.doc


 

z zaščito zapuščenih in hišnih 

živali. Tako je predlagana 
možnost predpisovanja občinskih 

dajatev z namenom zbiranja 

sredstev za skrb za omenjene vrste 

živali. Občinskim redarstvom pa 
je dodeljena pristojnost nadzora 

dveh določil zakona in sicer 

fizičnega varstva živali na javnem 

mestu in nadzora nad 

označevanjem (mikročipiranjem) 
psov. 

 

redarsko službo. Predlog so obravnavale tudi občine 

članice SOS.  
 
SOS je podala naslednje pripombe: 

- predlog in pobuda, da se definicija 

prostoživečih mačk v zakonu natančni in jasno 
določi; 

- pobuda, da se podrobnejši postopek   za 

ugotavljanje skrbnika živali, določil s posebnim 

pravilnikom; 

- pripomba, da naj bo lokalna skupnost   tista, ki bo 
določila pogostost spremljanja delovanja zavetišča 

živali; 

- Predlog, da imetnik zavetišča oblikuje cenik storitev 

za zapuščene živali v skladu z metodologijo za 

oblikovanje cen, ki jo sprejme minister in je enotna za 
vsa zavetišča. Cenik mora potrditi  svet  zavetišča; 

- predlog, da občina lahko z odlokom predpiše 

občinsko takso, ki jo plačajo lastniki živali in se 

namensko porablja za izboljšanje ravni oskrbe 
za zapuščene živali in za ostale namene v zvezi 

z dobrobitjo vseh živali na njenem območju; 

- predlog, da naj bo za potrebe odmere občinske takse  

občina upravičena do vpogleda v register oz. v vse 

javne evidence, ter do uporabe osebnih podatkov 
lastnika  in podatkov o lastništvu živali.  



 

 

Osnutek Uredbe o 

spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o 

ravnanju z baterijami in 

akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 

akumulatorji 

MKO Uredba o ravnanju z baterijami in 

akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji (Uradni 

list RS št. 3/10; v nadaljnjem 

besedilu: Uredba) v skladu z 

Direktivo 2006/66/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o baterijah in 

akumulatorjih ter odpadnih 

baterijah in akumulatorjih in 

razveljavitvi Direktive 91/157/EGS 
(UL L št. 266 z dne 26.9.2006, str. 1; 

v nadaljnjem besedilu: Direktiva 

2006/66/ES), med drugim določa 

pravila za dajanje baterij in 

akumulatorjev na trg, zlasti še 
prepoved dajanja na trg baterij in 

akumulatorjev, ki vsebujejo 

nevarne snovi ter posebna pravila 

za zbiranje, obdelavo, recikliranje 

in odstranjevanje odpadnih baterij 
in akumulatorjev na področju 

ravnanja z odpadki. 

  S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

Predlog Zakona o  

spremembah in 
MKO Temeljni cilj sprememb in 

dopolnitev Zakona o varstvu pred 
  Predlog so obravnavale občine članice in Komisija za 

zaščito in reševanje.  

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ravnanje_baterije_akumulatorji_s.doc
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/predlog_spr_zakon_VPP_18052012.pdf
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/predlog_spr_zakon_VPP_18052012.pdf


 

dopolnitvah Zakona o 

varstvu pred požarom   
požarom je uskladiti normativne 

rešitve z doseženim stanjem na 
posameznih delih varstva pred 

požarom, spoznanji stroke, zlasti 

pa poenostaviti posamezne rešitve 

in postopke ter na ta način 
prispevati k izboljšanju varnosti 

ljudi in njihovega premoženja. 

 

Predlagali smo, da se v 14. členu doda možnost 
posredovanja požarnega načrta gasilki enoti v 

elektronski obliki. Elektronsko poslovanje je prispevek 

k zmanjševanju administrativnih ovir za 

izvajanje požarnega varstva. Tudi v Uredbi o 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja je 

predvideno oziroma določeno elektronsko 

poslovanje. Požarni načrt in preglednica (iz ocene 

požarne ogroženosti poslovnega subjekta) z osnovnimi 

podatki se pošljeta pristojni občini v elektronski obliki. 
Občina  izdeluje oceno požarne ogroženosti in po 

potrebi načrt zaščite in reševanja ob večjih požarih, ko 

so potrebne dodatne sile zaščite in reševanja kot pomoč 

operativnim gasilskim enotam. Požarni načrt in 

preglednico bodo gasilske enote uporabile tudi pri 
analizi požarne intervencije in pri načrtovanju požarnih 

vaj.  

Predlog Zakona o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

stvarnem premoženju 
države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti  

MPJU S predlogom se med drugim 

odpravlja različna ureditev v zvezi 

s sklepanjem pravnih poslov glede 

nepremičnega premoženja, ki jih 
upravlalci niso predvideli v 

sprejetih načrtih ravnanja za 

tekoče leto. 

  Predlog je obravnavala Komisije za zakonodajna in 

pravna vprašanja ter občine članice SOS. 

 

Občine načeloma k predlogu pripomb niso 
imele ter  določene spremembe pozdravljajo.  

 

Dodatno smo predlagali: 

- zaradi doslednega spoštovanja načela gospodarnosti 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stvarno_premozenje_drzave/Predlog_sprememb_Zakona_o_stavarnem_premozenju_drzave_in_LS-22.5.2012.pdf


 

so občine bile mnenja, da je nujno potrebno zvišati 

spodnji limit, ki je določen v 2. odstavku 18. člena 

USPDSLS (kadar višina najemnine v enem letu 

izkustveno preseže 10.000 EUR), za naročanje cenitve 

najemnih pravic; 
- potrebna bi bila dopolnitev 2. odstavka 29. člena 

USPDSLS, ki ureja zavarovanje obročnega plačila 

kupnine z ustanovitvijo hipoteke, kadar je kupec fizična 

oseba; 
- nepotrebna se  zdi tudi objava namere o ustanovitvi 

služnostne pravice (55. člen USPDSLS ), saj je za 

sklenitev služnostne pogodbe z natančno določeno 

vsebino zagotovo zainteresirana samo stranka, ki je na 

občino naslovila vlogo za sklenitev služnostne 
pogodbe. 

Predlog sprememb 
Zakona  o lokalnih 

volitvah 

MPJU Temeljni razlogi za pripravo 
sprememb in dopolnitev Zakona o 

lokalnih volitvah so: 

 - Odločba Ustavnega sodišča RS, s 

katero je bil razveljavljen  prvi 
odstavek 68. člena Zakona o 

lokalnih volitvah, glede določitve 

potrebnega števila podpisov 

volivcev pri vlaganju kandidatur 

za občinski svet; - Odločba 
Ustavnega sodišča RS, s katero so 

  
 

 

Predlog sprememb so obravnavale občine članice in 
Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja.  

 

Pripombe občin so bile: 

 
- V občinske svete naj se ne bi volilo 

parno število svetnikov ( težava 

zaradi blokade delovanja sveta v 

primeru izenačenega glasovanja );  
- DVK uporablja enotni računalniški sistem 

podeljevanja mandatov za vse 3 vrste lokalnih 



 

bili razveljavljeni deli določb 

zakonov s področja volitev, ki se 
nanašajo na odvzem poslovne 

sposobnosti pri volilni pravici; - 

natančnejša ureditev podlage in 

načina oblikovanja nadomestil za 
volilne organe;- določitev 

pravnega sredstva, s katerim je 

možno ugovarjati zakonitosti liste 

kandidatov, glede njene sestave 

po objavi seznama list kandidatov.  
 

volitev in za volitve v državni zbor , 1. 

Večinske, 2. proporcionalne z eno volilno enoto 
in 3. proporcionalne z več kot eno VE ter 4. 

Državnozborske volitve ( to je nesprejemljivo, 

saj so mandati podeljeni nelogično in ne 

odražajo volje volivcev, predvsem v občinah, 
kjer so izvedene proporcionalne volitve, kjer je 

več volilnih enot, primer  je Občina Vodice, kjer 

smo že 4. potrjevali mandate svetnikom, sodišča 

pa vsakič odločajo drugače in ne želijo 

vsebinsko odločati o pritožbi spornega mandata. 
(Svetniki zaradi moralne odgovornosti ne 

morejo odločati drugače, kot je že bilo odločeno 

3 x prej. )) 
- Občinski svet ne bi smel sam sebi potrjevati 

mandate, ker je v primeru pritožbe kandidata za 
svetnika nemoralno izločati mandat, ki je bil 

dodeljen s strani Občinske volilne komisije. 

 

Predlog Pravilnika o 

šolskem koledarju v 

osnovnih šolah 

MIZKŠ Predlog uvaja ureditev, da zimske 

počitnice trajajo en teden in so 

razporejene v dve časovni obdobji 
izmenično po območjih statističnih 

regij. Prvo obdobje se začne tretji 

ponedeljek v februarju, drugo 

obdobje pa naslednji ponedeljek. 

  S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/Pravilnik_solski_koledar_osnovne_16_5_12.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/Pravilnik_solski_koledar_osnovne_16_5_12.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/Pravilnik_solski_koledar_osnovne_16_5_12.doc


 

Glede slednjega je v okviru 

prejšnje vlade bila SOS izjemno 

aktivna ter smo predlagali, da 

zimske počitnice trajajo v dveh 

tednih, in ne v enem za vso 
Slovenijo. 

Predlog Zakon o 

spremembah in 

dopolnitvah zakona o 

cestah 

MzP / 
  S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

Predlog Zakona o pravilih 

v cestnem prometu 
MzP Predlog naj bi popravljal zgolj 

napake in nepravilnosti 
veljavnega zakona.  

  
 

 

Predlog so obravnavale občine članice in Komisija za 

občinsko redarsko službo.  
 

Predlog zakona je Komisija za občinsko 

redarsko službo uskladila s predstavniki MIP.  

Predlog Nacionalnega 

stanovanjskega programa 

2012-2021;  struktura 

nacionalnega 
stanovanjskega programa  

MIP Osnovni namen Nacionalnega 

stanovanjskega programa je 

opredeliti javni interes pri 

zagotavljanju možnosti do 
primernega bivališča za 

slehernega državljana Republike 

Slovenije. 

  
 
 

Predlog je obravnavala tako Komisija za prostor kot 

tudi občine članice.  

 

Vodstvo SOS se je v zvezi s predlogom sestalo s 
predstavniki ministrstva, 23.5.2012. S strani skupnosti 

smo opozorili na nekaj problemskih zadev na 

področju stanovanjske politike, še posebej z 

vidika različnosti občin ter potreb in 
pričakovanj prebivalk in prebivalcev. 

Povedali smo tudi, da je dobro, da smo bili na sestanek 

povabljeni še preden je dokument v javni obravnavi, pa 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/Zakon_o_cestah-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/Zakon_o_cestah-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/Zakon_o_cestah-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/Zakon_o_cestah-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nac._stanovanjski_program/NSP-struktura-24.5.2012.doc


 

tudi, da to nič ne pomeni, če za pregled dokumenta 

nimamo dovolj časa. 
 

Predlog Zakona o 

gozdovih 
MKO Ministrstvo je pristopilo k pripravi 

sprememb Zakona o gozdovih. Pri 

ministrstvu je  v ta namen 

oblikovana delovno skupina, ki jo 

sestavljajo predstavniki različnih 
institucij. 

  
 

 

V delovno skupino za pripravo sprememb Zakona o 

gozdovih pri ministrstvu sta imenovana predstavnika 

SOS: Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi in 

Martin Kranjc, predstavnik Mestne občine Maribor.  

 
Prva seja delovne skupine za pripravo osnutka 

predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o gozdovih je bila 

sklicana v četrtek, 21.6.2012. Na prvi seji so se 
dogovorili o načinu dela ter postavili časovne 

okvirje. Sodelovanje državne in lokalne ravni je steklo.  

Predlog Zakona o vodah  MKO  
  

 

 

SOS je ministrstvo obvestilo, da se s 

sprejemom zakona ne strinjamo, saj vsebine v 

roku 3 delovnih dni, kolikor je bilo dano na 

razpolago, nismo mogli obravnavati. 

 
Ministrstvo je po prejemu dopisa rok podaljšalo.   

 
S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zakon_vode_s.doc


 

Predlog Zakona o varstvu 

okolja  
MKO  

  
 

 

SOS je ministrstvo obvestilo, da se s 

sprejemom zakona ne strinjamo, saj vsebine v 

roku 3 delovnih dni, kolikor je bilo dano na 

razpolago, nismo mogli obravnavati. 

 
Ministrstvo je po prejemu dopisa rok podaljšalo.   

 
S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

Predlog Uredbe o oskrbi s 

pitno vodo  
MKO Uredba določa vrste nalog, ki se 

izvajajo v okviru opravljanja 
storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo.  

  
 

 

Predlog so obravnavale občine članice in Komisija za 

gospodarske javne službe. Stališča smo želeli uskladiti z 
ZOS in Gospodarsko komunalno zbornico, 
vendar je bil rok, ki nam je bil dan na 

razpolago s strani ministrstva, prekratek.  

 

 

Predlog zakona o 
spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

sodnih taksah  

MPJU / 
   

S strani občin nismo prejeli pripomb. 

 

Predlog zakona o 

spremembah in 
dopolnitvah Zakona o 

prekrških  

 

MNZ 

 

Predlog zakona vsebuje jasnejše 

določbe o prekršku neznatnega 
pomena, ki bodo olajšale delo 

prekrškovnim organom pri izreku 

opozorila namesto represivnega 

 

  
 

S strani občin nismo prejeli pripomb. 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zvo_s.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/zvo_s.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Predlog_uredbe_o_oskrbi_s_pitno_vodo-8.6.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Predlog_uredbe_o_oskrbi_s_pitno_vodo-8.6.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZST_-_1B_koncno_23.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZST_-_1B_koncno_23.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZST_-_1B_koncno_23.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZST_-_1B_koncno_23.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZP_-_1H_koncno_23.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZP_-_1H_koncno_23.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZP_-_1H_koncno_23.3.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/ZP_-_1H_koncno_23.3.2012.doc


 

ukrepa. Posledično je pričakovati 

večje število izrečenih opozoril, saj 
dosedanja določba ni bila ustrezna 

glede na življenjske primere. 

 

Predlog zakona o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju  

MIP Predlog zakona je bil posredovan 

v medresorsko obravnavo s ciljem 

pospešitve postopkov na področju 
sprejemanja občinskih prostorskih 

načrtov. Eden od razlogov za 

pripravo novega zakona so tudi 

opažanja, ki izhajajo iz postopkov 
nadzora zakonitosti občinskih 

aktov s področja urejanja prostora, 

ki jih vodi pristojno ministrstvo 

oziroma vlada. 

  
 

 

Predlog zakona so obravnavale občine članice in 

Komisija za prostor. V zvezi s predlaganimi 

spremembami se je 22.6.2012 sestala skupna 
koordinacija SOS in ZOS, istega dne pa je potekal tudi 

sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

 
Pripombe SOS so bile: 

- Predlog zakona je nepremišljen in predlagane 

spremembe spisane v naglici, kar pa je za delovanje v 

praksi in za izvajanje zakona nesprejemljivo.  

- Nadalje smo ugotovili, predlog zakona sistemsko 

ničesar ne ureja ter vsebinsko področje ostaja še zmeraj 
neurejeno.  

- Kljub dejstvu, da je Skupnost občin Slovenije v 

decembru 2011 na ministrstvo posredovala stališča in 

pripombe k takrat obstoječemu zakonu ter priporočila k 

ustreznejši sistemski ureditvi področja smo ugotovili, 
da ministrstvo ob pripravi predloga ni ničesar 

upoštevalo. Slednje je sploh zaradi dejstva, da so prav 

občine tiste, ki vsebino zakona izvajajo v praksi, 

nesprejemljivo.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/Predlog_zakona_o_prostorskem_nacrtovanju-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/Predlog_zakona_o_prostorskem_nacrtovanju-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/Predlog_zakona_o_prostorskem_nacrtovanju-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostor/Predlog_zakona_o_prostorskem_nacrtovanju-8.6.2012.doc


 

- Splošna ugotovitev Komisije za prostor SOS k 

predlaganemu 29. členu je bila, da je vsebina 

nedomišljena in nepreverjena na podlagi 

različnih situacij (npr. nepreverjena 

komunalna infrastruktura, način urejanja izvedbenega 
akta, nepreglednost sistema).  Ureditev, ki jo 

predvideva predlagani 29. člen je stvar politične 

odločitve, in ne strokovne (strokovna odločitev je npr. 

OPN). Komisija je proti načinu ureditve 
predlagane vsebine 29. člena, in ne proti 

namenu. V primeru uveljavitve vsebine iz 29. 

člena je komisija predlagala, da pobudnik/investitor 

poda vsaj študijo s katero dokazuje, da izpolnjuje vse tri 

alineje iz prvega odstavka navedenega člena. Prav tako 
smo ministrstvo opozorili, da se s predlaganim členom 

prenaša prevelika odgovornost in breme na občinski 

(oz. mestni) svet občine. Prav tako je predlagana 

ureditev neenakopravna v duhu Ustave RS do drugih 

državljank in državljanov.  
 
Predstavniki ministrstva so povedali, da so v novem 

predlogu zakona upoštevali kar nekaj 

predlogov obeh asociacij, pa tudi, da se bo 
predlog zakona spremenil, zato so 

predlagali, da se v začetku septembra 

ponovno sestanemo in pogledamo, kako bi lahko 



 

področje uredili.  

 

Predlog Zakona o 

kmetijskih zemljiščih 
MKO Predlog zakona predvideva 

ukinitev nadomestila za 

spremembo namembnosti 

kmetijskih zemljišč. 

  
 

Predlog je bil obravnavan: 

- s strani občin članic, 

- Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS, 

- Komisije za prostor SOS.  
 
Ustanovljena je bila posebna ad hoc delovna skupina 

SOS, ki je oblikovala stališča k predlogu sprememb. 

Stališča SOS so bila posredovana v DZ RS in DS RS.  

 
Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja je 

predlagala,   da se odškodnina za spremembo 

namembnosti kmetijskega zemljišča še naprej 

zaračunava, vendar drugače kot sedaj. Plačila 

odškodnine naj bodo oproščeni vsi tisti, ki so do 
uveljavitve zakona takšno zemljišče že kupili. Za 

promet s takšnimi zemljišči po uveljavitvi zakona, pa 

naj bo zavezanec za plačilo za spremembo 

namembnosti zemljišča tisti, ki tako zemljišče proda. 
 

Dalje je komisija preučila tudi vpliv ukinitve odškodnin 

na pripravo občinskih prostorskih aktov. Ker dodatni 

viri financiranja niso zagotovljeni, lahko občine v 

primeru ukinitve odškodnin pričakujejo velike težave 
občin pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov.  



 

 

Na zakonodajni organ smo apelirali, da se spreminjanja 
zakona loti premišljeno in s sodelovanjem 

strokovne javnosti, saj bodo posledice 

dolgoročne. Nikakor pa tak zakon ne bi smel 

v proceduro po skrajšanem postopku, zato 
smo temu ostro nasprotovali. 

 

 

Predlog zakona o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 
graditvi objektov  

MIP S spremembami in dopolnitvami 

Zakona o graditvi objektov se bi 

naj pospešili in skrajšali 
administrativni postopki s 

področja graditve, obenem se bi 

naj za investitorja ti postopki 

pocenili. 

 

  
 

 

Predlog zakona so obravnavale občine članice in 

Komisija za prostor. V zvezi s predlaganimi 

spremembami se je 22.6.2012 sestala skupna 
koordinacija SOS in ZOS, istega dne pa je potekal tudi 

sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

 
Pripombe SOS so bile: 

- Uvodoma smo ugotovili, da je predlog zakona 
nepremišljen in predlagane spremembe 

spisane v naglici, kar pa je za delovanje v 

praksi in za izvajanje zakona nesprejemljivo.  

- Legalizaciji nelegalne gradnje, ki jo predvideva 

predlog zakona, je Komisija za prostor odločno 
nasprotovala. Predlagana ureditev ne sledi načelu 

pravne države ter v pravni red vnaša nepravičnost in 

diskriminacijo v smislu enakosti med državljani ter je 

izrazito dejanje nespoštovanja tako Ustave RS kot 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/predlog_Zakona_o_graditvi_objektov-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/predlog_Zakona_o_graditvi_objektov-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/predlog_Zakona_o_graditvi_objektov-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/predlog_Zakona_o_graditvi_objektov-8.6.2012.doc


 

pravnega reda. Komisija je podala apel, da v kolikor 

država z zakonom omogoči uporabna dovoljenja, 

potem naj država določi tudi minimalne pogoje.  

 - Komisija je predlagala tudi ponovno uvedbo pojma 

»gradbena parcela«.  

Tanja Bogataj je na skupnem sestanku na ministrstvu 

22.6.2012  razložila dobre namene pri intenci 

legalizacije že leta obstoječih črnih gradenj, 

vendar je bil splošen odziv javnosti preveč 

negativen, zato so se odločili, da bodo to 

problematiko reševali s pomočjo posebnega 

zakona. 

Osnutek Uredbe o 
metodologiji za 

oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih 

gospodarskih javnih 

služb varstva okolja  

 

MKO Ta uredba z namenom 
zmanjševanja obremenjevanja 

okolja ob istočasnem zagotavljanju 

stroškovno optimalnih cen storitev 

javnih služb varstva okolja določa 

metodologijo za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (v nadaljnjem besedilu: 

javne službe) ter druge ukrepe in 
normative, povezane z obračunom 

  
 

 

Predlog je obravnavala Komisija za gospodarsko javne 
službe, stališča pa so bila usklajena s Komunalno 

gospodarsko zbornico. Zadnji usklajevalni sestanek z 

GSZ je potekal v ponedeljek, 18.6.2012. 

 

GZS, SOS in ZOS sta ministrstvu 
posredovali skupni dopis za usklajevalni 

sestanek s predstavniki ministrstva ter 

ministrstvo obvestili, da je predlog uredbe 

s strani vseh treh institucij usklajen.  
 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gospodarske_javne_sluzbe/Osnutek_Uredbe_o_metodologiji_za_oblikovanje_cen_GJS_varstva_okolja-8.6.2012.doc


 

cen storitev javnih služb njihovim 

uporabnikom 

Predlog Zakona o 
spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja  

MPJU  
  

 

 

Ker nam predlog ni bil posredovan v 
obravnavo, smo na ministrstvo naslovili 

zahtevo, za posredovanje predloga. 

 

Predlog so obravnavale občine članice in Komisija za 

zakonodajna in pravna vprašanja. 
 

Pripombe je Skupnost občin Slovenije zbirala do 29. 

junija 2012.   

Predlog Zakona o 

državnem geodetskem 

referenčnem sistemu  

MIP Glavni cilji novega Zakona o 

državnem geodetskem 

referenčnem sistemu, ki bo 
nadomestil Zakon o temeljni 

geodetski izmeri (Uradni list SRS, 

št. 16/1974 in 42/1986), so določiti 

nov državni prostorski 

koordinatni sistem v Republiki 
Sloveniji; zagotoviti skladnost 

slovenskega referenčnega sistema 

s stanjem v Evropi; določiti nov 

državni topografski sistem v 
Republiki Sloveniji; urediti 

pristojnosti države na državnem 

geodetskem referenčnem sistemu; 

  
 

 

Pripombe, stališča in predloge zbiramo do 
6.7.2012.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlagane_spremebe_v_besedilu_ZSRR-2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlagane_spremebe_v_besedilu_ZSRR-2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlagane_spremebe_v_besedilu_ZSRR-2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlagane_spremebe_v_besedilu_ZSRR-2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlagane_spremebe_v_besedilu_ZSRR-2.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Predlog_Zakona_o_drzavnem_geodetskem_referencnem_sistemu-26.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Predlog_Zakona_o_drzavnem_geodetskem_referencnem_sistemu-26.6.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Predlog_Zakona_o_drzavnem_geodetskem_referencnem_sistemu-26.6.2012.doc


 

zagotavljati racionalnost 

poslovanja javnega in zasebnega 
sektorja; sistemsko zagotavljati 

topografske podatke in državne 

karte; določiti način uporabe 

podatkov in urediti vprašanja 
geodetske izmere v razmerju do 

lastnikov nepremičnin.  

 

  

 

DELO VLADE V MESECU APRILU, MAJU IN JUNIJU 2012 

 

Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2012 - 
Obvestilo o uskladitvi št. 1 - Predlog načrta izvajanja nacionalnega programa varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2012   

02.04.2012 MORS 
 

Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju - Predlog uredbe o 

spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju   

05.04.2012 MPJU 

Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 - Predlog uredbe 
o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012   

12.04.2012 MKO 

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013  

12.04.2012 MKO 

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest     
Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v 07.05.2012 MKO 

http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F32ad22e285c456cec12579d4002b5667%3FOpenDocument&cHash=a7147f2b0e38617ed9ad9e1210fdb97a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F32ad22e285c456cec12579d4002b5667%3FOpenDocument&cHash=a7147f2b0e38617ed9ad9e1210fdb97a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F32ad22e285c456cec12579d4002b5667%3FOpenDocument&cHash=a7147f2b0e38617ed9ad9e1210fdb97a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F716beb11b9c113bbc12579d700281300%3FOpenDocument&cHash=7c29ea66e2d17ee4de2733cb365d260c
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F716beb11b9c113bbc12579d700281300%3FOpenDocument&cHash=7c29ea66e2d17ee4de2733cb365d260c
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F70008d4448b2dc82c12579de0022965e%3FOpenDocument&cHash=396b072bb9d23ded17f6c64258453d7a
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9fb50faef856b5c12579dd004e0ac0%3FOpenDocument&cHash=22f075160d50964c7cc3e945c35fec6d
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f56c12613bbc8afc12579e9004f2872%3FOpenDocument&cHash=2d8472592c1351d19d28d851605f8f25
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0f9647e7127eccd8c12579f7003a3f3f%3FOpenDocument&cHash=b11b3bedaa4c7b011143d66d69971fff


 

Republiki Sloveniji 2007-2013   

Poročilo o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2011   10.05.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem 

preoblikovanju Loterije Slovenije - skrajšani postopek   

11.05.2012 MIZKŠ 

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja   

14.05.2012 MKO 

Predlog Strategije razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016   21.05.2012 MG 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah - nujni postopek   21.05.2012 MIP 

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  

22.05.2012 MPJU 

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 

virov energije   

28.05.2012 MIP 

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov 

prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih  

31.05.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v 

javnem sektorju   

31.05.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu   

31.05.2012 MPJU 

Informacija o pripravi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 - 2020   05.06.2012 MG 
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za 

uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 - Neuradno prečiščeno 

besedilo št. 5 Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)   

05.06.2012 MPJU 

Predlog uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja   05.06.2012 MKO 
Načrt aktivnosti za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji   07.06.2012 MPJU 

 Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 

obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  

08.06.2012 MPJU 

http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fb093f02168037435c12579fa0031be45%3FOpenDocument&cHash=d5f41a0513f535fff7b9d8b67f8f3041
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3a9869c66f0bc907c12579fa004ee607%3FOpenDocument&cHash=f9866ad0ff096a9b4dd2daca731ae789
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3a9869c66f0bc907c12579fa004ee607%3FOpenDocument&cHash=f9866ad0ff096a9b4dd2daca731ae789
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F9aaa15a943bb2844c12579fe0049eb43%3FOpenDocument&cHash=3a567367840b0e78c3efc177424fbdaa
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F9aaa15a943bb2844c12579fe0049eb43%3FOpenDocument&cHash=3a567367840b0e78c3efc177424fbdaa
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fdbf7d9d7687460b3c1257a0500443c56%3FOpenDocument&cHash=c6a4392d6b78520f42c1cff8def32764
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd66384809e173520c1257a050021324f%3FOpenDocument&cHash=13360ed84b5273151a8d9e93d5dbd438
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F2dbc4dc076b44e0dc1257a06002a7b2a%3FOpenDocument&cHash=77a53e68390b1dd037d12e80df583547
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Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 

za leto 2011   

11.06.2012 MNZ 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju - nujni 

postopek   

12.06.2012 MIP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - skrajšani 
postopek   

13.06.2012 MIP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov - nujni postopek   13.06.2012 MIP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah - nujni postopek   14.06.2012 MKO 

Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 
prometa - skrajšani postopek   

14.06.2012 MIP 

Predlog Konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2011   14.06.2012 MF 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu - nujni postopek  15.06.2012 MKO 

 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajšani postopek   

18.06.2012 MPJU 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja - nujni postopek   18.06.2012 MKO 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja - skrajšani postopek   

19.06.2012 MG 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma - skrajšani 

postopek   

19.06.2012 MG 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence - 

nujni postopek   

19.06.2012 MG 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah - skrajšani postopek   21.06.2012 MPJU 

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja 
v tujino   

22.06.2012 MPJU 

Predlog prenovljenega Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 

bremen za leti 2012 in 2013   

22.06.2012 MPJU 
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Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 

omejevanja konkurence - nujni postopek   

22.06.2012 MG 

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja - skrajšani postopek   

22.06.2012 MG 

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma - skrajšani postopek   

22.06.2012 MG 

Predlog Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. 

in 20. septembrom 2010   

26.06.2012 MKO 

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja - skrajšani postopek   

26.06.2012 MG 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku - prva 

obravnava   

26.06.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah 

(ZLV-I)- skrajšani postopek   

26.06.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah 

(ZLV-I)- skrajšani postopek  

26.06.2012 MPJU 

Novo gradivo št. 1 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajšani postopek  

26.06.2012 MPJU 

 Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu - nujni 
postopek   

26.06.2012 MKO 
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU APRILU, MAJU IN JUNIJU 2012 

 

*** APRIL 2012 *** 
 

Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012) 

 
Pričetek veljavnosti:  07.04.2012 

 
Vsebina:  

V primeru ustanovitve nove osebe javnega prava, kot so določene v Prilogi IV te uredbe, se znotraj razponov plačnih razredov za posamezen 

tip oseb javnega prava delovno mesto direktorja uvrsti v plačni razred tako, da se preverijo vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev, 

delovno mesto direktorja pa se uvrsti v plačni razred, ki ustreza novemu seštevku. Ta uvrstitev ne povzroči spremembe pri uvrstitvah ostalih 

delovnih mest direktorjev pri istem tipu oseb javnega prava. 
 

Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012) 

 
Pričetek veljavnosti:  14.04.2012 
 

Vsebina:  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108124
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108211


 

Spreminja se tretji odstavek 26. člena, ki se po novem glasi: Če so na posameznem kmetijskem gospodarstvu živali, ki spadajo v čredo krav 

molznic, in živali, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, se število krav molznic in število krav, ki spadajo v čredo, namenjeno 

reji telet za prirejo mesa, določita po postopku iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, pri čemer se upošteva povprečno število 

krav iz CRG na pet datumov iz postopka določitve GVŽ, ki se izračuna v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmet ijstvu. 

 
 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  (Uradni lis  RS, št. 

28/2012 z dne 16. 4. 2012) 

Pričetek veljavnosti:  17.04.2012 

 
 Vsebina:  

V Pravilniku o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08) se priloga 4 »Seznam 
prostovoljnih gasilskih društev, ki se jih lahko aktivira tudi s sirenami javnega alarmiranja«, nadomesti z novo prilogo 4, k i je sestavni del tega 

pravilnika. 
 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2007–2013 v letih 2010–2013  (Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012) 

Pričetek veljavnosti:  27.04.2012 

 
Vsebina:  

Sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013, določa, da: 

- je mogoče prevzemati nove obveznosti tudi za kmetijsko okoljski podukrep 214-II/6 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali;  

- na območjih, kjer se območja vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108215
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108383
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108383


 

Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero prekrivajo z najožjimi vodovarstvenimi območji za vodno telo vodonosnikov 

Ljubljanskega polja, Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja, Apaškega 

polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Rižane ter vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, upravičenci ne 

morejo prevzemati novih obveznosti za kmetijsko okoljski podukrep 214-I/2 ozelenitev njivskih površin; 

- se za površino GERK-a, ki je delno v ekološki pridelavi in delno v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, za celotno površino GERK-a dodeli 
plačilo za ekološko kmetovanje - izvajanje; 

- površine, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 pridobile plačilo za ekološko kmetovanje - izvajanje, ne morejo več pridobiti plačila za 

ekološko kmetovanje - preusmerjanje, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja; 

- kmetijska gospodarstva, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 kadarkoli izgubila certifikat o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil zaradi kršitve predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko kmetovanje - 

preusmerjanje, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja. 
 

 

***MAJ 2012 *** 
 

 
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente   (Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti:  29.05.2012 

 
Vsebina:  
 

V skladu z zakonom se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na 

namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa 

nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 13. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108744


 

zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, 

in to v skladu z gospodarsko politiko Republike Slovenije.  

 

S predloženo uredbo se spreminja trošarina: 

- za neosvinčeni bencin iz točk 1.3 in 1.4. s 490,67 € na 496,98 € /1000 litrov, 
- za plinsko olje za pogon iz točke 2.1 s 362,21 € na 370,97 € / 1000 litrov in 

- za plinsko olje za ogrevanje iz točke 2.2 s 70,49 € na 80,86 € / 1000 litrov. 

 

Skupni finančni učinek bo ob predpostavki, da bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto, ter glede na ocenjene količine energentov za 
izračunavanje finančnih učinkov iz naslova trošarin za leto 2012, znašal 982 mio € in je glede na finančni učinek trenutno veljavnih trošarin, ki 

znaša 963 mio €, višji za 19,0 mio € (16,7 mio € ob upoštevanju cenovne elastičnosti povpraševanja). Na mesečni ravni bo taka sprememba 

pomenila za 1,58 mio € več javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin od energentov, kot v primeru do sedaj veljavnih trošarin. 

 

Tako določene drobnoprodajne cene bodo v tem primeru inflacijo meseca junija znižale za 0,160 odstotne točke. 
  

 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)   (Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012) 
 

Pričetek veljavnosti:   

 
Vsebina:  

 
Zakon za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi država uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja 

pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika 

zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.  

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2012/varcevalni_ukrepi/ZUJF_precisceno.pdf


 

Cilji Zakona za uravnoteženje javnih financ so:  

o zagotoviti vzdržne javne finance, 

o vzpostaviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami, 

o zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj, 

o oblikovati pravila za večjo fiskalno disciplino. 
 

Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti: naslednji dan po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ 

 
Vsebina:  

Aneks določa, da se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 1. 1. 2014 ne uskladi. Regres za letni dopust se izplača v višini, kot je 

določena v Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Pred koncem leta 2013 se, v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 

izvedejo obvezna pogajanja o možnosti uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice v smislu omilitve posledic spremembe 
osnovnih plač v skladu s prvo alinejo prve točke Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za 

uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 z dne 10. 5. 2012 in o odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu, kot 

so opredeljene v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 

z dne 24. 2. 2009 in Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009. 
 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih 

organih (Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012) 

Pričetek veljavnosti: Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje 

javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108753
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108777
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108777


 

Vsebina:  

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v 

državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07). 
 

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti:  1.6.2012; Novi četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2014 

 
Vsebina:  

Vrednosti podrobnejših kriterijev za posamezen tip osebe javnega prava se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra. Ob spremembah pri 

osebah javnega prava, ki imajo za posledico drugačen seštevek posameznih podrobnejših kriterijev in bi privedle do spremembe plačnega 

razreda, se delovno mesto uvrsti v plačni razred, ki ustreza novemu seštevku. Ta sprememba ne povzroči spremembe pri uvrstitvah drugih 

delovnih mest direktorjev pri istem tipu oseb javnega prava. Spremenjena uvrstitev delovnega mesta direktorja začne veljati 1. novembra 

istega leta.  

Uvrstitve delovnih mest direktorjev iz priloge I uredbe se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra, pri čemer spremenjena uvrstitev 

delovnega mesta direktorja začne veljati 1. novembra istega leta. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in stor itev na trgu  (Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 

2012) 

Pričetek veljavnosti:  01.06.2012;  Spremenjeni 3. člen uredbe se začne uporabljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je 

uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Do začetka uporabe spremenjenega 3. člena uredbe 

se uporablja določba 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09).  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108778
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108779


 

Spremenjeni 7. člen uredbe in spremenjena priloga uredbe se prvič uporabita za letna poročila, ki se oddajo v letu 2013 za leto 

2012. 

 
Vsebina:  

V prvem odstavku 7. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita: 

»1.  izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) v seštevku AOP 691 + AOP 
693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 4,  

2.  izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) v seštevku 
AOP 691 + AOP 693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 5.«. 

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:  

»(3) Uporabnik proračuna s področja kulture ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje pogoje iz 2. točke 22.j člena 
ZSPJS, če v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe.«.   

 
 

 

 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  (Uradni list RS, št. 41/2012 

z dne 31. 5. 2012) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108781


 

 

Pričetek veljavnosti:  Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje 

javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012). 

 
 
Vsebina:  

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

3. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo, 107/09-odl.US, 98/09 – ZIUZGK, 

13/2010, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11), 44 ter 52. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03-uradno prečiščeno 

besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 IN 80/10-ZUTD) IN 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 

in 58/08 – ZSPJS-L). 

2. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v predlogu zakona: / 

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev in funkcionarjev napoteni na delo v 

tujino je bilo potrebno pripraviti kot posledico sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 

sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 z namenom zasledovanja cilja, zmanjšati 

primanjkljaj državnega proračuna pod mejo 3% BDP. Med ukrepi je tudi  znižanje nominalnih osnov za 8%. Nominalne osnove za delo 

v tujini iz priloge 1 te uredbe se znižuje glede na znižanje plačnih razredov po plačni lestvici iz ZSPJS. S predlaganimi spremembami in 

dopolnitvami uredbe se spremenijo oziroma dopolnijo 7., 20., 32., 33. in 34. člen. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na položajni 

dodatek, povračila stroškov za nastanitev, povračila stroškov prevoza na delo v kraju službovanja, povračila stroškov za uporabo 

lastnega avtomobila v službene namene in pa spremembe nominalnih osnov za delo v tujini.  

3. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če gre za prenos direktive. 



 

(Izjava o skladnosti (pdf. format) – izvoz iz baze RPS. 

 

 

*** JUNIJ 2012 *** 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 

42/2012 z dne 01.06. 2012) 

Pričetek veljavnosti:  02.06.2012 
 

Vsebina:  

Predlagana dopolnitev uredbe določa vsebino načrtov ravnanj z nepremičnim premoženjem države v upravljanju organov državne uprave ter 

pravosodnih organov, v delu, ki ureja razpolaganje, pa tudi s tistim nepremičnim premoženjem države, s katerim upravljajo javni zavodi, javni 

gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. Po vsebini so načrti ravnanj, določeni z obrazci 

št. 7, 8 in 8a, enaki obrazcem št. 1, 2 in 2a, le krog subjektov (naslovljencev), na katere se obrazci nanašajo, je drug. Na podlagi ZJNepS bi moral 

z nepremičnim premoženjem v upravljanju organov državne uprave in pravosodnih organov ravnati javni sk lad, prav tako pa bi last sklada 

prešlo nepremično premoženje, ki ga za opravljanje svoje dejavnosti ne bi več potrebovali javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne 

agencije in javni skladi.  

Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)  (Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 08.06. 2012) 
 

Pričetek veljavnosti:  09.06.2012 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108805
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108827


 

 

Vsebina:  

Z zakonom se ne glede na določbe kolektivnih pogodb izplačilo regresa za javne uslužbence in funkcionarje izvede pri izplačilu plače za mesec 
maj 2012. Kolektivne pogodbe namreč določajo, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem regres izplača pri izplačilu plače za mesec april. 

Poleg zamika izplačila regresa za letni dopust za en mesec se z zakonom omejuje tudi obseg regresa za zaposlene v nefinančnih in finančnih 

družbah v katerih je država ali občina več kot 25 odstotni lastnik premoženja, v višini minimalne plače (dokler ne bo gospodarska rast 

preteklega leta presegla 2,5% BDP).  

 

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente  (Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11.06. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti:  12.06.2012 
 

Vsebina:  

Z uredbo se spreminja trošarina:  

- za neosvinčeni bencin s 496,98 € na 502,42 € /1000 litrov,  

- za plinsko olje za pogon s 370,97 € na 381,69 € / 1000 litrov in  

- za plinsko olje za ogrevanje s 80,86 € na 90,05 € / 1000 litrov.  

  
Ob tako spremenjenih trošarinah bodo gibanja maloprodajnih cen energentov naslednja:  

- pri NMB 95 znižanje z 1,427 €/liter na 1,414 €/liter oziroma za 0,013;  

- pri NMB 98 znižanje z 1,452 €/liter na 1,439 €/liter oziroma za 0,013;  

- pri D-2 znižanje z 1,309 €/liter na 1,296 €/liter oziroma za 0,013;  

- pri KOEL znižanje z 0,991 €/liter na 0,979 €/liter oziroma 0,012.  
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108921


 

 

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja  (Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15.06. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti:  16.06.2012 

 
Vsebina: 

 

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja določa ukrepe in vrste državnih pomoči v skladu z 

Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika 
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ter druge ukrepe, ki jih ni treba priglasiti in poročati o njih. 

 

S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev in finančna merila za izvajanje ukrepov. 

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter spodbujanje delovanja 

nevladnih in nepridobitnih organizacij v kmetijstvu. 

Ukrepa Podpora za dokončanje komasacijskih postopkov ter Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na 

področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov se bosta izvajala kot država pomoč – skupinske izjeme v kmetijstvu v skladu z Uredbo 

1857/2006/ES. Ukrepov Podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju 

ter Podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov, ni treba 

priglasiti in poročati o njiju. 

Sredstva se bodo zagotavljala za naslednje ukrepe: 

1. Podpora za dokončanje komasacijskih postopkov 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108972


 

Cilj ukrepa je dokončanje tistih komasacijskih postopkov, ki so vključeni v Program dokončanja komasacijskih postopkov. Gre za tista 

komasacijska območja, na katerih so se komasacije začele izvajati v preteklosti in iz različnih razlogov še vedno niso pravnomočno končane. 

Večina teh nedokončanih komasacijskih postopkov izhaja iz obdobja množičnega izvajanja komasacij, ki pa so se zaradi uvedbe začasnega 

moratorija nad izvajanjem zemljiških operacij v letu 1990 začasno prekinile. Tako se v okviru tega ukrepa financirajo pravni in upravni 

postopki, vključno s stroški pregleda, ki so povezani z dokončanjem komasacijskih postopkov. 

2. Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov 

 

Ukrep Tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov je 

razdeljen v dve skupini vlagateljev, in sicer tiste, ki delujejo na širšem območju Republike Slovenije, in druge na ožjem obm očju. Priznanim 
rejskim organizacijam, ki delujejo nepridobitno kot zveze, združenja ali društva na področju reje primarnih kmetijskih proizvodov (živali) in 

izvajajo strokovne prireditve, bo določena posebna višina sredstev pomoči z javnim razpisom. Podpora društvom, zvezam in združenjem, ki 

delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, pomeni priglašeno državno pomoč pri Službi za državne pomoči in razvoj 

MKGP. Upravičenci, ki kandidirajo za ta ukrep, ne morejo kandidirati tudi za ukrep za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in 

interesnemu povezovanju na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju. 
 

 
3. Podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju 

 

Ukrep Podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju je razdeljen v dve 
skupini vlagateljev. Za ukrep ne morejo kandidirati gospodarski subjekti, saj bi se v takem primeru moral ukrep izvajati kot državna pomoč po 
pravilu de minimis. Za ukrep kandidirajo društva, katerih delovanje je povezano s predelavo in s kmetijstvom povezanim delovanjem na 

podeželju. Upravičenci, ki kandidirajo za ta ukrep, ne morejo kandidirati tudi za ukrep za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in 

interesnemu povezovanju na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov. 



 

 
4. Podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov 

V okviru predmeta podpore se podpira sofinanciranje delovanja nepridobitnih oblik povezovanja, ki povezujejo društva podeželske mladine, 
društva podeželskih žensk in sindikat kmetov in za katere podpora za upravičljive stroške nepridobitnega delovanja ne pomeni pomoč, ki bi jo 

bilo treba priglasiti ali o njej poročati kot o državni pomoči. 

  

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št. 45/2012 z dne 15.06. 2012) 

Pričetek veljavnosti:  16.06.2012 
 

Vsebina:  

Vlada RS je z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 10.5.2012 sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih 
prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014.  

 

Državni zbor RS je dne 11. 5. 2012 sprejel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). ZUJF določa znižanje osnovnih plač javnim 
uslužbencem in funkcionarjem za 8%, odpravlja t.i. varovano plačo (A040) in odpravlja preostali dve četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah 

javnih uslužbencev. Prav tako ZUJF odpravlja nesorazmerja za funkcionarje ter realizira v celoti določbe ZSPJS-L, na podlagi česar se bodo 

osnovne plače pravosodnim funkcionarjem obračunavale in izplačevale v skladu s plačnim razredom, v katerega so uvrščeni. Istočasno 

predlog sprememb in dopolnitev uredbe pomeni tudi uskladitev z že uveljavljenimi predpisi v letu 2010 (Zakon o spremembi Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS -P), Zakon o sodniški službi, Zakon o državnem tožilstvu, Zakon o državnem pravobranilstvu, Zakon o 
urejanju trga dela, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o dodatnih 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108973


 

interventnih ukrepih za leto 2012, sprememba Pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in Pravilnik o določitvi 

olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012).  

 

Uredba o enotni metodologiji za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju kot tudi predlagana sprememba uredbe v skladu z zakonskim 

pooblastilom predpisuje le metodo izračuna plač v javnem sektorju. Uredba sama torej ne določa (in tudi ne more določati) vsebine 

materialnih pravic. 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15.06. 2012) 

 

Pričetek veljavnosti:  16.06.2012 

 
Vsebina:  

 

V 5. členu se za deseto alinejo dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:  »– programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, 

ki poučujejo vsebine ali sodelujejo pri usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; – programi usposabljanja za 

javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;«.  26. členu se prvi odstavek nadomesti s prvim in drugim 
odstavkom, ki se glasita: »(1) Učno dokumentacijo se, skladno s predpisi o upravljanju dokumentarnega gradiva, vodi v informacijskem 

sistemu za upravljanje dokumentarnega gradiva uprave. Obrazce oziroma dokumente, ki se morajo ročno izpolnjevati in podpisovati, se 

skenira in evidentira znotraj informacijskega sistema za upravljanje dokumentarnega gradiva, kjer se navede tudi mesto hranjenja dokumenta 

v fizični obliki. (2) Evidence in dokumentacija v gasilski šoli in višji gasilski šoli se vodijo v skladu s predpisi o izobraževan ju odraslih, o 
poklicnem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.«.  
 

 Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D) (Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26.06. 2012) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108931
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108931


 

 

Pričetek veljavnosti:  27.06.2012 

 
Vsebina:  

K 1. členu – 82. člen veljavnega zakona 

V 1. členu predlaganega zakona se spreminja rok veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga morajo pridobiti upravljavci določenih vrst 

naprav oziroma izvajalci določenih dejavnosti iz 82. člena veljavnega zakona o varstvu okolja. Ta se podaljša s sedanjih pet  na deset let. 

K 2. členu- 86. člen veljavnega zakona 

V 2. členu predlaganega zakona se spreminja rok veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga morajo pridobiti upravljavci obratov iz 86. 

člena veljavnega zakona o varstvu okolja. Ta se podaljša s sedanjih pet  na deset let 

K 3. členu- 126.d člen veljavnega zakona 

Po predlagani ureditvi bodo prihodki, doseženi s prodajo emisijskih kuponov, torej tudi s prodajo ostanka emisijskih kuponov iz rezerve, 

namenjeni financiranju Sklada za podnebne spremembe, ustanovljenega na podlagi 126.d člena veljavnega zakona o varstvu okolja. 

K 4. členu- 135. člen veljavnega zakona 

V 4. členu predlagana ureditev pomeni, da se bodo emisijski kuponi, ki jih do 31. 12. 2012 ne bo mogoče razdeliti upravljavcem novih naprav, 

prodali, ne pa razveljavili, kot predvideva veljavni zakon. 

K 5. členu- 149. člen veljavnega zakona 



 

Predlagana sprememba prvega odstavka 149. člena veljavnega zakona o varstvu okolja vsebinsko ne spreminja določitev obveznih občinskih 

javnih služb varstva okolja, pač pa jih v skladu s terminologijo na področju ravnanja z odpadki pravilneje poimenuje. 

Sprememba drugega odstavka 149. člena veljavnega zakona daje vladi bolj jasno pristojnost, da s svojim predpisom podrobneje določi, katere 

dejavnosti, naloge in vrste komunalnih odpadkov bodo predmet gospodarske javne službe, katere pa je mogoče urejati v razmerah  proste 

gospodarske pobude. 

Predlagana sprememba četrtega odstavka 149. člena veljavnega zakona bolj natančno določa pristojnost občine, da s svojimi predpisi predpiše 

tudi normative za izvajanje njenih obveznih gospodarskih javnih služb, in ne le način njihovega izvajanja, ko ga določa v skladu z Zakonom o 

gospodarskih javnih službah in Zakona o javno zasebnem partnerstvu. 

K 6. členu-prehodna določba 

V 5. členu je urejen prehod na nov režim, ki bo veljal glede veljavnosti že izdanih okoljevarstvenih dovoljenj, pridobljenih na podlagi 82. in 86. 

člena veljavnega zakona o varstvu okolja. Imetnik veljavnega dovoljenja bo lahko najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti na 

ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, poslal zahtevo za spremembo njegove veljavnosti. Ministrstvo bo spremenilo veljavnost dovoljenja na 

obdobje deset let od dne njegove veljavnost, pri tem pa ne bo uporabljalo določb šestega odstavka 82. in 86. člena veljavnega zakona, ki ob 

podaljšanju zahtevata pregled izpolnjevanja pogojev, v času podaljšanja predpisanih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Tako se bodo 

obravnavale tudi vloge za podaljšanje veljavnosti dovoljenj, ki so bile na ministrstvo vložene pred uveljavitvijo predlaganega zakona.  

Vloge za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj za dejavnosti ali naprave iz 82. člena oziroma za obrate iz 86. člena veljavnega zakona, ki bodo na 

ministrstvo vložene do  uveljavitve predlaganega zakona, se bodo obravnavale v skladu s predlaganim zakonom, seveda le glede roka 

veljavnosti dovoljenja, ne pa tudi glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za njegovo pridobitev. 

 


