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SOS JE V FEBRUARJU 2012 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
IME PREDPISA FAZA                  PREDLAGATELJ 
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  

Javna razprava MOP 

Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda 

Javna razprava MOP 

Predlog Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

Javna razprava MOP 

 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Uredba_o_mejnih_vrednostih_svetlobnega_onesnazevanja_okolja-3.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Uredba_o_mejnih_vrednostih_svetlobnega_onesnazevanja_okolja-3.2.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Okoljska_dajatev_onesnazevanje_odpadne_vode-feb.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Okoljska_dajatev_onesnazevanje_odpadne_vode-feb.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Predlog_Uredbe_o_emisiji_snovi_in_toplote_pri_odvajanju_odpadnih_voda_v_vode_in_javno_kanalizacijo.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Predlog_Uredbe_o_emisiji_snovi_in_toplote_pri_odvajanju_odpadnih_voda_v_vode_in_javno_kanalizacijo.doc
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU FEBRUARJU 2012 

SPREMEMBE ZAKONA O VLADI RS (Uradni list RS, št. 8/2012, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime:   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) 
 
Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS št. 

33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 
 
Vsebina:  
Gre za spremembe oziroma reorganizacio ministrstev. 
 
 DODELJEVANJE REGIONALNIH DRŽAVNIH POMOČI (Uradni list RS, št. 8/2011, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 
 

Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  osmi odstavek 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011-ZSRR-2) 
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199133&stevilka=1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200668&stevilka=2951
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=820
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Priloga: 

Priloga 1: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (27. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) 

Priloga 2: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) 

Vsebina: 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči bo omogočila uporabo dveh novih instrumentov 
pomoči, in sicer davčnih olajšav in garancij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Sprememba uredbe hkrati poenostavlja 
postopke dodelitve državnih pomoči za tekoče poslovanje podjetij in omogoča Vladi Republike Slovenije krajši odzivni čas ter s tem hitrejše 
odzivanje pri pomoči podjetjem, ki so prepoznana kot pomembna za regijo oziroma območje, kjer poslujejo. Sprememba uredbe bo hkrati 
omogočila izvajanje treh dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, ki ga je razglasila 
Vlada Republike Slovenije v Pokolpju, in sicer: davčnih olajšav za investiranje in zaposlovanje ter spodbud za zaposlovanje. 
 
PLAČILA ZA UKREPE OSI 2 – RAZVOJ PODEŽELJA (Uradni list RS, št. 8/2012, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime:   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 
 
Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  10. in 12. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008-ZKme-1) 
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P001-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P001-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P002-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P002-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107298
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1978
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Vsebina:  
Uredba določa:  
- da na najožjih vodovarstvenih območjih 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 zaključene petletne obveznosti za izvajanje kmetijsko 
okoljskih podukrepov ozelenitev njivskih površin in pokritost tal na vodovarstvenem območju ne morejo podaljšati;  
- način uveljavljanja plačil za kmetijsko okoljski podukrep košnja strmih travnikov;  
- posebnosti na območjih vodnih teles podzemnih voda;  
- obdobje veljavnosti certifikata za integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje. 

POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA - SPREMEMBE (Uradni list RS, št. 8/2012, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime:   Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
 
Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  drugi odstavek 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: 

Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B) 
 
Vsebina: 
Potencialna ohranitvena območja, ki jih je država Slovenija določila z Uredbo leta 2004, je leta 2007 in 2008 tudi potrdila Evropska komisija. 
Država je bila nato dolžna zagotoviti formalno pretvorbo teh območij v posebna varstvena območja. To preoblikovanje predstavlja podlago za 
pridobivanje sredstev iz EU za sofinanciranje Nature, ki jo omogoča 8. člen Direktive o habitatih, saj se ga lahko koristi samo za tako definirana 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007117&stevilka=5855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200832&stevilka=1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
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območja. S tem se za Slovenijo odpirajo možnosti za uveljavljanje tega financiranja, ki ga EU na novo odpira z finančno perspektivo 2014 – 
2020. S spremembo uredbe se ne spreminjajo meje območij Nature, ki sta jih potrdili Slovenija in Evropska komisija. 
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (Uradni list RS, št. 8/2012, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime:   Uredba o spremembi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-

51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 
 
Vsebina: 
V Uredbi se je spremenil samo drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se po novem glasi: »(2) Ta uredba določa tudi obveznosti občin in 
izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe.«. 

DODELJEVANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (Uradni list RS, št. 8/2012, Z DNE 03.02.2012) 
 
Polno ime:   Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za 

zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči 
 
Pričetek veljavnosti: 04.02.2012 
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107300
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
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Podlaga za sprejem:  tretji odstavek 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011) in 25. in tretji 
odstavek 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12) 

Vsebina: 
Pravilnik določa način ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter razloge, zaradi katerih se 
denarna socialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku. 
 
SPREMEMBE ENERGETSKEGA ZAKONA (Uradni list RS, št. 10/2012, Z DNE 10.02.2012) 
 
Polno ime:   Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E) 
 
Pričetek veljavnosti: 11.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS št. 

33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 
 
Vsebina: 
S spremembo zakona se odpravljajo očitane kršitve evropske zakonodaje, na katere Evropska komisija RS opozarja z izdanimi uradnimi 
opomini in obrazloženimi mnenji po letu 2009. EK ugotavlja, da nekatera določila evropskih direktiv niso bila v celoti prenesena oziroma se 
nepravilno izvajajo, poleg tega pa so očitane tudi kršitve zaradi nepravočasnega prenosa samih direktiv. Spremembe zakona urejajo področje 
zaščite varstva potrošnikov na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov, 
določa zahteve za okoljsko zasnovo proizovodov, pobvezanih z energijo kot tudi navajanje porabe energije in drugih virov teh proizvodov z 
energijskimi nalepkami in podatkovnimi karticami proizvodov, ter transport ogljikovega dioksida preko cevnih prenosnih omrežij. 
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DOLOČITEV NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV (Uradni list RS, št. 14/2012, Z DNE 24.02.2012) 
 
Polno ime:   Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 
 
Pričetek veljavnosti: 28.02.2012 
 
Podlaga za sprejem:  1. in 2. točka prvega odstavka 8. člena in 1. točka 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1) ter v 

zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/2000, 
17/2004). 

 
Vsebina: 
S to uredbo je ukrep zamrznitve cen komunalnih storitev podaljšana za nadaljnjih 6 mesecev. 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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DELO VLADE V MESECU FEBRUARJU 2012 
 

Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 21.02.2012  MGRT 
 

Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 
skrajšani postopek 

27.02.2012  MF 

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 29.02.2012  MPJU 
 

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 

29.02.2012 MPJU 
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GRADIVA, KI JIH JE DRŽAVNI ZBOR OBRAVNAVAL V MESECU FEBRUARJU 2012 
 
01.02.2012: 
 
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah 
 
02.02.2012: 
 
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o razvojnem načrtovanju  
 
14.02.2012 
 
Predlog za sprejem avtentične razlage 4. odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volitvah 
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http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/ca20e0050df6cb9a54804f9fbfdb7e0732c72fd906ec98104da387e3670880b2
http://www.dz-rs.si/wps/wcm/connect/096f3d76-816b-4b81-9854-eea4c20af602/2012.02.14.0099_001.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=096f3d76-816b-4b81-9854-eea4c20af602
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