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UVOD 
 
 
Skupnost občin Slovenije Vam v tokratni številki Preglednika ponovno predstavlja gradiva v obravnavi na Vladi RS, Uradnem listu RS in 
Državnem zboru RS, ki so bila obravnavana v mesecu novembru in decembru. Poleg tega Vam predstavljamo predloge predpisov, ki smo jih 
obravnavali na Skupnosti občin Slovenije. Pri tem ste s svojim znanjem in mnenji zaslužni predvsem Vi- predstavniki občin, za kar se Vam 
zahvaljujemo. 

Želimo Vam prijetno prebiranje Preglednika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE JE V NOVEMBRU IN DECEMBRU 2012 OBRAVNAVALA NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
 

IME PREDPISA 
 

 
PREDLA. 

 
VSEBINA PREDLOGA 

 
PRIPOMBE SOS 

Osnutek Uredbe o 
predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in 
obdelavi mešanih 
komunalnih odpadkov 

 
MKO 

Nova Uredba o predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in obdelavi 
mešanih komunalnih odpadkov 
ločeno obravnava predelavo biološko 
razgradljivih odpadkov in obdelavo 
mešanih komunalnih odpadkov pred 
odlaganjem.   

• Predlagali smo spremembe dikcije v 3. Členu , ki 
besedilo dopolnjuje v smislu nedvoumnosti ter 
specifikacijo pojma »bioplin«. 
• Zmanjša se naj odmike kompostarn od okoliških zgradb 
zaradi velike poseljenosti in se opredelijo dovoljene 
emisije. 
• Predlagali smo razmislek o velikosti kompostarn in 
dovoljeni količini bioloških odpadkov glede na varnostne 
ukrepe proti širjenju bolezni. 
• Opozorili smo na nesmiselnost določila v 28. členu, na 
podlagi katerega je razumeti, da sosed na sosedovem 
vrtu ne sme raztrositi komposta, pa tudi, če ga ta za to 
prosi, nadzor pa vrši občinski inšpektor. Ob tem se 
seveda postavlja vprašanje kako naj to sploh počne. 
• Opozorili smo, da prenos nalog, ki jih mora opravljati 
občina, ni mogoče prenesti z uredbo, pač pa le z 
zakonom, vendar tudi ne brez ustreznega financiranja s 
strani države.  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/Biolosko_razgradljivi_odpadki-predlog_uredbe-5.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/Biolosko_razgradljivi_odpadki-predlog_uredbe-5.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/Biolosko_razgradljivi_odpadki-predlog_uredbe-5.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/Biolosko_razgradljivi_odpadki-predlog_uredbe-5.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/Biolosko_razgradljivi_odpadki-predlog_uredbe-5.10.2012.pdf


 

• Predlagali smo, da v kolikor obstoječe deponije 
komunalnih odpadkov, ki imajo pridobljeno OVD, 
dopolnjujejo svojo dejavnost oz. se dograjujejo z objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki so sestavni del 
deponij (kompostarne, bioplinarne, sortirnice, MBO idr.), 
ni zanje potrebno zagotavljati predpisanih odmikov, ki 
jih predvideva predlog uredbe.  
 Opozorili smo na težave: dodatne širitve stavbnih 
zemljišč in s tem pritisk na zemljišča, ki niso namenjena 
graditvi, kot so to kmetijska zemljišča in gozdne 
površine.  

Predlog Uredbe o 
izobrazbi in strokovnem 
izpitu za vodenje in 
odločanje v upravnem 
postopku.  

MPJU Predlog uredbe se nanaša tudi na 
občine, ki so v okviru odločanja v 
upravnih zadevah vezane na procesne 
standarde iz Zakona o splošnem 
upravnem postopku in izvedbenih 
aktov. 

• Nasprotovali smo predlogu, po katerem bi člani 
izpitnih komisij lahko bili le tisti, ki zadnjih pet let 
odločajo na II. stopnji, ministrstva in njihovi uradniki ter 
sodniki, saj sa predlog izključuje kar nekaj direktorjev in 
direktoric občinskih uprav, ki so bili v preteklosti tudi 
sami člani komisije.  
• Predlagali smo, da se v Uredbi zapiše, da mora član 
komisije imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali 
upravne smeri, ali pa visoko strokovno šolo iste smeri z 
magisterijem, saj gre za izpit iz postopkovnega prava.  
• Nasprotovali smo predlogu, da morajo člani komisije 
imeti izkušnje iz vodenja in odločanja postopka na drugi 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Uprava/Uredba_o_izobrazbi_in_strokovnem_izpitu_za_vodenje_in_odlocanje_v_upravnem_postopku-12.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Uprava/Uredba_o_izobrazbi_in_strokovnem_izpitu_za_vodenje_in_odlocanje_v_upravnem_postopku-12.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Uprava/Uredba_o_izobrazbi_in_strokovnem_izpitu_za_vodenje_in_odlocanje_v_upravnem_postopku-12.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Uprava/Uredba_o_izobrazbi_in_strokovnem_izpitu_za_vodenje_in_odlocanje_v_upravnem_postopku-12.10.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Uprava/Uredba_o_izobrazbi_in_strokovnem_izpitu_za_vodenje_in_odlocanje_v_upravnem_postopku-12.10.2012.pdf


 

stopnji, saj se večina upravnih postopkov izvaja in vodi 
na prvi stopnji in tam si strokovnjaki pridobivajo izkušnje 
z neposrednim vodenjem in odločanjem, pa čeprav gre le 
za prvo stopnjo.  
• Predlagali smo, da naj se v prehodnih določbah 
predvidi tudi status oseb, ki so strokovni izpit opravljale 
pred 15.01.2008 za V. stopnjo in se jim skladno z  
mnenjem MJU priznava izpolnjevanje pogoja 
strokovnega izpita iz upravnega postopka za zasedbo 
delovnega mesta za VII. stopnjo. Te osebe sicer izpita za 
VII. stopnjo niso nikoli opravljale (vezano na 35. člen). 

Osnutek Uredbe o 
spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o 
ravnanju z baterijami in 
akumulatorji ter 
odpadnimi baterijami in 
akumulatorji 

MKO Uredba 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 SOS ni bilo pripomb 

Pravilnik o določanju 
zemljišč za gradnjo  

MzIP Pravilnik določa način določitve 
zemljišč za gradnjo stavb za namene 
množičnega vrednotenja nepremičnin. 

• Opozorili smo, da je pomanjkljivo določilo, da so 
zemljišča za gradnjo stavb le stavbna zemljišča v okviru 
ureditvenih območij naselij, določenih v prostorskih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201293&stevilka=3639
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/Pravilnik_o_dolocanju_zemljisc_za_gradnjo-26.10.2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/Pravilnik_o_dolocanju_zemljisc_za_gradnjo-26.10.2012.doc


 

sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih 
planov občin. 
• Določanje zemljišč brez predhodne transformacije 
izvedbenih prostorskih aktov na namensko rabo in ZKP 
je strokovno nepravilno. 
• Opozorili smo, da ni jasno, katera so merila in kriteriji, 
da je mogoče z računalniško podprtim postopkom 
zemljišče določiti kot »zaokroženo zemljišče« in katera so 
zemljišča, kjer gradnja stavb ni možna zaradi državnih 
pravnih režimov. 
• Kriterij trajne ali začasne »nezazidljivosti« je premalo 
definiran. 
• Nepotrebna je vzporedna evidenca nezazidanih 
stavbnih zemljišč. 
• Predlaga se, da se zbirajo podatki s strani državnih 
organov in občine podajo na to pripombe  
• rok za pripravo podatkov o namenski rabi prostora in 
zemljišč za gradnjo stavb je prekratek. 

Osnutek Akcijskega 
načrta upravljanja 
populacije volka (Canis 
lupus) v Sloveniji za 

MKO Glavni cilj akcijskega načrta je 
vzpostaviti sistem varstvenega 
upravljanja volka v Sloveniji in s tem 
povečati možnosti za njegovo 
dolgoročno ohranitev ob čim manjšem 

• S strani SOS ni bilo pripomb 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/akcijski_nacrt_volk_2012_2017.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/akcijski_nacrt_volk_2012_2017.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/akcijski_nacrt_volk_2012_2017.doc
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/akcijski_nacrt_volk_2012_2017.doc


 

obdobje 2012-2017 številu konfliktov med volkovi in 
ljudmi. 

8. javni razpis iz naslova 
ukrepa 322 Obnova in 
razvoj vasi. 

MKO Predmet javnega razpisa je dodelitev 
nepovratnih sredstev iz naslova 
ukrepa Obnova in razvoj vasi v 
okviru PRP 2007–2013 

• SOS je predlagal, da se  ohrani stopnja sofinanciranja 
vsaj na ravni 70%, kot smo predlagali, da se za ukrep 
nameni čim višja možna sredstva. 
• Predlagali smo tudi, da se do sredstev omogoči dostop 
vsem občinam. 

Predlog Uredbe o 
metodologiji za določitev 
razvitosti občin 

MF Ta uredba določa metodologijo za 
določitev razvitosti občin na podlagi: 
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: 
bruto dodana vrednost gospodarskih 
družb na zaposlenega, osnova za 
dohodnino na prebivalca občine in 
število delovnih mest na število 
delovno aktivnega prebivalstva 
občine, 
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: 
indeks staranja prebivalstva občine ter 
stopnja registrirane brezposelnosti in 
stopnja delovne aktivnosti na 
območju občine,  
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki 
so: oskrbljenost z dobrinami in 

• S strani občin ni bilo pisnih pripomb – pripombe so bile 
usklajene ustno na sestanku, katerega se je udeležil Leo 
Kremžar. 
 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/Ukrep_322-15.11.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/Ukrep_322-15.11.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/Ukrep_322-15.11.2012.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_obcin/Metodologija_-_2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_obcin/Metodologija_-_2012.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Razvitost_obcin/Metodologija_-_2012.doc


 

storitvami javnih komunalnih služb 
(delež prebivalcev, ki imajo priključek 
na javno kanalizacijo), opremljenost s 
kulturno infrastrukturo (kulturni 
spomeniki in objekti javne kulturne 
infrastrukture), delež območij Natura 
2000 v občini in poseljenost občine. 

Predlog Zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah Zakona o 
kmetijskih zemljiščih 

MKO S predlogom novele zakona se urejajo 
naslednja področja: 
− Ukinjajo se strokovne podlage s 
področja kmetijstva in s tem 
organizacije za pripravo le teh. 
− Predvideva se sprejem uredbe, s 
katero se bodo določila območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč. Z 
uredbo se bo določila kvota oziroma 
površina trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč, ki jih bo morala zagotavljati 
posamezna lokalna skupnost. Ob 
upoštevanju kvote bodo v grafičnem 
delu uredbe določena območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč za 
posamezno lokalno skupnost. 

• Ker so pripombe bile podane že v preteklih mesecih so 
pripombe bile usklajene z ministrstvom na sestanku 
ustno, in sicer je SOS zastopal župan Darko Fras. 

 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ZKZ22112012.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ZKZ22112012.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ZKZ22112012.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/ZKZ22112012.pdf


 

−Določajo se izravnalni ukrepi, ki jih 
je treba upoštevati pri načrtovanju na 
območjih trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč. 
- Ureja se izdajanje projektnih pogojev 
in soglasij za gradnjo zahtevnih in 
manj zahtevnih kmetijskih objektov 
na kmetijskih zemljiščih. 
- Na novo se ureja predkupna pravica 
ter sklepanje darilnih pogodb v 
poglavju o prometu s kmetijskimi 
zemljišči.  
- Črta se poglavje o zakupu kmetijskih 
zemljišč. 
Zmanjšuje se odstotek potrebnih 
soglasij za uvedbo komasacijskega 
postopka in melioracije, ko gre za 
zemljišče v solastnini. 

Pravilnik o znakih, ki jih 
dajejo policijski in druge 
pooblaščene osebe pri 
urejanju in nadziranju 

MNZ Ta pravilnik predpisuje znake, ki jih 
dajejo policisti in druge pooblaščene 
uradne osebe udeležencem cestnega 
prometa s položajem telesa in z 
rokami, ter svetlobne in zvočne znake 

• V navedenem pravilniku smo predlagali, da se v skladu 
s spremembami ZPrCP pooblastilo za znake, ki jih dajejo 
policisti in druge pooblaščene uradne osebe udeležencem 
v prometu, da tudi občinskim redarjem.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20134&stevilka=117
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20134&stevilka=117
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20134&stevilka=117
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20134&stevilka=117


 

cestnega prometa pri urejanju in nadziranju cestnega 
prometa. 

 

Predlog nove organizacije 
in sistemizacije 
Geodetske uprave 

MzIP Predvideno zmanjšanje sedanjih 12 
območnih geodetskih uprav na 8. 
Namesto uradov so organizirani 
sektorji in službe, namesto sektorjev 
in služb pa oddelki. 
Predvideno ni zmanjševanje števila 
zaposlenih, vanjo še niso vključena 
delovna mesta za določen čas. 

• Nasprotujemo zaprtju geodetskih uprav in pisarn, kar 
onemogoča policentrični razvoj. 
• S selitvijo pisarn bi bili dodatni stroški zaradi plačila 
potnih stroškov in najema prostorov. 
• Predlagamo sistemiziranje delovnih mest za mlade.  

Osnutek Uredbe o 
komunalnih odpadkih 

MKO Uredba o komunalnih odpadkih 
določa pravila ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Vključno z 
obveznostmi izvirnega povzročitelja 
komunalnih odpadkov, pa tudi vrste 
in najmanjši obseg dejavnosti ter 
nalog, ki morajo biti zagotovljene v 
okviru obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na področju komunalnih 
odpadkov, kot jih določa Zakon o 
varstvu okolja.  

• Opozorili smo, da osnutek uredbe nima zakonske 
podlage v Zakonu o varstvu okolja oziroma niso 
usklajena z določili ostale veljavne zakonodaje s področja 
graditve objektov in gospodarskih javnih služb. 
• Poudarili smo, da so določila uredbe nekonsistentna pri 
rabi pojma »upravljavec«. 
• Opozorili smo, da z uredbo predpisani oskrbovalni 
standardi ter tehnični ukrepi in normativi za zbirni center 
in predpisan rok prilagoditve ne upoštevajo dejstva, da 
imajo že zgrajeni zbirni centri na podlagi zakonodaje s 
področja graditve objektov že pridobljena uporabna 
dovoljenja.  
• Nismo se strinjali z drugačnimi kriteriji in dodatnimi 

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


 

obveznostmi od dosedanjih pri zagotavljanju števila 
zbirnih centrov na območju občine in za to določenim 
kratkim rokom. 
• Nasprotovali smo, da se na zbiralnicah ponovno uvaja 
zbiranje odpadne primarne in sekundarne plastične in 
kovinske embalaže, ker to povzroča ponovne stroške, saj 
so bile zbiralnice sedaj namenjene zbiranju papirja in 
stekla. 

Pravilnik o pošiljanju 
podatkov o stanju in 
spremembah zadolžitve 
pravnih oseb javnega 
sektorja in občin 

MF Ta pravilnik določa, katere podatke o 
stanju in spremembah zadolženosti 
morajo pridobiti občine od pravnih 
oseb iz 88. člena ZJF in jih pošiljati 
Ministrstvu za finance. 

• Opozorili smo, da je za prvo pripravo poročanja na nov 
način, rok izredno kratek, saj je potrebno vnesti vse 
podatke tudi za vse pravne osebe občine, kar spravlja 
predvsem večje občine v časovno stisko. 
• Opozorili smo, da v pravilniku ni nikjer omenjenih 
blagovnih kreditov, čeprav bi po telefonskih zagotovilih 
ministrstva za finance naj bilo potrebno v aplikacijo e-
dolg vnesti tudi blagovne kredite. 
• Dali smo pobudo, da se, glede na to, da se pravilnik 
sklicuje na aplikacijo e-dolg, v aplikaciji tudi zavede 
lastniška struktura pravnih oseb na ravni občine. Temu 
primeren bi moral biti tudi izpis o stanju zadolženosti 
pravne osebe na ravni lastnikov. 

Predlog zakona o 
spremembah in 

MPJU S predlogom zakona se uvaja ustrezna 
pravna podlaga za pridobivanje 

• SOS je opozorila, da spremembe zakona ne 
poenostavljajo stanja, temveč ga komplicirajo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20133&stevilka=107
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/ZAkon_o_inspekcijskem_nadzoru-dec._2012_01.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Inspektorji/ZAkon_o_inspekcijskem_nadzoru-dec._2012_01.doc


 

dopolnitvah Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru 

osebnih podatkov na podlagi odločbe 
Vrhovnega sodišča RS, IV Ips 
101/2008. Predlog zakona nadalje sledi 
temeljnemu cilju smotrne porabe, 
dopolnjujejo se tudi določbe glede 
ukrepov inšpektorjev v smislu večje 
učinkovitosti. Kot dodaten obvezen 
pogoj se določa tudi preizkus 
strokovne usposobljenosti ter 
odpravlja določba, ki omogoča 
sankcioniranje storilca prekrška po 
milejšem zakonu.  

• Pripomba se je nanašala na obvezna izobraževanja, ki 
bodo povzročila stroške inšpektoratom in tudi izpad 
inšpektorjev v času izobraževanj.  
• Prav tako smo predlagali, da se občinske inšpektorje 
uvrsti v inšpektorski svet.  
• Predlagali smo, da se inšpektorjem omogoči, da 
zavezancu izroči kopijo zapisnika ali pa prepis 
ugotovitev zapisnika.  
• Predlagali smo, da se občinskim inšpektorjem da 
možnost, da izrečejo globo ob neupoštevanju ustnega 
opozorila.  



 

 
  DELO VLADE V NOVEMBRU IN DECEMBRU 2012: 
 
Prvo poročilo o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012 - Čistopis po seji 
vlade - Prvo poročilo o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012  

8.11.2012 MO 
 

Poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji - Drugo poročilo o 
položaju romske skupnosti v Sloveniji  

9.11.2012 MNZ 

Ukrep Ministrstva za gospodarstvo za blažitev posledic škode v slovenskem gospodarstvu zaradi 
poplav novembra 2012 ter sklep o njegovi izvedbi - Predlog ukrepa Ministrstva za gospodarstvo 
za blažitev posledic škode v slovenskem gospodarstvu zaradi poplav novembra 2012 ter sklep o 
njegovi izvedbi  

13.11.2012 MGRT 

Zakon o spremembi zakona o volitvah v Državni zbor - Predlog mnenja o predlogu zakona o 
spremembi Zakona o volitvah v Državni zbor - prva obravnava  

14.11.2012 DS 

Poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji - Novo gradivo št. 1 
- Drugo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji  

20.11.2012 MNZ 

Prvo poročilo o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012 - Čistopis po seji 
vlade - Poročilo o intervencijskih stroških ob poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. 
novembrom 2012  

21.11.2012 MO 

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter 26.11.2012 MKO 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fb4804dd957b6d845c1257ab0004e6bc8%3FOpenDocument&cHash=fddf991927e814e9d6e4f800f9bf0919
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fb4804dd957b6d845c1257ab0004e6bc8%3FOpenDocument&cHash=fddf991927e814e9d6e4f800f9bf0919
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fac29928cf4ed90b1c1257ab10038a363%3FOpenDocument&cHash=6d6c3191667ef758695a9f3adef02b47
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fac29928cf4ed90b1c1257ab10038a363%3FOpenDocument&cHash=6d6c3191667ef758695a9f3adef02b47
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3ed1e7389134e5fec1257ab5002d510c%3FOpenDocument&cHash=789ea5d0e06c079fbec355ce2552879b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3ed1e7389134e5fec1257ab5002d510c%3FOpenDocument&cHash=789ea5d0e06c079fbec355ce2552879b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3ed1e7389134e5fec1257ab5002d510c%3FOpenDocument&cHash=789ea5d0e06c079fbec355ce2552879b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F3ed1e7389134e5fec1257ab5002d510c%3FOpenDocument&cHash=789ea5d0e06c079fbec355ce2552879b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fcce361b3a6f2246ec1257ab600420da6%3FOpenDocument&cHash=74295bbb44b11038a5f10fda0d02c6fc
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fcce361b3a6f2246ec1257ab600420da6%3FOpenDocument&cHash=74295bbb44b11038a5f10fda0d02c6fc
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F120fc1364d9dc2a5c1257abc004c9af4%3FOpenDocument&cHash=ebc889d8efe30661be98a776cf08ee23
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F120fc1364d9dc2a5c1257abc004c9af4%3FOpenDocument&cHash=ebc889d8efe30661be98a776cf08ee23
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa8b8574bfb945c27c1257abd00381a0f%3FOpenDocument&cHash=75b29dab3fef338f7e3646eb731f32bf
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa8b8574bfb945c27c1257abd00381a0f%3FOpenDocument&cHash=75b29dab3fef338f7e3646eb731f32bf
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa8b8574bfb945c27c1257abd00381a0f%3FOpenDocument&cHash=75b29dab3fef338f7e3646eb731f32bf
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fccacc12265389656c1257abf006bc21f%3FOpenDocument&cHash=a127a726714d65937d42fbafa12d51b8


 

odpadnimi baterijami in akumulatorji - Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o 
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji  

Sklep o povečanju pravic porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU in 
razporeditev pravic porabe iz tekoče proračunske rezerve - Predlog sklepa o povečanju pravic 
porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU in razporeditev pravic porabe iz 
tekoče proračunske rezerve (MGRT)  

3.12.2012 MF 

Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 
2012-2022 - Predlog Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe 
fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012-2022  

4.12.2012 MKO 

Poročilo o poplavah v Republiki Sloveniji med 4. in 7. novembrom 2012 - Ocena neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav med 4. in 5. novembrom 2012  

14.12.2012 MO 

Ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012 - 
Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012  

14.12.2012 MO 

Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Predlog soglasja k Aktu o 
določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije  

17.12.2012 MzIP 

Uvrstitev 162 projektov in 22 ukrepov v načrt razvojnih programov 2012– 2015 - Predlog za 
uvrstitev 162 projektov in 22 ukrepov v veljavni Načrt razvojnih programov 2012-2015  

18.12.2012 MF 

Kvote pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje 24.12.2012 MF 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F5de9d9f80e71e7cec1257ac900338226%3FOpenDocument&cHash=4896f35c3262c7c62f4ae8eb8d7fe8d4
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F5de9d9f80e71e7cec1257ac900338226%3FOpenDocument&cHash=4896f35c3262c7c62f4ae8eb8d7fe8d4
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F5de9d9f80e71e7cec1257ac900338226%3FOpenDocument&cHash=4896f35c3262c7c62f4ae8eb8d7fe8d4
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F5de9d9f80e71e7cec1257ac900338226%3FOpenDocument&cHash=4896f35c3262c7c62f4ae8eb8d7fe8d4
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F07135a291740d60dc1257ac9006b188a%3FOpenDocument&cHash=3b36dd033627b0233331687f214a4358
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F07135a291740d60dc1257ac9006b188a%3FOpenDocument&cHash=3b36dd033627b0233331687f214a4358
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F07135a291740d60dc1257ac9006b188a%3FOpenDocument&cHash=3b36dd033627b0233331687f214a4358
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0cf0d1ce9a0d08dfc1257ad400381da6%3FOpenDocument&cHash=88934a30a138a581ce3030f62c273485
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F0cf0d1ce9a0d08dfc1257ad400381da6%3FOpenDocument&cHash=88934a30a138a581ce3030f62c273485
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F759d4fec48f74ddbc1257ad40027cea3%3FOpenDocument&cHash=70bd9bdfa5e5a433f2bc2fad2ad93d7c
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F759d4fec48f74ddbc1257ad40027cea3%3FOpenDocument&cHash=70bd9bdfa5e5a433f2bc2fad2ad93d7c
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F7037b1251361f155c1257ad700410ad0%3FOpenDocument&cHash=42cf138eaeba319d6933a44bde6088de
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F7037b1251361f155c1257ad700410ad0%3FOpenDocument&cHash=42cf138eaeba319d6933a44bde6088de
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F7037b1251361f155c1257ad700410ad0%3FOpenDocument&cHash=42cf138eaeba319d6933a44bde6088de
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-12.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F7037b1251361f155c1257ad700410ad0%3FOpenDocument&cHash=42cf138eaeba319d6933a44bde6088de
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od januarja do marca 2013 - Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih 
uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2013  

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente - Predlog uredbe o 
spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente  

24.12.2012 MF 

Sprememba teritorialnih enot NUTS v Republiki Sloveniji - Predlog za spremembo teritorialnih 
enot NUTS v Republiki Sloveniji  

27.12.2012 MGRT 
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU NOVEMBRU IN DECEMBRU 2012 
 
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) ( Uradni list RS, št. 83/2012 , z dne 6. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (21.11.2012) 
 
Vsebina:  
V letu 2009 je bila sprejeta Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje 
trajnostne rabe pesticidov. Na ta način EU uvaja enotna merila z namenom zmanjševanja tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje 
ljudi in okolje ter s spodbujanjem uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, kot so 
nekemične alternative pesticidom. Direktiva ureja sistem izobraževanja glede uporabe in tveganj povezani z uporabo FFS, obvezno testiranje 
aplikacijske tehnike, omejevanje uporabe tretiranje iz zraka, omejevanje uporabe na območjih virov pitne vode in posebnih območjih, ravnanje 
z FFS od nakupa do odstranjevanja, uvedba obveznega sistema integriranega varstva rastlin, vključno s svetovanjem in izvedbo krovnega 
nacionalnega akcijskega plana, ki bo določal in spremljal doseganje zastavljenih ciljev. Vsebine, ki jih je potrebno prenesti v naš pravni red, so v 
veliki večini že zajete po obstoječi zakonodaje, predvsem: izobraževanja glede uporabe in tveganj povezani z uporabo FFS, obvezno testiranje 
aplikacijske tehnike, omejevanje uporabe tretiranje iz zraka, omejevanje uporabe na območjih virov pitne vode in posebnih območjih, ravnanje 
z FFS od nakupa do odstranjevanja. Navedene vsebine se z novim zakonom ne spreminjajo bistveno, spremembe se nanašajo predvsem na 
izkušnje, ki smo jih z izvajanjem vsebin pridobili v preteklih letih. Z novim zakonom o FFS bodo prenesene v naš pravni red določbe Direktive 
o trajnostni rabi FFS (Direktiva 2009/128/ES) in del določb iz uredbe o statistiki FFS (Uredba (ES) št. 1185/2009) in sistem ocenjevanja 
fitofarmacevtskih sredstev v skladu s Uredbo (ES) št. 1107/2009. Novi zakon o FFS ne bo urejal področja registracije FFS, ker je to področje 
urejeno z uredbo (Uredba (ES) št. 1107/2009), ki velja neposredno, bo je za njeno sprejeta uredba Vlade. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I) (Uradni list RS, št. 83/2012,  z dne 6. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (21.11.2012) 

Vsebina:  
Cilj predloga zakona je v slovenski pravni red celovito prenesti Direktivo št. 94/80(ES) glede uresničevanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov EU, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva. Cilj prenosa pomeni preprečitev 
nepravilnega izvajanja člena 3 in 4 Direktive na način, da bo v zakonu zajeta možnost uresničevanja volilne pravice tako kategoriji državljanov 
EU, ki lahko v Republiki Sloveniji prebivajo stalno (z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje) ali začasno (z izdanim potrdilom o prijavi 
prebivanja). 

Poročilo komisije Evropskemu parlamentu in svetu o uporabi direktive 94/80/ES o volilni pravici in pravici do kandidiranja na lokalnih 
volitvah državljanov unije, ki bivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (COM (2012) 99 final) z dne 9.3.2012 navaja, da vsakodnevne 
odločitve lokalnih organov neposredno vplivajo na položaj državljanov na gospodarskem, socialnem in kulturnem področju. Poročilo ocenjuje 
tudi, ali je še upravičeno, da se na podlagi člena 22(1) PDEU nekaterim državam članicam prizna pravica do odstopanja od določb. Člen 12(4) 
Direktive določa, da Komisija do 31. decembra 1998 in za tem vsakih šest let predloži o tem poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Zadnje 
poročilo o odstopanju je bilo sprejeto leta 2005. Unija temelji na vrednoti spoštovanja demokracije (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (v 
nadaljnjem besedilu: PEU)) in vsak državljan Unije ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Zato je pomembno jamčiti načela 
udeležbe v demokraciji med drugim z zagotavljanjem udeležbe vseh državljanov Unije in s prizadevanjem za dvig udeležbe. Jamčenje načel 
participativne demokracije je osnovnega pomena zlasti na lokalni ravni, kjer sprejete odločitve neposredno vplivajo na položaj državljanov. 
Zmanjšanje udeležbe v demokratičnem življenju v smislu nizke udeležbe na volitvah lahko povzroči nezaželeno poslabšanje statusa 
predstavniške demokracije. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D) (Uradni list RS, št. 83/2012, z dne 6. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti:  uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (21.11.2012) 

Vsebina:  
Temeljni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu pred požarom je uskladiti normativne rešitve z doseženim stanjem na posameznih 
delih varstva pred požarom, spoznanji stroke, predvsem pa poenostaviti posamezne rešitve in postopke ter na ta način prispevati k izboljšanju 
varnosti ljudi in njihovega premoženja. 
  
Poglavitne rešitve zakona: 
- Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, je skladno z zakonom 
kazensko in odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo; 
- samoupravne lokalne skupnosti lahko naloge varstva pred požarom na svojem območju načrtujejo v programih in načrtih varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki pa ne smejo biti v nasprotju s programi in načrti, sprejetimi na državni ravni; 
- z neobveznimi oblikami usposabljanja se izvaja tudi usposabljanje stanovalcev v večstanovanjskih stavbah, ki ga organizirajo lastniki ali 
uporabniki večstanovanjskih stavb; 
- pri pripravi prostorskih aktov se morajo upoštevati tudi požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja; 
- vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zahteve za varnost pred 
požarom, skladno s predpisi o graditvi objektov, predpisi o gradbenih proizvodih in predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti; 
- za gradnjo objektov se, glede na požarno zahtevnost objekta, izdela zasnova požarne varnosti ali študija požarne varnosti skladno z Zakonom 
o varstvu pred požarom. Zasnovo oziroma študijo požarne varnosti lahko izdela odgovorni projektant, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Določa 
se tudi revizija, ki se izvaja skladno s predpisi o graditvi objektov ter je obvezna za požarno zahtevne objekte in objekte, projektirane po 
zadnjem stanju gradbene tehnike in glede na to, kdo jo izvaja; 
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- obstoječe zbiranje podatkov in evidence na področju varstva pred požarom je treba zmanjšati in poenostaviti na najnujnejši obseg; 
- predpisane rešitve glede evakuacijskih poti, intervencijskih površin in požarnih načrtov je treba dopolniti in uskladiti z dejanskimi potrebami; 
- natančneje je predpisano, kdaj in v katerih primerih požarno stražo pri delih, ki so požarno  zahtevnejša, lahko opravljajo le gasilci; 
- dopolnitev nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite; 
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo prenehala izdajati soglasja k gradbenim dovoljenjem. 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012, z dne 16. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 1.1.2013 

Vsebina:  
V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/2012), za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je bilo predpisano s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009). Zaradi dejstva, da so posamezne občine izdale soglasja k spremembam 
cen, ki presegajo obstoječe cene tudi za več kot 100 %, je treba določiti začasen mehanizem določitve dviga cen in presojo ustreznosti 
oblikovanja predloga cene. 
 
Predlog vsebuje prag regulacije v primeru uveljavitve cene v višini več kot 130 % obstoječe cene izvajanja posamezne javne službe varstva 
okolja. V tem primeru mora pristojni občinski organ pred potrditvijo in uveljavitvijo cene, predhodno pridobiti soglasje MKO, o ustreznosti 
oblikovanja cene. 
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 17.11.2012 
 
Vsebina: 
Uredba ureja izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013, kar pomeni, da določa ukrepe, upravičene naložbe, 
aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev, merila za izbor projektov, nadzor nad izvajanjem, višino razpoložljivih 
finančnih sredstev za posamezen ukrep ter finančna merila za izvajanje. S spremembami in dopolnitvami Uredbe PRP se izboljša vsebino 
predpisa in na ta način zagotovi še uspešnejše izvajanje ukrepov. 
 
Uredba o spremembi 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. 87/2012, z dne 16. 11. 2012) 
 
Pričetek veljavnosti: 17.11.2012 
 
Vsebina: 
Uredba se sprejema zaradi uskladitve sistema kontrol in sankcij za kmetijsko okoljske podukrepe s sistemom kontrol in sankcij zahtev 
navzkrižne skladnosti, skladno z določbami Uredbe Komisije št. 65/2011/ES. Uredba določa, da se v Prilogi 4 - Katalog kršitev in sankcij v 
poglavju B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a, v četrtem odstavku v preglednici pri II. skupini kršitev črta naslednje besedilo: Register 
prašičev na gospodarstvu se ne vodi oziroma iz tega registra ni mogoče preveriti točnosti podatkov o turnusni reji prašičev iz obrazca staleža 
rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Navedena zahteva se preverja že pri kontroli 
navzkrižne skladnosti. 
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Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012 , z dne 23. 11. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 1.1.2013 

Vsebina: 
Ta uredba določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere 
pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo, nadalje določa standarde komunalne 
opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe in ukrepe za opravljanje javne službe, in sicer: 
1.vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo (operativni program oskrbe s pitno vodo), in 
2.obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe. 
Določa pa tudi načine in pogoje oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe. 
  
Bistvene spremembe glede na sedaj veljavni Pravilnik o oskrbi s pitno vodo se nanašajo na določbe, ki se nanašajo na lastno oskrbo s pitno 
vodo. Predlagana ureditev prepušča občinam, da svojo obveznost opremljanja določenih območij poselitve z javnim vodovodom izvršujejo 
samostojno, kar pomeni, da lahko zgradijo nov javni vodovod ali prevzamejo morebiten obstoječ zasebni vodovod v dogovoru z njegovimi 
lastniki. Prav tako predlagana uredba ne vsebuje obveznosti izvajalcev javne službe, ki bi se nanašale na zasebne vodovode. Občine morajo na 
svojem območju voditi evidenco tako javnih kot tudi zasebnih vodovodov. Ostale obveznosti v zvezi z zasebnimi vodovodi oziroma lastno 
oskrbo s pitno vodo pa so odgovornost lastnikov zasebnih vodovodov oziroma njihovih upravljavcev. 
  
V uredbi so določena tudi prehodna obdobja. Tako morajo občine prilagoditi svoje predpise uredbi in urediti medsebojna razmerja in razmerja 
z upravljavci javnih vodovodov v enem letu od uveljavitve uredbe, ki bi začela veljati 1. 1. 2013.  
  
Rok 31. 12. 2015, ki je trenutno predpisan (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo) v zvezi z izpolnjevanjem standardov opremljenosti na območjih z 
manj kot 15.000 prebivalci s stalnim prebivališčem, ostaja nespremenjen.  
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) (Uradni list RS, št. 90/2012, z dne 30. 11. 2012) 
 
Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu  
 
Vsebina: 
Poglavitne rešitve: 
-omogoča se naknadna predložitev dokazil, ki niso bistvena za razvrstitev ponudb, s čimer se zagotavlja vsebinsko odločanje o ponudbah, 
znižujejo stroški ponudnikov za sodelovanje v postopkih naročanja in poenostavlja sam postopek naročanja; 
-zagotavlja se vzpostavitev enotnega informacijska sistema, v katerem bo mogoče na enem mestu preveriti podatke o ponudniku oz. njegovi 
usposobljenosti za izvedbo naročila; 
-z opredelitvijo manj obveznih pogojev za ugotavljanje osebne usposobljenosti ponudnika se zagotavlja večja dostopnost trga javnih naročil, s 
tem pa večja konkurenčnost in gospodarnejša raba javnih sredstev; 
-za posamezne dele naročil se omogoča lokalna oskrba in spoštovanje načela kratkih verig; 
-zagotavlja se nadzor nad sklepanjem aneksov, s katerimi se povečuje obseg predmeta ali vrednosti pogodbe, s tem pa več preudarnosti pri 
rabi javnih sredstev;  
-zmanjšujejo se korupcijska tveganja, saj se zagotavlja večja transparentnost glede morebitne povezave ponudnika in oseb, ki pri oddaji 
naročila sodelujejo na strani naročnika;  
-z opredelitvijo kriterijev za obvezno preveritev neobičajno nizke ponudbe se uvaja doslednejše preverjanje neobičajno nizkih ponudb in 
zmanjšuje možnost kartelnih dogovorov med ponudniki; 
-odpravlja se napačno sklicevanje v zakonu in preoblikuje opredelitev prekrška, s čemer se omogoča izločitev ponudnikov, ki vedoma ali z 
zavestno malomarnostjo predložijo neresnične izjave ali dokazila;  
-mejne vrednosti za objave in postopke javnega naročanja se posodabljajo z Uredbo Evropske komisije. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS-D) (Uradni list RS, št. 90/2012 , z dne 30. 11. 2012) 
 
Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu (30.12.2012) 
 
Vsebina: 
Cilj predlaganega zakona je harmonizacija slovenskega pravnega reda z evropskim, in sicer zaradi:  

a)nove evropske ureditve javnih naročil na področju obrambe in varnosti ter   
b)uveljavitve dodatnega razloga za izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov javnih naročil, ki je posledica amandmaja, sprejetega 
pri obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/11). 

Cilj te novele je odpraviti tudi druge pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi in zaradi katerih je bilo do zdaj onemogočeno čezmejno 
sodelovanje naročnikov pri oddaji javnih naročil, možnost dodelitve naročil slovenskim podjetjem, ki so zaradi gospodarskih razmer v 
likvidnostnih težavah, pa zelo omejena. S predlogom zakona se zasleduje tudi večja učinkovitost postopka javnega naročanja, zaradi česar se 
omogoča dopolnitev ponudbe z dokazili, ki za samo razvrstitev in ocenjevanje ponudb niso potrebna, in ureja vzpostavitev enotnega 
informacijskega sistema, v katerem bodo naročniki na enem mestu preverjali tiste podatke o ponudniku, za katere se vodi uradna evidenca. 
Hkrati se spodbuja uveljavitev načela kratkih verig oziroma se želi zagotoviti, da tudi lokalna oskrba, pod pogoji evropske zakonodaje, postane 
del prakse pri slovenskih javnih naročilih. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/2012, z dne 30. 11. 2012) 

Pričetek veljavnost: 1.12.2012 
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Vsebina: 
Spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo na določitve plačnih razredov delovnih mest direktorjev novoustanovljene: 

- Javne agencije RS za varstvo konkurence, in sicer se predlaga uvrstitev v 55. plačni razred (3.661,25 € bruto) ter 

- Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, in sicer se predlaga uvrstitev v 57. plačni razred 
(3.960,02 € bruto). 

Z uredbo se zaradi prenehanja delovanja črtajo uvrstitve delovnih mest direktorjev: Službe Vlade RS za podnebne spremembe, Javne agencije 
za javno naročanje RS, Centra sodobnih plesnih umetnosti, Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Slovenske turistične organizacije ter Javne 
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije. 

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list 
RS, št. 93/2012, z dne 7. 12. 2012) 

Pričetek veljavnost: 8.12.2012 

Vsebina: 
S spremembami se zagotavlja pravilen in popoln prenos zahtev iz poizvedovalnega postopka Komisije EU PILOT 2352/11/ENVI glede prenosa 
četrtega odstavka 16. člena Direktive 2006/66/ES, ki določa, da se stroški zbiranja, obdelave in recikliranja ob prodaji novih prenosnih baterij in 
akumulatorjev končnim uporabnikom ne prikazujejo ločeno. Po mnenju Komisije bi bila prepoved jasna in učinkovita le na podlagi izrecne 
prepovedne določbe za proizvajalce prenosnih baterij, distributerje in katere koli tretje osebe, ki delujejo za proizvajalca. Gre le za manjše 
spremembe, in sicer se v sedmem odstavku 33. člena uredbe prepoved ločenega prikazovanja stroškov ravnanja z odpadnimi baterijami ob 
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prodaji novih baterij, ki je omejena na proizvajalce prenosnih baterij in akumulatorjev, razširja še na distributerje in nosilce skupnih načrtov 
ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/2012 , z dne 14. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu RS (1.1.2013) 

Vsebina: 
Bistvene spremembe  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so med drugim: 

-Upokojitvena starost se je za oba spola dvignila na 65 let oziroma 15 let zavarovalne dobe (to je t.i. starostna upokojitev). 
-Pravica do predčasne upokojitve pri 60-ih: pravico do predčasne upokojitve  zavarovanec lahko pridobi pri starosti 60 let, če dopolni najmanj 
40 let pokojninske dobe, vendar predčasen odhod v pokoj vpliva na višino pokojnine. 
-Možnost delne upokojitve: ta je namenjena stimuliranju podaljševanja delovne aktivnosti in kasnejšega pokoja zavarovancev. 
-Pri pokojninski osnovi se upošteva 24 najugodnejših let zavarovanja od leta 1970 dalje. Podaljševanje obračunskega obdobja za izračun 
pokojnin ne bo zniževalo pokojnin, saj se ukinja dosedanje usklajevanje novih pokojnin s pokojninami že upokojenih. 
-Dokup pokojninske dobe: omogočen bo dokup zavarovalne dobe za obdobja, ki niso všteta v pokojninsko dobo, za skupno največ 5 let 
zavarovalne dobe. 
-Spremenjeno je tudi usklajevanje pokojnin, informativna osebna evidenca, prilagoditev poklicnega zavarovanja ter dodatno zavarovanje za 
zagotovitev dodatnega dohodka, dodatni pa so bonusi za nadaljnjo aktivnost in malusi za predčasno upokojevanje. 

Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 98/2012 , z dne 17. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110802
http://www.uradni-list.si/1/content?id=110904
http://www.uradni-list.si/1/content?id=110904


 

Vsebina: 
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se spreminja zaradi 
reorganizacije Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kjer se ukinja Direktorat za varno hrano (sprememba 13. člena). Prav tako se zaradi 
sistemskih in notranje organizacijskih razlogov črta določba, da se Nacionalni forenzični laboratorij organizira na ravni sektorja – v kateri 
oziroma kakšni notranji organizacijski enoti se posamezni deli znotraj organa organizirajo, se določi v aktu v sistemizaciji v skladu z uredbo 
(sprememba 32. člena). Sprememba Uredbe pa bo omogočila tudi bolj racionalno organiziranost Davčne uprave RS (DURS), in sicer bo možno 
kot metodo dela organizirati davčno pisarno, zaradi česar organizacijske spremembe v DURS ne bodo vplivale na dostopnost upravnih storitev 
za uporabnike (sprememba 37. člena).  

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 22.12.2012 

Vsebina: 
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:  

- kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in 
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,  
- kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti 
na območju občine,  
- kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek 
na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij 
Natura 2000 v občini in poseljenost občine. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111048


 

Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 22.12.2012, uporablja pa se od 1. januarja 2013 
 
Vsebina: 
Predvideno je, da bo v letu 2013 celotni priliv iz naslova vodnih povračil znašal približno 30,2 milijonov evrov.  Proračunski uporabnik bo 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bo skladno z Zakonom o vodah sredstva namensko porabilo za projekte izgradnje vodne infrastrukture 
in sofinanciranje kohezijskih projektov skladno s programom vodnega sklada in operativnim programom razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture. 
 
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste (Uradni list RS, št. 102/2012, z dne 21. 12. 2012) 
 
Pričetek veljavnosti: 22.12.2012, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013 
 
Vsebina: 
Sklep določa, da se novozgrajeni in rekonstruirani deli državnih cest, ki so bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest opredeljeni kot 
kategorizirani deli državnih cest, prenesejo med občinske ceste. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/2012  
z dne 24. 12. 2012) 
 
Pričetek veljavnosti: 25.12.2012 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111056
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111056
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111058
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111108
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111108


 

Vsebina: 
S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2013 in za proračun Republike Slovenije za leto 2014 določa njuna sestava, 
posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z 
zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, prispevek po zakonu, ki ureja radiotelevizijo, najnujnejši ukrepi za povečanje 
prihodkov proračuna države oziroma za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z 
izvrševanjem proračuna. 
 
Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A) (Uradni list RS, št. 105/2012, z dne 27. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 28.12.2012 

Vsebina: 
V petem odstavku 143. člena za prvo alinejo doda nova alineja, ki določa, da upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske 
dobe do 31.3.1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ. 
 
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (Uradni list RS, št. 109/2012, z dne 31. 12. 2012) 
 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (15.1.2013) 

Vsebina: 
Ta zakon ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ureja 
zagotavljanje univerzalne storitve, zagotavljanje konkurence, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, določa pogoje 
za omejitev lastninske pravice, določa pravice uporabnikov, ureja varnost omrežij in storitev ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih, 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111129
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111442


 

zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev, ureja reševanje 
sporov med subjekti na trgu elektronskih komunikacij, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot neodvisnega regulativnega organa ter pristojnosti drugih organov, ki 
opravljajo naloge po tem zakonu, ter druga vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami. 

Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B) (Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 15.1.2013 
 
Vsebina: 
Cilj predloga zakona je uresničiti pravico do sodnega varstva v primerih, ko so bili v upravnem sporu izpodbijani upravni akti že izvršeni, ter 
področje upravnega spora uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U.l. 181/09-15, Up-860/09-14, Up-222/10-14. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C) (Uradni list 
RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 1.1.2013 

Vsebina: 
Zakon spreminja dosedanji veljavni 29. člen. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E) (Uradni list RS, št. 109/2012  
z dne 31. 12. 2012) 

Pričetek veljavnosti: 1.1.2013 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111446
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111450
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111450
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111459
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111459


 

 
Vsebina: 
Poglavitne rešitve predloženega zakona se nanašajo na:    
-znižanje višine nadomestila po prenehanju mandata iz 100 odstotkov na 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je funkcionar prejel, ko je opravljal 
funkcijo; 
-možnost podaljšanja pravice do nadomestila plače do izpolnitve pogojev za upokojitev; 
-ukinitev pravice do nadomestila plače, če funkcionarju funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata; 
-prenehanje pravice do prejemanja nadomestila plače, če se funkcionar pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače, 
zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja, kot 
tudi če nadaljuje z opravljanjem prejšnje funkcije 
-sankcioniranje glede kršitev v času prejemanja nadomestila plače 
-urejanje situacije, če je funkcionar v času trajanja funkcije ali po prenehanju funkcije priprt, če prestaja uklonilni zapor ali zaporno kazen.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
OBJAVLJENO V DRŽAVNEM ZBORU V MESECU NOVEMBRU IN DECEMBRU 2012 
 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) 

Datum: 23.10.2012 

Vsebina: 
Temeljni cilj predloga spremembe zakona je povrnitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji za 
upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobja do 31.3.1992 pri drugih nosilcih zavarovanja v nekdanji SFRJ in izvrševanje teh pravic v 
skladu z 232. členom ZPIZ-1. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih 

Datum: 20.11.2012 

Vsebina: 
Predlagana novela ZFDO je bil odziv na zaostreno javno finančno situacijo in je izhajal iz dejstva, da so v času krize in recesije potrebni 
določeni sorazmerni posegi v veljavne pravice kot tudi določeni ukrepi v zvezi z javnimi financami. Prav tako je treba zagotavljati ne samo 
smotrnost, ampak tudi legitimnost in transparentnost porabe javnofinančnih sredstev ter tudi preglednost in enotnost ureditve določenih 
pravic, za katere se sredstva zagotavljajo v okviru proračunskih sredstev. 
 
Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
funkcionarjih v državnih organih - Dopolnjen predlog zakona 

http://imss.dz-rs.si/imis/bd837cf9f99348680b5e.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/7f55fede099aef1d6eb8.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/32f1be0f195fe4542e94.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/32f1be0f195fe4542e94.pdf


 

 
Datum: 7.12.2012 

Vsebina: 

Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega zbora v povezavi s 1. členom Ustavnega 
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) daje pobudo Vladi Republike Slovenije, da čimprej pripravi 
spremembe in dopolnitve Zakona o funkcionarjih v državnih organih, s katero bi se Zakon o funkcionarjih v državnih organih uskladil z 
veljavnim pravnim redom, in jih pošlje Državnemu zboru v sprejem. 
 
Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
 
Datum: 21.12.2012 
 
Vsebina: 
Cilj Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je zagotoviti izplačila in pravice javnih uslužbencev predvsem kar zadeva 
dodatke, kot dela plače, v neposredni odvisnosti od delovnih pogojev zmanjšanja števila dodatkov, ki niso vezani na pogoje dela. 
 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih 
 
Datum: 21.12.2012 
 
Vsebina: 

http://imss.dz-rs.si/imis/febee43350acfdb27da1.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/d01bf85928027b5f36ef.pdf


 

Poglavitna rešitev je enotna, sistemska ureditev plačila za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev (npr. člani državnega sveta), saj je 
prav v zvezi s tem bilo v preteklosti nekaj težav in zapletov glede višine in načina izplačevanja. Predlog zakona posebej opredeljuje, da gre za 
plačilo za opravljanje funkcije in ne več za plačo, kar pomeni, da bo moral tisti funkcionar, ki se bo odločil za nepoklicno opravljanje funkcije, 
razmerje do svojega delodajalca oziroma opravljanje svojega poklica ali rednega dela iz delovnega razmerja urejati samostojno. V skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja (170. Člen), je zagotovljena pravica do odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije. To pomeni, da zakon 
omogoča, da funkcionar nepoklicno funkcijo opravlja tudi v času, ki je sicer njegov obvezni delovni čas, kar m je delodajalec dolžan omogočiti. 
Glede na to , da funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, mu delodajalec ni dolžan zagotavljati 
plače za čas nepoklicnega opravljanja funkcije. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških 
 
Datum: 21.12.2012 
 
Vsebina: 
Predlog zakona zasleduje predvsem naslednje cilje: 

-poenostavitev poslovanja prekrškovnih organov 
-večja ekonomičnost postopkov in posledično zmanjšanje finančnih obremenitev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, 
-hitrejše zaključevanje postopkov o prekršku in posledično zmanjševanje zaostankov, 
-večja operativnost prekrškovnih organov in organov, ki zagotovijo izvrševanje odločb o prekrških, ter lažje poravnavanje izrečenih glob in 
nastalih stroškov, vključno s sodnimi taksami, 
-poenostavitev nekaterih postopkov o prekrških in povezanih postopkov, s ciljem hitrega in ekonomičnega reševanja, 
-vključitev v slovenski pravni red Direktive 2011/82/EU Evropskega parlamenta in sveta, z dne 25. Oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi 
informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, 

http://imss.dz-rs.si/imis/1d8d855cca6cd4bb7a78.pdf


 

-omogočanje širšega obsega skupnega obravnavanja prekrškov iz hitrega in rednega sodnega postopka z istim obdolžilnim predlogom z 
namenom pospešitve in poenostavitve postopka, 
-prilagoditev zakonodaje spremenjenim delovnim področjem državnih organov, ki opravljajo izterjavo neplačanih glob ter dodelava 
obstoječih procesnih rešitev in 
-odprava v praksi zaznanih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega besedila zakona. 
 

Predlog zakona o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih finance 
 
Datum: 28.12.2012 
 
Vsebina: 
Temeljna cilja predloga zakona sta povrnitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji za vse upravičence in 
izvrševanje teh pravic v skladu z 232. člena ZPIZ-1. 
 
 
 
 

 

http://www.dz-rs.si/wps/wcm/connect/305253e0-e00f-46e9-bedd-10b7d068706f/868-VI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=305253e0-e00f-46e9-bedd-10b7d068706f

