
 

PREGLED ZAKONODAJNIH AKTIVNOSTI V MESECU APRILU, MAJU 

IN JUNIJU 2013 

 

Skupnost občin Slovenije vam v številki Preglednika ponovno predstavlja gradiva v obravnavi na 

Vladi RS, Uradnem listu RS in Državnem zboru RS, ki so bila obravnavana v aprilu, maju in juniju 

2013. 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 APRILU, MAJU IN JUNIJU 2013 

OBRAVNAVALA NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Vlada RS 
Glavni cilji spremembe zakona so racionalna organiziranost državne uprave, 

učinkovito izvajanje nalog v okviru ožje državne uprave (ministrstva in organov v 

sestavi), odprava težav praktičnem izvajanju zakona, zagotavljanje večje varnosti 

v prometu in odprava administrativnih ovir. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Predlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o izjemah pri izvajanju 

univerzalne storitve  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

APEK 
Z navedeno spremembo želi Agencija za pošto in elektronske komunikacije 

Republike Slovenije natančneje definirati pojem javne ceste, saj so izkušnje iz 

prakse pokazale, da lahko prihaja do njenih različnih interpretacij, katerih 

posledica je neenako obravnavanje tistih uporabnikov poštnih storitev v Republiki 

Sloveniji, do katerih vodi cesta, ki je označena z oznako »gozdna cesta, vožnja na 

lastno odgovornost«. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/predlog_zakona_o_cestah.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Postne_storitve/predlog-splosnega-akta-o-spremembah-splosnega-akta-o-izjemah-pri-izvajanju-univerzalne-postne-storitve.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Postne_storitve/predlog-splosnega-akta-o-spremembah-splosnega-akta-o-izjemah-pri-izvajanju-univerzalne-postne-storitve.pdf


 

PRIPOMBE SOS 

 Izraženo nestrinjanje s tem, da se gozdne ceste določijo za javne ceste na način kot je predvideno 

v predlogu splošnega akta, saj to nalaga občinam dodatne finančne obveznosti predvsem  v 

povezavi z izvajanjem zimske službe (če je cesta kategorizirana je obveznost občine da jo 

plužijo).  

Osnutek načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve 

razvojnih ukrepov 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 
Zaradi vpliva posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih ohranitvenih 

območij na lokalne skupnosti, kjer se ta območja nahajajo, sprejme vlada načrt, s 

katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo 

ustrezni razvojni ukrepi. Ta načrt mora biti sprejet pred določitvijo posebnih 

varstvenih območij, v primerih potencialnih posebnih ohranitvenih območij pa 

pred potrditvijo s strani pristojnega organa EU. 

PRIPOMBE SOS 

 SOS je glede na to, da je večin pripomb s strani občin že bilo upoštevano s strani MKO, podalo 

pripombe občin, katerih pripombe niso bile upoštevane, in se nanašajo na območja le teh občin. 

Predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 

namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 
V predlogu nove uredbe je za oblikovanje variabilnega dela cene daljnskega 

ogrevanja predlagan enak način, kot je predpisan v sedaj veljavni uredbi. V 

predlogu nove uredbe je predlagana možnost zvišanja fiksnega dela cene v 

takšnem obsegu, da se povprečna cena pri posameznem distributerju ob zvišanju 

fiksnega dela cene zviša za največ 2,5% glede na višino povprečne cene, ki je v 

veljavi pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega dela cene. 

PRIPOMBE SOS 

 Zakonodajalcu smo predlagali, da revidira dikcijo predlaganega 7. člena tako, da bo zavezanec 

ob uveljavitvi zvišane ali znižane cene dolžan občine obvestiti o spremembah cene, kar 7. člen ni 

predvidel. V prvem (1) odstavku 7. člena smo zaznali premajhno vlogo občinskih organov 

odločanja pri uveljavitvi zvišane cene. Dvig cene brez postopka pridobitve soglasja pristojnega 

organa lokalne skupnosti namreč občinam onemogoča zaščito interesov občanov. Zato smo 

predlagali večjo vlogo pristojnih občinskih organov tako večjih kot manjših občin.  

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 
Trenutna ureditev predvideva dolgotrajen postopek za določitev trajno varovanih 

kmetijskih zemljišč, poleg tega ne zagotavlja finančnih sredstev za financiranje 

strokovnih podlag, ki so podlaga za določitev teh zemljišč, se zato predlaga 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/ugotavljanje_posledic_nature2000.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/ugotavljanje_posledic_nature2000.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Daljinsko_ogrevanje/Predlog_uredbe_o_oblikovanju_cen_proizvodnje_in_distribucije_pare_in_tople_vode_za_namene_daljinskega_ogrevanja-2.4.2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Daljinsko_ogrevanje/Predlog_uredbe_o_oblikovanju_cen_proizvodnje_in_distribucije_pare_in_tople_vode_za_namene_daljinskega_ogrevanja-2.4.2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2013/gradivo_za_razpravo.pdf


 

sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo podlaga za čimprejšnjo 

določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč.  

PRIPOMBE SOS 

 V 3. k členu predloga zakona ZKZ je zahtevan najmanj ekvivalent 5 ha kmetijskih zemljišč v 

uporabi za potrebe gradnje kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču – mnenje je, da je 

ekvivalent previsok. Predlagano je zmanjšanje ekvivalenta na 3 ha. 

 Predlagano je, da bi se morala z metodo za zajem zemljišč absolutno izločiti vsa obstoječa 

stavbna zemljišča, ne glede na to ali so zazidana ali nezazidana in ne glede na podatke iz 

evidence dejanske rabe. 

 predlagano, da se v nekaj izbranih občinah naredi simulacijo določanja kvot. 

 Pred sprejemom uredbe o TVKZ bi bilo potrebno občinam omogočiti tudi vpogled v digitalni 

kartografski del. 

 Omejitev, da je mogoče z enim prostorskim aktom spremeniti namensko rabo le 2% površine 

TVKZ, predstavlja izredno omejitev za posamezne razvojne projekte lokalnih skupnosti, po 

drugi strani pa neposredno vpliva na hitrejše ponavljanje postopkov sprememb planskih aktov, 

saj bo z vsako spremembo OPN možno spremeniti (izgubiti) 2% TVKZ. 

 Lokalna skupnost mora ohranjati kvoto TVKZ - nadomeščanje kmetijskih zemljišč v naravi je bilo 

prepoznano kot izredno kompleksen postopek, ki je spreminjal druge namenske rabe in je bil iz 

tega naslova iz ZKZ-C tudi črtan. 

 Opaženo je neskladje med ZKZ in ZPNačrt: da se objekti lahko gradijo na kmetijskih zemljiščih 

(brez, da bi se spremenila namenska raba) je v neskladju z Zakonom o prostorskem načrtovanju 

in z definicijo stavbnih zemljišč.  

 Zastavljeno je bilo vprašanje kako se bo določil kriterij »ostalih kmetijskih zemljišč«. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence 

trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MzIP 
Pravna podlaga za izdajo pravilnika, ki določa podrobnejše podatke in 

podrobnejši način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način 

vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin, je deveti odstavek 22. člena 

Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. S spremembami in dopolnitvami 

pravilnika se ne posega v temeljne rešitve obstoječega pravilnika, predlagana 

novela ga samo nadgrajuje, potrebno ga je dopolniti iz razlogov, ki so pojasnjeni v 

obrazložitvi k posameznim členom 

PRIPOMBE SOS 

 Na ministrstvo se je posredovalo prošnjo po razlagi glede besedne zveze »kadar mora« in če se 

glede najemov posredujejo podatki samo stavbe, za zemljišča pa ne. 

 Zakon o upravnih taksah 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MF 
V programu Vlade RS za leto 2013 je predvidena sprememba Zakona o upravnih 

Taksah. Ministrstvo za finance želi že v zgodnji fazi vključiti čim večje število 

udeležnikov, ki bodo podali svoje predloge za spremembo zakona.   

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/Pravilnik_o_spremembah_in_dopolnitvah_Pravilnika_o_vodenju_podatkov_evidence_trga_nepremicnin_ter_nacinu_posiljanja_podatkov-3.4.2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nepremicnine/Pravilnik_o_spremembah_in_dopolnitvah_Pravilnika_o_vodenju_podatkov_evidence_trga_nepremicnin_ter_nacinu_posiljanja_podatkov-3.4.2013.doc


 

PRIPOMBE SOS 

 predlaga se, da se v tarifnem delu bolj natančno opredeli plačilo upravne takse v primeru 

potrditve rednega ali podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata. 

 predlaga se proučitev možnosti oprostitve plačila upravne takse za društva (tudi za tista, ki ne 

delujejo v javnem interesu) 

 ponovna uvedba zaračunavanja potrdil o namenski rabi. 

Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MDDSZ 
Pri izvajanju pomoči na domu obstoječi Pravilnik ne opredeljuje možnosti t.i. 

rezervacije v primeru pričakovane oziroma nepričakovane odsotnosti 

uporabnikov storitve. Ministrstvo je opazilo različne prakse pri različnih 

izvajalcih in zato meni, da je primerno, da se to vprašanje natančneje določi v 

pravilniku. 

PRIPOMBE SOS 

 Na splošno se ocenjuje, da država ne bi smela občinam, ki so financerke ali sofinancerke 

socialnovarstvenih ali drugih storitev določati normativov, v kolikor spremembe določil 

Pravilnika pomenijo tudi dodatne finančne posledice v breme občinskih proračunov, razen v 

delu, kjer bi zapisali, da so določila pravilnika za občine priporočila. 

 Smiselno bi bilo pravno urediti vprašanje glede rezervacije terminov nudenja pomoči na domu, v 

primerih ko gre uporabnik npr.: v bolnišnico, toplice. 

 Predlagano je, da se v primeru nenadnih začasnih odpovedi storitev uporabnikov (kot npr. smrt, 

nenadni odhod uporabnika k zdravniku ali na zdravljenje v bolnico, odhod na rehabilitacijo,…), 

ko  ima izvajalec za uporabnika že planirane ure izvajanja storitev pomoči pa jih zaradi nenadne 

odpovedi iz opravičljivih razlogov ni mogoče zapolniti v kratkem času, se le te za prve tri dni 

odpovedi štejejo v opravljene efektivne ure. 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MNZ 
Najpomembnejši cilj tega zakona je ureditev mehanizmov, ki bodo učinkoviteje 

zagotavljali, da bo financiranje strank bolj transparentno, da bodo podatki letnega 

poročila stranke javno dostopni, da bo zagotovljen učinkovit nadzor nad 

spoštovanjem določb zakona, da bodo za kršitve uporabljeni ustrezni ukrepi in 

sankcije ter da bodo vzpostavljeni tudi drugi mehanizmi, ki bodo preprečevali 

pojave korupcije in vplivanja na samostojnost strank. Zakon pa mora tudi 

preprečiti, da bi stranke pridobivale sredstva iz virov, ki niso dovoljeni. Z 

zakonom bo zagotovljeno večje varstvo osebnih podatkov (podatka o EMŠO 

zastopnika stranke). Z zakonom bodo ustrezno razmejeni prekrški glede na težo 

kršitve, prekrškovnim organom pa bo zagotovljena možnost izrekanja globe v 

razponu, določenem z zakonom. 

PRIPOMBE SOS 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/Pravilnik_o_standardih_in_normativih_socialnovarstvenih_storitev-17.4.2013.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Stranke/ZPolS-19_4_2013.pdf


 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski 

kampanji 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MNZ 
Temeljni cilji, ki jih želi predlagatelj doseči s predlogom zakona, so zagotovitev 

večje transparentnosti financiranja volilne in referendumske kampanje, da bodo 

podatki iz poročila o financiranju volilne kampanje javno dostopni, zagotovitev 

učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določiti sankcije, ki 

bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona. 

Pomemben cilj predloga zakona je omogočanje učinkovitega opravljanja nadzora, 

saj bodo imeli organi, ki so za nadzor pristojni, na voljo ustrezne instrumente za 

izvajanje učinkovitega nadzora. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MIZKŠ Spremembe omogočajo v posameznih določbah večjo fleksibilnost glede zahtev 

pri izgradnji vrtcev ter bolj strokovno natančneje opredeljuje posamezne pojme. 

PRIPOMBE SOS 

 predlaga se, da se spremeni 57. člen obstoječega Pravilnika in se omogoči, da v nenamenskih 

stavbah deluje tudi neomejeno število oddelkov, seveda glede na prostorske možnosti, ter se 

hkrati zbriše določba, da se za nenamenske stavbe smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki 

veljajo za novogradnje. 

 v 3. členu predlaganega Pravilnika (12. člen veljavnega Pravilnika) se doda stavek »Izjemoma 

ima lahko stavba vrtca dve etaži nad pritličjem. V tem primeru, so v drugi etaži otroci višje 

starostne skupine, stavba pa mora ustrezati vsem predpisom s področja požarne in ostale 

varnosti. Predlog: prvi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Zmogljivost nove stavbe ne sme biti 

manjša od dveh oddelkov.« 

 6. člen predlaganega Pravilnika (21. člen veljavnega Pravilnika) se dopolni, in sicer v primeru, ko 

je oddelek polovični se upošteva normativ ne manj kot 3m2 notranje površine na otroka. Ta 

pripomba naj velja za obstoječe objekte in za polovične oddelke.  

 v prilogi 1 naj se obdelajo tudi primeri za več kot 6 oddelčni vrtec. 

 Prvi odstavke novega 65. a člena se naj spremeni tako, da se glasi: »Kadar je potrebno zaradi 

povečanega vpisa otrok ali zaradi gradnje ali rekonstrukcije vrtca zagotoviti začasne prostore za 

potrebe izvajanja predšolske vzgoje, se lahko uredijo prostori vrtca začasno, za dobo 4 let, v 

namenski stavbi.« 

Predlog Pravilnika o sklepanju zakonske zveze  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/PRILOGA-_Volilan_in_referendumska_kampanja-19.4.2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Volilna_in_referendumska_kampanja/PRILOGA-_Volilan_in_referendumska_kampanja-19.4.2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Vrtci/PR_prostor_vrt.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Vrtci/PR_prostor_vrt.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zakonodaja/predpisi_v_pripravi/p_sklepanje_zak_zveze_260414_medres.doc


 

MDDSZ Posebno sprememba v pravilniku je glede določil uradnih prostorov in porok 

izven uradnih prostorov (doplačila). 

PRIPOMBE SOS 

 Skupnost občin Slovenije je podala pripombe glede predlaganega 7. člena Pravilnika o sklepanju 

zakonskih zvez. V primeru sprejetja predlaganega člena, bi le to pomenilo centralizacijo uradnih 

prostorov za sklepanje zakonskih zvez. Posamezne občine imajo sedaj določen vsaj po en uraden 

prostor za sklepanje zakonskih zvez in bi takšna sprememba pomenila, da bi pari morali 

doplačati 170,00 evrov za sklenitev zakonske zveze izven uradnega prostora upravne enote, torej 

tudi na mestih, ki so bila sedaj določena kot stalna mesta. 

 
 MDDSZ je v dopisu pojasnilo, da novi 7. člen pravilnika določa zgolj en kriterij za uradne 

prostore, in sicer je za uradni prostor lahko določen le prostor, pri katerem stroški najemnine, 

obratovalni stroški, stroški čiščenja in stroški investicijskega vzdrževanja ne presegajo 40 eurov 

na eno sklenitev zakonske zveze na letni ravni. 

Predlog Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo 

namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MzIP Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje za obravnavo pobud z vidika ciljev 

prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v 

prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja 

zemljišč za gradnjo. Za namen poenotenega podajanja pobud, njihove obravnave 

in opredeljevanja do njih, so s pravilnikom določeni trije obrazci, na katerih 

oziroma s pomočjo katerih se bodo opravila ta dejanja. Priloge k pravilniku 

najdete tukaj: Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3. 

PRIPOMBE SOS 

 Predlagatelju pravilnika smo predlagali, da se v obravnavo s tem pravilnikom vključijo tudi 

pobude, ki se nanašajo na spremembo podrobne namenske rabe, saj ZPNačrt dopušča možnost 

spremembe podrobne namenske rabe (PNR) ali z OPN ali z OPPN. Opozorili smo tudi, da v 

predlaganem pravilniku ni navedeno, kaj so obvezne priloge in kaj so neobvezne priloge. V 3. 

členu smo predlagali, da so ob obravnavi pobude upošteva tudi načrtovane prostorske akte 

občine ter da se vključijo tudi drugi strateški občinski dokumenti, ne samo medobčinski, regijski 

in državni. Prav tako smo podali niz tehničnih/izvedbenih pripomb na priloge pravilnika.  

Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki 

Slovenije za obdobje 2010 – 2012 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MzIP Ta dokument predstavlja zbirko informacij o trenutnem stanju v Sloveniji v zvezi 

z nacionalno infrastrukturo prostorskih podatkov. Vsebuje podrobnosti o 

slovenski točki za stike in koordinacijski strukturi, ki podpira točko za stike. 

Podan je opis odnosov s tretjimi osebami in pregled delovnih praks in postopkov 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Pravilnik__1_.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Pravilnik__1_.docx
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Priloga1_v3b.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Priloga2_v3b.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/Priloga3_v3b__1_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VGPorocilo2012-3__2_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VGPorocilo2012-3__2_.doc


 

usklajevalnega organa. Navedene so tudi nekatere informacije o postopkih 

zagotavljanja kakovosti, vključno z opisom vzdrževanjem infrastrukture za 

prostorske informacije in analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezane z 

razvojem infrastrukture za prostorske informacije. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Predlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MIZŠ Predlagan zakon občinam nalaga dodatne bremenitve. 15. člen predlaganega 

zakona določa oskrbo otrok v primeru, da jim v bližini kraja bivanja ni mogoče 

zagotoviti ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa. in sicer tako, da se jim 

omogoči vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami, socialnovarstveni zavod, domove učencev za otroke s posebnimi 

potrebami ali se namestijo v rejniško družino. Če so podane okoliščine iz prvega 

odstavka tega člena in gre za predšolskega otroka, ki je usmerjen v prilagojen 

program za predšolske otroke, lahko pristojni zavod na predlog staršev predlaga, 

da se z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto namestitve v zavod oziroma 

oddaje v rejništvo, otroku zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza iz kraja 

prebivališča do kraja, kjer deluje zavod, in nazaj. 

V postopku usmerjanja lahko strokovna komisija – na predlog staršev – predlaga 

usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program osnovnošolskega 

izobraževanja, ki se lahko organizira na domu ali v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v zasebnem 

vzgojno-izobraževalnem zavodu; oboje pod pogojem, da za to obstajajo utemeljeni 

razlogi in so na domu oziroma v zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 

zagotovljeni ustrezni pogoji. V tem primeru se iz državnega proračuna otroku 

zagotovijo sredstva v višini kot jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za 

plače in materialne stroške na otroka v javni šoli v skladu s standardi in 

normativi. 

PRIPOMBE SOS 

 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: programu za predšolske otroke 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (5. člen). 

 Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, se glede na vrsto posebnih potreb lahko 

dodeli dodatna strokovna pomoč. (1. odstavek 8. člena). 

 Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo izvajajo vrtci. (1. odstavek 13. člena). 

 četrta alineja drugega odstavka 14. člena: Glede na ta odstavek bi bilo potrebno okrepiti 

strokovne službe (izvajalce DSP) na zavodih (ki se financirajo iz ministrstva), saj bi potem lahko 

nudili tudi dodatno strokovno pomoč v celoti. S tem bi se razbremenilo občine, katerim pa bi 

vseeno ostalo breme zagotavljanja materialnih pogojev. 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/ZUOPP__2__-_24.5.2013.docx


 

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MIZŠ Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o lastninskem preoblikovanju 

Loterije Slovenije se nanašajo predvsem na sestavo sveta Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji, na ponovno vzpostavitev direktorja kot 

poslovodnega organa fundacije in na opravljanje nadzora nad delovanjem in 

poslovanjem fundacije ter predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve 

zakona 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MNZ Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. 

PRIPOMBE SOS 

 Na Skupnosti občin Slovenije smo zakonodajalcu predlagali črtanje 2. člena predloga zakona, ki se 

nanaša na podaljšane zastaralne roke, saj je določilo ob sedanjih tehničnih možnostih obsoletno. 

Prav tako smo predlagali vnos pravice do plačila polovične globe v 4. člen predloga zakona in v 1. 

odstavku 5. člena vnos izenačitve pravnega položaja kršiteljev, ki vlagajo pravno sredstvo po 57. 

in 57 b. členu veljavnega zakona. Nadalje smo predlagali, da se v določilih 12. člena predloga 

ohrani sistem po ZP-1G zaradi večje jasnosti pravnega pouka. Predlagali smo tudi na težavo z 

dikcijo termina pravočasnosti plačila globe iz pridobljenih uradnih evidenc.  

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MK Ključni cilj predlaganih sprememb je odprava pomanjkljivosti, ki so bile 

ugotovljene ob izvajanju zakona, ter priprava podlage za nadaljnje korenitejše 

spremembe, ki bodo vključevale nove rešitve na področju javnega sektorja, 

nevladnih organizacij, participacije civilne družbe, finančnih spodbud in drugo. 

PRIPOMBE SOS 

 Pripombe na 1. predlog: Ministrstvu za kulturo smo predlagali, da spremeni dikcijo 

predlaganega 36. člena, ki je omejeval mandat direktorja javnega zavoda, če ta svoje naloge 

opravlja učinkovito in strokovno. Opozorili smo tudi na predvideni 48.b člen, ki je v nasprotju z 

veljavnimi določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) v nasprotju z ZDR omogočal sklepanje 

delovnega razmerja za določen čas neomejeno dolgo ter na nejasen nov termin ter pravic 

»večinskega financerja«, kar je v nasprotju z Zakonom o zavodih. Podobno smo nasprotovali 

vnašanju posebnega statusa posameznih kategorij oziroma poklicev na področju kulture izven 

zakona o sistemu plač v javnem sektorju, izven zakona o delovnih razmerjih in uvedbi specifik 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sport/ZLPLS2052013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Ceste/ZP-1I__osnutek_.doc
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2013/ZUJIK_29_5_2013.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2013/ZUJIK_29_5_2013.pdf


 

izven pokojninske zakonodaje. Opozorili smo tudi, da predlagane rešitve ne razrešujejo težav z 

načinom financiranja javnih zavodov.  

 Pripombe na 2. predlog: Ministrstvo smo opozorili, da je lokalni programi za kulturo, ki ga je 

zakonodajalec v predlogu predpisal kot obvezni dokument, v mnogih primerih že vključen v 

drugih strateških dokumentih občin, kar bi pomenilo nepotrebno fragmentiranje le-teh. Opozorili 

smo tudi na neusklajenost obdobja sprejemanja oziroma veljavnosti lokalnega programa za 

kulturo, strateškega načrta javnega zavoda, nacionalnega programa za kulturo in razvojnega 

načrta knjižnic. Izpostavili smo tudi, da so določbe predlaganega 10. člena predloga zakona, ki 

določa brezplačno oddajo javne kulturne infrastrukture v uporabo in upravljanje kulturnim 

izvajalcem, v nasprotju z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti. Prav tako smo opozorili na neskladje med določbami 19. člena predloga 

(dodeljevanje sredstev na podlagi neposredne pogodbe) in Zakonom o javnih financah ki določa, 

da javnih sredstev ni mogoče dodeliti brez izvedenega javnega razpisa. Opozorili smo tudi na 

nejasnosti 26. člena, ki za člane sveta določa obvezno usposabljanje, ne predvideva pa plačnika 

usposabljanj niti njihove vsebine.  

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega 

in arhivskega gradiva ter arhivih 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MK Cilji zakona so: 

 Vključitev zunanjih sodelavcev v postopke presoje notranjih pravil oseb 

zasebnega prava, ki bi v njih sodelovali po zgledu iz postopka akreditacij 

opreme in storitev, ki jih Arhiv Republike Slovenije že uspešno izvaja ob 

njihovem sodelovanju; 

 racionalizacija dosedanjih postopkov preverjanja skladnosti opreme in 

storitev s tem zakonom (akreditacije) s ciljem zmanjšanja stroškov za vse 

vpletene stranke v postopku; 

 poprava nejasnosti in odprava problemov pri izvajanju zakona; 

 dopolnitev sedanje ureditve varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v 

digitalni obliki skladno s tehnološkim razvojem; 

 dopolnitev sedanje ureditve glede dostopa oz. izjemnega dostopa do 

arhivskega gradiva. 

PRIPOMBE SOS 

 Občine članice SOS so nasprotovale 12. členu predloga zakona, ki določa hrambo arhivskega 

gradiva v digitalni obliki, saj smo na osnovi predhodnih povpraševanj pri podjetjih, ki to storitev 

opravljajo ugotovili znatno povečanje stroškov za občine. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne 

dediščine 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MK Glavna področja sprememb, ki jih prinaša prva faza načrtovane dvostopenjske 

prenove zakona, vključujejo: 

 odpravo nejasnosti posameznih definicij in popravke notranje skladnosti 

zakona, 

 dopolnitev določb o razglašanju spomenikov,  

 dopolnitev določb o uvrščanju v nacionalno bogastvo, 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kultura/2013/ZVDAGA_29_5_2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kultura/2013/ZVDAGA_29_5_2013.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2013/ZVKD-1_29_5_2013.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2013/ZVKD-1_29_5_2013.pdf


 

 vpeljavo nagrade naključnim najditeljem arheoloških ostalin posebnega 

pomena, 

 preglednejšo razmejitev pristojnosti pri izdaji različnih vrst soglasij,  

 dopolnitev določil v zvezi z izvajanjem raziskav,  

 prenos težišča financiranja predhodnih arheoloških raziskav iz državnega 

proračuna,  

 dopolnitve določil v zvezi z upravljanjem spomenikov,  

 reguliranje poklicev, 

 dopolnitve določil glede postopkov in ukrepov inšpekcijskega nadzora in 

 prehodne določbe v zvezi z varstvenimi usmeritvami za registrirano 

nepremično dediščino. 

PRIPOMBE SOS 

 Ministrstvo za kulturo smo zaprosili za dodatna pojasnila glede meril na podlagi katerih bo 

minister za kulturo odločal o muzeju, kakor izhaja iz 1. odstavka 95. člena ZVKD‐1. Podali smo 

pobudo za spremembo oz. črtanje trenutno veljavnega 139.a člena ZVKD‐1, ki je je v nasprotju s 

43. členom Zakona o financiranju občin, ki prenehanje financiranja izvajanja javne službe veže na 

1.1.2009 oziroma na prvi dan proračunskega leta, v katerem bodo začele z delom pokrajine, ki pa 

do danes še niso bile ustanovljene. Ministrstvu smo posredovali tudi pobudo občin 

zakonodajalcu, da razmisli o določilih zakona o varstvu kulturne dediščine, ki otežujejo ali celo 

onemogoča obnove in razcvet mestnih jeder zaradi preveč intenzivne zaščite le-teh. Zato smo 

predlagali, se opravi regijske preglede zaščitene kulturne dediščine po občinah. Predlagali smo 

tudi, da se glede razglasitve spomenikov ohrani obstoječa zakonodajna ureditev, saj bi strožji 

varstveni režimi lastnikom (ter s tem tudi občinam) naložili večje stroške. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih 

oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 

samoupravnih lokalnih skupnosti 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MGRT Pomen izrazov večinski delež, družbe v skupini, uprava, nadzorni svet, upravni 

odbor in prokurist, uporabljenih v zakonu, je smiselno enak, kakor ga določa 

zakon, ki ureja gospodarske družbe. Zakon določa organ nadzora, ničnost 

pogodbenega določila, osnovno plačilo, rok za uskladitev pogodbe direktorja ob 

spremembi deleža, kazenske določbe. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Predlog Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah 

slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO Operativni program obsega v prvem delu analizo  stanja,  cilje in ukrepe, ki so po 

svoji vsebini horizontalne narave, in v drugem delu analizo stanja, cilje in ukrepe 

po posameznih kmetijskih panogah. V zaključnem delu pa je podano okvirno 

finančno ovrednotenje ukrepov po strukturi virov sredstev.  

Strateški cilji in prednostne programske usmeritve resolucije so podlaga za 

umeščanje kmetijske politike pri razvojnem strateškem načrtovanju Republike 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/predlogi_predpisov/Predlog_ZPPOGD__14-05-2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/predlogi_predpisov/Predlog_ZPPOGD__14-05-2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/predlogi_predpisov/Predlog_ZPPOGD__14-05-2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2013/Operativni_program_resolucija_kmetijstvo__1_.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2013/Operativni_program_resolucija_kmetijstvo__1_.doc


 

Slovenije v obdobju do leta 2020.  

PRIPOMBE SOS 

 Operativni ukrepi projekta »Marjetica« se naj vnesejo v Operativni program za izvajanje 

resolucije. V Operativni program se naj doda predstavljena izgradnja potrebne infrastrukture za 

povezovanje kmetij in za nadgradnjo sožitja med podeželjem in mestom. Projekt »Marjetica« je 

širok interdisciplinarni projekt, ki spodbuja sožitje med podeželjem in mestom in sicer z 

namenom spodbujanja razvoja podeželja po principih trajnostnega razvoja in hkrati 

povečevanjem deleža samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi izdelki. 

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je že v letu 2010 izkazalo podporo projektu »Marjetica« in 

posredovalo pismo podpore s predlogom za celovito obravnavo predmetne vsebine na seji Vlade 

RS. Dopis s podporo projekta je bil naslovljen na takratno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano in vsem drugim pristojnim ministrstvom ter tudi na Vlado RS. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MzIP  V noveli se dodeli redarjem nadzor tudi nad nekategoriziranimi cestami, ki so 

dane v javno uporabo. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Predlog Zakona o davku na nepremičnine 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MF Zakon uvaja nov sistem davka na nepremičnine. Prihodek od davka na 

nepremičnine je deljen med občine in državo. In sicer državnemu proračunu 

pripada 50 % prihodka od obdavčitve nepremičnin v višini osnovnih, z zakonom 

določenih davčnih stopenj, preostali prihodek pa pripada občinam, na območju 

katerih se nepremičnine nahajajo. Ker se predvideva, da se bo zakon uveljavil s 1. 

1. 2014, se za prvo leto uveljavitve določa posebna rešitev, po kateri bi občine 

imele v tem letu enake prihodke kot v letu 2012, razlika prihodkov do polne 

obdavčitve ob upoštevanju osnovnih davčnih stopenj, določenih z zakonom, pa bi 

pripadla proračunu države. 

Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za 

stanovanjske nepremičnine 0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % 

ter za druge vrste rabe (na primer za javno, kmetijsko ...) 0,5 %. Za zemljišča za 

gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v višini 0,5 %. 

Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za 

zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon 

daje občinam možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. 

PRIPOMBE SOS 

 Predlog Zakona o davku na nepremičnine strokovno neprimeren in vsebinsko nesprejemljiv z 

naslednjo utemeljitvijo: 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/pridobiDatoteko.euprava?datoteka_id=127718
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=&min=436&vrsta=2&podrocje=&status=&leto=2013


 

- predlagatelj ne upošteva osnovnega izhodišča, ki je bilo podano ob prvem poskusu uvedbe tega 

davka v letu 2010, to je, da gre za lokalni davek, ki v celoti pripada občinam. 

- prav tako ne upošteva izhodišča, da naj novi davek sloni na predpostavki čim bolj nevtralne 

obremenitve davčnih zavezancev ob hkratni ohranitvi ravni prihodkov občinskih proračunov. 

 Za prvim členom je potrebno dodati nov člen, v katerem se določi enotno terminologijo pojmov 

in jo generalno opredeliti 

 Drugi odstavek sedanjega drugega člena se črta. 

 Država mora zagotoviti avtomatizem prenosa podatkov med registrom nepremičnin in 

zemljiško knjigo, če naj velja opredelitev davčnega predmeta in davčnega zavezanca, kot je 

opredeljeno v 3. in 4. členu. 

 Zakon naj vzpostavi možnost prevalitve davčnega bremena iz lastnika na najemnika. To 

povzema tudi dosedanji način plačevanja dajatev iz naslova nadomestil. V drugem odstavku 4. 

člena naj pripravljavec pojem vsote deležev in upošteva, da vsota deležev ne bo večja od celote. 

V tretjem odstavku 4. člena je potrebno definirati kaj je to upravljavec. 

 Tržna vrednost ni primerna osnova za določitev davka, kar je bilo izpostavljeno že tudi v 

številnih pripombah širše javnosti. 

 Zakon naj določa le osnovne okvire davčnih stopenj. 

 Četrti, peti in šesti odstavek 6. člena se črtajo ter Prav tako se črtajo sedmi, osmi in deveti 

odstavek ter deseti odstavek navedenega člena. Omogočiti je potrebno, da bo občina takšne 

primere reševala sama okviru določitve davčne osnove oz drugih elementov davka. 

 Ker gre za občinski davek, mora biti plačila davka oproščena lokalna skupnost za celotno 

premoženje, ki ga uporablja za izvajanje svojih nalog, vključno z upravnimi stavbami, 

gospodarsko javno infrastrukturo, javnimi ustanovami, športno in turistično infrastrukturo, javni 

promet ter zemljišča v naravnih območjih. Izvzeta morajo biti tudi vsa nepozidana zemljišča v 

lasti občin, ki so zajeta v prostorskih aktih občine in so namenjena za gradnjo objektov. 

 Država naj zagotovi avtomatizem prenosa podatkov med registrom nepremičnin in zemljiško 

knjigo. 

 Odmera, način pobiranja in plačilo ter izterjava se naj uredi v skladu z zakonom o davčnem 

postopku. V kolikor ne, naj dopusti občinam, da urejajo to same. V drugem odstavku 9. člena se 

spremeni rok: Davčni organ odmeri davek najkasneje do 28. februarja. Peti odstavek 9. člena se 

naj spremeni tako, da se davek plačuje v treh obrokih z zapadlostjo 31. marca, 30. junija, 30. 

septembra. Do 15. marca naj pristojni davčni uradi občinam podajo rekapitulacijo izdanih odločb 

po posameznih vrstah nepremičnin in davčnih zavezancih.  

 V primeru naravne ali druge nesreče bi morali biti lastniki oproščeni plačila davka. Dikcija 

drugega odstavka 12. člena ne drži, podatke o lastniku je mogoče urediti v skladu s predpisi, ki 

urejajo področje stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. 

 Določbe 13. člena so neizvedljive in člen se naj iz zakona črta. 

 Hkrati se naj pripravijo podzakonski akti, ki morajo biti pripravljeni do uveljavitve zakona, sicer 

se zakon ne more izvajati. 

 16. člen se črta. 

 Zagotoviti je potrebno, da se občinam dostavijo podatki simulacije obračuna po dejanski odmeri 

do 1. septembra tekočega leta v sklopu izhodišč za pripravo proračuna 



 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MF S predlogom se poskuša povečati učinkovitost javnega naročanja in prav tako 

jasneje določiti način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačnih storitev za 

proračunske uporabnike 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MF Glavni cilji zakona so: 

 uskladiti določbe ZOPSPU z novelami drugih področnih predpisov, 

 opredeliti nove storitve in naloge UJP in s tem zagotoviti nadaljnji razvoj 

elektronskega poslovanja v skladu z usmeritvami in priporočili Evropske 

komisije in Vlade Republike Slovenije ter posledično racionalizacijo 

poslovanja in zniževanje stroškov javnega in zasebnega sektorja, 

 uskladiti nabor podatkov, ki se vodijo v registru proračunskih uporabnikov,  

 opredeliti namen in pogoje odpiranja posebnih računov z ničelnim stanjem, 

 podrobneje urediti sankcije za kršitev zakona.  

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Energetski zakon  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MzIP Zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine 

in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike ter načela in 

ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energijske 

učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih 

virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav in ureja pristojnosti, 

organizacijo in delovanje Regulatorne agencije za energijo ter pristojnosti drugih 

organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. 

PRIPOMBE SOS 

 Zakonodajalcu smo predlagali, da v besedilu zakona bolje opredeliti status in financiranje 

lokalnih energetskih agencij ter olajša metodologijo za LEK, prav tako pa smo izpostavili nujnost 

vzpostavitve boljše povezanosti lokalnih energetskih načrtov v nacionalnih načrti in umestitev 

ciljev v programske dokumente za prihodnjo finančno perspektivo. Prav tako smo pripravljavca 

zakona opozorili na obstoj trajnostnih energetskih akcijskih načrtov v Evropi, ki z ustanovitvijo 

Konvencije županov pridobivajo na veljavi. Predlagali smo, da se v 315. členu (pogodbeno 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_pravnem_varstvu_v_postopkih_javnega_narocanja2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_pravnem_varstvu_v_postopkih_javnega_narocanja2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javne_finance/Zakon_o_opravljanju_placnih_storitev_za_proracunske_uporabnike-predlog_2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javne_finance/Zakon_o_opravljanju_placnih_storitev_za_proracunske_uporabnike-predlog_2013.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Energetika/2013/EZ1_96.docx


 

zagotavljanje prihrankov energije) jasneje opredeliti lastništvo vgrajenih naprav, da se jasno 

zapiše, da pogodbe za zagotavljanje prihrankov energije ne pomenijo zadolževanje lokalnih 

skupnosti; zapisali smo tudi, da je potrebno ta člen preoblikovati tako, da bo razvidno izvajanje 

pogodb za zagotavljanje prihrankov energije tako z občinami kot državnimi organi. Predlagali 

smo tudi črtanje 7. alineje 315. člena, saj je pogodbo moč zahtevati na podlagi ZDIJZ.  

Zakon o prijavi prebivališča 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MNZ Pri pripravi novega Zakona o prijavi prebivališča se je oblikoval predlog o 

ukinitvi obveznosti prijave začasnega prebivališča za državljane RS in bi se tako 

ohranila prijavna obvezanost začasnega prebivališča zgolj za tujce, ki nimajo 

dovoljenja za stalno prebivanje. 

PRIPOMBE SOS 

 V Skupnosti občin Slovenije se s predlogom Zakona o prijavi prebivališča, ki je predlagal 

ukinjanje obvezne prijave začasnega prebivališča, nismo strinjali, saj so lokalne skupnosti pri 

opravljanju svojih nalog s področja socialne varnosti (institucionalno varstvo, stanovanjske 

skupine) vezane na začasno prebivališče. 

Zakon o osnovni šoli 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MIZŠ Ob upoštevanju izhodišč Bele knjige 2011 in glede na stanje javnih financ z 

možnostjo zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje programa osnovna šola je 

ministrstvo pristojno za šolstvo predlagalo: 

- Obvezno poučevanje prvega tujega jezika se uvede v drugem razredu, in sicer 

postopoma v treh letih od šolskega leta 2014/15 dalje. 

- Poučevanje prvega tujega jezika kot neobveznega predmeta se za vse učence 1. 

razreda uvede v šolskem letu 2015/16. 

- Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih 

izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter 

tehnike. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko se bodo v 

pouk lahko vključili četrtošolci. 

- Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni 

izbirni predmet. S tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede 

na njihove zmožnosti. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, 

ko se bodo v pouk lahko začeli vključevati sedmošolci. 

- Omogočena je večja avtonomnost šole pri izvedbi dejavnosti, ki terjajo daljšo 

strnjeno izvedbo, največkrat izven prostorov šole. 

- Z namenom preseči različno prakso šol pri podeljevanju statusa učenca, ki se 

vzporedno izobraževanje oziroma je perspektivni ali vrhunski športnik novela 

podrobneje definira posamezne kategorije statusa učenca. 

- Predlagana sprememba predvideva zamik izvajanja šole v naravi kot del 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Solstvo/ZOsn_17.6.13_za_portal_osnovna_sola.doc


 

obveznega programa 

- Za učence s posebnimi potrebami se po novem o odložitvi šolanja odloči v 

odločbi o usmeritvi. S predlagano spremembo se poudarja, da se učence s 

posebnimi potrebami z odločbo usmeri v najbližjo ustrezno šolo. 

PRIPOMBE SOS 

 Na predlagano ni bilo pripomb. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. Osi programa 

razvoja podeželja s prilogo 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 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 

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. 

V finančnem delu so spremembe Uredbe PRP posledica potrditve 6. spremembe 

Programa razvoja podeželja 2007–2013, z ostalimi spremembami in dopolnitvami 

pa želimo izboljšati vsebino predpisa in na ta način zagotoviti še uspešnejše 

izvajanje ukrepov. 

K Uredbi PRP smo dodali Prilogo 2: Katalog kršitev in sankcij, za ukrepe 1. in 3. 

osi, v kateri smo združili vse kršitve in sankcije, ki se uporabijo, v kolikor 

upravičenci oziroma končni prejemniki sredstev ne izpolnijo obveznosti, ki so jim 

bile določene ob dodelitvi sredstev.  

PRIPOMBE SOS 

 Črta se besedna zveza »in naslednje koledarsko leto« v točki A Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse 

ukrepe 1. in 3. osi. 

DELO VLADE V APRILU, MAJU IN JUNIJU 2013: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih - Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih - skrajšani postopek  

27.05.2013; MKO 

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 - Predlog Resolucije o 

nacionalnem programu za mladino 2013-2022  

28.05.2013 MIZŠ  

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Razvojna_os/Novela_SP.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Razvojna_os/Novela_SP.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Razvojna_os/Priloga2_SP__2_.doc
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F4034be08aa8c8248c1257b780022ed27%3FOpenDocument&cHash=d2a90611e1c6c97276fcb606701a6322
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F4034be08aa8c8248c1257b780022ed27%3FOpenDocument&cHash=d2a90611e1c6c97276fcb606701a6322
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fe9bc882b79b2a47fc1257b7900245ad4%3FOpenDocument&cHash=6220cb91b476aa8f67a90c45f865c32d
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fe9bc882b79b2a47fc1257b7900245ad4%3FOpenDocument&cHash=6220cb91b476aa8f67a90c45f865c32d


 

Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letu 2013 - Predlog Načrta izvajanja nacionalnega programa varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2013  

29.05.2013; MO 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - Novo 

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

cestnega prometa - skrajšani postopek  

30.05.2013; MzIP 

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneks h Kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - Neuradno prečiščeno besedilo 

št. 14 Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije  

31.05.2013; MNZ  

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneks h Kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - Neuradno prečiščeno besedilo 

št. 14 Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost  

31.05.2013; MNZ  

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja - Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  

03.06.2013; MKO  

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog 

uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja  

05.06.2013; MKO  

Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada - Predlog 

soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega 

sklada  

05.06.2013; MGRT  

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F52ac9ea3990bd91dc1257b79004ff1e4%3FOpenDocument&cHash=a1b3c5035a1dbcc06b098dd40209981b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F52ac9ea3990bd91dc1257b79004ff1e4%3FOpenDocument&cHash=a1b3c5035a1dbcc06b098dd40209981b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F52ac9ea3990bd91dc1257b79004ff1e4%3FOpenDocument&cHash=a1b3c5035a1dbcc06b098dd40209981b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd414c87a53157e45c1257b7a002fae9e%3FOpenDocument&cHash=2e46740598f542b4791f80292eef1440
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd414c87a53157e45c1257b7a002fae9e%3FOpenDocument&cHash=2e46740598f542b4791f80292eef1440
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd414c87a53157e45c1257b7a002fae9e%3FOpenDocument&cHash=2e46740598f542b4791f80292eef1440
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd7c16ffebab8773cc1257b7c003610a5%3FOpenDocument&cHash=5a8affef2f094f3fef0da7eb67eebb35
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd7c16ffebab8773cc1257b7c003610a5%3FOpenDocument&cHash=5a8affef2f094f3fef0da7eb67eebb35
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fd7c16ffebab8773cc1257b7c003610a5%3FOpenDocument&cHash=5a8affef2f094f3fef0da7eb67eebb35
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F37f9ce225432d08bc1257b7c0035b8d3%3FOpenDocument&cHash=85293100cddab6367188d19017443424
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F37f9ce225432d08bc1257b7c0035b8d3%3FOpenDocument&cHash=85293100cddab6367188d19017443424
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F37f9ce225432d08bc1257b7c0035b8d3%3FOpenDocument&cHash=85293100cddab6367188d19017443424
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa02aa699c566af9dc1257b7f00471832%3FOpenDocument&cHash=d96e4cf3e10176ac942b4988875d7f2e
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa02aa699c566af9dc1257b7f00471832%3FOpenDocument&cHash=d96e4cf3e10176ac942b4988875d7f2e
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fa02aa699c566af9dc1257b7f00471832%3FOpenDocument&cHash=d96e4cf3e10176ac942b4988875d7f2e
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fdcf9ae1e4dd75b12c1257b81004bb629%3FOpenDocument&cHash=273e865e15d5b4afa7215ff194063a4b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fdcf9ae1e4dd75b12c1257b81004bb629%3FOpenDocument&cHash=273e865e15d5b4afa7215ff194063a4b
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fdcf9ae1e4dd75b12c1257b81004bb629%3FOpenDocument&cHash=273e865e15d5b4afa7215ff194063a4b
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Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 - Predlog Sprememb in 

dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega 

sklada za leti 2012 in 2013 - spremembe na postavkah za leto 2013  

05.06.2013; MGRT  

Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - Predlog 

uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih  

05.06.2013; MNZ  

Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - Novo gradivo 

št. 1 - Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih  

07.06.2013; MNZ  

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Predlog uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 

v javnem sektorju  

10.06.2013; MNZ  

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - Predlog 

zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - nujni 

postopek  

11.06.2013; MIZŠ  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - nujni postopek  

14.06.2013; MIZŠ  

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem 

postopku - skrajšani postopek  

14.06.2013; MNZ  

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F216c41164f62bee3c1257b8100335551%3FOpenDocument&cHash=57b6aa322b0c9819e6a35a1c32a88121
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http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F718b986bec91a9a5c1257b80004f8b34%3FOpenDocument&cHash=e8201b954290309ddb026bcf20291626
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F718b986bec91a9a5c1257b80004f8b34%3FOpenDocument&cHash=e8201b954290309ddb026bcf20291626
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Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda Republike Slovenije za 

varstvo narave za leto 2012 - Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda 

Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2012  

17.06.2013; MKO  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - nujni postopek  

19.06.2013; MF  

OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU APRILU, MAJU IN 

JUNIJU 2013 

 

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente 

(Uradni list RS, št. 28/2013, z dne 2. 4. 2013) 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati 3. aprila 2013 

Vsebina:  

V uredbi se spreminjajo zneski določeni v 1. členu (v točki 2.1. in točki 2.2).  

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov 

delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na 

področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk 

in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja 

ter varnosti in zdravja pri delu 

(Uradni list RS, št. 28/2013, z dne 2. 4. 2013) 

Pričetek veljavnosti: pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (17.4.2013) 

Vsebina: 

Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev 

statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti 

žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri 

delu. 

Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije 

(Uradni list RS, št. 33/2013, z dne 19. 4. 2013) 
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http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201328#!/Uradni-list-RS-st-28-2013-z-dne-2-4-2013
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112900#!/Uredba-o-razvojnem-svetu-kohezijske-regije


 

Pričetek veljavnosti: 20.4.2013 

Vsebina: 

Pravna podlaga za izdajo uredbe je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list 

RS, št. 20/11 in 57/12). Ta v sedmem odstavku 6. člena določa, da Vlada RS  z uredbo določi način 

delovanja razvojnega sveta kohezijske regije. Omenjeni zakon tako določa, da se za izvajanje 

kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog razvojne regije povezujejo v kohezijske 

regije. Te se ujemajo z enotami na ravni NUTS 2, ki so določene po postopku iz uredbe EU o statistični 

klasifikaciji NUTS. Za Slovenijo določa uredba o NUTS dve kohezijski regiji: Vzhodno Slovenijo in 

Zahodno Slovenijo. 

Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije. Vsaka regija v kohezijski regiji ima 

v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije. Materialne in 

finančne pogoje za delo sveta zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Med drugim Uredba določa tudi podrobnosti glede delovanja sveta in sprejemanja njegovih sklepov. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000) 

(Uradni list RS, št. 33/2013; z dne 19. 4. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 20.4.2013 

Vsebina: 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo uredbe se določajo vsebinske in prostorske dopolnitve ter  

spremembe območij Natura 2000 (posebnih območij varstva) in potencialnih območij Natura 2000, pa  

tudi varstveni ukrepi, ki bi morali zadostovati za izpolnjevanje zahtev Direktive o pticah in Direktive 

o habitatih (upoštevajoč tudi obvezno sodno prakso obeh direktiv), tako pa ustaviti predsodne 

postopke, ki jih proti Republiki Sloveniji vodi Evropska komisija.  

 

Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih 

(Uradni list RS, št. 33/2013, z dne 19. 4. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 20.4.2013 

Vsebina: 

Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih se sprejema zaradi vzpostavitve 

ustrezne formalne podlage za določitev novih območij Natura 2000, ki predstavlja tehnične uskladitve 

meja ekološko pomembnih območij in uskladitev s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Vsebinska razprava o predlaganih 

spremembah naslovne uredbe je bila tako opravljena v postopku sprejemanja Uredbe o spremembah 

in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), kar vključuje tudi 

postopke seznanjanja javnosti. 

 

Uredba o spremembi Uredbe o habitatnih tipih 

 

(Uradni list RS, št. 33/2013, z dne 19. 4. 2013) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112903#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-posebnih-varstvenih-obmocjih-(obmocjih-Natura-2000)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112903#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-posebnih-varstvenih-obmocjih-(obmocjih-Natura-2000)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112904#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-ekolosko-pomembnih-obmocjih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112905#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-habitatnih-tipih


 

 

Pričetek veljavnosti: 20.4.2013 

 

Vsebina: 

S predlagano dopolnitvijo Uredbe se določijo dodatni habitatni tipi, ki jih je treba po Direktivi o 

habitatih ohranjati v ugodnem stanju. Ugotovitev o pojavljanju teh habitatnih tipov iz Priloge I 

Direktive o habitatih je rezultat spremljanja stanja in zaključkov preverjanja usklajenosti slovenskega 

pravnega reda s pravom Evropske unije z Evropsko komisijo na sredozemskem biogeografskem 

seminarju v Brindisiju leta 2010. Sprememba Uredbe omogoča tudi za te habitatne tipe ustrezen 

pravni standard in s tem usklajenost z Direktivo o habitatih. 

 

Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij 

 

(Uradni list RS, št. 35/2013, z dne 26. 4. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (11.5.2013) 

 

Vsebina: 

Ta pravilnik ureja: 

– način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, 

določenih v Zakonu o socialnem podjetništvu; 

– vsebino prilog k vlogi za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno 

podjetje; 

– dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti glede števila in strukture zaposlenih in dokazila o 

izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja, poročanje in roke poročanja; 

– pogoje po katerih so upravičenci upravičeni do spodbud iz posameznega ukrepa spodbujanja 

razvoja socialnega podjetništva; 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati socialna podjetja za pridobitev posebnih spodbud za zaposlovanje 

drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje; 

– spremljanje upravičenosti in poročanje socialnih podjetij, ki so upravičena do spodbud za 

zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje; 

– način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in oprostitev ter način 

vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali neizkoriščenih sredstev s 

pripadajočimi obrestmi; 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega ali zasebnega prava za izvajanje posameznih 

ukrepov oziroma za izvajanje storitev iz ukrepov. 

 

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije 

 

(Uradni list RS, št. 36/2013, z dne 26. 4. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 27.4.2013 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112922#!/Pravilnik-o-spremljanju-poslovanja-socialnih-podjetij
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113020#!/Uredba-o-skupnem-javnem-narocanju-Vlade-Republike-Slovenije


 

Vsebina: 

Ta uredba določa predmete skupnega javnega naročanja Vlade Republike Slovenije, pravila, izjeme od 

skupnega javnega naročanja in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil. 

 

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3) 

 

(Uradni list RS, št. 38/2013, z dne 3. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (18.5.2013) 

 

Vsebina: 

Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in 

dobrobiti; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje živali in katera 

ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali 

zagotoviti pri reji živali, prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in 

usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; določa 

pogoje za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; ureja nadzorstvo nad 

izvajanjem tega zakona ter določa kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 

(ZPCP-2E) 

 

(Uradni list RS, št. 39/2013, z dne 6. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 7.5.2013 

 

Vsebina: 

S predlagano spremembo prehodnih določb Zakona o prevozih v cestnem prometu bo Republika 

Slovenija določila skrajne roke za voznike drugih držav članic EU. 

Zakon o prevozih v cestnem prometu se spreminja tudi zato, da bo mogoče učinkovito izvajati 

inšpekcijski nadzor izvajanja rednih usposabljanj, spremembe pa urejajo tudi kazenske določbe za 

licenco Skupnosti, ki se nanašajo na opravljanje prevozov potnikov in prevozov blaga. Zakon o 

prevozih v cestnem prometu je bilo treba spremeniti zato, da bo mogoče sporočati podatke o kršitvah 

prevoznih podjetij in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu spreminja tudi nekatere 

določbe v zvezi z javnim potniškim prometom, predvsem na področju posebnega linijskega prevoza, 

kjer se spreminjajo nekatere določbe, ki so ostale še iz prejšnje zakonodaje in jih je potrebno zaradi 

novih ukrepov v zvezi z integracijo javnega potniškega prometa ustrezno spremeniti. Spremeniti je 

bilo potrebno tudi določbe v zvezi s subvencioniranim javnim potniškim prometom in jih prilagoditi 

novim ukrepom na področju subvencioniranega javnega potniškega prometa. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu znižuje zagrožene globe 

za fizične osebe, pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno 

opravljajo dejavnost ter njihove odgovorne osebe, in sicer za nekatere prometne prekrške, ki po 

nimajo pomembnejšega vpliva na prometno varnost. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113070#!/Zakon-o-zasciti-zivali-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZZZiv-UPB3)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113128#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-(ZPCP-2E)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113128#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-(ZPCP-2E)


 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 

(ReNPSV13–20) 

 

(Uradni list RS, št. 39/2013, z dne 6. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 6.5.2013 

 

Vsebina: 

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020 se nanaša na razvoj sistema socialnega 

varstva v navedenem obdobju. V ta namen opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj sistema, cilje in 

strategije razvoja socialnega varstva, določa mrežo javne službe socialnovarstvenih storitev in javnih 

socialnovarstvenih programov ter opredeljuje način njihovega izvajanja in spremljanja ter 

odgovornost posameznih akterjev na različnih ravneh. 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 

do 2022 (ReNPVCP13-22) 

 

(Uradni list RS, št. 39/2013, z dne 6. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 6.5.2013 

 

Vsebina: 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (v 

nadaljevanju: nacionalni program) je strateški dokument, ki obravnava prometno varnostno politiko v 

cestnem prometu in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne probleme na področju 

varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2013 do 2022.  

Nacionalni program podaja vizijo Nič in cilj, za prednostna področja pa določa ukrepe, ki jih je treba 

izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Primarni cilj programa je 

prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in 

hudo telesno poškodovani udeleženci), ki ga bomo dosegli z učinkovitim izvajanjem ukrepov iz 

programa in z zagotavljanjem politične volje in družbene podpore. Pri pripravi nacionalnega 

programa so sodelovali številni strokovnjaki pristojnih vladnih in nevladnih organizacij. Ti so glede 

na stanje v Evropski uniji in Sloveniji analizirali možnosti in izbrali najprimernejše ukrepe, ki bi jih 

bilo smiselno izvesti na področju človekovega ravnanja, prometnega okolja, cestne infrastrukture in 

motornih vozil. Za spreminjanje ravnanja udeležencev v cestnem prometu uvaja nacionalni program 

posamezne in povezane ukrepe ter se posebej usmerja na nekatere zelo ranljive skupine udeležencev 

in dejavnike tveganja. 

 

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

(ZSPJS-R) 

 

(Uradni list RS, št. 46/2013, z dne 29. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 30.5.2013, uporabljati se prične 1.6.2013 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113130#!/Resolucija-o-nacionalnem-programu-socialnega-varstva-za-obdobje-2013-2020-(ReNPSV13-20)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113130#!/Resolucija-o-nacionalnem-programu-socialnega-varstva-za-obdobje-2013-2020-(ReNPSV13-20)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113131#!/Resolucija-o-nacionalnem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022-(ReNPVCP13-22)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113131#!/Resolucija-o-nacionalnem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022-(ReNPVCP13-22)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113380#!/Zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-Zakona-o-sistemu-plac-v-javnem-sektorju-(ZSPJS-R)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113380#!/Zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-Zakona-o-sistemu-plac-v-javnem-sektorju-(ZSPJS-R)


 

Vsebina: 

Z zakonom se želi zagotoviti vzdržne javne finance, zakonski okvir za učinkovito upravljanje z 

javnimi financami, makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj. 

Poglavitne spremembe so: sprememba plačne lestvice, spremenjen dodatek za delovno dobo za vsako 

zaključeno leto nad 25 let delovne dobe, usklajevanje osnovnih plač, redno delovno uspešnost in 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A) 

 

(Uradni list RS, št. 46/2013, z dne 29. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 30.5.2013, uporabljati se prične 1.6.2013 

 

Vsebina: 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo s sodelovanjem socialnih partnerjev prispevale k 

vzdržnosti javnih financ, povečanju prihodkov in zmanjšanju odhodkov proračunov in nemotenemu 

izvrševanju sprejetih proračunov. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 

proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah. Poglavitne rešitve 

predlaganega zakona so sledeče: 

- neposrednim uporabnikom in predlagateljem finančnih načrtov se omogoča, da lahko iz naslova 

prihrankov na materialnih stroških pokrijejo del stroškov dela; 

- podeljuje se pooblastilo vladi, da lahko odloča o prerazporeditvah med na in s plačnih kontov pri 

neposrednih uporabnikih; 

- predplačila se urejajo na način, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna; 

- jasneje se določa priprava in sprejem finančnih načrtov in programov dela posrednih uporabnikov 

proračuna; 

- določa se možnost, da se se za obseg namenskih sredstev EU, finančnih mehanizmov in donacij, 

prejetih po uveljavitvi proračuna ali rebalansa, povečuje obseg na stroških dela v sprejetih finančnih 

načrtih; 

- zvišuje se RTV naročnina; 

- zvišuje se stopnja davka na dodano vrednost; 

- za funkcionarje se določa nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki 

ni povezana z delom; 

- določa se višina regresa za leto 2014 za javne uslužbence in funkcionarje; 

- na podlagi sodne odločbe se za vse javne uslužbence in funkcionarje ureja izplačilo razlike zneska za 

letni regres za leto 2012; 

- napredovanje javnih uslužbencev se prelaga na leto 2014. 

 

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 

uslužbencev za delo v tujini 

 

(Uradni list RS, št. 47/2013, z dne 31. 5. 2013) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113383#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-izvrsevanju-proracunov-Republike-Slovenije-za-leti-2013-in-2014-(ZIPRS1314-A)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113383#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-izvrsevanju-proracunov-Republike-Slovenije-za-leti-2013-in-2014-(ZIPRS1314-A)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113438#!/Uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-Uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113438#!/Uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-Uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini


 

 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati 1. junija 2013. 

 

Vsebina: 

Sprememba Uredbe je potrebna zaradi sklenjenega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 

12. 2014, s katerim se je vlada z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja dogovorila o 

znižanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Posledično so bile sprejete spremembe in 

dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in aneksa št 6 h Kolektivni pogodbi za 

javni sektor (KPJS), s katerima se plače javnih uslužbencev in funkcionarjev znižujejo. Ker ZSPJS 

določa, da se plače javnih uslužbencev, ki opravljajo naloge v tujini, določijo z uredbo vlade, je bilo 

treba zaradi zagotovitve enake obravnave in uveljavitve istih ukrepov tudi za javne uslužbence na 

delu v tujini spremeniti navedeno uredbo. 

Spremenjena Uredba tako vključuje znižanje nominalnih osnov za delo v tujini po vzoru znižanja 

vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice ZSPJS in razpona med njimi. Nominalne osnove za delo 

v tujini se za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 znižujejo od 0,88% do 3,39%. Prav tako predlog 

uredbe ukinja dodatek za ženske nad 25 let delovne dobe v višini 0,10%. 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

 

(Uradni list RS, št. 47/2013, z dne 31. 5. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (15.6.2013) 

 

Vsebina: 

Spremembe in dopolnitve pravilnika omogočajo v posameznih določbah večjo fleksibilnost glede 

zahtev pri izgradnji vrtcev ter strokovno natančneje opredeljuje posamezne pojme.  

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja 

 

(Uradni list RS, št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 11.6.2013 

 

Vsebina: 

Trenutno veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja neustrezno ureja 

pravni režim za spremembe okoljevarstvenih dovoljenj glede zahtev za kakovost zunanjega zraka. 

Predlagana sprememba vzpostavlja manjkajoči pravni režim, ki bo omogočal spremembe 

okoljevarstvenih dovoljenj obstoječim napravam v primerih, ko bodo načrti za kakovost zraka 

zahtevali sprejetje dodatnih ukrepov za zmanjšanje njihovih emisij. Poleg omenjenih sprememb so bili 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113460#!/Pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-Pravilnika-o-normativih-in-minimalnih-tehnicnih-pogojih-za-prostor-in-opremo-vrtca
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113460#!/Pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-Pravilnika-o-normativih-in-minimalnih-tehnicnih-pogojih-za-prostor-in-opremo-vrtca
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113535#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-emisiji-snovi-v-zrak-iz-nepremicnih-virov-onesnazevanja
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113535#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-emisiji-snovi-v-zrak-iz-nepremicnih-virov-onesnazevanja


 

potrebni tudi določeni popravki in novelacije, ki služijo večji jasnosti in nedvoumnosti določb, kar bo 

omogočalo boljše izvajanje in nadzor uredbe. 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

 

(Uradni list RS, št. 51/2013, z dne 14. 6. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 15.6.2013 

 

Vsebina: 

V drugem odstavku 3. člena se spremenijo v preglednici vrste izplačil. 

 

Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 

 

(Uradni list RS, št. 55/2013, z dne 28. 6. 2013) 

 

Pričetek veljavnosti: 29.6.2013 

 

Vsebina: 

Ta pravilnik določa način vračila dela prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev v skladu s 157. 

členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Do vračila dela prispevkov je upravičen 

delodajalec, pri katerem je zavarovanec iz 157. člena ZPIZ-2 prvič zaposlen za nedoločen čas s polnim 

delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega, če zavarovanec pred tem ni bil zaposlen za 

nedoločen čas pri drugem delodajalcu. 

  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113597#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113597#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113686#!/Pravilnik-o-vracilu-dela-prispevkov-delodajalcev-za-prvo-zaposlitev


 

OBJAVLJENO V DRŽAVNEM ZBORU V MESECU APRILU, MAJU IN 

JUNIJU 2013 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2013 in 2014  

Datum: 17.5.2013 

Vsebina: 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo s sodelovanjem socialnih partnerjev prispevale k 

vzdržnosti javnih financ, povečanju prihodkov in zmanjšanju odhodkov proračunov in nemotenemu 

izvrševanju sprejetih proračunov. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 

proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

11/11- uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDU12, v nadaljevanju: ZJF). 

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so sledeče: 

 neposrednim uporabnikom in predlagateljem finančnih načrtov se omogoča, da lahko iz 

naslova prihrankov na materialnih stroških pokrijejo del stroškov dela; 

 podeljuje se pooblastilo vladi, da lahko odloča o prerazporeditvah med na in s plačnih kontov 

pri neposrednih uporabnikih; 

 predplačila se urejajo na način, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna; 

 jasneje se določa priprava in sprejem finančnih načrtov in programov dela posrednih 

uporabnikov proračuna; 

 določa se možnost, da se se za obseg namenskih sredstev EU, finančnih mehanizmov in 

donacij, prejetih po uveljavitvi proračuna ali rebalansa, povečuje obseg na stroških dela v 

sprejetih finančnih načrtih; 

 zvišuje se RTV naročnina; 

 zvišuje se stopnja davka na dodano vrednost; 

 za funkcionarje se določa nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali 

poškodbe, ki ni povezana z delom; 

 določa se višina regresa za leto 2014 za javne uslužbence in funkcionarje; 

 na podlagi sodne odločbe se za vse javne uslužbence in funkcionarje ureja izplačilo razlike 

zneska za letni regres za leto 2012; 

 napredovanje javnih uslužbencev se prelaga na leto 2014. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju 

Datum: 17.5.2013 

Vsebina: 

Predlog zakona ureja spremenjeno plačno lestvico, spremenjen dodatek za delovno dobo za vsako 

zaključeno leto nad 25 let delovne dobe za funkcionarke, usklajevanje osnovnih plač in redno delovno 

uspešnost  in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 

Datum: 31.5.2013 



 

Vsebina: 

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o gozdovih se določa ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, 

gozdarsko inšpekcijo ter Carinsko upravo RS kot pristojne organe za izvajanje in nadzor nad Uredbo 

995/2010/EU in Uredbo 607/2012/EU. Za zagotovitev sledljivosti gozdnih lesnih proizvodov se uvaja 

dokumente, ki morajo spremljati vsak prevoz gozdnih lesnih proizvodov. Določajo se kazni in 

sankcije ter ureja se poročanje Komisiji. 

Za gradnjo gozdnih prometnic se kot dokazilo o pravici graditi po zakonu, ki ureja graditev objektov, 

šteje upravno overjeno soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin zemljišč 

na trasi predvidene gozdne prometnice. To v praksi pomeni, da se lahko pridobi gradbeno oz. drugo 

dovoljenje tudi v primeru, če kakšen posamezni lastnik gozda nasprotuje graditvi, če potekajo dedni 

postopki in trajajo odločitve o dedovanju več let, če lastnika gozda ni moč najti, ker je odseljen v tujino 

ipd. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 

Datum: 31.5.2013 

Vsebina: 

Temeljni cilj spremembe zakonodaje je zmanjšanje števila prometni nesreč s smrtnim izidom in števila 

telesno poškodovanih v prometnih nesrečah ter povečati varnost vseh udeležencev v cestnem 

prometu (zlasti tistih najšibkejših). Prav tako je pomembno, da iz prometa takoj izločimo najhujše 

kršitelje in njihovo hitro nadaljnjo obravnavo. 

  

Predlagana novela Zakona o pravilih cestnega prometa spreminja oziroma dopolnjuje posamezne 

zakonske določbe, s čimer zasleduje glavne cilje prometno varnostne politike v državi, in sicer s: 

 strožjo obravnavo voznikov povratnikov, 

 jasnejšim določanjem pooblastil pooblaščenih uradnih oseb ter 

 poenotenjem določenih predpisanih glob in stranskih sankcij za prekrške s področja varnosti 

cestnega prometa. 

Predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022  

Datum: 10.6.2013 

Vsebina: 

Splošni cilj resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je zagotoviti usklajeno izvajanje 

enotnega in pregledno urejenega sistema medresorskih prioritet in ukrepov, ki naj izboljša razmere 

oziroma ponudi rešitve problemov na ključnih točkah, kot so jih identificirali raziskovalci v zgoraj 

navedenih analizah in raziskavah, ali pa so bili identificirani skozi javno razpravo. Značilnost 

resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je, da je to t. i. horizontalni program − 

združuje ukrepe s področij, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, da bi tako ustvaril neko novo 

kakovost, zagotovil njihovo usklajenost in vidnost.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih 

Datum: 19.6.2013 

Vsebina: 



 

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so sledeče: 

 izenačitev kriterijev za izbiro kandidata za načelnika upravne enote s kriteriji za izbiro ostalih 

uradnikov z namenom izbire najbolj strokovno usposobljenega kandidata; 

 ukinitev diskrecijske pravice ministra pri izbiri, ponovnem imenovanju in razrešitvi načelnika 

upravne enote; 

 uvedba možnosti upravnega spora za kandidate, ki v postopku izbire načelnika upravne 

enote niso bili izbrani. 

Predlog zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega 

varstva 

Datum: 21.6.2013 

Vsebina: 

Cilji predloga zakona so:  

 določitev začasnih ukrepov na področju izplačevanja denarnega nadomestila za primer 

brezposelnosti in na področju izplačevanja porodniškega nadomestila, katerih namen je 

zagotoviti, da raven transferjev posameznikom in gospodinjstvom ne bo presegla ravni iz 

sprejetega proračuna RS za l. 2013,  

 določitev začasne spodbude za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 

Datum: 21.6.2013 

Vsebina: 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile nemoteno izvrševanje sprejetih 

proračunov, saj proračun oziroma rebalans proračuna ne vsebuje členov s katerimi bi se urejale 

materialne vsebine. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, 

saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so 

sledeče: 

 spodbujanje črpanja evropskih sredstev sedanje finančne perspektive 

 fleksibilnejša ureditev za spodbujanje malega in srednjega gospodarstva v okviru finančnega 

inženiringa; 

 odprava birokratskih ovir pri pripravi polletnih poročil posrednih uporabnikov proračunov in  

 nemoteno izvrševanje proračuna države. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 

Datum: 21.6.2013 

Vsebina: 

Vse predlagane spremembe zakona sledijo naslednjim ciljem: 



 

 zagotavljanje večje kakovosti 

 zagotavljanje pogojev za večjo pravičnost osnovnošolskega izobraževanja ter 

 zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj posameznikov. 

S spremembami in dopolnitvami ZOsn zakonodajalec želi dosledneje upoštevati strokovna izhodišča, 

opredeljena v Beli knjigi 2011. 

Z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov se zasleduje cilj ustvariti pogoje za razvijanje specifičnih 

interesov in kompetenc učencev. Zato nabor neobveznih izbirnih predmetov s področja tujega jezika, 

tehnike, športa, umetnosti in računalništva. 

Omogočiti učenje drugega tujega jezika vsem tistim učenkam in učencem, ki so za to motivirani in 

imajo ustrezne zmožnosti za učenje drugega tujega jezika. Drugi tuji jezik se bodo učenci lahko učili 

več let, kar bo omogočalo tudi večjo kakovost znanja. 

Cilj predlagane spremembe je tudi racionalizacija porabe javnih sredstev na področju 

osnovnošolskega izobraževanja v letu 2013 in 2014, zato se nekateri novi programi uvajajo postopoma 

(tuji jezik v 2. razredu, neobvezni izbirni predmeti). 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 

Datum: 21.6.2013 

Vsebina: 

Cilji predlaganega sprememb so: 

 omejitev ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v javna dela le na dolgotrajno 

brezposelne osebe (t.j. osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb in ki kot takšne predstavljajo velik strukturni problem), 

 vključitev v programe javnih del čim večjega števila prejemnikov denarnega nadomestila, ki 

sodijo v skupino dolgotrajno brezposelnih oseb, 

 omogočanje prehoda dolgotrajno brezposelni osebi iz pasivnih v aktivne oblike pomoči, s 

čimer se bo namesto v vlogi pasivnega prejemnika denarnega nadomestila znašla v položaju 

aktivnega opravljanja določenega dela, 

 omogočanje sofinanciranja izvajanja programov usposabljanja in izobraževanja v okviru 

programov javnih del s strani zavoda, 

 zagotovitev takšne višine dajatve iz začasnega in občasnega dela upokojencev, ki ne bo 

presegla višine obdavčitve drugih oblik dela (npr. dela preko avtorske ali podjemne 

pogodbe).  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja 

Datum:  28.6.2013 

Vsebina: 



 

S Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja se povečuje učinkovitost javnega naročanja. Namen postopkov pravnega varstva pri oddaji 

javnih naročil namreč ni zagotoviti, da naročnik popravi vse morebitne napake in kršitve v postopku 

javnega naročanja, temveč da ponudnikove možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na 

račun nezakonitega ravnanja naročnika. Ugotavljanje in odprava nepravilnosti, ki glede na predmet 

naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca niso bistvene ter na račun katerih osebe, 

zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne bi mogle biti oškodovane, ni smiselno. 

Tako odločanje v postopku pravnega varstva je nepotrebna ovira pri javnem naročanju, kajti tudi če je 

očitana kršitev dejansko bila, ne vpliva na oddajo javnega naročila. Njeno ugotavljanje in odprava pa 

sta zamudni in stroškovno neupravičeni. 

Glede na povečanje pripada zadev Državni revizijski komisiji v zadnjih nekaj letih, se s predlogom 

zakona zagotavlja prednostna obravnava zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih 

naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. Pri teh javnih naročilih gre običajno za obsežne in 

zahtevne projekte oziroma naročila večjih vrednosti. Zaradi dogovorjene dinamike črpanja sredstev za 

sofinanciranje teh javnih naročil in s tem povezanih omejitev, je ključno, da so ti postopki javnega 

naročanja, morebitni postopki pravnega varstva in izvedba naročil hitri in učinkoviti. 

Z zakonom se prav tako jasneje določa način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. V 

skladu z načelom sorazmernosti se določajo takse ločeno za blago, storitve in gradnje ter ločeno za 

vrste postopkov javnega naročanja. 
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Preglednik za vas pripravljam: Urša Rupar, sekretariat SOS 

Kontakt: ursa.rupar@skupnostobcin.si; tel: 02/ 234 15 04 

 


