
 

PREGLED ZAKONODAJNIH AKTIVNOSTI V MESECU MARCU 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 marcu 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 marčevskega Preglednika. 
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SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE JE V MARCU 2013 OBRAVNAVALA 

NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 

Predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Poslanska 

skupina 

Predlaga se ureditev, po kateri se statusa uradnikov in funkcionarjev glede 

vstopnih pogojev in pogojev prenehanja funkcije izenačita, oz. da so pogoji za 

prenehanje mandata funkcionarjev še nekoliko strožji, kot veljajo za uradnike. 

PRIPOMBE SOS 

 V prvi alineji drugega odstavka 1. člena predloga se za besedo obsojen doda besedilo »na 

nepogojno kazen zapora«. Črta se tretja alineja drugega odstavka 1. člena predloga zakona. Doda 

se nov tretji odstavek: »Ne glede na prejšnji odstavek ima pravico biti voljen posameznik po 

zakonski rehabilitaciji, skladni s Kazenskim zakonikom.« 

 Črtata se 2. in 4. člen predloga zakona. 

Dopolnitev Predloga Zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja 

javnih funkcij (ZOKOJF)  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Poslanska 

skupina 

Namen sprememb je izenačiti pogoje za nastop funkcij in določiti še malenkost 

strožje pogoje za prenehanje funkcije političnim funkcionarjem. 

PRIPOMBE SOS 

 Predlog Zakona je bil umaknjen iz zakonodajnega postopka 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni 

samoupravi (ZLS-S)  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Poslanska 

skupina 

Predlog se nanaša na možnost odpoklica župana z referendumom, s katerim pa se 

širijo tudi zakonski razlogi za prenehanje mandata županom, podžupanom in 

članom občinskih svetov. 

PRIPOMBE SOS 

 V prvem odstavku 1. člena predloga se naj črta tretja alineja. Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, 

osma in deveta alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja. V peti (novi 

četrti) alineji prvega odstavka se za besedo obsojen doda besedilo »na nepogojno kazen zapora«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se za besedo županu doda besedilo »in občinskemu svetu«. 

V četrtem odstavku se črta »3.«, »4.« in »5.« se zamenja z »3.« in »4.«; črta se še »obtožnica 

oziroma« ter »oz. da je bil vložen obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja zoper uradno 

dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva«. Črtata se peti in šesti odstavek člena. 

 V celotnem 2. členu predlaganega Zakona se za besedo »župana« doda »in občinski svet«. Na 

koncu prvega odstavka se pred piko doda besedilo »in najkasneje eno leto pred možnimi 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Lokalne_volitve/Besedilo_predloga_zakona_o_lokalnih_volitvah-poslanci-7.2.2013.PDF
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Funkcionarji/Dopolnitev_predloga_ZOKOJF.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Funkcionarji/Dopolnitev_predloga_ZOKOJF.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlog_Zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_ZLS-S.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlog_Zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_ZLS-S.pdf


 

rednimi lokalnimi volitvami«. V tretjem odstavku se črta besedilo »ki so glasovali v prvem krogu 

na zadnjih rednih volitvah za župana«.V osmem odstavku se stavek na koncu nadaljuje z 

besedilom »in če je udeležba na referendumu vsaj v višini 90 odstotkov udeležbe zadnjih rednih 

lokalnih volitev«. Deveti in deseti odstavek se črtata in se doda nov deveti odstavek. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni 

samoupravi (ZLS-T)  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Poslanska 

skupina 

V Predlogu se je predlagalo, da se z zakonom omogoči odpoklic župana tako, da 

se pod enakimi pogoji kot za sklic občinskega referenduma začne zbirati podpise 

za razpis referenduma o odpoklicu župana. 

PRIPOMBE SOS 

 Predlog predloga zakona, ki ga predlagajo poslanci Pozitivne Slovenije ni sprejemljiv, ker 

preprosto prenizko postavlja vstopni prag za zahtevo po referendumu o ljudski nezaupnici 

županu oz. občinskemu svetniku. 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju 

odpadkov na odlagališčih  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 
S predlagano uredbo se spreminja in dopolnjuje Uredba o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011). 

PRIPOMBE SOS 

 Predlagali smo, da država pri ravnanju z odpadki uveljavi načelo »povzročitelj plača«, saj morajo 

sedaj vse stroške izvajanja te obvezne gospodarske javne službe nositi občani in občine, ki 

subvencionirajo to storitev 

 Menimo, da bi stroške prevzema embalaže morali nosili tisti, ki to embalažo prodajajo ali pa bi 

po vzoru drugih držav morale trgovine prevzemati odpadno embalažo.  

 Predlagali smo, da se v 25. členu v točki 7, ki se glasi »zemljišču z močno razpokano kamninsko 

podlago, dobro vodno prepustnostjo in nedoločljivimi tokovi podzemne vode« doda besedilo 

»razen ob upoštevanju dodatnih zahtev v zvezi z varstvom tal v skladu s 27. Členom«. 

 Predlagali smo, da se v 27. členu v točki 4 črta besedilo »ali gre za odlagališče za inertne 

odpadke«. 

Uredba o delovanju razvojnih svetov kohezijskih regij  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MGRT 
Z uredbo se določa način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije. Naloge 

sveta pa so opredeljene v zakonu in se s to uredbo ne določajo. 

PRIPOMBE SOS 

 Opozorili smo, da v členih predloga ni govora, da razvojni svet daje predhodno soglasje o 

vsebini in izvajanju programov EU, kot je navedeno v 2. členu uredbe. 

 Opozorili smo, da so v 6. členu navedene finančne posledice, njihov povzetek pa ni naveden v 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlog_Zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_ZLS-T.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Lokalna_samouprava-Regionalna_politika/Predlog_Zakona_o_spremembah_in_dopolnitvah_ZLS-T.pdf
http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12980/6265/a892ed069bcbc313ce60ffb931467f9a
http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12980/6265/a892ed069bcbc313ce60ffb931467f9a
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kohezija/Uredba_o_delovanju_razvojnih_svetov_kohezijski_regij-21.2.2013.doc


 

uvodnem poglavju (predstavitev ocene finančnih posledic do 40.000€) 

 Opozorili smo, da je v 1. odstavku 2. člena nejasno navedeno, ali mora biti v razvojni svet 

imenovano vsaj ¾ članov sveta ali mora biti imenovanih vsaj   ¾ predstavnikov regij. 

 V 3. členu 2. Odstavka se doda besedilo, da se ob odstopu predsednika in podpredsednika pisno 

obvesti tako ministra, kot svet.  

 V 3 členu 3. odstavku smo predlagali, da sekretarja sveta imenuje minister pristojen za regionalni 

razvoj, saj bo tako minister pristojen za regionalni razvoj imenoval sekretarje svetov. 

 V 4. členu 3. odstavku smo predlagali, da ima svet pristojnosti glede regionalnega razvojnem 

programu kohezijske regije, sprejemu strateškega razvoja… 

 V 4. členu 5. odstavku smo predlagali, da partnersko pogodbo s pristojnim državnim organom 

podpiše predsednik sveta. 

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnih skladih  

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

Poslanki 
Poglavitni cilj Predloga je omogočiti povečanje ponudbe neprofitnih najemnih 

stanovanj ter s tem omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši dostop do neprofitnih 

najemnih stanovanj državljankam in državljanom RS, predvsem mladi generaciji. 

PRIPOMBE SOS 

 s strani SOS ni bilo pripomb 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva v 

obdobju 2013 – 2020, 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MDDSZ 
Trije glavni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so: zmanjševanje 

tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje 

dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, izboljševanje kakovosti 

storitev in programov ter drugih oblik pomoči (preko povečanja učinkovitosti 

upravljanja izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije in upravljanja s 

kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov 

uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev). 

PRIPOMBE SOS 

 Predlaga se sprememba pri organizaciji. Storitev naj se organizira na ravni več upravnih enot 

 Predlaga se, da Inštitut RS za socialno varstvo pripravi tudi strukturo in usmeritve za pripravo 

planskih dokumentov občin 

 V NSPV se naj zapiše: » Regijske izvedbene načrte pripravijo in koordinirajo CSD na regijski 

ravni, ki v ta namen, najkasneje 14. dni po sprejemu nacionalnega izvedbenega načrta, oblikujejo 

regijske koordinacijske skupine.« 

 Predlaga se, da se natančno zapiše koga se smatra pod dikcijo: »pristojni organi vseh lokalnih 

skupnosti«. 

 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Neprofitna_stanovanja/Predlog_zakona_o_dopolnitvi_ZJS.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/Predlog_Resolucije_o_nacionalnem_programu_socialnega_varstva_v_obdobju_2013_-_2020-EPA_1012-V-28.2.2013.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/Predlog_Resolucije_o_nacionalnem_programu_socialnega_varstva_v_obdobju_2013_-_2020-EPA_1012-V-28.2.2013.pdf


 

Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD -1) 

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MZ 
Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti med drugim predvideva, da namesto 

občin lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja država. 

PRIPOMBE SOS 

 Menimo, da bi morala biti organizacija in zagotavljanje primarne zdravstvene dejavnosti in s tem 

tudi lekarniške dejavnosti še naprej v domeni lokalne samouprave 

 Iz predloga zakona in njegove obrazložitve niso razvidne finančne posledice za občine oziroma 

kaj finančno za občine pomeni prenos ustanoviteljstva  javnega lekarniškega zavoda na državo 

 Predlog v 7. členu določa da mrežo na primarni ravni določi minister. Predlagamo, da se 

predpiše tudi obvezno soglasje lokalne skupnosti  na območju katere je določena lekarna ter tudi 

lekarniške zbornice, ki opozarja na posledice prevelikega števila lekarn 

 Predlagamo enoten kriterij - minimalno število prebivalcev 

 Predlog zakona uvaja nov termin (nadzorni svet), ki nima podlage v veljavnem Zakonu o 

zavodih- predlagamo pripravi nov krovni predpis, ki ureja izvajanje negospodarskih javnih 

služb 

 Predpisan postopek podelitve koncesije ne rešuje težav s katerimi so se občine srečevale v 

preteklosti 

 Problematičen se nam zdi tudi 53. člen, ki onemogoča predpisovanje koncesijskih dajatev. 

Logično in gospodarno bi bilo, da bi tudi za koncesionarje veljala določba 11. člena ZLD-1 

 Zakon ne definira pogojev za podelitev licenc 

 Ne strinjamo se z določili, ki opredeljujejo spremembo statusa zbornice 

 Nujno je potrebno natančneje opredeliti, kako bo urejena dejavnost  v obdobju dveh let, kot je 

določeno v prehodnih določbah in končnih določbah v 1. odstavku 124. člena  

 V zakonu ni urejen prevzem ustanoviteljstva (prenos premoženja, kadrov ter drugih pravic in 

obveznosti iz lokalnih samouprav na državo) 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih 

varstvenih območjih   

PREDLAGATELJ 
VSEBINA PREDLOGA 

MKO 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe se določa vsebinske in 

prostorske dopolnitve in spremembe območij ter varstvenih ukrepov, ki bi morale 

zadostovati za izpolnjevanje zahtev Direktive o pticah in Direktive o habitatih 

(upoštevajoč tudi obvezno sodno prakso obeh direktiv) in posledično tudi 

zaustaviti predsodne postopke, ki jih proti Republiki Sloveniji vodi Evropska 

Komisija. 

PRIPOMBE SOS 

 Prejeli smo veliko odgovorov iz občin, da so bile njihove pripombe že upoštevane.  

 Le štiri občine so sporočile, da njihovi predlogi niso bili upoštevani in da so zaradi tega 

zaskrbljeni glede nadaljevanja že pričetih aktivnosti in bodočega planiranega razvoja. Ker se 

posamezne pripombe nanašajo na tista območja, ki so za občine strateško pomembna za nadaljnji 

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/j_razprava_ZLD-1_220213.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/posebna_varstvena_obmocja_natura2000.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/posebna_varstvena_obmocja_natura2000.doc


 

prostorski in gospodarski razvoj, je pripravljavce Skupnost občin Slovenije prosila in pozvala, da 

še enkrat namenijo posebno pozornost tem območjem in skupaj z občinami poiščejo ustrezne 

rešitve. 

 

DELO VLADE V MARCU 2013: 

Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje - Predlog uredbe o spremembah Uredbe o 

razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje   

28.03.2013; MzIP 

OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU MARCU 2013 

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje   

(Uradni list RS, št. 18/2013, z dne 1. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu (9.3.2013) 

Vsebina:  

Uredba razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in 

enostavne objekte ter določa vzdrževanje objektov. 

Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih  

organih  

(Uradni list RS, št. 18/2013 , z dne 1. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti:  2.3.2013 

Vsebina:  

V uredbi se priloga II a – vojaški položaji nadomesti z novo prilogo II a – vojaški položaji, ki je kot 

priloga sestavni del te uredbe. 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje 

nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti 

Republike Slovenije   

(Uradni list RS, št. 18/2013, z dne 1. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti:  pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (16.3.2013) 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-13.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F26f7d6cdb80b34b8c1257b3c00374697%3FOpenDocument&cHash=d4abb9747896cac546b147838795eda3
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-13.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F26f7d6cdb80b34b8c1257b3c00374697%3FOpenDocument&cHash=d4abb9747896cac546b147838795eda3
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2Fupv%2Fvladnagradiva-13.nsf%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F26f7d6cdb80b34b8c1257b3c00374697%3FOpenDocument&cHash=d4abb9747896cac546b147838795eda3
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112171#!/Uredba-o-razvrscanju-objektov-glede-na-zahtevnost-gradnje
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112172#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112172#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112172#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112133#!/Pravilnik-o-spremembi-Pravilnika-o-metodologiji-za-dolocanje-nadomestil-za-sluznosti-na-vodnih-in-priobalnih-zemljiscih-v-lasti-Republike-Slovenije
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112133#!/Pravilnik-o-spremembi-Pravilnika-o-metodologiji-za-dolocanje-nadomestil-za-sluznosti-na-vodnih-in-priobalnih-zemljiscih-v-lasti-Republike-Slovenije
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112133#!/Pravilnik-o-spremembi-Pravilnika-o-metodologiji-za-dolocanje-nadomestil-za-sluznosti-na-vodnih-in-priobalnih-zemljiscih-v-lasti-Republike-Slovenije


 

Vsebina:  

 V Pravilniku o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v 

lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je kot 

priloga sestavni del tega pravilnika. 

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 

2013 in 2014   

(Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 9.3.2013 

Vsebina:  

Ta uredba določa namene porabe in višino sredstev za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja 

občinskih uprav in organov ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti za leti 2013 in 

2014. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini 

načrta upravljanja z morskim okoljem   

(Uradni list RS, št. 20/2013, z dne 8.3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 23.3.2013 

Vsebina: 

V Uredbi je predvsem nadgrajeno področje čezmejnih vplivov in čezmejnega sodelovanja ter 12. člen, 

ki določa program ukrepov. Druge spremembe in dopolnitve pomenijo manjše dopolnitve določb 

veljavne Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem. 

Uredba o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov 

med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči   

(Uradni list RS,št. 20/2013, z dne 8. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 9.3.2013 

Vsebina:  

V Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in 

pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07 in 13/11) se v tretjem stavku prvega odstavka 12. člena število 

»30« nadomesti s številom »60«. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)  

(Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112286#!/Uredba-o-sofinanciranju-obcin-na-narodnostno-mesanem-obmocju-za-leti-2013-in-2014
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112286#!/Uredba-o-sofinanciranju-obcin-na-narodnostno-mesanem-obmocju-za-leti-2013-in-2014
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112294#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-podrobnejsi-vsebini-nacrta-upravljanja-z-morskim-okoljem
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112294#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-podrobnejsi-vsebini-nacrta-upravljanja-z-morskim-okoljem
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112296#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-nadomestilu-place-in-povracilih-stroskov-med-opravljanjem-nalog-zascite-resevanja-in-pomoci
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112296#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-nadomestilu-place-in-povracilih-stroskov-med-opravljanjem-nalog-zascite-resevanja-in-pomoci
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301#!/Zakon-o-delovnih-razmerjih-(ZDR-1)


 

Pričetek veljavnosti: Zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu RS (12.4.2013) 

Vsebina: 

ZDR-1 zasleduje predvsem dva cilja - odpravo segmentacije na trgu dela in večjo prožnost pri urejanju 

delovnih razmeri. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 

(ZUTD-A)  

(Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu RS (12.4.2013) 

Vsebina: 

Poglavitni cilji sprememb ZUTD: 

 doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela 

 zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe 

 odprava administrativnih ovir. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP -1H)  

(Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu RS (13.6.2013) 

Vsebina: 

S predlogom zakona se zasledujejo predvsem naslednji cilji:  

 poenostavitev poslovanja prekrškovnih organov, 

 ekonomičnost postopkov in posledično zmanjšanje finančnih obremenitev državnega proračuna, 

 hitrejše zaključevanje postopkov in posledično zmanjševanje zaostankov, 

 večjo operativnost prekrškovnih organov, 

 spoštovanje načela sorazmernosti pri posegih v osebno svobodo posameznikov v primerih 

določitve in izvršitve uklonilnega zapora, 

 individualna obravnava večkratnih kršiteljev predpisov glede določitve sankcije za storjene 

prekrške, 

 poenostavitev nekaterih postopkov o prekrških v cestnem prometu, s ciljem hitrega in 

ekonomičnega reševanja takih primerov, 

 z namenom pospešitve in poenostavitve postopka pred prekrškovnim organom se omogoča 

skupno obravnavanje prekrškov iz hitrega in rednega sodnega postopka z istim obdolžilnim 

predlogom in 

 prilagoditev zakonodaje spremenjenim delovnim področjem državnih organov, ki opravljajo 

izterjavo neplačanih glob.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112302#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-urejanju-trga-dela-(ZUTD-A)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112302#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-urejanju-trga-dela-(ZUTD-A)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112303#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prekrskih-(ZP-1H)


 

Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO -

F)  

(Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (28.3.2013) 

Vsebina: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih je usmerjen v racionalno rabo 

proračunskih sredstev z namenom omejiti izplačila in pravice funkcionarjev po prenehanju funkcije, 

kot izhajajo iz 14. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih. S tem se bodo pravice 

funkcionarjev po prenehanju funkcije uredile enotno. 

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za 

pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije  

(Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 14.3.2013 

Vsebina: 

Ta pravilnik določa način vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske 

mehanizacije v skladu s prvim odstavkom 54. b člena Zakona o trošarinah, količine, za katere je 

mogoče uveljaviti vračilo, merila za določitev normativne porabe goriva, carinski organ, ki je pristojen 

za vračilo, obrazec zahtevka za vračilo in potrebna dokazila. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv -C)  

(Uradni list RS, št. 23/2013, z dne 18. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (2.4.2013) 

Vsebina: 

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. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112305#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-funkcionarjih-v-drzavnih-organih-(ZFDO-F)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112305#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-funkcionarjih-v-drzavnih-organih-(ZFDO-F)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112307#!/Pravilnik-o-nacinu-vracila-trosarine-za-energente-ki-se-porabijo-za-pogon-kmetijske-in-gozdarske-mehanizacije
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112307#!/Pravilnik-o-nacinu-vracila-trosarine-za-energente-ki-se-porabijo-za-pogon-kmetijske-in-gozdarske-mehanizacije
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112368#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-zasciti-zivali-(ZZZiv-C)


 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav   

(Uradni list RS, št. 24/2013, z dne 20. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 21.3.2013 

Vsebina: 

Ta uredba določa merila za razvrščanje kurilnih naprav, gorivo, vrednotenje emisij v snovi v dimnih 

plinih, mejne vrednosti emisije snovi iz kurilnih naprav, ukrepe za zmanjšanje emisije snovi v zrak in 

obratovalni monitoring le teh za male in srednje kurilne naprave. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju   

(Uradni list RS, št. 24/2013, z dne 20. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 21.3.2013 

Vsebina: 

Uredba o enotni metodologiji za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju kot tudi sprememba 

uredbe v skladu z zakonskim pooblastilom predpisuje le metodo izračuna plač v javnem sektorju. 

Uredba sama torej ne določa in tudi ne more določati vsebine materialnih pravic. Spremembe in 

dopolnitve v uredbi sledijo spremembam, ki jih je uvedel ZUJF. Pri izvajanju določb zakona pa se je 

izkazala potreba po opredelitvi posameznih novih šifer zaradi sistematičnega pregleda in zbiranja 

podatkov, ki so potrebni pri obračunu plač. Poleg opredelitve novih šifer je bilo potrebno nekaterim že 

obstoječim šifram dopolniti vsebino izraza in  pravno podlago. Spremembe so potrebne tudi zaradi 

sprejetega Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (Uradni list RS, 

št. 102/2012). 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti   

(Uradni list RS, št. 24/2013, z dne 20. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 21.3.2013 

Vsebina: 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se  usklajuje z novostmi 

novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ukinitev načrtov 

najemov nepremičnega premoženja države), obenem pa vsebuje tudi naslednje pomembne novosti: 

• natančna določitev pristojnosti ministrstva pristojnega za upravo ter ministrstva pristojnega za 

pravosodje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, pri čemer ureditev sledi uveljavljeni 

praksi; predlagane spremembe in dopolnitve tej praksi dajejo tudi ustrezno pravno podlago; 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112382#!/Uredba-o-emisiji-snovi-v-zrak-iz-malih-in-srednjih-kurilnih-naprav
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112388#!/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=112388#!/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=112391#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-stvarnem-premozenju-drzave-in-samoupravnih-lokalnih-skupnosti
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112391#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-stvarnem-premozenju-drzave-in-samoupravnih-lokalnih-skupnosti
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201324#!/Uradni-list-RS-st-24-2013-z-dne-20-3-2013


 

• ureditev položajev, ko nepremičnina nima določenega upravljavca. V takih primerih bo nujne 

pravice in naloge v zvezi z nepremičninami izvrševalo ministrstvo, pristojno za upravo, ki lahko vladi  

predlaga določitev novega upravljavca; 

• prilagoditev vsebine uredbe dejstvu, da lahko v skladu z zakonom sklepajo pravne posle izven 

veljavnih načrtov pridobivanja in razpolaganja tudi samoupravne lokalne skupnosti; 

• poenostavitev vsebine načrtov pridobivanja in razpolaganja, podatke, ki se pri pripravi teh načrtov 

zbirajo pa uredba določa tako, da bo na njihovi podlagi bistveno enostavnejša identifikacija 

posameznih nepremičnin ali premičnin; posledica teh sprememb so tudi novo oblikovane tabele kot 

priloga uredbe; 

• na podlagi zakonskega pooblastila podrobna določitev postopka sprejemanja načrtov ravnanja ter 

postopka priprave poročila o realizaciji načrtov ravnanja in sicer tako kot priprava teh dokumentov 

poteka v praksi; 

• na novo so urejeni pogoji oddajanja nepremičnega premoženja države v najem ter pogoji oddajanja 

nepremičnega premoženja države v brezplačno uporabo. 

Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 

gradnje  

(Uradni list RS, št. 26/2013, z dne 28. 3. 2013) 

Pričetek veljavnosti: 29.3.2013 

Vsebina: 

Glede na Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je bila 

objavljena 20.3.2013 v Uradnem listu RS, ta Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede 

na zahtevnost gradnje črta 8. člen.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112470#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-razvrscanju-objektov-glede-na-zahtevnost-gradnje
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112470#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-razvrscanju-objektov-glede-na-zahtevnost-gradnje


 

OBJAVLJENO V DRŽAVNEM ZBORU V MESECU MARCU 2013 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah   

Datum: 4.3.2013 

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 motornih 

vozilih 

Datum: 4.3.2013 

Vsebina: 

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih se odpravljajo 

pomanjkljivosti zakona, ki so se v praksi pojavile pri dosedanjem izvajanju zakona.  Glavni razlogi za 

pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih pa so: 

– ukinjanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in prenos nalog s področja 

motornih in priklopnih vozil iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Direkcijo 

Republike Slovenije za ceste, 

– Direkcija Republike Slovenije za ceste postane operativni organ za vse operativne naloge s področja 

motornih in priklopnih vozil, saj poleg prenosa pristojnosti prevzame tudi evidenco registriranih 

vozil, 

– imenovanje nacionalne kontaktne točke za potrebe čezmejne izmenjave informacij o prometnih 

prekrških, ureditev dostopanja do zbirk podatkov ter priprava pravne podlage za podrobnejšo 

ureditev vsebine in načina izmenjave navedenih informacij med nacionalnimi kontaktnimi točkami v 

državah članicah ter način in vsebino poročanja Evropski komisiji, kot jih določa Direktiva 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. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v 

cestnem prometu  

Datum: 4.3.2013 

Vsebina: 

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

nadzor izvajanja rednih usposabljanj, spremembe pa urejajo tudi kazenske določbe za licenco E. 

http://imss.dz-rs.si/imis/c3a23106f06b8413c3a1.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/223d0c3cdfbc4bfd983a.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/223d0c3cdfbc4bfd983a.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/fbcf933575e9aea0c34b.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/fbcf933575e9aea0c34b.pdf


 

Skupnosti, ki se nanašajo na opravljanje prevozov potnikov (4. člen Uredbe 1073/2009/ES) in prevozov 

blaga (4. člen Uredbe 1072/2009/ES). Zakon o prevozih v cestnem prometu je treba spremeniti zato, da 

bo mogoče sporočati podatke o kršitvah prevoznih podjetij in upravljavcev prevozov v nacionalni 

elektronski register cestnih prevoznikov skladno s 5. točko Priloge IV k Uredbi 1071/2009/ES. 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 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. 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 

za obdobje od 2013 do 2022  

Datum: 14.3.2013 

Vsebina: 

Nacionalni program temelji na analizi obstoječega stanja varnosti cestnega prometa ter vlogi in 

pomenu varnosti za gospodarski in družbeni razvoj. Spremembe na področju varnosti v cestnem 

prometu sprožajo nova razvojna gibanja, ki zahtevajo čim hitrejše sledenje novostim in njihovo 

uresničevanje v praksi. Nacionalni program je strateški dokument, ki z opredelitvijo stanja, ciljev in 

ukrepov zagotavlja možnosti za trajnostni in celostni razvoj predvsem na področju varnosti cestnega 

prometa 

Novo besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

cestah 

Datum: 14.3.2013 

Vsebina: 

Glavni cilji spremembe zakona so: 

- racionalna organiziranost državne uprave; 

- učinkovito izvajanje nalog v okviru ožje državne uprave (ministrstva in organov v sestavi); 

- odprava težav pri praktičnem izvajanju zakona; 

- zagotavljanje večje varnosti v prometu; 

- odprava administrativnih ovir. 

 

http://imss.dz-rs.si/imis/89c7ac0008d06a327e8f.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/89c7ac0008d06a327e8f.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/f60f4c9316c2e2a4c6d0.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/f60f4c9316c2e2a4c6d0.pdf


 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju  

Datum: 15.3.2013 

Vsebina: 

S predlogom zakona se zasledujeta dva cilja:  

- temeljni cilj predloga spremembe zakona je povrnitev možnosti za vključenost v prostovoljno 

zavarovanje, in sicer pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo ZPIZ-2 in ki se bodo postopno 

spreminjali;  

- z zakonom se zasleduje tudi cilj zagotavljanja socialne varnosti najranljivejšim skupinam oseb, ki so 

prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe in so tik pred upokojitvijo, saj bodo 

na podlagi vključenosti v zavarovanje lahko ob nastopu zavarovalnega rizika upravičeni do pokojnine 

in vseh ostalih pravic iz obveznega zavarovanja. 

 

KONTAKT 

Preglednik za vas pripravljam: Urša Rupar, sekretariat SOS 

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

 

http://imss.dz-rs.si/imis/d2cb0df16c112ba7e265.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/d2cb0df16c112ba7e265.pdf
mailto:ursa.rupar@skupnostobcin.si

