
 

Preglednik / September 2008 
Preglednik za vas pripravljam: Jasmina Kolar, sekretariat SOS, jasmina.kolar@skupnostobcin.si; tel: 02/ 234 15 04 

KAZALO 
 

SOS JE V SEPTEMBRU 2008 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV:  .................................................................................................................... 2

OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU SEPTEMBRU 2008……   ........................................................................................................................................... 4

DOGOVOR O IZVEDBI 50. ČLENA KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR (URADNI LIST RS, ŠT. 86/2008 Z DNE 05.09.2008)   ........................ 4

TARIFE PRI ARHIVSKEM GRADIVU (URADNI LIST RS, ŠT. 87/2008 Z DNE 08.09.2008)   ........................................................................................................... 4

OBSEG VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN (URADNI LIST RS ŠT. 88/2008 Z DNE 12.09.2008)   ......................................................................................................... 5

ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA (URADNI LIST RS ŠT. 88/2008 Z DNE 12.09.2008)   ............................................................................................................ 6

NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE (URADNI LIST RS ŠT. 88/2008 Z DNE 12.09.2008)   ...................................................................................................... 7

POVEČAN OBSEG DELA (URADNI LIST RS ŠT. 89/2008 Z DNE 19.09.2008)   ................................................................................................................................... 8

NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE  (URADNI LIST RS ŠT. 91/2008 Z DNE 26.09.2008)   ..................................................................................................... 9

ENOTNA METODOLOGIJA, OBRAZCI ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ (URADNI LIST RS ŠT. 93/2008 Z DNE 30.09.2008)   ................................. 10

DELO VLADE V SEPTEMBRU 2008…   ................................................................................................................................................................................................... 11

 

 

mailto:jasmina.kolar@skupnostobcin.si�


 

Preglednik / September 2008 
Preglednik za vas pripravljam: Jasmina Kolar, sekretariat SOS, jasmina.kolar@skupnostobcin.si; tel: 02/ 234 15 04 

 

 

SOS JE V SEPTEMBRU 2008 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
IME PREDPISA FAZA PREDLAGATELJ AKTIVNOSTI SOS 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o vrstah objektov glede na 
zahtevnost 
 

Medresorsko 
usklajevanje 

MOP • SOS zbiral pripombe do 12.09.2008 
• SOS posredoval pripombe 10.09.2008 

 
Predlog Arhitekturne politike Slovenije za 
zagotavljanje kakovosti grajenega okolja 

o besedilo predloga  
o predlog arhitekturne politike  
o predlog arhitekturne politike 

 

Medresorsko 
usklajevanje 

MOP • SOS zbiral pripombe do 15.09.2008 

 
Osnutek Pravilnika o kriterijih za 
načrtovanje prostorskih ureditev in 
posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij 
naselij 

Medresorsko 
usklajevanje 

MOP • SOS zbiral pripombe do 10.09.2008 
• SOS posredoval pripombe 10.09.2008 in 

dodatne pripombe 11.09.2008  
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Uredba o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji in delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih 
 

Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 
• SOS zbiral pripombe do 10.09.2008 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o 

programski klasifikaciji izdatkov 

obcinskih proracunov 

 

Medresorsko 
usklajevanje 

MF • SOS zbiral pripombe do 30.09.2008 

Pravilnik o vajah na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 

Medresorsko 
usklajevanje 

MORS • SOS zbira pripombe do 10.10.2008 

Pravilnik o postopkih zadolževanja 
občin 
 

Medresorsko 
usklajevanje 

MF • SOS zbiral pripombe do 30.09.2008 
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU SEPTEMBRU 2008…… 
 
DOGOVOR O IZVEDBI 50. ČLENA KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR (Uradni list RS, št. 86/2008 Z DNE 
05.09.2008) 
 
Polno ime: Dogovor o izvedbi 50. Člena kolektivne pogodbe za javni sektor 
 
Začetek veljavnosti: 15. dan po objavi v UL RS (od 16.08.2008) 
 
Vsebina: 

Javnim uslužbencem pripada poračun četrtine celotnega nesorazmerja v osnovni plači od 1. maja 2008 dalje. Razliko med izplačanim 
poračunom od 1. maja 2008 pri plači za mesec avgust 2008 in četrtino celotnega nesorazmerja od 1. maja 2008, se javnim uslužbencem izplača 
pri plači za mesec september 2008. V skladu s 1. členom tega dogovora se ustrezno dopolni Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 64/08, 69/08 in 78/08). 

 

TARIFE PRI ARHIVSKEM GRADIVU (Uradni list RS, št. 87/2008 Z DNE 08.09.2008) 
 
Polno ime: Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 
 
Začetek veljavnosti: 09.09.2008 
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Priloge: Priloga 1: Tarifa uporabe arhivskega gradiva 
 
Sprememni se: Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 
 
Podlaga za sprejem: Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uradni list RS št. 30/2006 - 63. Člen in 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Uradni list RS št. 86/2006 - 123. člen 
 
Vsebina:  
Za javnopravne organizacije na področju kulturne dediščine se tarife uporabe arhivskega gradiva v prilogi 1 tega pravilnika, označene z I.A 
(fotokopiranje in ostali izpisi arhivskega gradiva), I.B (zahtevnejša reprodukcija in izdelava drugih izpisov arhivskega gradiva glede na starost, 
zvrst, morebitno poškodovanost, obliko, način zapisa in druge lastnosti arhivskega gradiva), II.A (mikrofilmske storitve), II.B (fotografske 
storitve) in II. C (računalniške storitve), znižajo za 50%. Nova je tudi priloga pravilnika. 
 

OBSEG VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN (Uradni list RS št. 88/2008 z dne 12.09.2008) 

 
Polno ime: Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin 
 
Začetek veljavnosti: 13.09.2008 
 

Priloge: Priloga: Vloga za podporo za izkrčitev vinograda 
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Spreminjajo se: Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin Uradni list RS št. 103/2003; 121/2004, 113/2005, 36/2006, 23/2007 
 
Podlaga za sprejem: Zakon o kmetijstvu (ZKme), Uradni list RS, št. 54/2000; Ne velja od: 24.05.2008 - 119. člen - 5. člen 
 
Vsebina: 
Cilj ukrepa je izkrčitev predvsem tistih vinogradov, ki jih obdelujejo pridelovalci, ki se v bodoče ne nameravajo več ukvarjati z 
vinogradništvom in se bodo tudi s pomočjo te podpore lahko preusmerili v drugo dejavnost. Omejitve uveljavljanja podpore pa so glede višine 
sredstev takšne, da ne vzpodbujajo vinogradnikov k dvigu pridelka pred krčitvijo nasada, s ciljem pridobitve višje podpore. Ukrep se v skladu 
z evropsko uredbo izvaja le v vinskih letih 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 ter je v celoti financiran iz EU sredstev.  
Predlagana Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin ureja obseg vinogradniških površin s pravicami za obnovo vinogradov in 
določa način za dodeljevanje podpore za izkrčitev vinogradov. V uredbi je določena definicijo pridelovalca in pridelovalca za lastno uporabo 
ter pogoji kdaj in komu se podpora lahko dodeli. Obnova vinograda ni možna brez razpoložljivih pravic za obnovo. Pravice so po izvoru 
naslednje: pravice za novo posaditev vinograda, pravice za ponovno posaditev vinograda in pravice iz rezerve pravic. Določa tudi, da se je na 
dan uveljavitve prve slovenske Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin iz leta 2003 v rezervi pravic za obnovo v Sloveniji 
nahajalo 5.609 ha površin, ki jih lahko izkoristimo za zasaditve novih vinogradov. Evropska uredba namreč predpisuje prepoved povečevanja 
obsega vinogradniških površin do konca leta 2015, zato je sajenje novih vinogradov možno le v okviru obstoječe rezerve pravic za obnovo 

ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA (URADNI LIST RS ŠT. 88/2008 Z DNE 12.09.2008) 

 
Polno ime: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih 
 
Začetek veljavnosti: 13.09.2008 
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Spreminjajo se:  
• Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS 

št. 58/2003, 81/2003, 109/2003, 43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007, 
33/2008, 66/2008 

• Zakon o državni upravi (ZDU-1), Uradni list RS, št. 52/2002 - 27. člen 
 
Podlaga za sprejem: Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Uradni list RS št. 56/2002 - 1. odstavek, 41. člen - 2. odstavek, 78. člen - 3. odstavek, 78. 
člen - 3. odstavek, 85. člen- 1. odstavek, 88. člen 
 
Vsebina: 
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih se ta predpis usklajuje z določbami Zakona o javnih uslužbencih, hkrati pa z določbami drugih predpisov, na primer z 
Zakonom o Slovenski vojski. Zaradi primerljivosti pridobivanja delovnih izkušenj javnih uslužbencev v državni upravi, upravah lokalnih 
skupnosti in javnih uslužbencev v pravosodnih organih, se na novo zagotavlja tudi pravna podlaga za kontinuiteto napredovanja na podlagi 
pridobljenih delovnih izkušenj javnih uslužbencev, ne glede na področje njihovega pridobivanja v okviru katerega od omenjenih organov. V 
uredbi se tudi na novo določa, da se delovna mesta sodniških pripravnikov po Zakonu o pravniškem državnem izpitu sistemizirajo kot 
uradniška delovna mesta. Sprejete spremembe in dopolnitve uredbe ne bodo imele finančnih posledic za državni proračun. 

NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE (URADNI LIST RS ŠT. 88/2008 Z DNE 12.09.2008) 

 
Polno ime: Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
 
Začetek veljavnosti: 13.09.2008 
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Priloga: Priloga I: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju; Priloga II: Evidenčni 

list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju; Priloga III: Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti 

javnega uslužbenca; Priloga IV: Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju - 2008 
 
Podlaga za sprejem:  

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Uradni list RS, št. 56/2002 - 3. odstavek, 17. člen 
• Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Uradni list RS, c 

 
Vsebina: 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo in 17/08, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) v drugem 
odstavku 17. člena določa, da Vlada RS izda Uredbo napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uredba je bila leta 2005 pripravljena 
in predložena v vladni postopek konec junija 2005. Vlada RS je takrat sprejela sklep, da je besedilo uredbe ustrezna podlaga za usklajevanje z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. V septembru 2005 so se začela usklajevanja, januarja 2006 pa so bila zaradi usklajevanja 
sprememb in dopolnitev ZSPJS prekinjena. Usklajevanja uredbe z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so se v septembru 2007 
nadaljevala, 23. aprila 2008 pa je bilo besedilo Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja usklajeno. 
 

POVEČAN OBSEG DELA (URADNI LIST RS ŠT. 89/2008 Z DNE 19.09.2008)  

 
Polno ime: Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
 
Začetek veljavnosti: 20.09.2008 
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Podlaga za sprejem: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Uradni list RS, št. 56/2002 - 3. odstavek, 22.e. člen 
 
Vsebina:  
Za  občine je pomemben z la sti 2 . člen, ki določa , da o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v 
državnih organih, upravah pravosodnih organov in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, odloči predstojnik. 
 

NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE  (URADNI LIST RS ŠT. 91/2008 Z DNE 26.09.2008) 

 
Polno ime: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
 
Začetek veljavnosti: 27.09.2008 
 

Priloge: Priloga IV.a: Evidenčni list ocena javnega uslužbenca za leti 2006 in 2007; Priloga IV.b: Evidenčni list ocena javnega 
uslužbenca za leto 2007 
 
Vsebina:  
Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in 
pred začetkom uporabe te uredbe, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh 
predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe te uredbe ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 10. 2008, če je 
preteklo najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja. Za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za napredovanje 
do 1. 9. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po predpisih, ki so se upora blja li do iz pla čila pla č po ZSPJS.  
Javni uslužbenci, ki so pravico do napredovanja pridobili na podlagi ZSPJS in je niso imeli po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred 
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začetkom izplačila plač po ZSPJS, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz te uredbe. Prvo oceno po tej uredbi pridobijo 
za leto 2008 v letu 2009. 
 

ENOTNA METODOLOGIJA, OBRAZCI ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ (URADNI LIST RS ŠT. 93/2008 Z DNE 30.09.2008) 

 
Polno ime: Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
 
Začetek veljavnosti: 
 

Priloge: Tabela prispevkov in davkov iz in od plač; Priloga 1: Plačilne liste;  Priloga 2: Izhodiščna plača; Priloga 3: Plačilna 
lestvica 
 
Vsebina:  
Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim 
odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-
A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.  
Velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 115/02). 
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DELO VLADE V SEPTEMBRU 2008… 
 
 

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost  
  
 

03.09.2008 – predlog uredbe MOP 

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči   
 

11.09.2008 – predlog uredbe SVLR 

Arhitekturna politika Slovenije za zagotavljanje kakovosti grajenega okolja   19.09.2008 - predlog MOP 
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  
 

23.09.2008-predlog uredbe MJU 
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