Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Legenda statusov predpisov
- + pomeni, da poteka obravnava oz. sprejemanje predpisa v skladu s programom
- * pomeni, da sprejemanje predpisa zamuja s programom predvidene roke in sicer na vladi, vladnih odborih oz. ministrstvu
- *§ pomeni, da sprejemanje predpisa sicer zamuja, vendar se je postopek obravnave že pričel vsaj na vladnih odborih
- ** pomeni, da sprejemanje predpisa zamuja predvidene roke s programom, je pa že posredovan v Državni zbor (če gre za take vrste predpis)
- # pomeni, da je bil postopek zaključen, ne da bi bil predpis sprejet

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
03.06.2016

2.

sprejet
04.11.2016

3.

*§

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
EVA 2015-2611-0002, EPA 1137-VII, SOP 2016-01-1707 (ID ZAKO7082)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini
EVA 2016-2611-0006, EPA 1409-VII, SOP 2016-01-2931 (ID ZAKO7373)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
32012L0029
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa
Sveta 2001/220/PNZ
Rok za prenos: 16.11.2015
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev
EVA 2016-2611-0019 (ID ZAKO7438)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo DT (zadnji status na Vladi), datum: 12.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
31996L0071
Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v
okviru opravljanja storitev
Rok za prenos: 01.05.2004
32014L0067
Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES
o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem
sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.06.2016
Zakon o ukrepih za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu
EVA 2016-2611-0009 (ID ZAKO7376)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
EVA 2016-2611-0007 (ID ZAKO7374)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

15.03.2016

24.03.2016
31.03.2016

15.08.2016
20.05.2016

Redni

22.03.2016
22.07.2016

31.03.2016
28.07.2016

20.08.2016
25.10.2016

Redni

28.10.2014
12.12.2016

06.11.2014

30.03.2015

Redni

02.02.2016

11.02.2016

30.06.2016

Redni

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

*

7.

*

8.

*

9.

*

10.

*

11.

*

12.

*

13.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
EVA 2016-2611-0035 (ID ZAKO7480)
(Zadnji status: V obravnavo v vladno proceduro (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0036
Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje
državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev
Rok za prenos: 30.09.2016
32014L0066
Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja
Rok za prenos: 29.11.2016
Zakon o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
EVA 2014-2611-0005 (ID ZAKO6858)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
EVA 2016-2611-0011 (ID ZAKO7380)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
EVA 2016-2611-0012 (ID ZAKO7382)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o reprezentativnosti sindikatov
EVA 2016-2611-0002 (ID ZAKO7350)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih
EVA 2016-2611-0004 (ID ZAKO7352)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela
EVA 2016-2611-0003 (ID ZAKO7351)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela
EVA 2015-2611-0071 (ID ZAKO7348)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016

Redni

21.06.2016

30.06.2016

20.11.2016

Redni

28.06.2016

07.07.2016

29.11.2016

Redni

28.06.2016

07.07.2016

29.11.2016

Redni

23.08.2016

01.09.2016

20.01.2017

Redni

23.08.2016

01.09.2016

20.01.2017

Redni

23.08.2016

01.09.2016

20.01.2017

Redni

23.08.2016

01.09.2016

20.01.2017

Skrajni rok
sprejema
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
06.05.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije
EVA 2016-1611-0004, EPA 1066-VII, SOP 2016-01-1362 (ID ZAKO7362)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
31987R2658
Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi
31988R3915
Uredba Komisije (EGS) št. 3915/88 z dne 15. decembra 1988 o določbah za izvajanje člena 63c Uredbe Sveta
(EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
32009R1186
Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
32011R1224
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1224/2011 z dne 28. novembra 2011 za člene 66 do 73 Uredbe Sveta (ES)
št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin Skupnosti
32011R1225
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1225/2011 z dne 28. novembra 2011 za člene 42 do 52, 57 in 58 Uredbe
Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
32012R0080
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 80/2012 z dne 31. januarja 2012 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz
člena 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti
32013R0197
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 197/2013 z dne 7. marca 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 80/2012 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz člena 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o
sistemu oprostitev carin v Skupnosti
32013R0504
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 504/2013 z dne 31. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 1225/2011, kar zadeva sporočanje informacij za oprostitev carin
32013R0519
Uredba Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode
opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne
politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja,
carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške
32013R0952
Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije
32015R1754
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
32015R2446
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika
Unije
32015R2447
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

29.12.2015
23.02.2016

07.01.2016
25.02.2016

Skrajni rok
sprejema

30.05.2016
19.04.2016
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

2.

sprejet
24.06.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank
EVA 2015-1611-0015, EPA 1219-VII, SOP 2016-01-1921 (ID ZAKO7121)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32001L0024
Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju
kreditnih institucij
Rok za prenos: 05.05.2004
32014L0059
Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo
ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS
ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in
2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja
za EGP
Rok za prenos: 31.12.2014
32014R0806
Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in
enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega
mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

27.01.2015
19.04.2016

05.02.2015
20.04.2016

Skrajni rok
sprejema

30.06.2015
22.06.2016
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

3.

sprejet
01.07.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o trošarinah
EVA 2015-1611-0022, EPA 1184-VII, SOP 2016-01-2035 (ID ZAKO7128)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
31992L0083
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on
alcohol and alcoholic beverages
Rok za prenos: 01.05.2004
31992L0084
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol
and alcoholic beverages
Rok za prenos: 01.05.2004
31992R3649
Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92 z dne 17. decembra 1992 o poenostavljenem spremnem dokumentu za
gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme
31995L0060
Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina
Rok za prenos: 01.05.2004
32003L0096
Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev
energentov in električne energijeBesedilo velja za EGP.
Rok za prenos: 01.05.2004
32006L0079
Direktiva Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga
nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica)
Rok za prenos: 01.01.1979, 31.12.1981, 30.06.1986
32007L0074
Direktiva Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine
na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav
Rok za prenos: 01.12.2008
Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi
32008L0118
Direktive 92/12/EGS
Rok za prenos: 01.01.2010
32009R0684
Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z
računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine
32011L0064
Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.01.2011,
32013R0952
Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

02.02.2016
08.04.2016

11.02.2016
20.04.2016

Skrajni rok
sprejema

30.06.2016
21.06.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

4.

sprejet
01.07.2016

5.

sprejet
07.10.2016

6.

sprejet
07.10.2016

7.

sprejet
04.11.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih
EVA 2015-1611-0159, EPA 1185-VII, SOP 2016-01-2036 (ID ZAKO7312)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32012R0260
Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in
poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
32014L0092
Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil,
povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov Besedilo
velja za EGP
Rok za prenos: 18.09.2016
32015R0751
Uredba (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za
kartične plačilne transakcije (Besedilo velja za EGP)
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka
EVA 2015-1611-0019, EPA 1253-VII, SOP 2016-01-2684 (ID ZAKO7125)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
EVA 2016-1611-0003, EPA 1443-VII, SOP 2016-01-2685 (ID ZAKO7359)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32015L2060
Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o
obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
32015L2376
Direktiva Sveta (EU) 2015/2376 z dne 8. decembra 2015 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne
avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
Rok za prenos: 31.12.2016
32016L0881
Direktiva Sveta (EU) 2016/881 z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne
avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja
Rok za prenos: 04.07.2017
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
EVA 2015-1611-0025, EPA 1360-VII, SOP 2016-01-2925 (ID ZAKO7132)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32015L0849
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in
Direktive Komisije 2006/70/ES (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 26.06.2017

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

19.04.2016
15.04.2016

28.04.2016
20.04.2016

18.09.2016
21.06.2016

02.02.2016
03.05.2016

11.02.2016
19.05.2016

30.06.2016
12.07.2016

02.08.2016
26.08.2016

11.08.2016
08.09.2016

31.12.2016
27.09.2016

03.11.2015

12.11.2015
30.06.2016

31.03.2016
20.10.2016
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

8.

sprejet
02.12.2016

9.

sprejet
02.12.2016

10.

*§

11.

*

12.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
EVA 2016-1611-0017, EPA 1449-VII, SOP 2016-01-3229 (ID ZAKO7371)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0091
Direktiva 2014/91/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o spremembi Direktive
2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije Besedilo
velja za EGP
Rok za prenos: 18.03.2016
32016R0438
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (Besedilo velja za EGP)
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
EVA 2015-1611-0014, EPA 1448-VII, SOP 2016-01-3228 (ID ZAKO7120)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o javnih financah
EVA 2002-1611-0120 (ID ZAKO3509)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.02.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32011L0085
Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic
Rok za prenos: 31.12.2013
Zakon o demografskem rezervnem skladu
EVA 2015-1611-0070 (ID ZAKO7225)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.05.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti
EVA 2016-1611-0002 (ID ZAKO7354)
(Zadnji status: Predložen v vladni postopek (zadnji status na Vladi), datum: 10.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0056
Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive
2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 17.06.2016
32014R0537
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z
obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES Besedilo velja za
EGP

Predvid.
postopek
obravnave

Redni

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

20.10.2015
26.08.2016

29.10.2015
08.09.2016

18.03.2016
22.11.2016

02.08.2016
29.08.2016

11.08.2016
08.09.2016

31.12.2016
22.11.2016

18.03.2014
12.09.2011

27.03.2014

15.08.2014

21.07.2015

30.07.2015

19.12.2015

19.01.2016

28.01.2016

17.06.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

13.

*

14.

*§

15.

*

16.

*

17.

*

18.

**

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o podeljevanju koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnih partnerstvih
EVA 2016-1611-0018 (ID ZAKO7372)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0023
Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.04.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo
EVA 2015-1611-0024 (ID ZAKO7131)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo DT (zadnji status na Vladi), datum: 22.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
EVA 2016-1611-0015 (ID ZAKO7369)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.07.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32013L0036
Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih
institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES
in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 31.12.2013
32014R0596
Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o
zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije
2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES Besedilo velja za EGP
32015L2392
Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014
Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah
navedene uredbe
Rok za prenos: 03.07.2016
Zakon o davku na nepremičnine
EVA 2015-1611-0017 (ID ZAKO7123)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 17.03.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
EVA 2015-1611-0018 (ID ZAKO7124)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 12.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o računovodstvu
EVA 2004-1611-0012 (ID ZAKO3854)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.02.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Redni

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

02.02.2016

11.02.2016

30.06.2016

02.02.2016
22.07.2016

11.02.2016

30.06.2016

02.02.2016

11.02.2016

03.07.2016

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016

03.05.2016
12.09.2011

12.05.2016
14.09.2011

30.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

19.

*

20.

+

21.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Odlok o spremembi Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države
EVA 2016-1611-0024 (ID ODLO1849)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
EVA 2015-1611-0175, EPA 1487-VII (ID ZAKO7355)
(Zadnji status: ZAKONI - nujni - tretja obravnava (nujni postopek) (zadnji status v Državnem zboru), datum: 17.11.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
EVA 2015-1611-0026 (ID ZAKO7133)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.05.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

02.08.2016

11.08.2016

31.12.2016

Nujni

06.12.2016
20.09.2016

15.12.2016
22.09.2016

31.12.2016

Skrajšani

04.10.2016

13.10.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
28.01.2016

2.

sprejet
25.03.2016

3.

sprejet
22.07.2016

4.

sprejet
16.09.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih
EVA 2016-1811-0005, SOP 2016-02-0001 (ID URED7257)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
EVA 2013-1611-0190, SOP 2016-01-0836 (ID URED6684)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2016
EVA 2016-1611-0011, SOP 2016-01-2249 (ID SKLE10673)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
RPS podlaga
Zakon o dohodnini
RPS podlaga
Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah
EVA 2016-1611-0006, SOP 2016-01-2552 (ID URED7235)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32014R0909
Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve
poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv
98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 Besedilo velja za EGP
Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št.
32016R1033
600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014
o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah
(Besedilo velja za EGP)

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

24.05.2016
15.01.2016

02.06.2016
21.01.2016

03.06.2016
21.01.2016

16.02.2016
11.03.2016

25.02.2016
16.03.2016

28.02.2016
16.03.2016

21.06.2016

30.06.2016
12.07.2016

01.07.2016
12.07.2016

06.09.2016
09.09.2016

15.09.2016
15.09.2016

18.09.2016
15.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

*

6.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Strategija razvoja iger na srečo
EVA 2015-1611-0040 (ID STRA70)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.01.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in
zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)
EVA 2016-1611-0007 (ID URED7236)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32014R1286
Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s
ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih
produktih (PRIIP) (Besedilo velja za EGP)

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

06.12.2016

15.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

29.12.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
11.03.2016

2.

sprejet
27.05.2016

3.

sprejet
19.08.2016

4.

sprejet
09.12.2016

5.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
EVA 2016-1611-0021, SOP 2016-01-0672 (ID DRUG4181)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
EVA 2016-1611-0008, SOP 2016-01-1635 (ID PRAV12717)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o davčnem postopku
RPS podlaga
Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016
EVA 2016-1611-0001, SOP 2016-01-2404 (ID PRAV12598)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah
RPS podlaga
Zakon o javnih financah
RPS podlaga
Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017
EVA 2016-1611-0009, SOP 2016-01-3332 (ID PRAV12719)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o državni upravi
RPS podlaga
Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
EVA 2016-1611-0023 (ID PRAV12731)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o računovodstvu

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.03.2016
07.03.2016

30.06.2016
18.05.2016

30.09.2016
18.08.2016

31.12.2016
29.11.2016

20.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

+

7.

+

8.

+

9.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi
uveljavljanja dejanskih stroškov
EVA 2016-1611-0012 (ID PRAV12723)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o davčnem postopku
RPS podlaga
Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Pravilnik o opravljanju nalog, povezanih s plačilnimi storitvami za proračunske uporabnike
EVA 2015-1611-0031 (ID PRAV12381)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
Pravilnik o spremembah pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije
EVA 2015-1611-0030 (ID PRAV12380)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih financah
Pravilnik o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države in občin
EVA 2015-1611-0032 (ID PRAV12382)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih financah

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
30.06.2016

2.

sprejet
30.09.2016

3.

sprejet
07.10.2016

4.

sprejet
02.12.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
EVA 2015-2130-0018, EPA 1153-VII, SOP 2016-01-1996 (ID ZAKO7055)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
EVA 2014-2130-0030, EPA 1139-VII, SOP 2016-01-2604 (ID ZAKO6938)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
EVA 2016-2130-0073, EPA 1174-VII, SOP 2016-01-2683 (ID ZAKO7317)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
31993L0083
Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih
pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo
Rok za prenos: 01.05.2004
32006L0116
Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske
pravice in določenih sorodnih pravic (Kodificirana različica)
Rok za prenos: 22.12.2002, 01.05.2004, 01.07.2005
32014L0026
Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno
uporabo na notranjem trgu Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 10.04.2016
Zakon o potrošniških kreditih
EVA 2015-2130-0049, EPA 1363-VII, SOP 2016-01-3226 (ID ZAKO7235)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32008L0048
Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah
in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS
Rok za prenos: 12.05.2010
32011L0090
Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi
2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne
obrestne mere Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 31.12.2012
32014L0017
Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih
pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU)
št. 1093/2010 Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 21.03.2016
32016R1011
Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot
referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih
skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (Besedilo velja za
EGP)

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

02.02.2016

11.02.2016
07.04.2016

30.06.2016
16.06.2016

Redni

16.02.2016
25.03.2016

25.02.2016
31.03.2016

18.07.2016
20.09.2016

Redni

27.10.2015
08.04.2016

05.11.2015
14.04.2016

25.03.2016
22.09.2016

Redni

06.10.2015
24.06.2016

15.10.2015
30.06.2016

07.03.2016
22.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

*

6.

**

7.

*

8.

*

9.

*

10.

*

11.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu
EVA 2015-2130-0035 (ID ZAKO7175)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
EVA 2015-2130-0054, EPA 1565-VII (ID ZAKO7300)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - druga obravnava - DZ (zadnji status v Državnem zboru), datum: 01.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
EVA 2015-2130-0028 (ID ZAKO7062)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.05.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini
EVA 2015-2130-0001 (ID ZAKO7050)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
EVA 2016-2130-0072 (ID ZAKO7316)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 15.06.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive
32014L0095
2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in
skupin Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 06.12.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
EVA 2015-2130-0029 (ID ZAKO7063)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
EVA 2012-2130-0053 (ID ZAKO6452)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
31990L0314
Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih
Rok za prenos: 01.05.2004

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

21.07.2015

30.07.2015

21.12.2015

Redni

19.01.2016
25.03.2016

28.01.2016
27.10.2016

20.06.2016

Skrajšani

03.05.2016

12.05.2016

30.07.2016

Redni

12.04.2016

21.04.2016

08.09.2016

Redni

14.06.2016

23.06.2016

15.11.2016

Redni

05.07.2016

14.07.2016

01.12.2016

Redni

26.07.2016

04.08.2016

22.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

12.

*

13.

*

14.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
EVA 2016-2130-0075 (ID ZAKO7319)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0104
Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki
urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in
Evropske unije Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 27.12.2016
Zakon s spremembah Zakona o poštnih storitvah
EVA 2016-2130-0076 (ID ZAKO7320)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu potrošnikov
EVA 2015-2130-0005 (ID ZAKO7054)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
31985L0374
Direktiva Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z
odgovornostjo za proizvode z napako
Rok za prenos: 01.05.2004
31990L0314
Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih
Rok za prenos: 01.05.2004
31993L0013
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah
Rok za prenos: 01.05.2004
31994L0019
Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog
Rok za prenos: 01.05.2004
31997L0009
Direktiva 97/9/ES evropskega parlamenta In Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje
Rok za prenos: 01.05.2004
31997L0055
Direktiva evropskega parlamenta in sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS
o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje
Rok za prenos: 01.05.2004
31998L0027
Direktiva 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva
interesov potrošnikov
Rok za prenos: 01.05.2004
32000L0031
Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)
Rok za prenos: 01.05.2004

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

26.07.2016

04.08.2016

27.12.2016

Redni

02.08.2016

11.08.2016

31.12.2016

Redni

20.09.2016

29.09.2016

18.02.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

15.

*

16.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
EVA 2016-2130-0071 (ID ZAKO7315)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o Poslovnem registru Slovenije
EVA 2015-2130-0003 (ID ZAKO7052)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32012L0017
Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta
89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja
centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 07.07.2014

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

29.11.2016

08.12.2016

27.04.2017

Redni

13.12.2016

22.12.2016

15.05.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
05.02.2016

2.

sprejet
05.02.2016

3.

sprejet
08.04.2016

4.

sprejet
22.04.2016

5.

sprejet
20.05.2016

6.

sprejet
23.09.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
EVA 2016-2130-0066, SOP 2016-01-0286 (ID URED7179)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kontroli cen
RPS podlaga
Zakon o kontroli cen (uradno prečiščeno besedilo)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
EVA 2015-2130-0053, SOP 2016-01-0287 (ID URED7137)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo)
Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
EVA 2016-2130-0069, SOP 2016-01-1042 (ID URED7182)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kontroli cen
Uredba o oblikovanju cen učbenikov
EVA 2016-2130-0067, SOP 2016-01-1181 (ID URED7180)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kontroli cen
RPS podlaga
Zakon o kontroli cen (uradno prečiščeno besedilo)
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo
EVA 2015-2130-0043, SOP 2016-01-1590 (ID SKLE10392)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
RPS podlaga
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije
EVA 2014-2130-0035, SOP 2016-01-2599 (ID URED6792)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

19.01.2016
29.01.2016

28.01.2016
03.02.2016

01.02.2016
03.02.2016

01.03.2016
29.01.2016

10.03.2016
03.02.2016

10.03.2016
03.02.2016

29.03.2016

07.04.2016
07.04.2016

07.04.2016
07.04.2016

19.04.2016
15.04.2016

28.04.2016
20.04.2016

28.04.2016
20.04.2016

19.05.2015
13.05.2016

28.05.2015
20.05.2016

28.05.2015
19.05.2016

20.09.2016
16.09.2016

29.09.2016
22.09.2016

30.09.2016
22.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

7.

*

8.

*

9.

*

10.

*

11.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev državne pomoči ter nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih
pomočeh gospodarskim družbam v težavah
EVA 2015-2130-0044 (ID URED7032)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.04.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
RPS podlaga
Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
EVA 2016-2130-0001 (ID AKT_953)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o javnih skladih
RPS podlaga
Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2020
EVA 2015-2130-0055 (ID STRA74)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.06.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami
EVA 2016-2130-0065 (ID URED7178)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
EVA 2014-2130-0023 (ID URED6652)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno,
nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

15.09.2015

24.09.2015

30.09.2015

02.02.2016

11.02.2016

15.02.2016

29.03.2016

07.04.2016

10.04.2016

13.09.2016

22.09.2016

22.09.2016

20.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
15.01.2016

2.

sprejet
18.01.2016

3.

sprejet
28.01.2016

4.

sprejet
11.03.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o plovilih za rekreacijo
EVA 2015-2130-0016, SOP 2016-01-0094 (ID PRAV12271)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in
32013L0053
osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.01.2016
Pravilnik o radijski opremi
EVA 2015-2130-0017, SOP 2016-01-0141 (ID PRAV12272)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav
32014L0053
članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES Besedilo velja za
EGP
Rok za prenos: 12.06.2016
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre
EVA 2015-2130-0056, SOP 2016-01-0202 (ID PRAV12584)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o merilnih instrumentih
EVA 2015-2130-0037, SOP 2016-01-0667 (ID PRAV12437)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
32014L0032
držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu (prenovitev) Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/13 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi
32015L0013
2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede območja pretoka vodomerov Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.12.2015
12.01.2016

13.05.2016
15.01.2016

Urad Republike Slovenije za
meroslovje

29.02.2016
15.01.2016

Urad Republike Slovenije za
meroslovje

22.03.2016
29.02.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

sprejet
25.03.2016

6.

sprejet
06.04.2016

7.

sprejet
06.04.2016

8.

sprejet
03.06.2016

9.

sprejet
03.06.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
EVA 2016-2130-0060, SOP 2016-01-0842 (ID ODRE2352)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o splošni varnosti proizvodov
RPS podlaga
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
EVA 2015-2130-0038, SOP 2016-01-1002 (ID PRAV12438)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
32014L0031
držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Pravilnik o varnosti dvigal
EVA 2015-2130-0033, SOP 2016-01-1003 (ID PRAV12397)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje
32014L0033
držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
EVA 2015-2130-0013, SOP 2016-01-1713 (ID PRAV12268)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
32014L0030
držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
EVA 2015-2130-0012, SOP 2016-01-1712 (ID PRAV12267)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
32014L0035
držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo
znotraj določenih napetostnih mej Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.05.2016
18.03.2016
Urad Republike Slovenije za
meroslovje

17.03.2016
25.03.2016

20.03.2016
01.04.2016

20.03.2016
25.05.2016

20.03.2016
25.05.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

10.

sprejet
03.06.2016

11.

sprejet
10.06.2016

12.

sprejet
21.10.2016

13.

sprejet
21.10.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah
EVA 2015-2130-0014, SOP 2016-01-1714 (ID PRAV12269)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
32014L0029
Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
EVA 2016-2130-0061, SOP 2016-01-1803 (ID PRAV12639)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
31999L0092
Direktiva 1999/92/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za
izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (petnajsta
posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
32014L0034
Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj
držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih
atmosferah (prenovitev) Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 19.04.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije
EVA 2016-2130-0062, SOP 2016-01-2811 (ID PRAV12640)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o tlačni opremi
EVA 2016-2130-0064, SOP 2016-01-2810 (ID PRAV12642)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
32014L0068
Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav
članic v zvezi omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 28.02.2015, 18.07.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

20.03.2016
26.05.2016

MDDSZ

19.04.2016
08.06.2016

Urad Republike Slovenije za
meroslovje

15.12.2016
10.10.2016

12.07.2016
19.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

14.

sprejet
11.11.2016

15.

*

16.

+

17.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov
EVA 2016-2130-0002, SOP 2016-01-2987 (ID PRAV12638)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o gostinstvu
RPS podlaga
Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu
RPS podlaga
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih
EVA 2015-2130-0015 (ID PRAV12270)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 12.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o meroslovju
RPS podlaga
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
EVA 2015-2130-0031 (ID PRAV12278)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gostinstvu
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev
EVA 2016-2130-0063 (ID PRAV12641)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o poštnih storitvah
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

AJPES

Skrajni rok
sprejema

15.10.2016
02.11.2016

30.09.2016

15.12.2016

23.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
06.05.2016

2.

sprejet
06.05.2016

3.

sprejet
06.05.2016

4.

sprejet
09.05.2016

5.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu
EVA 2015-1811-0190, EPA 0340-VII, SOP 2016-02-0015 (ID ZAKO7289)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa
EVA 2015-1811-0191, EPA 0363-VII, SOP 2016-02-0016 (ID ZAKO7290)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih
prevozih
EVA 2015-2430-0087, EPA 1023-VII, SOP 2016-01-1365 (ID ZAKO7292)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem
32014R0165
prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in
spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom Besedilo velja za EGP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika
EVA 2014-2430-0016, EPA 1033-VII, SOP 2016-01-1428 (ID ZAKO6827)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32008L0106
Direktiva 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni
izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004, 14.05.2005, 29.09.2005, 20.10.2007
32009L0013
Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem
ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o
delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES
Rok za prenos: 20.08.2014
32013L0054
Direktiva 2013/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o nekaterih odgovornostih
države zastave za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 in
njenega izvrševanja Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 31.03.2015
Zakon o javnem potniškem prometu
EVA 2012-2430-0039 (ID ZAKO6379)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.03.2012)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Ratifikac.

23.02.2016
18.03.2016

03.03.2016
24.03.2016

23.03.2016
19.04.2016

Ratifikac.

23.02.2016
18.03.2016

03.03.2016
24.03.2016

23.03.2016
19.04.2016

Ni podatka

29.09.2015
29.01.2016

08.10.2015
03.02.2016

29.02.2016
22.04.2016

Skrajšani

27.05.2014
09.02.2016

05.06.2014
11.02.2016

20.08.2014
21.04.2016

29.07.2014

07.08.2014

31.12.2014

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

**

7.

*

8.

**

9.

*

10.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o voznikih
EVA 2015-2430-0016, EPA 1472-VII (ID ZAKO7164)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - druga obravnava - DZ (zadnji status v Državnem zboru), datum: 01.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu
32006L0123
Rok za prenos: 28.12.2009
Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih
32006L0126
(prenovitev) (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 19.01.2011
Resolucija o Energetskem konceptu Slovenije
EVA 2014-2430-0027 (ID RESO100)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu
EVA 2015-2430-0110, EPA 1466-VII (ID ZAKO7423)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - druga obravnava - DZ (zadnji status v Državnem zboru), datum: 01.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Direktiva Komisije 2014/106/EU z dne 5. decembra 2014 o spremembi prilog V in VI k Direktivi 2008/57/ES
32014L0106
Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 01.01.2016
Direktiva Komisije (EU) 2016/882 z dne 1. junija 2016 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega
32016L0882
parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.07.2016
Zakon o dajatvah za motorna vozila
EVA 2012-2430-0125 (ID ZAKO6437)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.11.2012)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo
31999L0062
določene infrastrukture za težka tovorna vozila
Rok za prenos: 01.05.2004
Direktiva 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES
32006L0038
o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila
Rok za prenos: 10.06.2008
Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško
EVA 2012-2430-0087 (ID ZAKO6395)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

01.09.2015
20.09.2016

10.09.2015
22.09.2016

30.01.2016

02.02.2016

11.02.2016

30.06.2016

31.05.2016
13.09.2016

09.06.2016
15.09.2016

31.10.2016

05.07.2016

14.07.2016

03.12.2016

02.08.2016

11.08.2016

30.12.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

11.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu
EVA 2016-2430-0008 (ID ZAKO7334)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

02.08.2016

11.08.2016

Skrajni rok
sprejema

30.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
08.01.2016

2.

sprejet
18.01.2016

3.

sprejet
25.03.2016

4.

sprejet
25.03.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
EVA 2015-2430-0090, SOP 2016-01-0089 (ID URED7151)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika
EVA 2015-2430-0081, SOP 2016-01-0137 (ID URED7120)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32009R1071
Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede
pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (Besedilo
velja za EGP)
Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
EVA 2015-2430-0093, SOP 2016-01-0890 (ID URED7156)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
RPS podlaga
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih
32006L0022
Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje
uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem
prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (Besedilo velja za EGP) - Izjave
Rok za prenos: 01.04.2007
32009L0005
Direktiva Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št.
3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 31.12.2009
Uredba o energetski infrastrukturi
EVA 2015-2430-0007, SOP 2016-01-0891 (ID URED6905)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

16.08.2016
31.12.2015

25.08.2016
07.01.2016

31.08.2016
07.01.2016

05.04.2016
08.01.2016

14.04.2016
15.01.2016

15.04.2016
15.01.2016

16.02.2016
18.03.2016

25.02.2016
24.03.2016

29.02.2016
24.03.2016

23.08.2016
18.03.2016

01.09.2016
24.03.2016

01.09.2016
24.03.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

sprejet
06.04.2016

6.

sprejet
24.06.2016

7.

sprejet
29.07.2016

8.

sprejet
23.09.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa
EVA 2015-2430-0015, SOP 2016-01-1001 (ID URED6931)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32010R0255
Uredba Komisije (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka
zračnega prometa (Besedilo velja za EGP)
Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
EVA 2014-2430-0010, SOP 2016-01-1969 (ID URED6611)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o železniškem prometu
32012L0034
Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega
evropskega železniškega območja Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 16.06.2015
Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
EVA 2014-2430-0024, SOP 2016-01-2348 (ID URED6635)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
RPS podlaga
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
32009L0028
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 05.12.2010
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti,
32012L0027
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES Besedilo
velja za EGP
Rok za prenos: 05.06.2014
Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom
EVA 2015-2430-0004, SOP 2016-01-2598 (ID URED6901)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

15.12.2015

24.12.2015
31.03.2016

24.12.2015
31.03.2016

22.03.2016
20.06.2016

31.03.2016
23.06.2016

31.03.2016
23.06.2016

10.05.2016
22.07.2016

19.05.2016
28.07.2016

20.05.2016
28.07.2016

05.04.2016
16.09.2016

14.04.2016
22.09.2016

20.04.2016
22.09.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

9.

sprejet
14.10.2016

10.

sprejet
25.11.2016

11.

*

12.

*

13.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu
EVA 2014-2430-0023, SOP 2016-01-2792 (ID URED6634)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
32009L0028
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 05.12.2010
32015L1513
Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive
98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 10.09.2017
Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
EVA 2014-2430-0005, SOP 2016-01-3198 (ID URED6606)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne
službe
EVA 2015-2430-0013 (ID URED6921)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 16.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o prevozih v cestnem prometu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
EVA 2015-2430-0002 (ID URED6898)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
EVA 2015-2430-0005 (ID URED6903)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

06.09.2016
07.10.2016

15.09.2016
13.10.2016

20.09.2016
13.10.2016

17.05.2016
22.11.2016

26.05.2016
24.11.2016

01.06.2016
24.11.2016

15.12.2015

24.12.2015

30.12.2015

05.04.2016

14.04.2016

20.04.2016

23.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

14.

*

15.

*

16.

*

17.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
EVA 2015-2430-0006 (ID URED6904)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in soproizvodnji z visokim izkoristkom na
trgu z električno energijo
EVA 2014-2430-0044 (ID URED6765)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.03.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Uredba o koncesiji in načinu izvajanja GJS distribucijskega operaterja za električno energijo
EVA 2012-2430-0056 (ID URED6119)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
EVA 2015-2430-0104 (ID URED7193)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Pomorski zakonik
RPS podlaga
Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

23.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

06.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

06.09.2016

15.09.2016

20.09.2016

06.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
08.01.2016

2.

sprejet
04.03.2016

3.

sprejet
25.03.2016

4.

sprejet
01.04.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
EVA 2015-2430-0076, SOP 2016-01-0002 (ID PRAV12545)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
EVA 2015-2430-0066, SOP 2016-01-0597 (ID PRAV12525)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
EVA 2015-2430-0018, SOP 2016-01-0837 (ID PRAV12404)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
EVA 2015-2430-0101, SOP 2016-01-0922 (ID PRAV12689)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Pomorski zakonik
RPS podlaga
Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
32015L0559
Direktiva Komisije (EU) 2015/559 z dne 9. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski
opremi Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 30.04.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.04.2016
21.12.2015

30.05.2016
28.01.2016

30.04.2016
08.03.2016
MGRT

15.04.2016
04.03.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

sprejet
22.04.2016

6.

sprejet
06.05.2016

7.

sprejet
10.06.2016

8.

sprejet
08.07.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
EVA 2014-2430-0013, SOP 2016-01-1187 (ID PRAV11886)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Direktiva Komisije 2014/82/EU z dne 24. junija 2014 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega
32014L0082
parlamenta in Sveta v zvezi s splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede
dovoljenj Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 01.07.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
EVA 2016-2430-0012, SOP 2016-01-1369 (ID PRAV12706)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o voznikih
RPS podlaga
Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih
32006L0126
(prenovitev) (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 19.01.2011
Direktiva Komisije (EU) 2015/653 z dne 24. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega
32015L0653
parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.01.2017
Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
EVA 2014-2430-0022, SOP 2016-01-1804 (ID PRAV11911)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
RPS podlaga
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti,
32012L0027
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES Besedilo
velja za EGP
Rok za prenos: 05.06.2014
Pravilnik o nivojskih prehodih
EVA 2014-2430-0014, SOP 2016-01-2112 (ID PRAV11887)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

JAŽP

Skrajni rok
sprejema

31.03.2016
11.04.2016

01.12.2016
18.04.2016

20.06.2016
02.06.2016

JAŽP

30.09.2016
28.06.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

9.

sprejet
08.07.2016

10.

sprejet
26.08.2016

11.

sprejet
26.08.2016

12.

*

13.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
EVA 2015-2430-0063, SOP 2016-01-2111 (ID PRAV12517)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letalstvu
RPS podlaga
Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
EVA 2015-2430-0036, SOP 2016-01-2434 (ID PRAV12426)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
RPS podlaga
Zakon o spremembah Energetskega zakona
Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
EVA 2016-2430-0011, SOP 2016-01-2461 (ID PRAV12705)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o prevozih v cestnem prometu
RPS podlaga
Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
EVA 2014-2430-0047 (ID URED6769)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.03.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
32009L0028
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 05.12.2010
Pravilnik o načinu izračuna sektorskih ciljev za obnovljive vire energije
EVA 2014-2430-0051 (ID PRAV12102)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.03.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Energetski zakon
32009L0028
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 05.12.2010

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.01.2016
05.07.2016

20.03.2016
18.08.2016

16.08.2016
26.08.2016

15.12.2014

30.12.2014

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

14.

*

15.

*

16.

*

17.

*

18.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o strojevodjih
EVA 2016-2430-0014 (ID PRAV12713)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik za redne preglede ogrevalnih sistemov
EVA 2014-2430-0009 (ID PRAV11884)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.07.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Energetski zakon
RPS podlaga
Pravilnik o priglasitvi posebnega linijskega prevoza potnikov
EVA 2016-2430-0009 (ID PRAV12703)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o prevozih v cestnem prometu
RPS podlaga
Pravilnik o obrazcu za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov
EVA 2016-2430-0010 (ID PRAV12704)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o prevozih v cestnem prometu
RPS podlaga
Pravilnik o pomorski opremi
EVA 2015-2430-0102 (ID PRAV12690)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.08.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Pomorski zakonik
RPS podlaga
Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika
RPS podlaga
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
RPS podlaga
Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi
32014L0090
Direktive Sveta 96/98/ES Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.09.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

JAŽP

Skrajni rok
sprejema

31.03.2016

20.04.2016

15.06.2016

16.06.2016

MGRT

05.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za infrastrukturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

19.

*

20.

*

21.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju
EVA 2012-2430-0070 (ID PRAV11290)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.03.2012)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o rudarstvu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
EVA 2013-2430-0110 (ID PRAV11851)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.11.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Prometni pravilnik
EVA 2014-2430-0080 (ID PRAV12174)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.10.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo)

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

20.09.2016

JAŽP

30.09.2016

JAŽP

30.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
30.11.2016

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

6.

*

7.

*

8.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
EVA 2013-3330-0154, EPA 1288-VII, SOP 2016-01-3209 (ID ZAKO6817)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah
EVA 2014-3330-0034 (ID ZAKO6993)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.08.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0061
Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za
postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti
Rok za prenos: 01.01.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
EVA 2015-3330-0066 (ID ZAKO7424)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 10.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o športu
EVA 2013-3330-0161 (ID ZAKO6853)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
EVA 2013-3330-0159 (ID ZAKO6850)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.12.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
EVA 2013-3330-0121 (ID ZAKO6759)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.04.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji
EVA 2014-3330-0072 (ID ZAKO7044)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.11.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o upravljanju elektronskih identitet
EVA 2015-3330-0069 (ID ZAKO7425)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 10.12.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014R0910
Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

25.02.2014

06.03.2014
26.05.2016

30.07.2014
17.11.2016

Redni

16.06.2015

25.06.2015

17.11.2015

Skrajšani

07.06.2016

16.06.2016

30.08.2016

Redni

29.03.2016

07.04.2016

30.08.2016

Redni

14.06.2016

23.06.2016

15.11.2016

Redni

28.06.2016

07.07.2016

25.11.2016

02.08.2016

11.08.2016

30.12.2016

02.08.2016

11.08.2016

31.12.2016

Redni

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

9.

*

10.

*

11.

+

12.

+

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o vajeništvu
EVA 2015-3330-0074 (ID ZAKO7427)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov
in dijakov
EVA 2013-3330-0114 (ID ZAKO6748)
(Zadnji status: V obravnavo v vladno proceduro (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.01.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah
EVA 2013-3330-0117 (ID ZAKO6751)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.06.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
EVA 2013-3330-0116 (ID ZAKO6750)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.06.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

27.09.2016

06.10.2016

28.02.2017

Skrajšani

13.12.2016

22.12.2016

10.03.2017

20.12.2016

29.12.2016

20.05.2017

20.12.2016

29.12.2016

20.05.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
15.04.2016

2.

sprejet
22.04.2016

3.

sprejet
30.06.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
EVA 2015-3330-0071, SOP 2016-01-1167 (ID URED7265)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32015R2120
Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi
z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah
uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o
gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Besedilo velja za EGP)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta
EVA 2015-3330-0072, SOP 2016-01-1179 (ID URED7266)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32015R2120
Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi
z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah
uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o
gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Besedilo velja za EGP)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in
razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
EVA 2015-3330-0070, SOP 2016-01-2031 (ID URED7264)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in
32014R0910
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

05.04.2016
08.04.2016

14.04.2016
14.04.2016

20.04.2016
14.04.2016

05.04.2016
19.04.2016

14.04.2016
20.04.2016

20.04.2016
20.04.2016

07.06.2016
24.06.2016

16.06.2016
30.06.2016

20.06.2016
30.06.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
22.01.2016

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
EVA 2015-3330-0063, SOP 2016-01-0199 (ID PRAV12769)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
RPS podlaga
Zakon o visokem šolstvu
RPS podlaga
Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o financiranju šole v naravi
EVA 2013-3330-0166 (ID PRAV11948)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o osnovni šoli
RPS podlaga
Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje programov osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami v osnovnošolskem izobraževanju
EVA 2013-3330-0167 (ID PRAV11949)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o osnovni šoli
RPS podlaga
Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
EVA 2015-3330-0067 (ID PRAV12786)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 10.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o osnovni šoli
RPS podlaga
Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
EVA 2015-3330-0068 (ID PRAV12787)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 10.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o osnovni šoli
RPS podlaga
Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

14.01.2016
21.01.2016

30.06.2016

30.08.2016

30.10.2016

30.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

+

7.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Sklep o merilih za postavitev javne mreže organizacij za izobraževanje odraslih
EVA 2013-3330-0170 (ID SKLE9901)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o izobraževanju odraslih
RPS podlaga
Zakon o izobraževanju odraslih (uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o priznavanju neformalno pridobljenega znanja
EVA 2013-3330-0180 (ID PRAV11960)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.12.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za javno upravo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
29.07.2016

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

6.

*

7.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
EVA 2016-3130-0007, EPA 1218-VII, SOP 2016-01-2297 (ID ZAKO7335)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32009L0081
Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo
nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter
spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 21.08.2011
Zakon o javnih uslužbencih
EVA 2015-3130-0017 (ID ZAKO7152)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 15.09.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
EVA 2015-3130-0016 (ID ZAKO7151)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.10.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
EVA 2015-3130-0011 (ID ZAKO7148)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o nevladnih organizacijah
EVA 2015-3130-0009 (ID ZAKO7129)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah
EVA 2015-3130-0060 (ID ZAKO7323)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.06.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o funkcionarjih
EVA 2015-3130-0010 (ID ZAKO7130)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.08.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajšani

01.03.2016
29.04.2016

10.03.2016
05.05.2016

25.05.2016
14.07.2016

Redni

21.06.2016

30.06.2016

20.11.2016

Redni

21.06.2016

30.06.2016

20.11.2016

Redni

21.06.2016

30.06.2016

23.11.2016

Redni

04.10.2016

13.10.2016

07.03.2017

Redni

04.10.2016

13.10.2016

07.03.2017

Redni

13.12.2016

22.12.2016

15.05.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za javno upravo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
01.04.2016

2.

sprejet
11.04.2016

3.

sprejet
11.04.2016

4.

sprejet
22.04.2016

5.

sprejet
23.05.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
EVA 2015-3130-0008, SOP 2016-01-0994 (ID URED6941)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
RPS podlaga
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
RPS podlaga
Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij
32003L0004
o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS
Rok za prenos: 14.02.2005
Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij
32003L0098
javnega sektorja
Rok za prenos: 01.07.2005
Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive
32013L0037
2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.07.2015
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
EVA 2016-3130-0004, SOP 2016-01-1077 (ID URED7200)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o javnem naročanju
RPS podlaga
Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
EVA 2016-3130-0005, SOP 2016-01-1078 (ID URED7201)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o javnem naročanju
RPS podlaga
Uredba o spremembah Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo
EVA 2016-3130-0010, SOP 2016-01-1184 (ID URED7203)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o prostovoljstvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu
RPS podlaga
Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti
EVA 2016-3130-0003, SOP 2016-01-1597 (ID URED7199)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o javnem naročanju
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

09.02.2016
25.03.2016

18.02.2016
31.03.2016

18.02.2016
31.03.2016

22.03.2016

31.03.2016
07.04.2016

01.04.2016
07.04.2016

22.03.2016

31.03.2016
07.04.2016

01.04.2016
07.04.2016

08.03.2016
15.04.2016

17.03.2016
20.04.2016

18.03.2016
20.04.2016

05.04.2016

14.04.2016
23.05.2016

14.04.2016
19.05.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za javno upravo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

sprejet
11.11.2016

7.

*

8.

*

9.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
EVA 2016-3130-0014, SOP 2016-01-2985 (ID URED7206)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
RPS podlaga
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
RPS podlaga
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o informacijski varnosti
EVA 2016-3130-0001 (ID URED7198)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o državni upravi
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
EVA 2016-3130-0006 (ID URED7202)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.12.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o javnem naročanju
RPS podlaga
Uredba o upravnem poslovanju
EVA 2015-3130-0005 (ID URED6937)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o državni upravi
RPS podlaga
Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o splošnem upravnem postopku
RPS podlaga
Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

03.05.2016
28.10.2016

12.05.2016
03.11.2016

17.05.2016
03.11.2016

02.02.2016

11.02.2016

11.02.2016

21.06.2016

30.06.2016

01.07.2016

25.10.2016

03.11.2016

03.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za javno upravo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
03.06.2016

2.

sprejet
03.06.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
EVA 2015-3130-0056, SOP 2016-01-1716 (ID PRAV12595)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnem naročanju
Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih
EVA 2016-3130-0002, SOP 2016-01-1715 (ID PRAV12700)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnem naročanju

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.06.2016
30.05.2016
30.06.2016
30.05.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
02.12.2016

2.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih
EVA 2016-2330-0085, EPA 1534-VII, SOP 2016-01-3230 (ID ZAKO7378)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32010R0995
Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti
gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode Besedilo velja za EGP
32012R0607
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom
potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU)
št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les
in lesne proizvode Besedilo velja za EGP
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
EVA 2015-2330-0096 (ID ZAKO7218)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
32013R1303
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Skrajšani

06.09.2016
18.10.2016

15.09.2016
19.10.2016

30.11.2016
22.11.2016

Skrajšani

22.09.2015

01.10.2015

15.12.2015

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
26.02.2016

2.

sprejet
26.02.2016

3.

sprejet
22.04.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
EVA 2016-2330-0079, SOP 2016-01-0553 (ID URED7211)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
32013R1305
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013
32014R0807
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
32014R0808
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP)
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016
EVA 2016-2330-0041, SOP 2016-01-0548 (ID URED7185)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju,
32013R1306
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
EVA 2016-2330-0042, SOP 2016-01-1185 (ID URED7186)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
32016R0247
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave,
predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v
šolah
32016R0248
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja
in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru sheme šolskega sadja in
zelenjave ter o okvirni in dokončni določitvi navedene pomoči

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

09.02.2016
22.02.2016

18.02.2016
25.02.2016

18.02.2016
25.02.2016

16.02.2016
22.02.2016

25.02.2016
25.02.2016

25.02.2016
25.02.2016

01.03.2016
15.04.2016

10.03.2016
20.04.2016

10.03.2016
20.04.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

4.

sprejet
27.05.2016

5.

sprejet
27.05.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
EVA 2014-2330-0062, SOP 2016-01-1690 (ID URED6655)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu
32008R1005
Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb
(ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999
32009R1010
Uredba Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
32011R0404
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s
pravili skupne ribiške politike
32013R1379
Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov
za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
EVA 2016-2330-0083, SOP 2016-01-1691 (ID URED7226)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
32013R1305
Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005
32014R0807
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
32014R0808
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

12.04.2016

21.04.2016
27.05.2016

21.04.2016
26.05.2016

17.05.2016

26.05.2016
27.05.2016

26.05.2016
26.05.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Št.

Status in
datum
objave v Ur.
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6.

sprejet
03.06.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje
EVA 2016-2330-0030, SOP 2016-01-1758 (ID URED7175)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu
32008R0199
Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje,
upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno
ribiško politiko
32009R1224
Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za
zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES)
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006,
(ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in
razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006
32011R0404
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s
pravili skupne ribiške politike
32013R1303
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
32013R1380
Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki
in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES
32014R0215
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade
32014R0480
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

06.12.2016
31.05.2016

15.12.2016
02.06.2016

Skrajni rok
sprejema

16.12.2016
02.06.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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32014R0508
32014R0763
32014R1014

32014R1232
32014R1242
32014R1243

32015R0531

32015R0616
32015R1970

32015R1974

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih
značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta
(ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za
operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe
Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s
predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi
viri podatkov
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo
in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje
energetske učinkovitosti ribiških plovil
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št.
480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim
skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za
pomorstvo in ribištvo
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o
nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim
skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Št.
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7.

sprejet
15.07.2016

8.

sprejet
29.07.2016

9.

sprejet
28.10.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega
ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
EVA 2015-2330-0003, SOP 2016-01-2176 (ID URED6909)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu
32008R1005
Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb
(ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999
32009R1224
Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za
zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES)
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006,
(ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in
razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006
32011R0404
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s
pravili skupne ribiške politike
Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu
2016/2017
EVA 2016-2330-0040, SOP 2016-01-2357 (ID SKLE10663)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
32008R0555
Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami
in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju
Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020
EVA 2015-2330-0144, SOP 2016-01-2917 (ID URED7161)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

08.12.2015
01.07.2016

17.12.2015
07.07.2016

17.12.2015
07.07.2016

03.05.2016
22.07.2016

12.05.2016
28.07.2016

12.05.2016
28.07.2016

31.05.2016
25.10.2016

09.06.2016
27.10.2016

12.06.2016
27.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.
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10.

sprejet
15.11.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo
EVA 2015-2330-0010, SOP 2016-01-3024 (ID URED6910)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

24.11.2015
04.11.2016

03.12.2015
10.11.2016

Skrajni rok
sprejema

03.12.2015
10.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 52 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
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11.

sprejet
30.11.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
EVA 2015-2330-0002, SOP 2016-01-3212 (ID URED6908)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu
31984R3440
Uredba Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra 1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske
potegalke in podobne mreže
32003R1185
Uredba sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil
32006R1967
Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje
ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1626/94
32007R0520
Uredba Sveta (ES) št. 520/2006 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih
staležev izrazito selivskih vrst in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 973/2001
32009R1224
Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za
zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES)
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006,
(ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in
razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006
32011R0404
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s
pravili skupne ribiške politike
Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov
32013R1379
za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki
32013R1380
in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. novembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije
32015R0098
iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za
ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega
Atlantika

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

08.12.2015
18.11.2016

17.12.2015
24.11.2016

Skrajni rok
sprejema

17.12.2015
24.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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12.

*

13.

*

14.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007-2013 v letih 2010-2014
EVA 2014-2330-0033 (ID URED6643)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
32005R1698
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Uredba Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj
32006R1320
podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005
Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe
32006R1974
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP)
Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
32011R0065
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi
podpore za razvoj podeželja
Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
EVA 2015-2330-0128 (ID URED7131)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.04.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
EVA 2015-2330-0090 (ID URED7026)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.05.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

18.11.2014

27.11.2014

30.11.2014

12.04.2016

21.04.2016

21.04.2016

14.06.2016

23.06.2016

23.06.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

15.

*

16.

*

17.

*

18.

*§

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju Uredb Sveta in Evropske Komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
EVA 2016-2330-0031 (ID URED7176)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.05.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
32014R1144
Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje
o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008
32015R1829
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se
izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
32015R1831
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št.
1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo
promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja
in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
EVA 2015-2330-0011 (ID STRA68)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
Uredba o pogojih za izvajanje sokolarjenja
EVA 2016-2330-0029 (ID URED7174)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o divjadi in lovstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu
Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
EVA 2016-2330-0028 (ID URED7173)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo vlade (zadnji status na Vladi), datum: 13.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

05.07.2016

14.07.2016

15.07.2016

19.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

13.09.2016

22.09.2016

22.09.2016

13.09.2016
09.12.2016

22.09.2016

26.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

19.

*

20.

*

21.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2017
EVA 2016-2330-0084 (ID URED7232)
(Zadnji status: Predložen v vladni postopek (zadnji status na Vladi), datum: 12.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
32013R1305
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005
Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti
EVA 2016-2330-0086 (ID URED7248)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 31.03.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o agrarnih skupnostih
RPS podlaga
Uredba o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja pridelave in predelave sadja
EVA 2016-2330-0033 (ID URED7177)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo vlade (zadnji status na Vladi), datum: 13.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

25.10.2016

03.11.2016

05.11.2016

29.11.2016

08.12.2016

10.12.2016

20.12.2016
09.12.2016

29.12.2016

31.12.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
01.02.2016

2.

sprejet
01.02.2016

3.

sprejet
26.02.2016

4.

sprejet
29.04.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
EVA 2016-2330-0072, SOP 2016-01-0266 (ID PRAV12694)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
EVA 2016-2330-0088, SOP 2016-01-0267 (ID PRAV12752)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske
RPS podlaga
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
32013R1303
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
32013R1305
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
32014R0809
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023)
EVA 2014-2330-0044, SOP 2016-01-0513 (ID PRAV11926)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov
EVA 2016-2330-0025, SOP 2016-01-1304 (ID PRAV12634)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o gozdovih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

01.02.2016
29.01.2016

01.02.2016
01.02.2016

20.12.2014
16.02.2016

21.06.2016
26.04.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

sprejet
03.06.2016

6.

sprejet
08.07.2016

7.

sprejet
05.08.2016

8.

sprejet
16.09.2016

9.

sprejet
16.09.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024)
EVA 2015-2330-0035, SOP 2016-01-1717 (ID PRAV12326)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
EVA 2016-2330-0034, SOP 2016-01-2114 (ID PRAV12643)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
RPS podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
RPS podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zboru agrarne skupnosti
EVA 2016-2330-0087, SOP 2016-01-2369 (ID PRAV12751)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o agrarnih skupnostih
RPS podlaga
Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
EVA 2016-2330-0037, SOP 2016-01-2555 (ID PRAV12646)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v
32014L0097
zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort
Rok za prenos: 31.12.2016
Pravilnik o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi
EVA 2016-2330-0027, SOP 2016-01-2554 (ID PRAV12636)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o morskem ribištvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu
RPS podlaga
32004R0026
Uredba Komisije (ES) 26/200 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

20.04.2016
26.05.2016

29.07.2016
22.06.2016

MJU

15.02.2016
26.07.2016
30.09.2016
05.09.2016

21.09.2016
15.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

10.

sprejet
23.09.2016

11.

sprejet
07.10.2016

12.

sprejet
28.10.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
EVA 2014-2330-0201, SOP 2016-01-2572 (ID PRAV12215)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
EVA 2016-2330-0035, SOP 2016-01-2692 (ID PRAV12644)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v
32014L0097
zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort
Rok za prenos: 31.12.2016
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
EVA 2016-2330-0036, SOP 2016-01-2863 (ID PRAV12645)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
RPS podlaga
Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in
32008L0090
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica)
Rok za prenos: 01.05.2004, 31.03.2010
Izvedbena direktiva Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem,
32014L0096
pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo
sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES
Rok za prenos: 31.12.2016
Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v
32014L0098
zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki
jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede
Rok za prenos: 31.12.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

01.08.2016
06.09.2016

30.09.2016
14.09.2016

30.09.2016
18.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

13.

sprejet
02.12.2016

14.

*

15.

*

16.

*

17.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije
EVA 2016-2330-0032, SOP 2016-01-3241 (ID ODRE2351)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
RPS podlaga
Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča
EVA 2015-2330-0006 (ID PRAV12301)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s
področja kmetijstva
EVA 2015-2330-0005 (ID PRAV12300)
(Zadnji status: Za objavo v UL RS (zadnji status na ministrstvu), datum: 12.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Navodilo za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada
EVA 2015-2330-0008 (ID NAVO1099)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.06.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o vsebini strokovnih podlag s področja
kmetijstva
EVA 2015-2330-0004 (ID PRAV12299)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.06.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.12.2016
29.11.2016

30.10.2015

20.11.2015

11.12.2015

23.12.2015

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
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18.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
EVA 2015-2330-0038 (ID PRAV12330)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaščiti živali
RPS podlaga
Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo)
31978D0923
Sklep Sveta z dne 19. junija 1978 o sklenitvi Evropske konvencije za zaščito rejnih in proizvodnih živali
31998L0058
Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali
Rok za prenos: 01.05.2004
31999L0074
Direktiva Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic
Rok za prenos: 01.05.2004
32002L0004
Direktiva Komisije 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v
skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES
Rok za prenos: 01.05.2004
32006D0778
2006/778/ES: Odločba komisije z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje podatkov med
inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se gojijo nekatere rejne živali (notificirano pod dokumentarno
številko C(2006) 5384) (Besedilo velja za EGP)
32007L0043
Direktiva Sveta 2007/43/ES z dne 28. junija 2007 o določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se
gojijo za proizvodnjo mesa (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 30.06.2010
32007R1234
Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in
o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT )
32008L0119
Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet
(Kodificirana različica)
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004
32008L0120
Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev
(Kodificirana različica)
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004
Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
32008R0589
št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.12.2015

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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19.

*

20.

*

21.

*

22.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
EVA 2015-2330-0139 (ID PRAV12579)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
32013R1306
Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
32013R1307
Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
32014R0640
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za
zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj
podeželja in navzkrižno skladnost
32014R0809
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov
EVA 2014-2330-0002 (ID PRAV11894)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev
EVA 2014-2330-0183 (ID PRAV12183)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.07.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih
območjih v letu 2017
EVA 2016-2330-0043 (ID ODRE2354)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 17.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih
RPS podlaga
Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo)

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

01.03.2016

01.06.2016

12.06.2016

04.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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23.

*

24.

+

25.

+

26.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o sokolarskem izobraževanju
EVA 2016-2330-0026 (ID PRAV12635)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o divjadi in lovstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu
Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus
EVA 2016-2330-0038 (ID PRAV12647)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 17.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
32003R2160
Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in
drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili
Uredba Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega
32006R1177
parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za
nadzor salmonele pri perutnini (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) št. 200/2010 z dne 10. marca 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega
32010R0200
parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti serotipov salmonele v odraslih matičnih jatah
Gallus gallus (Besedilo velja za EGP)
Uredba Komisije (EU) št. 517/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega
32011R0517
parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri nesnicah
vrste Gallus gallus ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 in Uredbe Komisije (EU) št. 200/2010
Besedilo velja za EGP
32012R0200
Uredba Komisije (EU) št. 200/2012 z dne 8. marca 2012 o cilju Unije za zmanjšanje Salmonelle enteritidis in
Salmonelle typhimurium v jatah brojlerjev, določenem v Uredi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta Besedilo velja za EGP
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška Grapa (2016-2025)
EVA 2016-2330-0001 (ID PRAV12601)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o gozdovih
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bistra - Borovnica (2016-2025)
EVA 2016-2330-0007 (ID PRAV12607)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o gozdovih

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

25.11.2016

15.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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27.

+

28.

+

29.

+

30.

+

31.

+

32.

+

33.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016-2025)
EVA 2016-2330-0008 (ID PRAV12609)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobovec - Kum (2016-2025)
EVA 2016-2330-0006 (ID PRAV12606)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 10.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krakovo (2016-2025)
EVA 2016-2330-0015 (ID PRAV12624)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras I (2016-2025)
EVA 2016-2330-0024 (ID PRAV12633)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016-2025)
EVA 2016-2330-0023 (ID PRAV12632)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 15.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2016-2025)
EVA 2016-2330-0021 (ID PRAV12630)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Luče (2016-2025)
EVA 2016-2330-0018 (ID PRAV12627)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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34.

+

35.

+

36.

+

37.

+

38.

+

39.

+

40.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2016-2025)
EVA 2016-2330-0019 (ID PRAV12628)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina - Golobičevec (2016-2025)
EVA 2016-2330-0010 (ID PRAV12615)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj - Nanos (2016-2025)
EVA 2016-2330-0002 (ID PRAV12602)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2016-2025)
EVA 2016-2330-0020 (ID PRAV12629)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016-2025)
EVA 2016-2330-0003 (ID PRAV12603)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2016-2025)
EVA 2016-2330-0005 (ID PRAV12605)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Semič (2016-2025)
EVA 2016-2330-0014 (ID PRAV12623)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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41.

+

42.

+

43.

+

44.

+

45.

+

46.

+

47.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016-2025)
EVA 2016-2330-0022 (ID PRAV12631)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stojna (2016-2025)
EVA 2016-2330-0012 (ID PRAV12621)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 08.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh - Podgora (2016-2025)
EVA 2016-2330-0009 (ID PRAV12612)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016-2025)
EVA 2016-2330-0017 (ID PRAV12626)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016-2025)
EVA 2016-2330-0004 (ID PRAV12604)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016-2025)
EVA 2016-2330-0016 (ID PRAV12625)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Željne - Laze (2016-2025)
EVA 2016-2330-0011 (ID PRAV12620)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

48.

+

49.

+

50.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016-2025)
EVA 2016-2330-0013 (ID PRAV12622)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 11.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o gozdovih
RPS podlaga
Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
EVA 2014-2330-0218 (ID PRAV12244)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.10.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o voznikih
RPS podlaga
Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v
letu 2017
EVA 2016-2330-0039 (ID ODRE2353)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o veterinarstvu
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

21.12.2016

30.12.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kulturo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
06.05.2016

2.

sprejet
07.10.2016

3.

sprejet
04.11.2016

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine
EVA 2014-3340-0043, EPA 1062-VII, SOP 2016-01-1367 (ID ZAKO7072)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
EVA 2015-3340-0006, EPA 1361-VII, SOP 2016-01-2688 (ID ZAKO7177)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
EVA 2013-3340-0028, EPA 1428-VII, SOP 2016-01-2930 (ID ZAKO6833)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi
EVA 2015-3340-0004 (ID ZAKO7172)
(Zadnji status: Predložen v vladni postopek (zadnji status na Vladi), datum: 13.04.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o Slovenski matici
EVA 2016-3340-0019 (ID ZAKO7403)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajšani

08.03.2016
10.07.2015

17.03.2016
25.02.2016

01.06.2016
19.04.2016

Skrajšani

08.03.2016
24.07.2015

17.03.2016
30.06.2016

01.06.2016
27.09.2016

Skrajšani

08.03.2016
07.12.2015

17.03.2016
01.09.2016

01.06.2016
20.10.2016

Redni

02.02.2016

11.02.2016

30.06.2016

Redni

05.07.2016

14.07.2016

01.12.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

17.05.2016

26.05.2016

Skrajni rok
sprejema

Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
EVA 2013-3340-0032 (ID URED6619)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Skrajni rok
sprejema

01.06.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kulturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
27.05.2016

2.

sprejet
20.10.2016

3.

sprejet
21.10.2016

4.

sprejet
21.10.2016

5.

sprejet
21.10.2016

6.

sprejet
18.11.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
EVA 2016-3340-0015, SOP 2016-01-1632 (ID PRAV12747)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o knjižničarstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu
RPS podlaga
Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti
EVA 2016-3340-0017, SOP 2016-01-2797 (ID PRAV12749)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o knjižničarstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu
RPS podlaga
Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin
EVA 2016-3340-0022, SOP 2016-01-2807 (ID PRAV12753)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu
EVA 2016-3340-0026, SOP 2016-01-2808 (ID PRAV12757)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom
EVA 2016-3340-0023, SOP 2016-01-2809 (ID PRAV12754)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz
državnega proračuna
EVA 2016-3340-0011, SOP 2016-01-3124 (ID PRAV12743)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine
RPS podlaga
Zakon o varstvu kulturne dediščine
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

23.05.2016
12.05.2016

15.06.2016
11.10.2016

30.06.2016
11.10.2016

30.06.2016
14.10.2016

30.06.2016
17.10.2016

01.09.2016
14.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kulturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

7.

sprejet
30.11.2016

8.

*

9.

*

10.

+

11.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o bibliotekarskem izpitu
EVA 2016-3340-0016, SOP 2016-01-3214 (ID PRAV12748)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o knjižničarstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu
RPS podlaga
Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega
gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo
EVA 2016-3340-0025 (ID PRAV12756)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah
EVA 2016-3340-0024 (ID PRAV12755)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Pravilnik o spremembi Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
EVA 2016-3340-0012 (ID PRAV12744)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine
RPS podlaga
Zakon o varstvu kulturne dediščine
RPS podlaga
Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva
EVA 2016-3340-0027 (ID PRAV12758)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.11.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

15.06.2016
24.11.2016

30.06.2016

30.06.2016

29.12.2016

30.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za kulturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

12.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva kulturne dediščine
EVA 2016-3340-0013 (ID PRAV12745)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine
RPS podlaga
Zakon o varstvu kulturne dediščine

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za notranje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
24.06.2016

2.

sprejet
29.07.2016

3.

sprejet
02.12.2016

4.

**

5.

*

6.

+

7.

*§

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o varnosti na smučiščih
EVA 2014-1711-0003, EPA 1124-VII, SOP 2016-01-1922 (ID ZAKO6861)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o prijavi prebivališča
EVA 2011-1711-0002, EPA 1152-VII, SOP 2016-01-2294 (ID ZAKO6046)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji
EVA 2014-1711-0093, EPA 1437-VII, SOP 2016-01-3231 (ID ZAKO7071)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije
EVA 2015-1711-0006, EPA 1567-VII (ID ZAKO7093)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - prva obravnava (zadnji status v Državnem zboru), datum: 03.11.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
EVA 2016-1711-0007 (ID ZAKO7327)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.04.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32014L0036
Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje
državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev
Rok za prenos: 30.09.2016
32014L0066
Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja
Rok za prenos: 29.11.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
EVA 2014-1711-0033, EPA 1566-VII (ID ZAKO6918)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - druga obravnava - MDT (zadnji status v Državnem zboru), datum: 21.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah
EVA 2016-1711-0002 (ID ZAKO7321)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo DT (zadnji status na Vladi), datum: 15.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

16.02.2016
04.03.2016

25.02.2016
16.03.2016

15.07.2016
14.06.2016

Redni

19.01.2016
01.04.2016

28.01.2016
07.04.2016

20.06.2016
14.07.2016

Redni

19.01.2016
28.07.2015

28.01.2016
01.09.2016

20.06.2016
22.11.2016

28.10.2014
24.10.2016

06.11.2014
27.10.2016

01.04.2015

15.03.2016

24.03.2016

16.08.2016

19.07.2016
21.10.2016

28.07.2016
27.10.2016

15.12.2016

02.08.2016
15.07.2016

11.08.2016

31.12.2016

Redni

Redni

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za notranje zadeve
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
29.07.2016

2.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
EVA 2015-1711-0001, SOP 2016-01-2306 (ID URED6922)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zasebnem varovanju
Uredba o uveljavljanju pravic ožjih družinskih članov po smrti policista in pravice v primeru invalidnosti
EVA 2016-1711-0025 (ID URED7246)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o organiziranosti in delu v policiji

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

16.02.2016
15.07.2016

25.02.2016
21.07.2016

01.03.2016
21.07.2016

20.09.2016

29.09.2016

01.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za notranje zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
30.11.2016

2.

*

3.

*

4.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov
EVA 2016-1711-0022, SOP 2016-01-3215 (ID PRAV12718)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o prijavi prebivališča
RPS podlaga
Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
EVA 2015-1711-0002 (ID PRAV12339)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zasebnem varovanju
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih
EVA 2016-1711-0023 (ID PRAV12721)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o nalogah in pooblastilih policije
RPS podlaga
Pravilnik o civilni službeni obleki, delovni obleki, čiščenju oblek in nadomestilih
EVA 2016-1711-0024 (ID PRAV12742)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o organiziranosti in delu v policiji
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

05.10.2016
29.11.2016
04.02.2016

01.07.2016

01.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 74 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za obrambo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

**

2.

*

3.

*

4.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022
EVA 2015-1911-0014 (ID RESO111)
(Zadnji status: V podpisu na Vladi RS (zadnji status na Vladi), datum: 15.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o obrambi
EVA 2016-1911-0001 (ID ZAKO7345)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.04.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski
EVA 2011-1911-0001 (ID ZAKO6049)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2010)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zaščiti kritične infrastrukture
EVA 2015-1911-0001 (ID ZAKO7106)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Ni podatka

19.04.2016
09.09.2016

28.04.2016
15.09.2016

15.09.2016

Ni podatka

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016

Ni podatka

03.05.2016

12.05.2016

30.09.2016

Ni podatka

19.07.2016

28.07.2016

15.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za obrambo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
22.07.2016

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na
obrambnem področju
EVA 2016-1911-0002, SOP 2016-01-2290 (ID URED7216)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
EVA 2016-1911-0004 (ID URED7224)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o službi v Slovenski vojski
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti,
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
EVA 2016-1911-0003 (ID URED7223)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o službi v Slovenski vojski
RPS podlaga
Spremembe in dopolnitve Pravil službe v Slovenski vojski
EVA 2014-1911-0002 (ID DRUG3931)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za potapljanje
EVA 2013-1911-0013 (ID URED6482)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.01.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu pred utopitvami
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

19.07.2016

28.07.2016
21.07.2016

28.07.2016
21.07.2016

21.06.2016

30.06.2016

30.06.2016

21.06.2016

30.06.2016

30.06.2016

23.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.11.2016

10.11.2016

14.11.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za obrambo
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
EVA 2016-1911-0006 (ID URED7225)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

20.12.2016

29.12.2016

Skrajni rok
sprejema

29.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 77 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za obrambo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

2.

*

3.

*

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o organizaciji in načinu izvajanja celostne skrbi v Slovenski vojski
EVA 2007-1911-0013 (ID PRAV7998)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 07.04.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o službi v Slovenski vojski
RPS podlaga
Pravilnik o strokovni usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb Vojaškega letalskega organa
EVA 2014-1911-0004 (ID PRAV11971)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.11.2013)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o letalstvu
RPS podlaga
Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov
EVA 2014-1911-0003 (ID PRAV11970)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o vojaških letališčih, vzletiščih, heliportih in letaliških službah
EVA 2013-1911-0017 (ID PRAV11749)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.06.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
EVA 2016-1911-0005 (ID PRAV12711)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

31.03.2014

31.12.2014

31.03.2016

MZIP

31.03.2016

30.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za obrambo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

*

7.

+

8.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
EVA 2015-1911-0006 (ID PRAV12375)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
EVA 2016-1911-0007 (ID PRAV12712)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o obrambi
RPS podlaga
Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o vojaški dolžnosti
RPS podlaga
Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
EVA 2016-1911-0008 (ID PRAV12714)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu pred požarom
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

URSZR

Skrajni rok
sprejema

30.09.2016

20.12.2016

30.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
29.04.2016

2.

sprejet
04.11.2016

3.

*

4.

*

5.

*

6.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025
EVA 2015-2550-0046, EPA 1107-VII, SOP 2016-01-1303 (ID RESO106)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o dimnikarskih storitvah
EVA 2015-2550-0033, EPA 1279-VII, SOP 2016-01-2926 (ID ZAKO7154)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona
EVA 2015-2550-0006 (ID ZAKO7112)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih
32001L0042
načrtov in programov na okolje
Rok za prenos: 21.07.2004
Gradbeni zakon
EVA 2015-2550-0004 (ID ZAKO7108)
(Zadnji status: V obravnavo v vladno proceduro (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih
EVA 2016-2550-0007 (ID ZAKO7342)
(Zadnji status: V obravnavo v vladno proceduro (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih
32005L0036
kvalifikacij (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 20.10.2007
Zakon o urejanju prostora
EVA 2016-2550-0006 (ID ZAKO7341)
(Zadnji status: V obravnavo v vladno proceduro (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih
32001L0042
načrtov in programov na okolje
Rok za prenos: 21.07.2004
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih
32011L0092
javnih in zasebnih projektov na okolje Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004
32014L0052
Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive
2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 16.05.2017

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

01.09.2015
04.03.2016

10.09.2015
10.03.2016

31.01.2016
22.04.2016

03.05.2016
23.10.2015

12.05.2016
26.05.2016

30.09.2016
25.10.2016

16.02.2016

25.02.2016

15.07.2016

Redni

24.05.2016

02.06.2016

22.10.2016

Redni

24.05.2016

02.06.2016

22.10.2016

Redni

24.05.2016

02.06.2016

22.10.2016

Redni

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

7.

*

8.

*

9.

*

10.

*

11.

*

12.

+

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
EVA 2015-2550-0035 (ID ZAKO7158)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju
EVA 2016-2550-0004 (ID ZAKO7337)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o evidentiranju gospodarske infrastrukture
EVA 2016-2550-0001 (ID ZAKO7324)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.02.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
EVA 2016-2550-0009 (ID ZAKO7344)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32009D0406
Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive
32014L0052
2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 16.05.2017
Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave
EVA 2016-2550-0028 (ID ZAKO7366)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah Zakona o meteorološki dejavnosti
EVA 2016-2550-0035 (ID ZAKO7430)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

28.06.2016

07.07.2016

30.11.2016

Redni

19.07.2016

28.07.2016

16.12.2016

Redni

25.10.2016

03.11.2016

25.03.2017

15.11.2016

24.11.2016

15.04.2017

06.12.2016

15.12.2016

10.05.2017

20.12.2016

29.12.2016

20.05.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
29.01.2016

2.

sprejet
29.01.2016

3.

sprejet
18.03.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih
odpadkov
EVA 2015-2550-0168, SOP 2016-01-0258 (ID URED7142)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o gospodarskih javnih službah
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe
sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
EVA 2015-2550-0169, SOP 2016-01-0259 (ID URED7143)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o gospodarskih javnih službah
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
EVA 2016-2550-0020, SOP 2016-01-0819 (ID URED7230)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Direktiva Komisije 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2009/126/ES o rekuperaciji
32014L0099
bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih zaradi prilagoditve
tehničnemu napredku
Rok za prenos: 12.05.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

19.01.2016
25.01.2016

28.01.2016
28.01.2016

30.01.2016
28.01.2016

19.01.2016
25.01.2016

28.01.2016
28.01.2016

30.01.2016
28.01.2016

19.04.2016
11.03.2016

28.04.2016
16.03.2016

03.05.2016
16.03.2016
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4.

sprejet
25.03.2016

5.

sprejet
01.04.2016

6.

sprejet
11.05.2016

7.

sprejet
28.10.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
EVA 2015-2550-0028, SOP 2016-01-0887 (ID URED6958)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
32012L0018
Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES
Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 14.02.2014, 31.05.2015
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
EVA 2015-2550-0129, SOP 2016-01-0995 (ID URED7080)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
32013L0039
Direktiva 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi direktiv
2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 14.09.2015
Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025
EVA 2015-2550-0013, SOP 2016-01-1462 (ID URED6942)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ohranjanju narave
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave
RPS podlaga
Zakon o Triglavskem narodnem parku
RPS podlaga
Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja
EVA 2015-2550-0039, SOP 2016-01-2918 (ID URED6964)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
RPS podlaga
Zakon o vodah

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

08.12.2015
18.03.2016

17.12.2015
24.03.2016

18.12.2015
24.03.2016

21.07.2015
25.03.2016

30.07.2015
31.03.2016

31.07.2015
31.03.2016

21.06.2016
29.04.2016

30.06.2016
05.05.2016

30.06.2016
05.05.2016

22.03.2016
21.10.2016

31.03.2016
27.10.2016

31.03.2016
27.10.2016
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8.

sprejet
05.12.2016

9.

*

10.

*

11.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov
EVA 2015-2550-0054, SOP 2016-01-3330 (ID URED6518)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32006R1013
Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov
32015R2002
Uredba Komisije (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št.
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 389/2013 o določitvi registra Unije
EVA 2015-2550-0072 (ID URED7010)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 17.03.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
32009D0406
Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
32013R0389
Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 Besedilo velja za
EGP
Uredba o stanju tal
EVA 2015-2550-0058 (ID URED6702)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 04.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o izvajanju Odločbe 406/2009/ES
EVA 2015-2550-0081 (ID URED7014)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.03.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
32009D0406
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

10.12.2013
28.11.2016

19.12.2013
01.12.2016

19.12.2013
01.12.2016

20.08.2013

29.08.2013

01.09.2013

15.04.2014

24.04.2014

30.04.2014

17.06.2014

26.06.2014

30.06.2014

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 84 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

12.

*

13.

*

14.

*

15.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami
EVA 2015-2550-0012 (ID URED6939)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 19.12.2014)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ohranjanju narave
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in
32014R1143
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst
Sklep o sprejemu Načrta upravljanja z morskim okoljem
EVA 2015-2550-0047 (ID URED6974)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
RPS podlaga
Zakon o vodah
RPS podlaga
Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe
32008L0056
Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 15.07.2010
Uredba o načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti
EVA 2015-2550-0048 (ID URED6975)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.01.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
RPS podlaga
Zakon o vodah
RPS podlaga
Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju
32007L0060
poplavne ogroženosti (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 26.11.2009
Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
EVA 2016-2550-0008 (ID SKLE10665)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

08.12.2015

17.12.2015

18.12.2015

08.12.2015

17.12.2015

22.12.2015

08.12.2015

17.12.2015

22.12.2015

22.03.2016

31.03.2016

31.03.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 85 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

16.

*

17.

*

18.

*

19.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme
EVA 2015-2550-0061 (ID URED6701)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
EVA 2016-2550-0017 (ID URED7229)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na
32015L0652
podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega
goriva
Rok za prenos: 21.04.2017
32015L1513
Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive
98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 10.09.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
EVA 2015-2550-0036 (ID URED6962)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 07.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Uredba o sevalnih dejavnostih
EVA 2016-2550-0032 (ID URED7244)
(Zadnji status: Predložen v vladni postopek (zadnji status na Vladi), datum: 09.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno besedilo)

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

22.03.2016

31.03.2016

31.03.2016

22.03.2016

31.03.2016

31.03.2016

19.04.2016

28.04.2016

30.04.2016

14.06.2016

23.06.2016

23.06.2016
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20.

*

21.

*

22.

*

23.

*

24.

*

25.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o izvajanju Uredbe 511/2014/EU o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do
genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji
EVA 2016-2550-0024 (ID URED7237)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.04.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ohranjanju narave
RPS podlaga
Uredba (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za izpolnjevanje
32014R0511
obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi
koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji Besedilo velja za EGP
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
EVA 2016-2550-0025 (ID URED7238)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.06.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ohranjanju narave
RPS podlaga
Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih
32009L0147
ptic
Rok za prenos: 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.05.2004, 01.01.2007
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
EVA 2016-2550-0030 (ID URED7241)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Odlok o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
EVA 2016-2550-0026 (ID PRAV12724)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave
Sklep o najvišji dovoljeni ceni izvajanja dimnikarskih storitev
EVA 2016-2550-0012 (ID SKLE10668)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
EVA 2016-2550-0011 (ID URED7218)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

21.06.2016

30.06.2016

30.06.2016

21.06.2016

30.06.2016

30.06.2016

23.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

20.09.2016

29.09.2016

30.09.2016

04.10.2016

13.10.2016

15.10.2016

04.10.2016

13.10.2016

15.10.2016
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26.

*

27.

*

28.

*

29.

*

30.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o elektromagnetnem sevanju
EVA 2015-2550-0030 (ID URED6960)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o oskrbi s pitno vodo
EVA 2015-2550-0040 (ID URED6965)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o vodah
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega
pretoka
EVA 2015-2550-0093 (ID URED7025)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o vodah
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
EVA 2016-2550-0029 (ID URED7240)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive
32015L0720
94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 27.11.2016
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz naprav in površin za ravnanje z odpadki
EVA 2016-2550-0013 (ID URED7219)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

18.10.2016

27.10.2016

31.10.2016

18.10.2016

27.10.2016

31.10.2016

18.10.2016

27.10.2016

31.10.2016

15.11.2016

24.11.2016

27.11.2016

15.11.2016

24.11.2016

30.11.2016
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31.

*

32.

*

33.

*

34.

*

35.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
EVA 2016-2550-0014 (ID URED7220)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi nekaterih prilog k direktivama
32015L1480
2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter določitvi pravil glede referenčnih metod,
potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 31.12.2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
EVA 2016-2550-0016 (ID URED7222)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 04.04.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
EVA 2016-2550-0015 (ID URED7221)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 23.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o komunalnih odpadkih
EVA 2015-2550-0080 (ID URED7013)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.03.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi zaradi nastajanja odpadne embalaže
EVA 2015-2550-0064 (ID URED6705)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive
32015L0720
94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 27.11.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

22.11.2016

01.12.2016

01.12.2016

22.11.2016

01.12.2016

01.12.2016

22.11.2016

01.12.2016

01.12.2016

13.12.2016

22.12.2016

27.12.2016

13.12.2016

22.12.2016

27.12.2016
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36.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
EVA 2015-2550-0065 (ID URED6704)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

13.12.2016

22.12.2016

Skrajni rok
sprejema

27.12.2016
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
02.09.2016

2.

sprejet
18.11.2016

3.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične
analize odpadkov
EVA 2015-2550-0073, SOP 2016-01-2488 (ID PRAV12449)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
31999L0031
Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda
EVA 2015-2550-0042, SOP 2016-01-3123 (ID PRAV12393)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo)
32014L0101
Direktiva Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 20.05.2016
Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
EVA 2016-2550-0018 (ID PRAV12715)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
32015L0652
Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na
podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega
goriva
Rok za prenos: 21.04.2017
32015L1513
Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive
98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 10.09.2017

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.09.2013
29.08.2016

31.03.2016
14.11.2016

31.03.2016
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datum
objave v Ur.
l. RS

4.

*

5.

*

6.

*

7.

+

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o univerzalni gradnji
EVA 2016-2550-0003 (ID PRAV12693)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.04.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o graditvi objektov
RPS podlaga
Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
EVA 2016-2550-0005 (ID PRAV12707)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Stanovanjski zakon
RPS podlaga
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
EVA 2015-2550-0031 (ID PRAV12385)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 22.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o varstvu okolja
RPS podlaga
Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
EVA 2016-2550-0027 (ID PRAV12725)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ohranjanju narave
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

30.06.2016

01.07.2016

31.10.2016

31.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za pravosodje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
11.04.2016

2.

sprejet
06.05.2016

3.

**

4.

*

5.

*

6.

**

7.

*

8.

*

9.

**

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
EVA 2016-2030-0004, EPA 1024-VII, SOP 2016-01-1076 (ID ZAKO7396)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
EVA 2015-2030-0003, EPA 1067-VII, SOP 2016-01-1364 (ID ZAKO7091)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
32015L0413
Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi
informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 06.05.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku
EVA 2013-2030-0093, EPA 1650-VII (ID ZAKO6776)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - prva obravnava (zadnji status v Državnem zboru), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu
EVA 2014-2030-0033 (ID ZAKO6971)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 27.05.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
EVA 2014-2030-0026 (ID ZAKO6962)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu
EVA 2016-2030-0006, EPA 1648-VII (ID ZAKO7398)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - prva obravnava (zadnji status v Državnem zboru), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti
EVA 2016-2030-0005 (ID ZAKO7397)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o mladoletnih prestopnikih
EVA 2015-2030-0015 (ID ZAKO7099)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o Sodnem svetu
EVA 2015-2030-0019, EPA 1649-VII (ID ZAKO7156)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - prva obravnava (zadnji status v Državnem zboru), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

26.01.2016

04.02.2016
03.02.2016

25.06.2016
31.03.2016

Redni

26.01.2016
23.02.2016

04.02.2016
25.02.2016

26.06.2016
25.04.2016

Redni

22.09.2015

01.10.2015
01.12.2016

20.02.2016

Skrajšani

23.02.2016

03.03.2016

20.05.2016

Redni

26.01.2016

04.02.2016

25.06.2016

Skrajšani

17.05.2016
21.11.2016

26.05.2016
01.12.2016

15.08.2016

Skrajšani

17.05.2016

26.05.2016

15.08.2016

Redni

22.03.2016

31.03.2016

20.08.2016

Redni

19.04.2016
21.11.2016

28.04.2016
01.12.2016

20.09.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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10.

*

11.

*

12.

*

13.

*

14.

*

15.

*

16.

*

17.

*

18.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o državnem odvetništvu
EVA 2014-2030-0001 (ID ZAKO6923)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 20.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kolektivnih tožbah
EVA 2016-2030-0007 (ID ZAKO7399)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.07.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o hrambi in upravljanju začasno zavarovanega in odvzetega premoženja v kazenskem postopku in postopku odvzema premoženja
nezakonitega izvora
EVA 2015-2030-0017 (ID ZAKO7102)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.12.2014)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika
EVA 2016-2030-0001 (ID ZAKO7390)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 07.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
EVA 2016-2030-0057 (ID ZAKO7535)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 18.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih
EVA 2015-2030-0006 (ID ZAKO7095)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 07.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi
EVA 2015-2030-0007 (ID ZAKO7096)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.09.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu
EVA 2016-2030-0002 (ID ZAKO7391)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
EVA 2016-2030-0008 (ID ZAKO7400)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 30.11.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

26.04.2016

05.05.2016

25.09.2016

Redni

14.06.2016

23.06.2016

15.11.2016

Redni

12.07.2016

21.07.2016

10.12.2016

Redni

19.07.2016

28.07.2016

15.12.2016

19.07.2016

28.07.2016

15.12.2016

Redni

20.09.2016

29.09.2016

20.02.2017

Redni

20.09.2016

29.09.2016

20.02.2017

Redni

11.10.2016

20.10.2016

15.03.2017

Redni

15.11.2016

24.11.2016

15.04.2017
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19.

*

20.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
EVA 2015-2030-0002 (ID ZAKO7090)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.10.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o državnih izpitih pravnikov in usposabljanju v pravosodju
EVA 2015-2030-0039 (ID ZAKO7234)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 21.05.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

13.12.2016

22.12.2016

15.05.2017

Redni

13.12.2016

22.12.2016

15.05.2017
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
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Ministrstvo za pravosodje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
11.04.2016

2.

sprejet
17.06.2016

3.

sprejet
24.06.2016

4.

sprejet
27.06.2016

5.

sprejet
07.10.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o plačilu za delo obsojencev
EVA 2016-2030-0014, SOP 2016-01-1081 (ID PRAV12761)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
EVA 2016-2030-0012, SOP 2016-01-1847 (ID PRAV12759)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
EVA 2016-2030-0015, SOP 2016-01-1929 (ID PRAV12762)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o izvršbi in zavarovanju
RPS podlaga
Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
RPS podlaga
Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
EVA 2016-2030-0011, SOP 2016-01-1976 (ID DRUG4184)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o državnem tožilstvu
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
RPS podlaga
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
EVA 2016-2030-0016, SOP 2016-01-2691 (ID PRAV12763)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o kazenskem postopku
RPS podlaga
Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o pravdnem postopku
RPS podlaga
Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

04.02.2016
31.03.2016

04.02.2016
13.06.2016

15.02.2016
21.06.2016

28.03.2016
22.06.2016

01.03.2016
04.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Ministrstvo za pravosodje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

sprejet
18.11.2016

7.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov
EVA 2016-2030-0013, SOP 2016-01-3120 (ID PRAV12760)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
RPS podlaga
Sodni red
EVA 2015-2030-0012 (ID DRUG4076)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 02.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o sodiščih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

04.02.2016
14.11.2016

28.03.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

**

2.

**

3.

*

4.

*

5.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
EVA 2013-2711-0020, EPA 1651-VII (ID ZAKO6717)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - prva obravnava (zadnji status v Državnem zboru), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32003L0033
Direktiva 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkovBesedilo velja za EGP.
Rok za prenos: 31.07.2005
32014L0040
Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi
Direktive 2001/37/ES Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 20.05.2016
Zakon o lekarniški dejavnosti
EVA 2016-2711-0006, EPA 1408-VII (ID ZAKO7375)
(Zadnji status: ZAKONI - redni - druga obravnava - DZ (zadnji status v Državnem zboru), datum: 01.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zdravstvenih delavcih
EVA 2016-2711-0008 (ID ZAKO7381)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
EVA 2014-2711-0001 (ID ZAKO6876)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
EVA 2015-2711-0033 (ID ZAKO7305)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.06.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
32011L0024
Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu
Rok za prenos: 25.10.2013
32013L0055
Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive
2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek
informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.01.2016
32014L0023
Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 18.04.2016

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

08.12.2015
28.11.2016

17.12.2015
01.12.2016

05.05.2016

Redni

05.04.2016
26.07.2016

14.04.2016
28.07.2016

01.09.2016

Redni

05.04.2016

14.04.2016

01.09.2016

Redni

19.04.2016

28.04.2016

15.09.2016

Redni

19.04.2016

28.04.2016

19.09.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

6.

*

7.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah
EVA 2016-2711-0007 (ID ZAKO7379)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
EVA 2014-2711-0011 (ID ZAKO6878)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.07.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Redni

20.09.2016

29.09.2016

20.02.2017

Redni

04.10.2016

13.10.2016

05.03.2017

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
18.03.2016

2.

sprejet
17.06.2016

3.

*

4.

*

5.

*

6.

*

7.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi
EVA 2016-2711-0005, SOP 2016-01-0750 (ID PRAV12730)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev
EVA 2016-2711-0010, SOP 2016-01-1845 (ID PRAV12734)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o poklicnih boleznih
EVA 2014-2711-0010 (ID URED6688)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 28.11.2013)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
RPS podlaga
Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
EVA 2016-2711-0002 (ID PRAV12727)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o opredelitvi glede darovanja delov človeškega telesa
EVA 2016-2711-0003 (ID PRAV12728)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.10.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati donorski transplatacijski centri za pridobivanje in presaditev organov
EVA 2016-2711-0009 (ID PRAV12733)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o postopkih zbiranja in shranjevanja krvotvornih matičnih celic
EVA 2016-2711-0001 (ID PRAV12726)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

28.02.2016
23.02.2016
28.02.2016
14.06.2016
30.06.2015

28.02.2016

28.02.2016

28.02.2016

28.02.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

8.

*

9.

*

10.

*

11.

*

12.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o vpisu pacientov na čakalni seznam zaradi zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa
EVA 2016-2711-0004 (ID PRAV12729)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.08.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
RPS podlaga
Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
EVA 2016-2711-0020 (ID PRAV12795)
(Zadnji status: Za objavo v UL RS (zadnji status na ministrstvu), datum: 05.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
EVA 2016-2711-0014 (ID PRAV12737)
(Zadnji status: Za objavo v UL RS (zadnji status na ministrstvu), datum: 13.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
EVA 2016-2711-0012 (ID PRAV12736)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.09.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
EVA 2016-2711-0011 (ID PRAV12735)
(Zadnji status: Parafiran odposlan (zadnji status na ministrstvu), datum: 12.12.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

28.02.2016

29.02.2016

MZ-UVS

15.07.2016

MZ-UVS

15.07.2016

MZ-UVS

15.07.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

13.

*

14.

*

15.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami
EVA 2016-2711-0017 (ID PRAV12740)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.08.2016)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
32015L0565
Direktiva Komisije (EU) 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z
nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016
32015L0566
Direktiva Komisije (EU) 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za
preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016
Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic
EVA 2016-2711-0015 (ID PRAV12738)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
32015L0566
Direktiva Komisije (EU) 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za
preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o histovigilanci
EVA 2016-2711-0016 (ID PRAV12739)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
RPS podlaga
Direktiva Komisije (EU) 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z
32015L0565
nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016
32015L0566
Direktiva Komisije (EU) 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za
preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

JAZMP

15.10.2016

JAZMP

15.10.2016

JAZMP

15.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

16.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi
in celicami
EVA 2016-2711-0018 (ID PRAV12741)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 24.11.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje
RPS podlaga
Direktiva Komisije (EU) 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z
32015L0565
nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 29.10.2016

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

JAZMP

Skrajni rok
sprejema

15.10.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
12.02.2016

2.

sprejet
06.05.2016

3.

sprejet
06.05.2016

4.

sprejet
10.06.2016

5.

sprejet
10.06.2016

6.

sprejet
10.06.2016

7.

sprejet
05.08.2016

8.

sprejet
05.08.2016

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (Konvencija MOD št. 186)
EVA 2010-1811-0008, EPA 0999-VII, SOP 2016-02-0009 (ID ZAKO5824)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
32009L0013
Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem
ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o
delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES
Rok za prenos: 20.08.2014
32013L0054
Direktiva 2013/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o nekaterih odgovornostih
države zastave za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 in
njenega izvrševanja Besedilo velja za EGP
Rok za prenos: 31.03.2015
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu
EVA 2015-1811-0190, EPA 0340-VII, SOP 2016-02-0015 (ID ZAKO7289)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa
EVA 2015-1811-0191, EPA 0363-VII, SOP 2016-02-0016 (ID ZAKO7290)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov
EVA 2016-1811-0010, EPA 1191-VII, SOP 2016-02-0024 (ID ZAKO7410)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
EVA 2016-1811-0009, EPA 0186-VII, SOP 2016-02-0023 (ID ZAKO7409)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu
EVA 2016-1811-0008, EPA 0834-VI, SOP 2016-02-0022 (ID ZAKO7408)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in
Državo Izrael na drugi strani
EVA 2014-1811-0015, EPA 1351-VII, SOP 2016-02-0038 (ID ZAKO6903)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter
Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani,
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani
EVA 2014-1811-0018, EPA 1349-VII, SOP 2016-02-0037 (ID ZAKO6906)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Ratifikac.

05.04.2016
12.01.2016

14.04.2016

29.04.2016
26.01.2016

Ratifikac.

23.02.2016
18.03.2016

03.03.2016
24.03.2016

23.03.2016
19.04.2016

Ratifikac.

23.02.2016
18.03.2016

03.03.2016
24.03.2016

23.03.2016
19.04.2016

Ratifikac.

01.03.2016
15.04.2016

10.03.2016
20.04.2016

25.03.2016
19.05.2016

Ratifikac.

22.03.2016

31.03.2016
05.05.2016

15.04.2016
19.05.2016

Ratifikac.

12.04.2016

21.04.2016
05.05.2016

06.05.2016
19.05.2016

Ratifikac.

21.06.2016
17.06.2016

30.06.2016
23.06.2016

15.07.2016
14.07.2016

Ratifikac.

28.06.2016
17.06.2016

07.07.2016
23.06.2016

22.07.2016
14.07.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 104 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

9.

sprejet
05.08.2016

10.

sprejet
07.10.2016

11.

sprejet
02.12.2016

12.

*

13.

*

14.

*

15.

*

16.

*

17.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani
EVA 2014-1811-0017, EPA 1350-VII, SOP 2016-02-0036 (ID ZAKO6905)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente
EVA 2014-1811-0114, EPA 1299-VII, SOP 2016-02-0048 (ID ZAKO7005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na
drugi strani
EVA 2016-1811-0016, EPA 1559-VII, SOP 2016-02-0064 (ID ZAKO7416)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo in Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo
EVA 2015-1811-0007 (ID ZAKO7140)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.02.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma
EVA 2016-1811-0006 (ID ZAKO7407)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja vode zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
EVA 2016-1811-0015 (ID ZAKO7415)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o upravljanju s sedimenti k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu
EVA 2016-1811-0014 (ID ZAKO7414)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola št. 15, ki spreminja Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
EVA 2014-1811-0006 (ID ZAKO6894)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o delovnopravnih določbah v pogodbah javnega naročanja (Konvencija MOD št. 94)
EVA 2016-1811-0017 (ID ZAKO7419)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Ratifikac.

28.06.2016
17.06.2016

07.07.2016
23.06.2016

22.07.2016
14.07.2016

Ratifikac.

24.05.2016
31.05.2016

02.06.2016
02.06.2016

17.06.2016
22.09.2016

Ratifikac.

27.09.2016
21.10.2016

06.10.2016
27.10.2016

21.10.2016
17.11.2016

Ratifikac.

22.03.2016

31.03.2016

15.04.2016

Ratifikac.

14.06.2016

23.06.2016

08.07.2016

Ratifikac.

18.10.2016

27.10.2016

11.11.2016

Ratifikac.

18.10.2016

27.10.2016

11.11.2016

Ratifikac.

18.10.2016

27.10.2016

11.11.2016

Ratifikac.

25.10.2016

03.11.2016

18.11.2016

Skrajni rok
sprejema

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

18.

*

19.

*

20.

*

21.

*§

22.

*

23.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o ratifikaciji Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
EVA 2009-1811-0038 (ID ZAKO5468)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 09.12.2008)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske dajatve, 1976
EVA 2016-1811-0012 (ID ZAKO7412)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Spremenjenega sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju
EVA 2016-1811-0011 (ID ZAKO7411)
(Zadnji status: V medresorsko usklajevanje in na SVZ (zadnji status na ministrstvu), datum: 06.12.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
EVA 2013-1811-0109 (ID ZAKO6697)
(Zadnji status: Uvrščeno na sejo DT (zadnji status na Vladi), datum: 14.10.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije Minamata o živem srebru
EVA 2014-1811-0005 (ID ZAKO6893)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 29.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in
zdravju škodljivih snovi po morju, 1996
EVA 2016-1811-0013 (ID ZAKO7413)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 26.08.2016)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Skrajni rok
sprejema

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Ratifikac.

01.11.2016

10.11.2016

25.11.2016

Ratifikac.

01.11.2016

10.11.2016

25.11.2016

Ratifikac.

15.11.2016

24.11.2016

09.12.2016

Redni

19.07.2016
14.10.2016

28.07.2016

16.12.2016

Ratifikac.

22.11.2016

01.12.2016

16.12.2016

Ratifikac.

22.11.2016

01.12.2016

16.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
28.01.2016

2.

sprejet
10.06.2016

3.

sprejet
01.07.2016

4.

sprejet
05.08.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih
EVA 2016-1811-0005, SOP 2016-02-0001 (ID URED7257)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije
EVA 2016-1811-0001, EPA 1211-VII, SOP 2016-02-0025 (ID URED7254)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o
vojaškotehničnem sodelovanju
EVA 2016-1811-0004, SOP 2016-02-0028 (ID ZAKO7406)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za
izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
EVA 2016-1811-0003, SOP 2016-02-0041 (ID URED7256)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

24.05.2016
15.01.2016

02.06.2016
21.01.2016

03.06.2016
21.01.2016

22.03.2016

31.03.2016
05.05.2016

31.03.2016
19.05.2016

03.05.2016
06.05.2016

12.05.2016
12.05.2016

13.05.2016
12.05.2016

12.04.2016

21.04.2016
21.07.2016

21.04.2016
21.07.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Ministrstvo za zunanje zadeve
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

sprejet
05.08.2016

6.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Predvid.
postopek
obravnave

Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
EVA 2016-1811-0002, SOP 2016-02-0040 (ID URED7255)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga
Uredba o ratifikaciji Protokola o začasni uporabi Sporazuma o enotnem sodišču za patente
EVA 2016-1811-0007 (ID URED7258)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 25.11.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo)
RPS podlaga

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

12.04.2016

21.04.2016
21.07.2016

21.04.2016
21.07.2016

07.06.2016

16.06.2016

17.06.2016

Skrajni rok
sprejema

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu
na področju zunanjih zadev
EVA 2016-1811-0018 (ID PRAV12774)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 01.12.2015)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o društvih
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Organi (ministrstva, organi v
sestavi in vladne službe), s
katerimi se predpis pred izdajo
usklajuje

Skrajni rok
sprejema

22.07.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )

Datum / ura izpisa: 14.12.2016 10:14

r_pdv_org.rep, verzija: 2008.12.12

Stran: 108 / 112

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Statistični urad RS
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
EVA 2015-1522-0006 (ID URED6996)
(Zadnji status: Predpis v pripravi znotraj ministrstva (zadnji status na ministrstvu), datum: 03.03.2015)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o državni statistiki
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

06.12.2016

15.12.2016

Skrajni rok
sprejema

17.12.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016
(na dan 13. 10. 2016)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
20.05.2016

2.

sprejet
29.07.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
EVA 2015-1541-0006, SOP 2016-01-1589 (ID URED7212)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32013R1303
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020
EVA 2014-1541-0008, SOP 2016-01-2352 (ID URED6968)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
32013R1299
Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013 o posebnih določbah za
podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj"
32013R1301
Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za
regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1080/2006"
32013R1302
Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva
razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj
32013R1303
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
32013R1407
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis Besedilo velja za EGP
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
32014R0651
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe Besedilo velja za EGP

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

13.12.2016

22.12.2016
20.05.2016

27.12.2016
19.05.2016

19.05.2015
22.07.2016

28.05.2015
28.07.2016

28.05.2015
28.07.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Zakoni in drugi akti Državnega zbora
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

2.

*

Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Predvid.
postopek
obravnave

Zakon o avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji
EVA 2013-1540-0001 (ID ZAKO6824)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
EVA 2016-1540-0001 (ID ZAKO7332)
(Zadnji status: ZAKONI - načrtovani / evidenca (zadnji status na ministrstvu), datum: 14.11.2013)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

17.05.2016

26.05.2016

15.10.2016

18.10.2016

27.10.2016

22.03.2017

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

16.02.2016

25.02.2016
05.05.2016

Skrajni rok
sprejema

Podzakonski akti vlade
Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

sprejet
06.05.2016

Naslov predpisa
ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016
EVA 2016-1540-0002, SOP 2016-01-1423 (ID URED7262)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o financiranju občin

Predvid.
postopek
obravnave

Skrajni rok
sprejema

25.02.2016
05.05.2016

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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Št. vseh predpisov

DZ
MDDSZ
MF
MGRT
MZI
MIZŠ
MJU
MKGP
MK
MNZ
MORS
MOP
MP
MZ
MZZ
SURS
SVRK
UNVRS
MZZ, MF
MZZ, MZI
SKUPAJ
%
SKUPAJ
%

MIN

DZ

5

9

2
9

3

4

11
17

17
21

4
2

6
10

14
11

3

7

1

3

1

9
21

2
50

1
1

6
11

2
13

5
7

1
2

12
4

3
3

1

7
1

4
12

6
36

8
7

2

1
8

20

7

2

7
21

5

16
1

13
21
16
9
12
7
2

2

VLA

Št. sprejetih predpisov

MIN

DZ
1

VLA

DZ

1

5

10
8

1

1

2
1

11
5

4
7

2

9

27

6
1

3
8

10

3

2
1

1
1

2
3

2
1

3
9

4
28

6
4

1
3

1

2
1
1
1

2

2

1
1

1
1

Št. predpisov, kjer je bil
Št. predpisov, kjer
postopek
sprejemanje zamuja
zaključen, ne da bi bil
predvidene roke s
predpis sprejet (#)
programom, je pa
predpis že posredovan v
Državni zbor (**)

MIN

1

VLA

MIN

DZ

VLA

1
2

MIN

DZ

VLA

MIN

DZ

VLA

MIN

?

DZ

VLA

MIN

1

1
9

1
2

4
1
1

6

15

1

2

5
11

14
1

1

55
34,16

5
3,13

4

1
2

1

2

1
2

2

2
160

9

VLA

Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer
sprejemanje sicer
sprejemanje zamuja s
poteka obravnava oz.
sprejemanje v skladu s programom predvidene zamuja, vendar se je
roke in sicer na vladi, postopek obravnave že
programom (+)
pričel vsaj na vladnih
vladnih odborih oz.
odborih (*§)
ministrstvu (*)

121
442

161

41
25,63

57
47,11

63
39,13

5
3,13

4
3,31

43
26,71

98
61,25

59
48,76

1
0,83

11
6,88

161

52

212

6

11

36,43

11,76

47,96

1,36

2,49

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2016 )
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