Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

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 pri el vsaj na vladnih odborih
- ** pomeni, da sprejemanje predpisa zamuja predvidene roke s programom, je pa že posredovan v Državni zbor ( e gre za take vrste predpis)
- # pomeni, da je bil postopek zaklju en, ne da bi bil predpis sprejet

Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2010
EVA: 2005-2611-0014 (ID: NACP53)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa
je obvezno.zakona o socialnem varstvu
Zakon
o spremembah
in dopolnitvah
EVA: 2005-2611-0079, EPA: 0355-IV (ID: ZAKO4409)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
EVA: 2005-2611-0116 (ID: ZAKO4534)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - delovno besedilo, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
EVA: 2005-2611-0089 (ID: ZAKO4474)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - prva obravnava - obravnava na odboru, datum: 26.07.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v evropski delniški družbi
EVA: 2005-2611-0072 (ID: ZAKO4402)
(Opomba: Glej zakon pod zaporedno številko 18!)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Nujni

18.10.2005

27.10.2005

15.11.2005

Skrajšani

21.06.2005

30.06.2005
07.07.2005

18.11.2005

19.07.2005

28.07.2005

20.12.2005

19.07.2005
26.07.2005

28.07.2005

20.12.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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 odpravljanju posledic uporabe azbesta
EVA: 2005-2611-0058 (ID: ZAKO4399)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 06.06.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Nacionalni program za izboljšanje položaja otrok v Republiki Sloveniji za obdobje 2005-2015
EVA: 2005-2611-0075 (ID: NACP54)
(Zadnji status: Ni podatka, datum: 17.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 16. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa
je obvezno.zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Zakon
o spremembah
in dopolnitvah
EVA: 2005-2611-0074 (ID: ZAKO4403)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 17.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 16. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je
obvezno. SVETA z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ro no
DIREKTIVA
31990L0269
premeš anje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta ( etrta posebna direktiva v
smislu lena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (90/269/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Zakon o štipendiranju
EVA: 2005-2611-0121 (ID: ZAKO4535)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV in sprememba rokov za sprejem ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo
predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o izjemnih pokojninah
EVA: 2005-2611-0123 (ID: ZAKO4537)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - delovno besedilo, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Nujni

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

01.11.2005

10.11.2005

30.03.2006

04.04.2006

13.04.2006

30.04.2006

29.11.2005

08.12.2005

30.04.2006

06.12.2005

15.12.2005

10.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

30.05.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

11.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

12.

+

13.

+

14.

+

15.

+

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

Zakon o prepre evanju nasilja v družini
EVA: 2005-2611-0025 (ID: ZAKO4334)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja z dne 5. 9.
2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
EVA: 2005-2611-0052 (ID: ZAKO4349)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005. Popravljen je tudi naziv - prejšnji se je pomotoma kon al z besedo "klasifikacijah".)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.prehrane
Zakon
o subvencioniranju
študentske
EVA: 2005-2611-0077 (ID: ZAKO4407)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 17.02.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Nacionalni program o prepre evanju nasilja v družini
EVA: 2005-2611-0120 (ID: NACP56)
(Zadnji status: Ni podatka, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Družinski zakonik
EVA: 2005-2611-0024 (ID: ZAKO4333)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - predlog besedila, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 19. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

20.06.2006

28.02.2006

09.03.2006

27.07.2006

28.02.2006

09.03.2006

27.07.2006

20.06.2006

29.06.2006

20.11.2006

20.06.2006

29.06.2006

20.11.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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16.

+

17.

+

18.

+

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS
EVA: 2005-2611-0124 (ID: ZAKO4538)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA – delovno besedilo, datum: 21.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 22. 9. 2005)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
EVA: 2005-2611-0125 (ID: ZAKO4539)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA – delovno besedilo, datum: 21.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 22. 9. 2005)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v evropski delniški družbi
EVA: 2005-2611-0072 (ID: ZAKO4402)
Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA – na rtovani/evidenca, datum: 17.02.2005)
(Opomba: Oživitev predpisa in druga sprememba roka za sprejem ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z
dne 22. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Sprememba skrajnih rokov za pripravo in sprejem akta na temelju dopisa MDDZ GSV opr. št. 01700-32/2005/2 z dne 18. 5. 2005 iz
30.10.2005 na 31.12.2005.

27.12.2005

05.01.2006

31.05.2006

31.01.2006

09.02.2006

30.06.2006

27.12.2005

05.01.2006

31.05.2006
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

2.

+

3.

+

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

Program izobraževanja brezposelnih oseb "Program 10.000+" za šolsko leto 2005/06
EVA: 2005-2611-0042 (ID: DRUG2218)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - obravnava na seji vlade - akt sprejet, datum: 14.07.2005)
(Opomba: Sprememba naziva predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na podlagi elektronskega zahtevka
predlagatelja iz dne 5. 9. 2005. Stari naziv se je glasil:Program izobraževanja in pridobitve certifikatov o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah za brezposelne osebe "Program 10000" za šolsko leto 2005/2006)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Uredba Vlade RS o dolo itvi kvote za zaposlovanje invalidov
EVA: 2005-2611-0035 (ID: URED3720)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka
predlagatelja z dne 5. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005
Sprememba roka za sprejem predpisa na temelju dopisa MDDSZ GSV z dne 30. 6. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Uredba za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi s pobiranjem prispevkov v primeru zaposlitve delavca v dveh ali ve državah
lanicah EU
(ID: URED3697)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 16. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.
RPS
podlaga
Zakon
o Vladi Republike Slovenije
31971R1408

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

21.06.2005

30.06.2005
14.07.2005

30.06.2005

29.11.2005

08.12.2005

08.12.2005

06.12.2005

15.12.2005

15.12.2005

Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske
lane, ki se gibljejo v Skupnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti vlade

Št.

4.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Strategija varstva starejših za obdobje do leta 2010
EVA: 2005-2611-0015 (ID: STRA25)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.
RPS
podlaga
Ustava
Republike Slovenije

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.12.2005

15.12.2005

15.12.2005

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

+

2.

#

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

Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
EVA: 2005-2611-0019 (ID: PRAV6735)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - poslan Uradnemu listu, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o socialnem varstvu
Socialni sporazum na podro ju vseživljenskega izobraževanja
EVA: 2005-2611-0057 (ID: DRUG2222)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005
14.09.2005

23.10.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

3.

+

4.

+

5.

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Lokalno zaposlitveni programi - javna dela 2006
EVA: 2005-2611-0051 (ID: DRUG2221)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.
RPS
podlaga
Zakon
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

28.10.2006

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o dolo itvi primerov, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela
EVA: 2005-2611-0111 (ID: ODRE1955)
(Zadnji status: Ni podatka, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

RPS podlaga
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
EVA: 2005-2611-0088 (ID: PRAV4410)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - usklajevanje SVZ, datum: 12.07.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
15. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 8. 6. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
32002L0044

Skrajni rok
za . veljav.

08.11.2005

UVZD

22.11.2005

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
DIREKTIVA 2002/44/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. junija 2002 o minimalnih
zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov
(vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu lena 16(1) Direktive 89/391/EGS)
Rok za prenos: 06.07.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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 spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih
poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi podro nih direktiv
EVA: 2005-2611-0109 (ID: PRAV7120)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav lanic Evropske unije za opravljanje reguliranih
RPS podlaga
poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
DIREKTIVA SVETA 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem
31993L0016
priznavanju diplom, spri eval in drugih dokazil o formalni izobrazbi
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in dokazilih za odlo anje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in
vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja
EVA: 2005-2611-0112 (ID: PRAV7125)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - delovno besedilo, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku prijave in odjave dela tujcev
EVA: 2005-2611-0113 (ID: PRAV7126)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - delovno besedilo, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Pravilnik o ugotavljanju kapitalske povezanosti poslovnega sodelovanja oziroma prenosa tehnologije in o dolo itvi števila tujih napotenih
delavcev na dodatno izobraževanje
EVA: 2005-2611-0114 (ID: PRAV7127)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - delovno besedilo, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

23.11.2005

10.12.2005

10.12.2005

10.12.2005

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

10.

+

11.

+

12.

+

13.

+

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

Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalno zaposlitvenih programov - javna dela
EVA: 2005-2611-0047 (ID: PRAV6749)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Pravilnik o sestavi in na inu dela komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
EVA: 2005-2611-0032 (ID: PRAV6742)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Navodilo o postopkih za posvojitev otrok
EVA: 2005-2611-0026 (ID: NAVO757)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
EVA: 2005-2611-0115 (ID: PRAV7128)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

30.12.2005

14.01.2006

14.01.2006

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

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

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
EVA: 2005-2611-0110 (ID: DRUG2373)
(Zadnji status: Ni podatka, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Pravilnik o podrobnejši vsebini in na inu vodenja evidenc s podro ja vzajemnega priznavanja kvalifikacij
RPS podlaga
državljanom držav lanic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji
Pravilnik o pla ilu storitev podpornega zaposlovanja
EVA: 2005-2611-0118 (ID: PRAV7130)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Pravilnik za ureditev dopisa in obro nega pla ila neupravi eno prejete denarne socialne pomo i
EVA: 2005-2611-0017 (ID: PRAV6733)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o socialnem varstvu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehni nih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših
oseb, pomo i na domu in socialnega servisa
EVA: 2005-2611-0022 (ID: PRAV6738)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

22.01.2006

22.01.2006

23.01.2006

Zakon o socialnem varstvu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

18.

+

19.

+

20.

+

21.

+

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 tehni nih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter
zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve
EVA: 2005-2611-0023 (ID: PRAV6739)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o socialnem varstvu
Pravilnik o tehni nih pogojih za izvajanje dejavnosti centrov za socialno delo
EVA: 2005-2611-0020 (ID: PRAV6736)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o socialnem varstvu
Pravilnik o tehni nih pogojih za izvajanje storitev v zavodih za usposabljanje
EVA: 2005-2611-0021 (ID: PRAV6737)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o socialnem varstvu
Pravilnik o registru istospolnih partnerskih skupnosti
EVA: 2005-2611-0119 (ID: PRAV7131)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - delovno besedilo, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

23.01.2006

23.01.2006

23.01.2006

18.02.2006

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

22.

+

23.

+

24.

+

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

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
EVA: 2005-2611-0082 (ID: PRAV6848)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 17.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Pravilnik o seznamu telesnih okvar
EVA: 2005-2611-0073 (ID: PRAV6847)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 17.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (pravilnik o študentskem delu)
EVA: 2005-2611-0048 (ID: PRAV6750)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

14.07.2006

14.07.2006

22.12.2006

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
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

Zakon o izvrševanju prora una Republike Slovenije za leti 2006 in 2007
EVA: 2005-1611-0089 (ID: ZAKO4304)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005)
Sprejetje
tega predpisa
je obvezno.Zakona o davku na dodano vrednost
Zakon
o spremembah
in dopolnitvah
EVA: 2005-1611-0155 (ID: ZAKO4532)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
ŠESTA DIREKTIVA SVETA z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav lanic o prometnih davkih
31977L0388
Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS)
Rok za prenos: 31.12.2007
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na izpla ane pla e
EVA: 2005-1611-0156 (ID: ZAKO4533)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
EVA: 2005-1611-0080 (ID: ZAKO4305)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 20. 2. 2006. V sklopu revizije DPV je bil bila dne 19. 9. 2005 spremenjena vrsta
postopka v NUJNI. Prva sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo
predlagatelja
z dne 12. 9. 2005. )
Sprejetje tega predpisa je
obvezno. (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance
Regulation
32004R0785
requirements for air carriers and aircraft operators

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Nujni

20.09.2005

29.09.2005

15.10.2005

Skrajšani

17.05.2005

26.05.2005

15.10.2005

Nujni

20.09.2005

29.09.2005

15.10.2005

Nujni

11.10.2005

20.10.2005

10.11.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

+

6.

+

7.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dav nem postopku
EVA: 2005-1611-0086 (ID: ZAKO4316)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005. V okviru revizije DPV dne 19. 9. 2005 postopek spremnejen v NUJNEGA.)
Sprejetje tega predpisa ni
obvezno.
Direktiva
Sveta 2004/106/ES z dne 16. novembra 2004 o spremembah Direktive 77/799/EGS o medsebojni
32004L0106
pomo i pristojnih organov držav lanic na podro ju neposrednega obdav evanja, nekaterih trošarin in
obdav evanja zavarovalnih premij in Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o
skladiš enju, gibanju in nadzoru takih proizvodov
Rok za prenos: 29.06.2005
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
EVA: 2005-1611-0085 (ID: ZAKO4315)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005. V sklopu revizije DPV je dne 19. 9. 2005 spremenjena tudi vrsta postopka v SKRAJŠANI.)
Sprejetje tega predpisa ni
obvezno.
Direktiva
Sveta 2005/19/ES z dne 17. februarja 2005 o spremembah Direktive 90/434/EGS o skupnem
32005L0019
sistemu obdav itve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz razli nih
držav lanic
Rok za prenos: 01.01.2006, 01.01.2007
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
EVA: 2005-1611-0084 (ID: ZAKO4314)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005. V sklopu revizije DPV je bila dne 19. 9. 2005 spremenjena vsrta postopka v SKRAJŠANI.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Nujni

15.11.2005

24.11.2005

15.12.2005

Skrajšani

20.09.2005

29.09.2005

15.12.2005

Skrajšani

20.09.2005

29.09.2005

15.12.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

8.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

9.

+

10.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih
EVA: 2002-1611-0106 (ID: ZAKO3494)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9. 2005. Obrazložitev: sprememba (zakona) ni potrebna.
Zakon o javnih skladih ni predvidel finan nega vira za zagotavljanje sredstev za delo javnih skladov. V primeru javnih finan nih in
nepremi ninskih skladov lahko le-ti iz prihodkov od upravljanja namenskega premoženja ter drugih prejemkov iz dejavnosti sklada
zagotavljajo sredstva za delo. Predlog sprememb zakona bo uvedel tudi druge ukrepe s podro ja u inkovitega gospodarjenja s sredstvi
(npr. neobvezno lanstvo v KDD) v poslovanju javnih skladov ter uskladil terminologijo z veljavnimi zakoni s podro ja javnih financ,
ra unovodstva in pla ilnega prometa
Predlaga se v PDV za leto 2004.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev
EVA: 2005-1611-0015 (ID: ZAKO4258)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na podlagi elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je
obvezno.
Directive
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus
32003L0071
to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive
2001/34/EC (Text with EEA relevance)
Rok za prenos: 01.07.2005
Zakon o množi nem vrednotenju nepremi nin
EVA: 2005-1611-0083 (ID: ZAKO4312)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 13.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 20. 2. 2006. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA
PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

19.07.2005

28.07.2005

15.12.2005

Redni

04.10.2005

13.10.2005

05.03.2006

Redni

04.10.2005

13.10.2005

05.03.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

11.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

12.

+

13.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah
EVA: 2002-1611-0120 (ID: ZAKO3509)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 22.11.2002)
(Opomba: Druga sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z
dne 6. 9. 2005. Stari rok prve obravnave na vladi je bil 28. 7. 2005.
Spremembe ZJF, ki jih bo vlada pripravila v letu 2003, bodo zadevale predvsem prilagajanje rešitev potrebam po u inkovitem rpanju
evropskih sredstev. Prav tako bo zakon vpeljal dopolnitve na razli nih podro jih, ki so potrebne za nadgradnjo sistema upravljanja z
javnofin nimi izdatki.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
DIREKTIVA KOMISIJE z dne 24. julija 1985 o spremembah Direktive 80/723/EGS o preglednosti finan nih
31985L0413
odnosov med državami lanicami in javnimi podjetji (85/413/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
EVA: 2005-1611-0087 (ID: ZAKO4323)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 20. 3. 2006. Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in
na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o finan nih konglomeratih
EVA: 2004-1611-0004 (ID: ZAKO3847)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 25.04.2005)
(Opomba: Tretja sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 20. 3. 2005. Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI
DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005. Stari rok prve obravnave na vladi je bil 12. 5. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
DIREKTIVA 2002/87/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2002 o
32002L0087
dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finan nem konglomeratu, ki
spreminja Direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter
Direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Rok za prenos: 11.08.2004

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006

Redni

01.11.2005

10.11.2005

01.04.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

20.04.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

14.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

15.

+

16.

+

17.

+

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

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic - fizi ne osebe pri lastninjenju Zavarovalnice Triglav
EVA: 2005-1611-0018 (ID: ZAKO4261)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005.
Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o javnem naro anju
EVA: 2005-1611-0077 (ID: ZAKO4298)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005)
Sprejetje tega predpisa je
obvezno.
Directive
2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of
32004L0018
procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts
Rok za prenos: 31.01.2006
Zakon o javnem naro anju na vodnem, energetskem, transportnem podro ju in podro ju poštnih storitev
EVA: 2005-1611-0078 (ID: ZAKO4299)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005)
Sprejetje tega predpisa je
obvezno.
Directive
2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the
32004L0017
procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Rok za prenos: 31.01.2006
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ra unskem sodiš u
EVA: 2005-1611-0091 (ID: ZAKO4326)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 6.
9.
2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

22.11.2005

01.12.2005

20.04.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

25.04.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

25.04.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

25.04.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

18.

+

19.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu
EVA: 2004-1611-0151 (ID: ZAKO4143)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 22.07.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 4. 2005. Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in
na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 12. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
DIREKTIVA SVETA 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in
31992L0049
o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (Tretja
direktiva o premoženjskem zavarovanju)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA 2002/83/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. novembra 2002 o
32002L0083
življenjskem zavarovanju
Rok za prenos: 17.11.2002, 20.09.2003, 19.06.2004
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta
32005L0001
73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES,
2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za
finan ne storitve (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 13.05.2005
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ra unovodstvu
EVA: 2004-1611-0012 (ID: ZAKO3854)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 10.12.2003)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka MF z dne 12.
9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

29.11.2005

08.12.2005

30.04.2006

Redni

10.01.2006

19.01.2006

10.06.2006

Spremembe zakona bodo predvsem uskladile rešitve bilanc stanja in premoženjske bilance države z ZJF, upoštevaje ugotovitve iz
revizijskih poro il Ra unskega sodiš a)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

20.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ban ništvu
EVA: 2005-1611-0079 (ID: ZAKO4300)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005. Po navodilu odstranil zaznamek o harmonizacij.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

17.01.2006

26.01.2006

15.06.2006

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti vlade

Št.

1.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Uredba o dolo itvi višine deleža, ki pripada državnemu prora unu za pokrivanje stroškov Dav ne uprave Republike Slovenije v letu 2005
iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev za samoupravne lokalne skupnosti
EVA: 2005-1611-0026 (ID: URED3685)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 01.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.
Naslov se spremeni iz Uredba o dolo itvi višine deleža, ki pripada državnemu prora unu za pokrivanje stroškov Dav ne uprave
Republike Slovenije iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev za samoupravne lokalne skupnosti, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Uredba o dolo itvi višine deleža,
ki pripada državnemu prora unu za pokrivanje stroškov Dav ne uprave Republike Slovenije iz naslova pobiranja davkov in drugih
obveznih dajatev. Naslov se popravi v Uredba o dolo itvi višine deleža, ki pripada državnemu prora unu za pokrivanje stroškov
Dav ne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev. Naslov Uredba o dolo itvi
višine deleža, ki pripada državnemu prora unu za pokrivanje stroškov Dav ne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova
pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev se spremi v Uredba o dolo itvi višine deleža, ki pripada državnemu prora unu za
pokrivanje stroškov Dav ne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev za
samoupravne lokalne skupnosti)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Uredba o sejninah in povra ilih stroškov v javnih skladih in javnih agencijah
EVA: 2004-1611-0019 (ID: URED3123)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - seja vlade, datum: 21.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.09.2005

29.09.2005

29.09.2005

20.12.2005
12.07.2005

29.12.2005

30.12.2005

Naslov Uredba o sejninah in drugih stroških v javnih agencijah se spremeni v Uredba o sejninah in povra ilih stroškov v javnih
zavodih, skladih in agencijah. Po navodilu ga. Rebrica se naslov ponovno spremeni iz Uredba o sejninah in povra ilih stroškov v
javnih zavodih, skladih in agencijah v Uredba o sejninah in povra ilih stroškov v javnih skladih in javnih agencijah.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih agencijah
RPS podlaga
Zakon o javnih skladih

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

3.

+

4.

+

5.

+

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

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finan nim premoženjem države in ob in
EVA: 2005-1611-0047 (ID: URED3711)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 01.02.2006. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA
PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih financah
Uredba o upravljanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem države in ob in
EVA: 2005-1611-0048 (ID: URED3712)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 1. 2006. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA
PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih financah
Uredba o spremembi uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naro ila investicijskega zna aja
EVA: 2005-1611-0044 (ID: URED3708)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 31.12.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 01.02.2006. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA
PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

11.04.2006

20.04.2006

25.04.2006

11.04.2006

20.04.2006

25.04.2006

25.04.2006

04.05.2006

05.05.2006

Zakon o javnih financah
Zakon o javnih naro ilih

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

2.

+

3.

+

4.

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Pravilnik o vpogledu v dav ne evidence
EVA: 2005-1611-0066 (ID: PRAV6645)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - poslan Uradnemu listu, datum: 14.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005. Prejšnji skrajni datum sprejema je bil 8. 9. 2005.

22.10.2005
01.09.2005

Naslov se spremeni iz Pravilnik o vpogledu v dav ne evidence v Pravilnik o na inu in postopku vpogleda v dav ne evidence. Naslov
se ponovno spremeni in sicer v prvotni naslov: Pravilnik o vpogledu v dav ne evidence.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Pravilnik o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in ob inskih prora unov ter
ožjih delov ob in, ki so pravne osebe
EVA: 2005-1611-0151 (ID: PRAV7112)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih financah
Pravilnik o obrazcu dav nega obra una - davek od dohodkov pravnih oseb
EVA: 2005-1611-0058 (ID: PRAV6637)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav nem postopku
Pravilnik o obrazcu dav nega obra una za akontacijo dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
EVA: 2005-1611-0056 (ID: PRAV6635)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Skrajni rok
za . veljav.

22.10.2005

DURS

21.11.2005

DURS

22.11.2005

Zakon o dav nem postopku

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

+

6.

+

7.

+

8.

+

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

Pravilnik o obrazcu skupinskega dav nega obra una pri obdav evanju v skupini
EVA: 2005-1611-0060 (ID: PRAV6639)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav nem postopku
Pravilnik o obrazcu za priglasitev dav ne obravnave, ki se lahko upošteva pri prenehanju opravljanja dejavnosti
EVA: 2005-1611-0057 (ID: PRAV6636)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav nem postopku
Pravilnik o podatkih iz dokumentacije o oblikovanju transfernih cen, ki jih mora dav ni zavezanec predlagati ob predložitvi dav nega
obra una
EVA: 2005-1611-0061 (ID: PRAV6640)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav nem postopku
Pravilnik o vrsti, obliki in na inu avtomati nega dajanja podatkov
EVA: 2005-1611-0059 (ID: PRAV6638)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

DURS

22.11.2005

DURS

22.11.2005

DURS

22.11.2005

DURS

22.11.2005

Zakon o dav nem postopku

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

9.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

10.

+

11.

+

12.

+

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

Pravilnik o prirejanju iger na sre o preko interneta
EVA: 2003-1611-0016 (ID: PRAV4612)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 30.05.2003)
(Opomba: Tretja sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 9. 12. 2005. Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI
DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31.12.2005.
Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005.
Predlaga se v PDV za leto 2004.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o igrah na sre o
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje hujše gospodarske škode
EVA: 2005-1611-0055 (ID: PRAV6634)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - usklajevanje SVZ, datum: 09.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav nem postopku
Pravilnik o na inu poveritve opravljanja nalog dav ne izvršbe, ki jih dav na oprava poveri zunanjim izvajalcem
EVA: 2005-1611-0062 (ID: PRAV6641)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 09.03.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prirejanju posebnih iger na sre o v igralnih salonih
EVA: 2004-1611-0033 (ID: PRAV5414)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 11.12.2003)
(Opomba: Tretja sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 22. 1. 2006. Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI
DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9. 2005. Stari skrajni rok za etka veljavnosti je bil 30. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

UNPI

22.12.2005

DURS

23.12.2005

DURS, MP

23.12.2005

UNPI

31.12.2005

Zakon o igrah na sre o

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za finance
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

13.

+

14.

+

15.

+

16.

+

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

Pravilnik o dav nih pooblastilih
EVA: 2005-1611-0063 (ID: PRAV6642)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju v Dav ni upravi Republike Slovenije.
EVA: 2005-1611-0068 (ID: PRAV6647)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 05.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Pravilnik o ravnanju s podatki o kršitvah dav nih predpisov
EVA: 2005-1611-0065 (ID: PRAV6644)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o dav ni službi
Pravilnik o na inu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finan nega premoženja
EVA: 2005-1611-0075 (ID: PRAV6657)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 12. 9.
2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

DURS

20.01.2006

DURS

20.01.2006

DURS

20.01.2006

23.01.2006

Zakon o javnih financah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za gospodarstvo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

*

2.

+

3.

+

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

Zakon o gospodarskih zbornicah
EVA: 2005-2111-0038 (ID: ZAKO4251)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba naziva predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005. Stari
naziv se je glasil: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli cen
EVA: 2005-2111-0109 (ID: ZAKO4524)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev v DPV in sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na podlagi
obvestila predlagatelja z dne 25. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini
EVA: 2005-2111-0020 (ID: ZAKO4250)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na podlagi obvestila predlagatelja z
dne 25. 8. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Redni

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

02.08.2005

11.08.2005

31.12.2005

27.09.2005

06.10.2005

28.02.2006

04.10.2005

13.10.2005

05.03.2006

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Sprememba zakona bo pripravljena le v primeru, da bo tako zahtevala odlo ba Ustavnega sodiš a Republike Slovenije)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za gospodarstvo
Podzakonski akti vlade

Št.

1.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Uredba o pravici do prednostnih priklju kov
EVA: 2005-2111-0035 (ID: PRAV5905)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 09.08.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
15. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 7. 2005.
Podzakonski akt je bil na rtovan kot pravilnik, vendar je bil spremenjen v uredbo s spremembo 97. lena predloga zakona. Naslov
Uredba o pravici do prednostnih fiksnih telefonskih priklju kov se spremeni v Uredba o pravici do prednostnih priklju kov.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah
Uredba o ukrepih za kon ne uporabnike-invalide
EVA: 2005-2111-0033 (ID: PRAV5899)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
15. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 7. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

18.10.2005

27.10.2005

31.10.2005

15.11.2005

24.11.2005

30.11.2005

Podzakonski akt je bil ob prvem vnosu na rtovan kot pravilnik, vendar je bil s spremembo 11. lena predloga zakona spremenjen v
uredbo. Naslov Uredba o zagotovitvi enakovrednega dostopa in uporabe javnih telefonskih storitev se spremeni v Uredba o ukrepih za
kon ne uporabnike-invalide)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah
Direktiva 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah
32002L0022
uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih
storitvah)
Rok za prenos: 01.05.2004

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za gospodarstvo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Pravilnik o objektih in njihovi raz lenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajo ih zmogljivosti
EVA: 2005-2111-0009 (ID: PRAV5967)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 15. 9.
2005.
Naslov Pravilnik o objektih in njihovi raz lenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajo i zmogljivosti glede na
stopnjo zahtevnosti njihove gradnje oziroma vzdrževanja se spremeni v Pravilnik o objektih in njihovi raz lenitvi v okviru javnih
komunikacijskih omrežij in pripadajo ih zmogljivosti.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah
Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
EVA: 2005-2111-0028 (ID: PRAV6488)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 17.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 15. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.11.2005

23.03.2006

Zakon o elektronskih komunikacijah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za javno upravo
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

+

2.

+

3.

+

4.

#

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

Uredba o kriterijih za dolo itev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
EVA: 2005-3111-0012 (ID: URED3692)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o sistemu pla v javnem sektorju - uradno pre iš eno besedilo
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
EVA: 2005-3111-0011 (ID: URED3691)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o sistemu pla v javnem sektorju - uradno pre iš eno besedilo
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pla ah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
EVA: 2005-3111-0014 (ID: URED3694)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o sistemu pla v javnem sektorju
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v pla ne razrede
EVA: 2005-3111-0013 (ID: URED3693)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE – obravnava na seji vlade . konec postopka (ne da bi bil predpis sprejet, datum:
22.09.2005)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja na seji vlade RS dne 22. 9. 2005)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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 Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja
EVA: 2005-2311-0029 (ID: ZAKO4372)
(Opomba: Konec postopka ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev:Ustrezna poglavja, ki zadevajo zlasti postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike, bomo vklju ili v spremembe in
dopolnitve Zakona o kmetijstvu)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu
EVA: 2005-2311-0028 (ID: ZAKO4371)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 02.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o sladkovodnem ribištvu
EVA: 2003-2311-0057 (ID: ZAKO3600)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 20.02.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 1. 3. 2006.
Obstoje i zakon izhaja iz leta 1976. V tem asu je prišlo do številnih sistemskih sprememb, sprememb na podro ju okoljske
zakonodaje ind., potrebno zakon posodobiti.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljiš in gozdov Republike Slovenije
EVA: 2003-2311-0016 (ID: ZAKO3544)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 09.01.2003)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiš ih
EVA: 2005-2311-0030 (ID: ZAKO4373)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 17.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Nujni

05.09.2005

14.09.2005

30.09.2005

Nujni

11.10.2005

20.10.2005

10.11.2005

Redni

22.11.2005

01.12.2005

20.04.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

25.04.2006

Redni

29.11.2005

08.12.2005

30.04.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Predvid.
postopek
obravnave

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva
EVA: 2005-2311-0031 (ID: URED3738)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA snw 19. 9. 2005 zaradi podvojenega vnosa. Predpis je bil
sprejet pod EVA: 2004-2311-0275)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
31999R2792

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.06.2005

29.06.2005

30.06.2005

Zakon o kmetijstvu
UREDBA SVETA (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o dolo itvi podrobnih pravil in sporazumov
glede strukturne pomo i Skupnosti v ribiškem sektorju
UREDBA SVETA (ES) št. 2369/2002

32002R2369

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov
EVA: 2005-2311-0192 (ID: PRAV7026)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 31.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
(Aktivnosti vlade, neposredno vezane na sprejem predpisa: Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega
varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov se je preimenoval v Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov za
namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
31992L0090
31992L0105

31993L0050

32005L0017

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.10.2005

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno pre iš eno besedilo)
DIREKTIVA KOMISIJE 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov
rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o dolo anju stopnje standardizacije za
rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeš anje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih
predmetov znotraj Skupnosti, in dolo anju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter
pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o dolo itvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v
delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladiš a ali distribucijski centri na
pridelovalnih obmo jih teh rastlin se navedejo v uradnem registru
Rok za prenos: 01.05.2004
Direktiva Komisije 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih dolo b Direktive 92/105/EGS
glede rastlinskih potnih listov
Rok za prenos: 14.05.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

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

Št.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
EVA: 2005-2311-0079 (ID: PRAV6802)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - usklajevanje SVZ, datum: 02.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.10.2005

naslov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte se spremeni v
Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
DIREKTIVA SVETA z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (68/193/EGS)
31968L0193
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 22. marca 1971 o spremembi Direktive z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za
31971L0140
vegetativno razmnoževanje trte (71/140/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 9. decembra 1974 o spremembi Direktive Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za
31974L0648
vegetativno razmnoževanje trte (74/648/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
PRVA DIREKTIVA KOMISIJE 77/629/EGS z dne 28. septembra 1977 o spremembi prilog k Direktivi Sveta
31977L0629
68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (77/629/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 19. decembra 1977 o spremembah Direktiv 66/400/EGS, 66/401/EGS,
31978L0055
66/402/EGS, 68/193/EGS, 69/208/EGS, 70/458/EGS in 70/457/EGS o trženju semena pese, semena krmnih
rastlin, semena žit, materiala za vegetativno razmnoževanje trte, semena oljnic in predivnic, zelenjadnic ter o
skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin (78/55/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 25. julija 1978 o spremembi direktiv 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS,
31978L0692
66/403/EGS, 68/193/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS o trženju semena pese, semena krmnih rastlin, semena
žit , semenskega krompirja, materiala za vegetativno razmnoževanje trte, semena oljnic in predivnic ter semena
zelenjadnic (78/692/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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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

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

DIREKTIVA KOMISIJE z dne 6. maja 1982 o spremembi Direktive Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za
vegetativno razmnoževanje trte (82/331/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 22. aprila 1986 o spremembi nekaterih direktiv o trženju semen in rastlin zaradi
31986L0155
pridružitve Španije in Portugalske (86/155/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA z dne 13. junija 1988 o spremembi nekaterih direktiv o trženju semen in
31988L0332
razmnoževalnega materiala, s imer se dolo i pravila za uporabo dolo b v zvezi s semeni in razmnoževalnim
materialom, ki izpolnjujejo manj stroge zahteve (88/332/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA SVETA 2002/11/ES z dne 14. februarja 2002 o spremembi Direktive 68/193/EGS o trženju
32002L0011
materiala za vegetativno razmnoževanje trte in o razveljavitvi Direktive 74/649/EGS
Rok za prenos: 01.05.2004
Direktiva Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o
32005L0043
trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
Rok za prenos: 31.07.2006
Pravilnik o pogojih in na inu opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin
EVA: 2004-2311-0063 (ID: PRAV5499)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 19.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 6. 2006.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

31982L0331

3.

+

4.

+

RPS podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu
EVA: 2004-2311-0065 (ID: PRAV5501)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 19.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 6. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

21.11.2005

21.11.2005

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18

35

Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

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

Št.

5.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz zdravstvenega varstva rastlin
EVA: 2004-2311-0066 (ID: PRAV5502)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 6. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

21.11.2005

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za kulturo
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

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
EVA: 2005-3511-0001 (ID: ZAKO4284)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 04.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na podlagi informacije predlagatelja z
dne 5. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o obveznem izvodu
EVA: 2003-3511-0003 (ID: ZAKO3606)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 20.02.2003)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na podlagi informacije predlagatelja z
dne 5. 9. 2005. Stari skrajni rok sprejema je bil 31.12.2005
Sprejetje zakona je nujno, ker je potrebno zmanjšati število obveznih izvodov publikacij s strani zavezancev in ker je potrebno v
obvezni izvod za potrebe hranjenja kulturne dediš ine vklju iti elektronske publikacije, zlasti na internetu. Prvotni naslov Zakon o
obveznem izvodu publikacij se je spremenil.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih
EVA: 2005-3511-0009 (ID: ZAKO4285)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na podlagi informacije predlagatelja z
dne 5. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o varstvu kulturne dediš ine
EVA: 2004-3511-0014 (ID: ZAKO4144)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - prva obravnava - obravnava na odboru, datum: 27.07.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 1. 5. 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

04.10.2005
29.03.2005

13.10.2005

05.03.2006

Redni

22.11.2005

01.12.2005

20.04.2006

20.12.2005

29.12.2005

20.05.2006

03.01.2006
27.07.2004

12.01.2006

01.06.2006

Redni

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za kulturo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

5.

6.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Zakon o filmu
EVA: 2004-3511-0010 (ID: ZAKO3608)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 20.02.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

17.01.2006

26.01.2006

20.06.2006

17.01.2006

26.01.2006

20.06.2006

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

Sistemska ureditev filmskega podro ja)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije
EVA: 2005-3511-0008 (ID: ZAKO4290)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 26.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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 samozaposlenih v kulturi
EVA: 2005-3511-0003 (ID: URED3770)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 15.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za kulturo
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

2.

+

3.

+

4.

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Uredba o pogojih in na inu hrambe arhivskega gradiva v digitalni obliki
EVA: 2004-3511-0026 (ID: URED3462)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 22.07.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Uredba o pogojih in na inu hrambe dokumentarnega gradiva v fizi ni obliki
EVA: 2004-3511-0025 (ID: URED3463)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 22.07.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Uredba o pogojih in na inu zanesljive pretvorbe v digitalno obliko za dolgoro no hrambo
EVA: 2005-3511-0006 (ID: URED3771)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 15.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005 - preložitev priprave predpisa v leto 2006.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

01.02.2006

17.01.2006

26.01.2006

01.02.2006

17.01.2006

26.01.2006

01.02.2006

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za kulturo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

+

2.

+

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

Pravilnik o bibliotekarskem izpitu
EVA: 2004-3511-0022 (ID: PRAV6086)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 22.07.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 5. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o knjižni arstvu
Pravilnik o merjenju uspešnosti splošnih knjižnic
EVA: 2004-3511-0024 (ID: PRAV6085)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 22.07.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
19. 9. 2005 - prenos priprave predpisa v leto 2006. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 5. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.02.2006

22.02.2006

Zakon o knjižni arstvu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za notranje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

+

2.

+

3.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
EVA: 2005-1711-0053 (ID: ZAKO4530)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - predlog besedila, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih
EVA: 2004-1711-0104 (ID: ZAKO4113)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - prva obravnava - obravnava na odboru, datum: 26.07.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
1. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 11. 2005.
Z dopolnitvami zakona se bo vzpostavilo inšpekcijsko nadzorstvo, dopolnilo postopek varnostnega preverjanja, uredilo izdajo potrdil
za dostop do tujih tajnih podatkov in dolo be zakona uskladilo z dolo bami Zakona o prekrških.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
32001D0264
SKLEP SVETA z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2001/264/ES)
SKLEP KOMISIJE z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega Poslovnika (notificiran pod dokumentno
32001D0844
številko K (2001) 3031) (2001/844/ES, ESPJ, Euratom)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu
EVA: 2005-1711-0052 (ID: ZAKO4526)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - predlog besedila, datum: 13.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
DIREKTIVA SVETA 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil
32003L0009
Rok za prenos: 06.02.2005
UREDBA SVETA (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za
32003R0343
dolo itev države lanice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav lanic vloži državljan
tretje države
Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih za priznanje statusa begunca ali
32004L0083
osebe, ki iz druga nih razlogov potrebuje mednarodno zaš ito, državljanom tretjih držav ali osebam brez
državljanstva ter o vsebini take zaš ite
Rok za prenos: 10.10.2006
52005XG0303(01)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Nujni

01.11.2005

10.11.2005

30.11.2005

27.09.2005
26.07.2005

06.10.2005

28.02.2006

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006

Skrajšani

Haški program: krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za notranje zadeve
Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja
EVA: 2004-1711-0034 (ID: URED3216)
(Opomba: Konec postopka ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9. 2005.
Obširna obrazložitev v dopisu MNZ GSV opr.št. 11-13-004-44/2005/ z dne 1. 9. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

2.

#

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

20.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

Zakon o zasebnem varovanju

Uredba o policijski uniformi
EVA: 2004-1711-0078 (ID: URED3282)
(Opomba: Postopek ustavljen na zahtevo predlagatelja z dne 23. 9. 2005.)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št

1.

Status in
datum
objave v
Ur.
l. RS
#

7.

#

8.

#

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav

Pravilnik o varovanju podatkov policije
EVA: 2004-1711-0052 (ID: PRAV5578)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9. 2005.
Obrazložitrev: Predviden je sprejem Pravilnika o varovanju tajnih in drugih podatkov v Ministrstvu za notranje zadeve (EVA: 2004 1711-0062), v katerem bo urejeno podro je, ki naj bi ga urejal Pravilnik o varovanju podatkov policije.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno

22.07.2005

Pravilnik o vodenju registra društev, podružnic tujih društev in evidenc društev v javnem interesu
EVA: 2004-1711-0037 (ID: PRAV5561)
(Opomba: Postopek sprejemanja predpisa ustavljen na zahtevo predlagatelja z dne 23. 9. 2005.)
Pravilnik o spremembah pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
EVA: 2005-1711-0008 (ID: PRAV6461)
(Opomba: Postopek sprejemanja predpisa ustavljen na zahtevo predlagatelja z dne 23. 9. 2005.)

30.11.2005
31.12.2005
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za notranje zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

2.

3.

4.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Pravilnik o postopku premestitve oseb z za asno zaš ito
EVA: 2005-1711-0051 (ID: PRAV7114)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 01.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisav DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9. 2005.
Sprejem pravilnika je potreben zaradi prenosa dolo b priloge I direktive 32001L0055.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o za asni zaš iti razseljenih oseb
DIREKTIVA SVETA 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev za asne zaš ite v
32001L0055
primeru množi nega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države
lanice pri sprejemanju takšnih oseb
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi v organizmu
EVA: 2004-1711-0117 (ID: PRAV6318)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - predlog besedila, datum: 30.11.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.
Pravilnik je potrebno sprejeti na podlagi 132/10 lena Zakona o varnosti cestnega prometa.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti cestnega prometa
Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
EVA: 2005-1711-0019 (ID: PRAV6544)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 12.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

30.10.2005

31.12.2005

31.12.2005

Pravilnik je potrebno sprejeti na podlagi 126/8 lena Zakona o varnosti cestnega prometa.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti cestnega prometa

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za notranje zadeve
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

5.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa
EVA: 2005-1711-0018 (ID: PRAV6543)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 08.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

31.12.2005

Pravilnik je potrebno sprejeti na podlagi 122/2 lena Zakona o varnosti cestnega prometa.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti cestnega prometa

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za obrambo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
EVA: 2005-1911-0001 (ID: RESO40)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - predlog besedila, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

29.11.2005

08.12.2005

30.04.2006

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

01.11.2005

10.11.2005

15.11.2005

Za prihodnje obdobje je treba dolo iti v DZ strategijo zagotavljanja nacionalne varnosti, saj je resolucija o zagotavljanju nacionalne
varnosti RS iz 2001, v pretežni meri uresni ena.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Uredba o nalogah in delu Nacionalnega centra za krizno upravljanje
EVA: 2004-1911-0007 (ID: URED3184)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 27.11.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
2. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 15. 6. 2005.
84. len zakona o obrambi.
Uredba o nalogah in delu NCKU je bila izdelana v osnutku, zaradi nedore enih temeljnih izhodiš za urejanje kriznega upravljanja,
predpisa ni bilo mogo e zaklju iti in je vklju en v program dela Ministrstva za obrambo v letu 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o obrambi

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

1.

#

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremi nin, državne meje in prostorskih enot
EVA: 2004-2511-0276 (ID: ZAKO4189)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na temelju naslednjega sporo ila predlagatelja z dne 5. 9.
2005:
"Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremi nin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) je
bil posredovan v obravnavo Vlado RS v juliju, kot je bilo napovedano v programu dela Ministrstva za okolje in prostor. Gradivo je v
strokovnih krogih usklajeno (Inženirska zbornica - Mati na sekcija za geodezijo, Gospodarsko interesno združenje za geodezijo,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, Zveza geodetov Slovenije), tudi medresorsko usklajeno ter
predstavljeno na koalicijskem usklajevanju. Obenem je gradivo predloga sprememb ZENDMPE usklajeno s predlogom Zakona o
množi nem vrednotenju nepremi nin (ZMVN - nosilec Ministrstvo za finance), ki je bil v istem asu pripravljen v isti delovni skupini
kot Predlog sprememb ZENDMPE. Oba predpisa tvorita celoto in sta podlaga za izvedbo množi nega vrednotenja nepremi nin.
Gradivo predloga sprememb ZENDMPE je bilo posredovano na Službo Vlade RS za zakonodajo in na Vladne odbore za obravnavo
konec julija. Vendar je bilo vmes podano mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo (z dne 22.7.) , da je zaradi obsega oziroma
števil nosti sprememb ustrezneje pose i po novem zakonu in ne po noveli (spremembah) obstoje ega zakona. Zato je bilo gradivo
umaknjeno iz obravnave na Vladnih odborih v juliju. Predlog zakona je bil posredovan tudi v koalicijsko usklajevanje.Gradivo bo
preoblikovano v obliko novega zakona in bo, skupaj s predlogom ZMVN posredovano v obravnavo Vladi RS 18.10.2005.")
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

17.05.2005

26.05.2005

13.10.2005

2.

#

21.06.2005

30.06.2005

17.11.2005

3.

+

Nacionalni stanovanjski program
EVA: 2005-2511-0104 (ID: RESO44)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Predlog (Nacionalnega stanovanjskega programa) je vklju en v Strategijo razvoja Slovenije.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski var evalni shemi
EVA: 2004-2511-0291 (ID: ZAKO4201)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 19.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

27.09.2005
31.05.2005

06.10.2005

01.03.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za okolje in prostor
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

4.

+

5.

+

6.

+

7.

+

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

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom
EVA: 2005-2511-0099 (ID: RESO42)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 28.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
(Aktivnosti vlade, neposredno vezane na sprejem predpisa: sprejem na Vladi RS -junij 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Nacionalni program sanacije plazov srednjega in velikega obsega
EVA: 2005-2511-0103 (ID: RESO43)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
EVA: 2005-2511-0107 (ID: ZAKO4392)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 27.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive
32004L0101
2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede
na projektne mehanizme iz Kjotskega protokolaBesedilo velja za EGP
Rok za prenos: 13.11.2005
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremi ninskem posredovanju
EVA: 2005-2511-0105 (ID: ZAKO4390)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
DIREKTIVA SVETA z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav lanic o samozaposlenih
31986L0653
trgovskih zastopnikih (86/653/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

04.10.2005

13.10.2005

05.03.2006

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006

25.10.2005

03.11.2005

25.03.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.
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8.

+

9.

+

10.

#

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

Predvid.
postopek
obravnave

Zakon o meteorološki dejavnosti
EVA: 2005-2511-0061 (ID: ZAKO4253)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ureditvi dolo enih vprašanj s podro ja urejanja prostora
EVA: 2005-2511-0108 (ID: ZAKO4394)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 20.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.
Naslov se popravi iz Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora v Zakon o ureditvi dolo enih vprašanj s podro ja
urejanja prostora)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o nepremi ninskih skladih
EVA: 2005-2511-0101 (ID: ZAKO4380)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Vprašanje nastanka javnih ali zasebnih skladov, ki bi pretežni del svojega premoženja tvorile nepremi ninenepremi ninskih skladov, je predmet razli nih pravnih predpisov katerih pretežna ve ina sodi na podro je Ministrstva za finance. Z
vidika spodbujanja ustanovitve tovrstnih skladov iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, je že v pripravi predlog zakona o
evidentiranju nepremi nin in zakona o urejanju dolo enih vprašanj iz podro ja urejanja prostora. Specialni predpis, ki bo posebej
uzakonjal nepremi ninske sklade je zato še preuranjen, ker je to materija ve zakonov.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

25.10.2005

03.11.2005

25.03.2006

06.12.2005

15.12.2005

10.05.2006

20.12.2005

29.12.2005

18.05.2006

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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1.

#

2.

#

3.

#

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

Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za pranje in kemi no iš enje tekstilij
EVA: 2005-2511-0018 (ID: URED3649)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: Vsebina bo vklju ena v predpis Uredba o emisiji organskih spojin iz naprav, ki uporabljajo organska topila in je v
evropskem delu vladnega programa.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Uredba o spremembi uredbe o varstvu vodonosnikov pred onesnaženjem s pesticidi
EVA: 2005-2511-0040 (ID: URED3666)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: Predlog vsebin, za katere je bilo predvideno, da jih bo vklju evala predlagana uredba, bodo združene v uredbi o
kemijskem stanju podzemnih voda.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o vodah
Uredba o varstvu gliv
EVA: 2005-2511-0045 (ID: URED3673)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: Trajnostna rab gliv se bo urejala na podlagi predpisov s podro ja gozdarstva, ko bo zakon o gozdovih ustrezno
noveliran. Sprememba uredbe iz drugih razlogov trenutno ni potrebna.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

21.06.2005

30.06.2005

30.06.2005

21.06.2005

30.06.2005

30.06.2005

28.06.2005

07.07.2005

13.07.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

4.

5.

6.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

#

+

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

Uredba o emisiji azbesta pri odvajanju odpadnih voda
EVA: 2005-2511-0204 (ID: URED3887)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: združitev z Uredbo o emisiji azbesta v zrak v Uredbo o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda
Vnos v DPV in vpis predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
DIREKTIVA SVETA z dne 19. marca 1987 o prepre evanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z
31987L0217
azbestom (87/217/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Uredba o odvzemu školjk iz narave
EVA: 2005-2511-0054 (ID: URED3677)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: mesresorsko usklajevanje.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)
Uredba o kemijskem stanju površinskih voda
EVA: 2005-2511-0042 (ID: URED3669)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem in doprava konca postopka za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA
in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

27.09.2005

06.10.2005

12.10.2005

11.10.2005

20.10.2005

25.10.2005

Konec postopka: Predpis nima še podlage v EU zakonodaji. Vir: dopis MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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+
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ter predpisi, ki nalagajo sprejetje tega predpisa in EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda
EVA: 2005-2511-0205 (ID: URED3888)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - delovno besedilo, datum: 04.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov in naziva predpisa (zaradi združitve z Uredbo o emisiji azbesta pri odvajanju odpadnih voda) ob
REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005. Stari naziv predpisa se je glasil: Uredba o
emisiji azbesta v zrak.
Vnos v DPV in vpis predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
DIREKTIVA SVETA z dne 19. marca 1987 o prepre evanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z
31987L0217
azbestom (87/217/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Uredba o emisiji halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki uporabljajo organska topila
EVA: 2005-2511-0031 (ID: URED3658)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 5. 9. 2005

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

18.10.2005

27.10.2005

31.10.2005

18.10.2005

27.10.2005

01.11.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
DIREKTIVA SVETA 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi
31999L0013
uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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+

10.

+

11.

+

12.

+

Naslov predpisa
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Uredba o državnem lokacijskem na rtu za vplivno obmo je plazu Strug nad vasjo Kose v Ob ini Kobarid
EVA: 2005-2511-0091 (ID: URED3766)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 01.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 22. 7. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o emisiji hrupa
EVA: 2005-2511-0022 (ID: URED3653)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Uredba o na inu uporabe zvo nih in drugih naprav, ki na shodih in drugih prireditvah povzro ajo hrup
EVA: 2005-2511-0021 (ID: URED3652)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih zbiranjih
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za vplivno obmo je plazu Šmihel v Mestni ob ini Nova Gorica
EVA: 2005-2511-0089 (ID: URED3764)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 20. 7. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

25.10.2005

03.11.2005

05.11.2005

25.10.2005

03.11.2005

05.11.2005

25.10.2005

03.11.2005

05.11.2005

08.11.2005

17.11.2005

20.11.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18

53

Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

13.

14.

15.

16.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

#

+

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

Uredba o državnem lokacijskem na rtu za vplivno obmo je plazu Gradiš e nad Prva ino v Mestni ob ini Nova Gorica
EVA: 2005-2511-0090 (ID: URED3765)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 22. 7. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za vplivno obmo je plazu Podmark v Ob ini Šempeter - Vrtojba
EVA: 2005-2511-0092 (ID: URED3767)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 9. 9. 2005
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o minimalnih tarifni pogojih za geodetske storitve
EVA: 2004-2511-0252 (ID: URED3481)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: Negativno mnenje Ministrstva za finance.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o graditvi objektov
Operativni program oskrbe s pitno vodo
EVA: 2005-2511-0029 (ID: STRA24)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

15.11.2005

24.11.2005

25.11.2005

15.11.2005

24.11.2005

30.11.2005

29.11.2005

08.12.2005

09.12.2005

06.12.2005

15.12.2005

15.12.2005

Zakon o varstvu okolja

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

17.

+

18.

+

19.

+

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

Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov
EVA: 2005-2511-0025 (ID: STRA21)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za daljnovod 2x400 kV Beri evo - Krško
EVA: 2005-2511-0080 (ID: URED3755)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 2. 12. 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o naravnem rezervatu na rastiš u rumenega sle a - Boštanj
EVA: 2005-2511-0060 (ID: URED3678)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.12.2005

15.12.2005

15.12.2005

13.12.2005

22.12.2005

25.12.2005

13.12.2005

22.12.2005

25.12.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

20.

21.

22.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Uredba o državnem lokacijskem na rtu za mednarodni mejni prehod Starod
EVA: 2005-2511-0079 (ID: URED3754)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 21. 10. 2005
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o spremembi in dopolnitvi državnega lokacijskega na rta za vzporedni plinovod M1/1 na odseku Kidri evo - Rogatec
EVA: 2005-2511-0085 (ID: URED3760)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 21. 10. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za AC na odseku Ponikve - Hrastje
EVA: 2005-2511-0071 (ID: URED3746)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 23. 12. 2005 - predlog za prenos priprave predpisa v leto 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18

56

Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

23.

24.

25.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Uredba o državnem lokacijskem na rtu za HC na odseku Jagodje - Lucija
EVA: 2005-2511-0070 (ID: URED3745)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 23. 12. 2005 - predlog za preložizev priprave predpisa v leto 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za kompresorsko postajo Ajdovš ina
EVA: 2005-2511-0083 (ID: URED3758)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 22. 7. 2005 - predlog za prenso priprave predpisa v leto 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za plinovod M1/1 Ceršak - Kidri evo
EVA: 2005-2511-0082 (ID: URED3757)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 11. 2005 - predlog za prenos priprave predpisa v leto 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

26.

27.

28.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Uredba o državnem lokacijskem na rtu za plinovod M2 TE Šoštanj
EVA: 2005-2511-0084 (ID: URED3759)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 23. 12. 2005 - predlog za preložitev prirpave predpisa v leto 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za vplivno obmo je plazu Slano Blato v ob ini Ajdovš ina
EVA: 2005-2511-0088 (ID: URED3763)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 23. 12. 2005 - predlog za preložitev priprave predpisa v leto 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za AC mednarodni mejni prehod Gruškovje - meja RH
EVA: 2005-2511-0074 (ID: URED3749)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 11. 2005 - predlog za prenos priprave akta v leto 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

17.01.2006

26.01.2006

30.01.2006

17.01.2006

26.01.2006

31.01.2006

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti vlade

Št.

29.

30.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Uredba o državnem lokacijskem na rtu za daljnovod 2x110 kV Murska Sobota - Ma kovci
EVA: 2005-2511-0081 (ID: URED3756)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 23. 9. 2005 - predlog za prenos priprave predpisa v leto 2006.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora
Uredba o državnem lokacijskem na rtu za oskrbni center na AC Slivnica - Pesnica
EVA: 2005-2511-0075 (ID: URED3750)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - predlog besedila, datum: 10.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 11. 2005 - predlog za prenos priprave predpisa v leto 2006.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

31.01.2006

17.01.2006

26.01.2006

31.01.2006

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o urejanju prostora

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Navodilo o usposabljanju cenilcev nepremi nin
EVA: 2004-2511-0238 (ID: NAVO713)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Vezano na spremembo zakona o spremembah zakona o nepremi ninskem posredovanju.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2005

Zakon o nepremi ninskem posredovanju

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

2.

3.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

#

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

Pravilnik o na inih prepre itve škode zaradi zavarovanih živalskih vrst
EVA: 2005-2511-0048 (ID: PRAV6515)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005
Obrazložitev: Podovojeni vnos - v je pod drugim nazivom objavljen PRAV6741.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o spremembi pravilnika o prepovedi plezanja v Kraškem robu
EVA: 2005-2511-0055 (ID: PRAV6529)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2005

22.07.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

4.

5.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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 emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem,
namenjenih za vgradnjo v necestne premi ne stroje
EVA: 2005-2511-0001 (ID: PRAV6415)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 01.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
DIREKTIVA 97/68/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 1997 o približevanju
31997L0068
zakonodaje držav lanic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim
zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo
Rok za prenos: 01.05.2004
Directive 2004/ 26/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Directive
32004L0026
97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of
gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile
machinery
Rok za prenos: 20.05.2005
Pravilnik o evidentiranju emisij toplogrednih plinov
EVA: 2005-2511-0023 (ID: PRAV6482)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 22.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

MOP

11.10.2005

21.11.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

6.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Pravilnik o spremembah pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
EVA: 2005-2511-0003 (ID: PRAV6416)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 04.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 27. 7. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

21.11.2005

RPS podlaga
32004L0012

7.

+

Zakon o varstvu okolja
Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive
94/62/EC on packaging and packaging waste - Statement by the Council, the Commission and the European
Parliament
Rok za prenos: 18.08.2005
Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproš anje gensko spremenjenih organizmov v okolje
EVA: 2002-2511-0170 (ID: PRAV4504)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.12.2002)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 8. 2005.

Skrajni rok
za . veljav.

MKGP, MZ

07.12.2005

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno pre iš eno besedilo)
Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically
31990L0220
modified organisms
DIREKTIVA 2001/18/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. marca 2001 o namernem
32001L0018
sproš anju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

8.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

9.

+

10.

+

11.

+

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

Pravilnik o vsebini prijave za dajanje GSO na trg
EVA: 2005-2511-0034 (ID: PRAV6493)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremi ninskih posrednikov
EVA: 2005-2511-0016 (ID: PRAV6457)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - predlog besedila, datum: 20.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Stanovanjski zakon
Pravilnik o podrobnejšem na inu dolo anja meje vodnega zemljiš a
EVA: 2005-2511-0036 (ID: PRAV6502)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o vodah
Pravilnik o gradnjah, ki bi lahko vplivale na vodni režim ali stanje voda in je zaradi tega treba pridobiti vodno soglasje
EVA: 2005-2511-0037 (ID: PRAV6504)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

07.12.2005

17.12.2005

30.12.2005

22.01.2006

Zakon o vodah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

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

Pravilnik o monitoringu emisije snovi v zrak iz naprav
EVA: 2005-2511-0020 (ID: PRAV6479)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
Pravilnik o na inu in pogojih izvajanja posegov in dejavnosti, ki so najmanj mote i za rastline in živali
EVA: 2005-2511-0049 (ID: PRAV6517)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je 30.09.2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o na inu in pogojih za organizacijsko, vsebinsko in teritorialno usklajenost naravovarstvenega nadzora
EVA: 2005-2511-0047 (ID: PRAV6514)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o ohranjanju narave (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
EVA: 2005-2511-0030 (ID: PRAV6487)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

22.01.2006

22.01.2006

22.01.2006

Zakon o vodah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

16.

17.

18.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
EVA: 2005-2511-0207 (ID: PRAV7057)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 05.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.
Vnos v DPV in vpis predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP SVEZ opr. št. 004-01-2/05 z dne 5. 7.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu okolja
DIREKTIVA SVETA z dne 19. marca 1987 o prepre evanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z
31987L0217
azbestom (87/217/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o pogojih za pridobitev pooblastila za usposabljanje (podzemne jame)
EVA: 2005-2511-0050 (ID: PRAV6519)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP GSV opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu podzemnih jam
Pravilnik o spremembi pravilnika o dolo itvi in varstvu naravnih vrednot
EVA: 2005-2511-0043 (ID: PRAV6506)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 22.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

22.01.2006

22.01.2006

Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu podzemnih jam

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje in prostor
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

19.

20.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na podro ju urejanja voda
EVA: 2005-2511-0038 (ID: PRAV6505)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - usklajevanje SVZ, datum: 13.07.2005)
(Opomba: Tretja sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005. Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI
DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 6. 2005.
Sprememba predvidenih datumov obravnave akta na vladi na podlagi dopisa MOP opr. št. 020-153/05 z dne 7. 4. 2005)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o vodah
Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja
EVA: 2005-2511-0035 (ID: PRAV6500)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 21.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 30. 9. 2005. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA
PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

22.01.2006

Zakon o vodah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
EVA: 2002-2511-0180 (ID: PRAV4511)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 17.12.2002)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 14. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

MKGP, MZ

21.11.2005

Zakon o varstvu pred ionizirajo imi sevanji in jedrski varnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za pravosodje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

2.

+

3.

+

4.

+

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

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
EVA: 2005-2011-0002 (ID: ZAKO4264)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 25.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.
Naslov Zakon o pravici do povra ila odškodnine žrtvam naklepnih kaznivih dejanj z elementom nasilja se spremeni v Zakon o
odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini za žrtve kaznivih dejanj
32004L0080
Rok za prenos: 01.01.2006
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi
EVA: 2005-2011-0045 (ID: ZAKO4497)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 26.07.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV in dolo itev rokov za sprejem ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo
predlagatelja z dne 1. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu
EVA: 2004-2011-0022 (ID: ZAKO4065)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 26.03.2004)
(Opomba: Vklu itev predpisa v DPV in dolo itev rokov za sprejem ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo
predlagatelja z dne 1. 9. 2005. Prejšnji status tega zakona je bil "postopek ustavljen, ne da bi bil predpis sprejet" z dne 26. 1. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem pravobranilstvu
EVA: 2005-2011-0010 (ID: ZAKO4272)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 24.06.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
15. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 5. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

27.09.2005

06.10.2005

25.02.2006

Skrajšani

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006

15.11.2005

24.11.2005

15.04.2006

22.11.2005
31.05.2005

01.12.2005

20.04.2006

Redni

Sprememba skrajnega roka za sprejem akta na podlagi dopisa MP GSV opr. št.052-01-2/2005 z dne 31. 5. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za pravosodje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

5.

+

6.

+

7.

+

8.

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
EVA: 2005-2011-0048 (ID: ZAKO4527)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 13.09.2005)
(Opomba: Dolo itev rokov in vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
1. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o mednarodnem sodelovanju v kazenskih zadevah
EVA: 2005-2011-0005 (ID: ZAKO4267)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
OKVIRNI SKLEP SVETA z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu
32001F0500
in zaplembi pripomo kov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
(2001/500/PNZ)
OKVIRNI SKLEP SVETA 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali
32003F0577
dokazov v Evropski uniji
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
EVA: 2005-2011-0006 (ID: ZAKO4268)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristopu novih držav lanic h Konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih in 1.
Protokolu h Konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19.12.1998 ter 2. Protokolu h Konvenciji o uporabi
prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19.12.1998
EVA: 2005-1811-0042 (ID: ZAKO4366)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
80/934/EEC: Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19
41980A0934
June 1980 /* Consolidated version CF 498Y0126(03) */

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.12.2005

15.12.2005

10.05.2006

Redni

13.12.2005

22.12.2005

15.05.2006

Redni

13.12.2005

22.12.2005

15.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Predvid.
postopek
obravnave

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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9.

+

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski obveš evalno-varnostni agenciji
EVA: 2005-2011-0049 (ID: ZAKO4529)
(Zadnji status – ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA – na rtovani/evidenca, datum: 04.10.2005)
(Opomba: Vklju itev v DPV, dolo itev roka in skrajšanega postopka za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na
zahtevo predlagatelja z dne 21. 9. 2005)

Skrajšani

18.10.2005

27.10.2005

20.03.2006
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za pravosodje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

2.

+

3.

+

4.

+

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 kazenski evidenci
EVA: 2005-2011-0024 (ID: PRAV6622)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Kazenski zakonik Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o kazenskem postopku - uradno pre iš eno besedilo
RPS podlaga
Zakon o prekrških
Pravilnik o izvrševanju vzgojnih ukrepov
EVA: 2005-2011-0015 (ID: PRAV6597)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati svetovalci
EVA: 2005-2011-0014 (ID: PRAV6596)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
Akt o vzpostavitvi in vodenju centralnega registra oporok
EVA: 2005-2011-0019 (ID: AKT_364)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 1. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

01.11.2005

18.11.2005

09.12.2005

13.12.2005

Zakon o notariatu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o prevozih v cestnem prometu
EVA: 2005-2411-0003 (ID: ZAKO4236)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 27.06.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem zakona je bil 31. 3. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

07.02.2006

16.02.2006

10.07.2006

Po usklajevalnih sestankih delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o prevozih v cestnem prometu se je izkazalo,
da je teh sprememb in dopolnitev toliko, da terjajo nov zakon in ne le spremembe starega. Upoštevanje vseh sprememb, ki so bile
dogovorjene in bi jih vpisali v akt o spremembah, bi povzro ilo zmedo in s tem slabšo pravno varnost, zato smo se iz prakti nih
razlogov odlo ili, da pripravimo nov zakon o prevozih v cestnem prometu, ki bo veliko krajši in bolj pregleden od obstoje ega. Naslov
predpisa se spremeni iz " Zakon o dopolnitvah in spremembah zakona o prevozih v cestnem prometu" v "Zakon o prevozih v cestnem
prometu" (ang. naslov: Road Transport Act).
Pri Zakonu o prevozih v cestnem prometu se spremeni datum sprejema na 31.03.2006, ker so bile sprva predvidene le manjše
spremembe, sedaj pa se je pokazalo, da bo potrebno sprejet popolnoma nov zakon. Na predlog novega zakona smo že prejeli velik
obseg mnenj in pripomb, kar bo terjalo precej ve asa za usklajevanje, kot je bilo predvideno v samem za etku.)
UREDBA SVETA (EGS) št. 1017/68 z dne 19. julija 1968 o uporabi konkuren nih pravil za železniški in
31968R1017
cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh
UREDBA SVETA EGS št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o uvedbi ra unovodskega sistema izdatkov za
31970R1108
infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh
UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 2598/70 z dne 18. decembra 1970 o dolo itvi vsebine postavk v
31970R2598
ra unovodskih obrazcih iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1108/70 z dne 4. junija 1970
DIREKTIVA SVETA z dne 19. decembra 1984 o uporabi vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznikov
31984L0647
(84/647/EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
UREDBA SVETA (EGS) št. 4058/89 z dne 21. decembra 1989 o dolo anju prevoznin za cestni prevoz blaga
31989R4058
med državami lanicami
UREDBA SVETA (EGS) št. 4060/89 z dne 21. decembra 1989 o odpravi kontrol na mejah držav lanic na
31989R4060
podro ju cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh
UREDBA SVETA (EGS) št. 881/92 z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem
31992R0881
prevozu blaga na ozemlje države lanice ali z njega ali prek ozemlja ene ali ve držav lanic
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31992R3912
31993R3118
31994R0792
31994R3298
31994R3315
31996L0026

31996R1524
31998L0076

32000R0609
32000R2012
32002R0484

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

UREDBA SVETA (EGS) št. 3912/92 z dne 17. decembra 1992 o nadzoru, opravljenem v Skupnosti na
podrocju cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh glede prevoznih sredstev, registriranih ali
danih v promet v tretji državi
Uredba Sveta (EGS) št. 3118/93 z dne 25. oktobra 1993 o pogojih, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti
opravljajo notranje cestne prevoze tovora v državi lanici
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 792/94 z dne 8. aprila 1994 o dolo itvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe
Sveta (EGS) št. 3118/93 za prevoznike, ki opravljajo cestne prevoze tovora za lastne potrebe
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3298/94 z dne 21. decembra 1994 o dolo itvi postopkovnih podrobnosti glede
sistema pravic tranzitnega prevoza (ekoto k) za težka tovorna vozila v tranzitu ez Avstrijo, vzpostavljenega s
lenom 11 Protokola št. 9 Akta o pristopu Norveške, Avstrije, Finske in Švedske
UREDBA SVETA (ES) št. 3315/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3118/93 o
pogojih, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo notranje cestne prevoze tovora v državi lanici
DIREKTIVA SVETA (ES) 96/26 z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega
prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spri eval in drugih
dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresni evanja pravic teh prevoznikov do ustanavljanja
prevoznih podjetij v doma em in mednarodnem prometu
Rok za prenos: 01.05.2004
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1524/96 z dne 30. julija 1996 o spremembi Uredbe (ES) št. 3298/94 glede
sistema ekotock za težka tovorna vozila v tranzitu cez Avstrijo
DIREKTIVA SVETA 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 o spremembah Direktive 96/26/ES o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju
diplom, spri eval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresni evanja pravic teh
prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v doma em in mednarodnem prometu
Rok za prenos: 01.05.2004
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 609/2000 z dne 21. marca 2000 o spremembi Uredbe št. 3298/94 o dolo itvi
postopkovnih podrobnosti glede sistema pravic tranzitnega prevoza (ekoto k) za težka tovorna vozila v
tranzitu cez Avstrijo(Besedilo velja za EGP)
Uredba Sveta (ES) št. 2012/2000 z dne 21. septembra 2000 o spremembi Priloge 4 k Protokolu št. 9 k Aktu o
pristopu in Uredbe (ES) št. 3298/94 glede sistema ekoto k za težka tovorna vozila v tranzitu ez Avstrijo
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 484/2002 z dne 1. marca 2002 o spremembi
Uredb Sveta (EGS) št. 881/92 in (EGS) št. 3118/93 zaradi uvedbe potrdila za voznike
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objave v Ur.
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Naslov predpisa
ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Rok za prenos: 09.09.2006
Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije
EVA: 2004-2411-0067 (ID: NACP41)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 18.06.2004)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005. Pripravo predpisa se prenese v leto 2006. Stari skrajni rok za sprejem je bil 1. 5. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

01.08.2006

10.08.2006

31.12.2006

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

32003L0059

2.

+

Podlaga je 33. len pomorskega zakonika. Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva RS (EVA: 2004-2411-0067);
sprejem resolucije je vezan na sprejem Resolucije o prometni politiki RS in Zakona o spremembah Pomorskega zakonika ter ureditev
pravnih razmerij na obmo ju koprskega tovornega pristaniš a in s tem povezanih odprtih vprašanj. Prosimo za prestavitev roka na
01.05.2006.)

Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

#

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 vlade o na inu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja in modernizacije
obstoje e javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa
EVA: 2004-2411-0004 (ID: URED3222)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o železniškem prometu (uradno pre iš eno besedilo)
Uredba o tehni nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v RS
EVA: 2005-2411-0002 (ID: PRAV6453)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 19.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13..9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

V Programu dela VRS 2005 imamo med ostalim tudi Pravilnik o tehni nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v
RS, EVA: 2005-2411-0002. S tem pravilnikom se v slovenski pravni red prenaša direktiva 2004/54 ( Directive 2004/54/EC of the
European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road
Network), katere posamezne dolo be bodo prenesene že s spremembami in dopolnitvami Zakona o javnih cestah, ki je ravnokar v
vladni proceduri.
Ob pripravah zakona se je izkazalo, da je veliko primerneje podro je predorov in implementacijo preostalih dolo b direktive
zagotoviti z vladnim predpisom (torej uredbo) in ne pravilnikom, kot je bilo sprva na rtovano. Podlaga za vladni predpis je tako
dolo ena v spremembah Zakona o javnih cestah, v zvezi s tem pa prosim za popravo podatkov glede Pravilnika o tehni nih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v RS, EVA: 2005-2411-0002 in sicer, da se namesto pravilnika v naslovu
navede "uredba" ter da se v skladu s to spremembo izvršijo tudi ostali popravki (pristojni organ, ...).)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o javnih cestah
Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety
32004L0054
requirements for tunnels in the Trans-European Road Network
Rok za prenos: 30.04.2006
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Pravilnik o organizaciji, pooblaš eni po JAR-147
EVA: 2004-2411-0085 (ID: PRAV6027)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Predlog je ostanek iz programa dela za leto 2004. Menimo, da ta pravilnik ni potreben, saj ta vprašanja v celoti ureja
Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav
ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (Besedilo velja za EGP).
Pravilnika predvidoma ne bo potrebno izdati - glede na novi acquis, zlasti 32003R2042-IV del - Part 147; povezano tudi z acquis:
32002R1592 (s sprem. 32003R1643 in 32003R1701 ) ter 31999R3922 (s sprem. 31999R1069 in 32000R2871).)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letalstvu
Pravilnik o pogojih za opravljanje posebnega zra nega prevoza
EVA: 2004-2411-0058 (ID: PRAV5956)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005.
Obrazložitev: Uvrstitev tega pravilnika v PDVRS je neustrezna, saj se v kratkem pri akuje sprejem predpisa EU (EU ? OPS), ki bo
uredil tudi ta vprašanja.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letalstvu
Pravilnik o zahtevah za letalsko tehni no osebje, ki opravlja pomožna dela na zrakoplovih in nima JAR-66 licence
EVA: 2004-2411-0081 (ID: PRAV6017)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Predlog je ostanek iz programa dela za leto 2004. Menimo, da ta pravilnik ni potreben, saj ta vprašanja v celoti ureja
Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav
ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (Besedilo velja za EGP).

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

31.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

Glede na novi acquis iz l. 2003, zlasti Uredba Komisije 2042/2003, pravilnik ne bo izdan.
Vsebina pravilnika bo v potrebnem obsegu vklju ena v pravilnik z naslovom: Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni
usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehni nega osebja v letalstvu (EVA 2004-2411-0033), ki bo v potrebnem obsegu
smiselno posredno upošteval tudi ureditev iz Uredb, navedenih v nadaljevanju, kolikor jo prepuš ajo nacionalni ureditvi, in sicer:
32003R2042 ter 31991R3922 (s sprem. 31999R1069 in 32000R2871) in 32002R1592 (s sprem. 32003R1643 in 32003R1701) ter
32003R1702.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letalstvu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Pravilnik o drugih okoljevarstvenih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati zrakoplovi, ki se uporabljajo v RS
EVA: 2004-2411-0103 (ID: PRAV6153)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Predlagatelj sporo a, da tega pravilnika ni uvrstili v letošnji PDVRS, ker so bili drugi predpisi, ki so jih na rtovali,
prioritetnejši. Administrator GSVRS pojasnjuje, da izvzem predpisa iz PDV (kakorkoli se je v njem že znašel) ni mogo - mogo e pa
je ustaviti postopek sprejemanja akta in ga po potrebi spet oživiti.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

30.06.2005

RPS podlaga
Zakon o letalstvu
Pravilnik o potrdilih drugega strokovnega osebja v letalstvu
EVA: 2004-2411-0102 (ID: PRAV6152)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Obrazložitev: Predlagatelj sporo a, da tega pravilnika ni uvrstili v letošnji PDVRS, ker so bili drugi predpisi, ki so jih
na rtovali, prioritetnejši. Administrator GSVRS pojasnjuje, da izvzem predpisa iz PDV (kakorkoli se je v njem že znašel) ni mogo mogo e pa je ustaviti postopek sprejemanja akta in ga po potrebi spet oživiti.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

30.06.2005

RPS podlaga
Zakon o letalstvu
Pravilnik o vsebini na rtov za postopke v sili
EVA: 2004-2411-0105 (ID: PRAV6156)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Obrazložitev: Predlagatelj sporo a, da tega pravilnika ni uvrstili v letošnji PDVRS, ker so bili drugi predpisi, ki so jih
na rtovali, prioritetnejši. Administrator GSVRS pojasnjuje, da izvzem predpisa iz PDV (kakorkoli se je v njem že znašel) ni mogo mogo e pa je ustaviti postopek sprejemanja akta in ga po potrebi spet oživiti.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o letalstvu
Odredba o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil
EVA: 2005-2411-0024 (ID: NAVO760)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 09.02.2005)
(Opomba: Sprememba nazivas predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 15. 9. 2005.
Stari naziv predpisa je bil:Odredba o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
RPS podlaga

Skrajni rok
za . veljav.

30.06.2005

AŽP

30.06.2005

Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil
Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
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Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

8.

#

9.

#

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

Pravilnik o merilih za delo izvršilnih železniških delavcev v izmenah
EVA: 2005-2411-0016 (ID: PRAV6471)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniškega telekomunikacijskega
omrežja
EVA: 2005-2411-0029 (ID: PRAV6495)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Brazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

30.09.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.
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l. RS

10.

#

11.

#

12.

#

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

Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje signalno varnostnih naprav
EVA: 2005-2411-0026 (ID: PRAV6489)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje spodnjega ustroja železniških prog
EVA: 2003-2411-0055 (ID: PRAV5116)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitav: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih izvršilnih železniških delavcev
EVA: 2005-2411-0035 (ID: PRAV6501)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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14.

#

15.
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Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
EVA: 2005-2411-0021 (ID: PRAV6478)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
EVA: 2005-2411-0013 (ID: PRAV6467)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge
EVA: 2005-2411-0019 (ID: PRAV6476)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.
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datum
objave v Ur.
l. RS

16.

#

17.

#

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 notranjem redu na železnici
EVA: 2005-2411-0018 (ID: PRAV6475)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališ
EVA: 2005-2411-0020 (ID: PRAV6477)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog
EVA: 2005-2411-0036 (ID: PRAV6503)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav elektri ne vleke enosmernega
sistema 3 kV
EVA: 2005-2411-0014 (ID: PRAV6468)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
EVA: 2005-2411-0015 (ID: PRAV6469)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

21.

#

22.

#

23.

#

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 ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v progovnem pasu
železniške proge
EVA: 2005-2411-0031 (ID: PRAV6497)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
EVA: 2005-2411-0017 (ID: PRAV6473)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: spremembe pravilnika niso potrebne.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vle ni in tehni no vagonski dejavnosti
EVA: 2005-2411-0030 (ID: PRAV6496)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

24.

#

25.

#

26.

#

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 vzdrževanju železniških vozil
EVA: 2005-2411-0032 (ID: PRAV6498)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
EVA: 2005-2411-0034 (ID: PRAV6499)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah signalnega pravilnika
EVA: 2005-2411-0025 (ID: PRAV6485)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

27.

#

28.

#

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

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
EVA: 2005-2411-0028 (ID: PRAV6494)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Pravilnik o tehni ni skladnosti železniških vozil
EVA: 2003-2411-0012 (ID: PRAV4671)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

AŽP

31.12.2005

Zakon o varnosti v železniškem prometu

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za promet
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

29.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

30.

+

31.

+

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

Prometni pravilnik v železniškem prometu
EVA: 2003-2411-0002 (ID: PRAV4565)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z dne 5. 9. 2005
Obrazložitev: Ker je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu spremenjen (prestavljen) rok za realizacijo, predlagamo prestavitev obravnave in objave
spodaj navedenih predpisov za as po sprejetju dopolnjene zakonodaje s podro ja železniškega sistema, kar predlaga tudi Služba za
zakonodajo. S tem bi prepre ili dvojno delo, dvojno izobraževanje in dvojno preverjanje znanja teh predpisov izvršilnih železniških
delavcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varnosti v železniškem prometu
RPS podlaga
Zakon o železniškem prometu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
EVA: 2005-2411-0012 (ID: PRAV6460)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - usklajevanje SVZ, datum: 11.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 15. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o tehni nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
Pravilnik o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili
EVA: 2005-2411-0055 (ID: PRAV6835)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.zakonik
RPS
podlaga
Pomorski
31999L0035

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

AŽP

31.12.2005

22.01.2006

23.04.2006

DIREKTIVA SVETA 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje
linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

32.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Pravilnik o pomorski opremi
EVA: 2005-2411-0053 (ID: PRAV6833)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.1005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.zakonik
RPS
podlaga
Pomorski

DIREKTIVA SVETA 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 98/85/ES z dne 11. novembra 1998 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o
31998L0085
pomorski opremi (besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 2002/75/ES z dne 2. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o
32002L0075
pomorski opremi (Besedilo velja za EGS)
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o pomorski pilotaži
EVA: 2002-2411-0019 (ID: PRAV4151)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - predlog besedila, datum: 29.03.2002)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005. Skrajni datum za sprejem je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.zakonik
RPS
podlaga
Pomorski

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2006

31996L0098

33.

+

UP

22.07.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

34.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij
EVA: 2005-2411-0056 (ID: PRAV6836)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.zakonik
RPS
podlaga
Pomorski
32003L0025
32005L0012

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2006

DIREKTIVA 2003/25/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. aprila 2003 o posebnih
zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 17.11.2004
Direktiva Komisije 2005/12/ES z dne 18. februarja 2005 o spremembi prilog I in II k Direktivi Evropskega
parlamenta in Sveta 2003/25/ES o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij. Besedilo velja
za EGP
Rok za prenos: 19.02.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

35.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o potniških ladjah
EVA: 2004-2411-0091 (ID: PRAV6092)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 28.07.2004)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005. Stari skrajni datum za sprejem predpisa je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.
RPS
podlaga
Zakon
o državni upravi
31998L0018
32002L0025
32002L0084
32003L0024
32003L0075

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2006

DIREKTIVA SVETA 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 2002/25/ES z dne 5. marca 2002 o spremembi Direktive Sveta 98/18/ES o
varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA 2002/84/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. novembra 2002 o spremembi
direktiv o varnosti v pomorskem prometu in prepre evanju onesnaževanja z ladij (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA 2003/24/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. aprila 2003 o spremembi
Direktive Sveta 98/18/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje
Rok za prenos: 17.11.2004
Direktiva Komisije 2003/75/ES
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

36.
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datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o ribiških plovilih
EVA: 2005-2411-0054 (ID: PRAV6834)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.zakonik
RPS
podlaga
Pomorski
DIREKTIVA SVETA 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za
ribiška plovila dolžine 24 metrov in ve
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 1999/19/ES z dne 18. marca 1999 o spremembi Direktive Sveta 97/70/ES o
31999L0019
usklajenem varnostnem režimu za ribiška plovila dolžine 24 metrov in ve (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 2002/35/ES z dne 25. aprila 2002 o spremembi Direktive Sveta 97/70/ES o
32002L0035
vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in ve (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o na inu in poenotenju postopkov upravljanja prometa in obveš anja na državnih cestah v RS
EVA: 2005-2411-0007 (ID: PRAV6458)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 20.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem in naziva predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z
dne 30. 8. 2005. Stari naziv se je glasil: Pravilnik o na inu in poenotenju postopkov upravljanja na državnih cestah RS)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2006

31997L0070

37.

+

RPS podlaga
RPS podlaga

22.10.2006

Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
Zakon o javnih cestah

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za promet
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

38.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Pravilnik o skupnem hrupu in emisiji motorjev zrakoplovov na letališ ih in v letališki coni ter višina pristpojbnine za odpravo škodljivih
posledic na okolje
EVA: 2004-2411-0104 (ID: PRAV6154)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9. 2005
Obrazložitev: Obrazložitev: Predlagatelj sporo a, da tega pravilnika ni uvrstili v letošnji PDVRS, ker so bili drugi predpisi, ki so jih
na rtovali, prioritetnejši. Administrator GSVRS pojasnjuje, da izvzem predpisa iz PDV (kakorkoli se je v njem že znašel) ni mogo mogo e pa je ustaviti postopek sprejemanja akta in ga po potrebi spet oživiti.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
32002L0030

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

31.12.2005

Zakon o letalstvu
DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2002/30/ES z dne 26. marca 2002 o oblikovanju
pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališ ih Skupnosti (Besedilo
velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za šolstvo in šport
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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju odraslih
EVA: 2005-3311-0031 (ID: ZAKO4321)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - MF, datum: 18.03.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa ni obvezno.
Zakon
o evidencah
EVA: 2005-3311-0062 (ID: ZAKO4328)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 28.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka
predlagatelja z dne 5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem predpisa je bil 30. 5. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

03.01.2006

12.01.2006

01.06.2006

Redni

30.05.2006

08.06.2006

30.10.2006

Sprememba rokov na podlagi dopisa MŠŠ SVZ z dne 13.6.2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravila za izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami
EVA: 2005-3311-0048 (ID: PRAV6715)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE in na temelju elektronskega zahtevka predlagatelja
z
dne 5. 9. 2005)
Sprejetje
tega predpisa je
obvezno.
RPS
podlaga
Zakon
o maturi

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

2.

*§

3.

+

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

Zakon o spremembi zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
EVA: 2005-3211-0001, EPA: 0445-IV (ID: ZAKO4234)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - skrajšani - obravnava (skrajšan postopek), datum: 16.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005.
S spremembo zakona se bo vzpostavila enovita agencija za podro je raziskovalne dejavnosti in za podro je tehnologije. Tako bi z
vidika sistema dosegli optimalno ureditev sistema za na rtno in sistemati no ustvarjanje invencij ter pretvarjanje invencij v inovacije,
kar se na koncu pokaže kot uporaba znanosti in tehnologije v gospodarske namene.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
EVA: 2005-3211-0068 (ID: ZAKO4492)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - obravnava v DT, datum: 05.07.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010
EVA: 2005-3211-0002 (ID: RESO39)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - obravnava na seji vlade, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 6. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Skrajšani

03.05.2005
13.09.2005

12.05.2005
15.09.2005

30.09.2005

Skrajšani

28.06.2005
05.07.2005

07.07.2005

30.11.2005

13.09.2005
30.08.2005

22.09.2005

15.02.2006

Sprejetje NRRP je zakonska obveza. NRRP je podlaga za usmerjanje in dolo anje obsega sredstev državnega prora una za izvajanje
raziskovalne in razvojne dejavnosti. NRRP dolo a izhodiš a, cilje, obseg in na in financiranja ter kazalce za spremljanje u inkovitosti
nacionalne politike za izvajanje in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti. Z NRRP se bodo dolo ila strateška razvojna
podro ja in nacionalne prioritete za financiranje RR dejavnosti in s tem tudi vsebina in obseg javne službe na podro ju raziskovalne
dejavnosti.
Naslov Resolucija nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa se spremeni v Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in
razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18

93

Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

4.

5.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

#

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

Predvid.
postopek
obravnave

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2006-2010
EVA: 2005-3211-0019 (ID: ZAKO4295)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 6. 9.
2005.
Uskladiti z univerzalnimi in samostojnimi visokošolskimi zavodi, upoštevati mednarodno primerljivost)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljnih razvojnih programih na podro ju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008
EVA: 2005-3211-0072 (ID: ZAKO4531)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA na temelju dogovora MVSZT in GSV dne 22. 9. 2005.
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.12.2005

29.12.2005

20.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

30.05.2006

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

21.06.2005

30.06.2005

30.06.2005

Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Spremembe Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija
EVA: 2005-3211-0026 (ID: SKLE5348)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005
Obrazložitev: Sprememba sklepa ni potrebna, ker je ministrstvo predložilo Spremembe in dopolnitve zakona o visokem šolstvu. )
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Zakon o visokem šolstvu (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

2.

+

3.

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo
EVA: 2005-3211-0020 (ID: SKLE5347)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 6. 9.
2005.
Naslov se popravi iz Sklep o ustanovitvi javne agencije za visoko šolstvo v Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
visoko šolstvo.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o visokem šolstvu (uradno pre iš eno besedilo)
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o normativih in standardih za dolo anje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa
EVA: 2005-3211-0062 (ID: URED3826)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 06.09.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa v DPV ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

04.10.2005

13.10.2005

13.10.2005

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

2.

3.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

*

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 meroslovnih zahtevah za nepremi ne rezervoarje
EVA: 2005-3211-0017 (ID: PRAV6661)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

15.11.2000

+

S spremembami in dopolnitvami pravilnika bo pravilnik dopolnjen s prostorninsko tabelo in referen no višino za nepremi ni
rezervoar.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o meroslovju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
EVA: 2005-3211-0016 (ID: PRAV6660)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 14.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 13. 9.
2005.

15.10.2005

+

S spremembami in dopolnitvami pravilnika bo bolj natan no opredeljeno temperaturno obmo je delovanja, spremenjeni bodo tudi
dopustni pogreški pri ve jih hitrostih (nad 250 km/h).)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o meroslovju
Pravilnik za financiranje inovacijskega okolja - Tehnološki centri
EVA: 2005-3211-0032 (ID: PRAV6669)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005.

22.01.2006

S pravilnikom bi ministrstvo pridobilo pravno podlago za dodeljevanje finan nih spodbud posameznim tehnološkim centrom za
izvajanje tehnoloških projektov. V pravilniku bi bilo tudi definirano, kakšna organizacija je Tehnološki center.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

4.

5.

6.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Pravilnik za financiranje tehnoloških programov
EVA: 2005-3211-0033 (ID: PRAV6670)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005.
S pravilnikom bi ministrstvo pridobilo pravno podlago za dodeljevanje finan nih spodbud posameznim podjetjem in raziskovalnim
organizacijam za izvajanje tehnoloških projektov. V pravilniku bi bili opredeljeni posamezni tehnološki programi preko katerih bodo
lahko podjetja pridobila prora unska sredstva za spodbujanje svojega tehnološkega razvoja.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Pravilnik za financiranje tehnoloških projektov v malih in srednjih podjetjih
EVA: 2005-3211-0034 (ID: PRAV6671)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005.
S pravilnikom bi ministrstvo pridobilo pravno podlago za dodeljevanje finan nih spodbud posameznim podjetjem za izvajanje
tehnoloških projektov v malih in srednjih podjetjih. V pravilniku bi bili opredeljeni vsi pogoji za prijavitelje, kakor tudi posamezne
višine sredstev, ki jih bo mo pridobiti preko javnih razpisov, ki jih bo "pokrival" pravilnik.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Pravilnik za Javni razpis za mlade raziskovalce iz gospodarstva
EVA: 2005-3211-0035 (ID: PRAV6672)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

22.01.2006

22.01.2006

S pravilnikom bi ministrstvo pridobilo pravno podlago za dodeljevanje finan nih spodbud podjetjem pri zaposlovanju mladih
raziskovalcev. V pravilniku bi se lahko opredelila tudi prioritetna podro ja tehnološkega razvoja, pri katerih bo poudarek na izbiri
mladih raziskovalcev.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

7.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik za mednarodno tehnološko sodelovanje (EUREKA, 6. okvirni program EU)
EVA: 2005-3211-0031 (ID: PRAV6668)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 19. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.01.2006

S pravilnikom bi ministrstvo pridobilo pravno podlago za dodeljevanje finan nih spodbud posameznim podjetjem in raziskovalnim
organizacijam za sodelovanje v Programu EUREKA in pri pripravi projektov za 6. okvirni program, kakor tudi sofinanciranje
slovenskih strokovnjakov za tehnologijo, ki bi predstavljali Slovenijo v posameznih organih EU in Programu EUREKA.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega varnostnega pomena
EVA: 2004-2711-0123 (ID: ZAKO4227)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 1. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

04.10.2005

13.10.2005

05.03.2006

Skrajni datum sprejema se spremeni iz 01.07.2005 v 31.10.2005 in skrajni datum za etka veljavnosti iz 01.08.2005 v 31.12.2005.
Rok naj se spremeni iz 31.10.2005 v skrajni datum sprejema: ~ 31.1.2006, skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 22.05.2005
v 30.8.2005.
Poznejši rok je nujen zaradi kompleksnosti procesa usklajevanja zakona, saj je njegova vsebina vezana na ve resorjev in ker zakon
pokriva dve konvenciji, ve predpisov EU in en mednarodni sporazum.O predlogu zakona je že potekalo medresorsko usklajevanje in
bo do 31.7. pripravljen za koalicijsko usklajevanje in kasneje posredovan v vladno proceduro.
Naslov "Zakon o strateških materialih" se je spremenil v "Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega varnostnega pomena")
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
UREDBA SVETA (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza
32000R1334
blaga in tehnologije z dvojno rabo
Uredba Sveta (ES) št. 1504/2004 z dne 19. julija 2004 o spremembah in posodobitvi Uredbe (ES)
32004R1504
št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

2.

3.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih
EVA: 2004-2711-0031 (ID: ZAKO3642)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - usklajevanje delovnega besedila - SVZ, datum: 15.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31.12.2005.
Spremembe zakona so potrebne zaradi spremembe celotne sistemske zakonodaje na podro ju zdravstvene dejavnosti. V letu 2003 smo
na rtovali spremembe in dopolnitve tega zakona, vendar se je pokazalo, da so spremembe zakona tako obsežne, da bo potrebno
sprejeti nov zakon. Zakon smo prenesli v Delovni program Vlade RS 2004. Zakon smo prenesli v Delovni program Vlade RS 2005.
Skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 22.05.2005 v 31.8.2005 Skrajni datum sprejema: se spremni iz 31.10.2005 v
31.12.2005. Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen.Pripravljeno je delovno gradivo, ki je še v
strokovnem usklajevanju. Osnutek zakona bo posredovan v koalicijsko usklajevanje predvidoma do 30.7.2005.Predviden je skrajšani
zakonodajni postopek, saj gre pri noveli predvsem za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odlo bo Ustavnega sodiš a RS, št. UI-127/01.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi
EVA: 2005-2711-0078 (ID: ZAKO4279)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 14.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 28. 2. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Skrajšani

11.10.2005

20.10.2005

10.03.2006

Skrajšani

25.10.2005

03.11.2005

25.03.2006

S predpisom naj bi uredili oz. izboljšali pogoje za delo svobodnih specialistov, delovni as, komunikacije med osnovnim in
sekundarim nivojem, itd.
Skrajni datum priprave osnutka: 30.9.2005 Skrajni datum sprejema:~ 28.2.2006. Delovno gradivo je pripravljeno in je posredovano v
dopolnitev, mnenje in nove predloge Zdravniški zbornici Slovenije. Zdravniške organizacije so predstavile svoje predloge, ki se zdaj
dodajajo v osnutek sprememb zakona. Gradivo se pripravlja, zaradi ev. dodatnih usklajevanj predvidevamo, da bo v vladni postopek
lahko posredovan do 30.9.2005.
)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

4.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

5.

+

6.

+

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

Zakon o biocidnih proizvodih
EVA: 2004-2711-0124 (ID: ZAKO4228)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 17.12.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 28. 2. 2006.
Sprememba skrajnega datuma sprejema predpisa na podlagi dopisa MZ GSV opr. št. 011-4/2005-24 z dne 26. 7. 2005. Stari skrajni
rok za sprejem predpisa je bil 31. 10. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
DIREKTIVA 98/8/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. februarja 1998 o dajanju
31998L0008
biocidnih pripravkov v promet
Rok za prenos: 01.05.2004
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji
EVA: 2005-2711-0075 (ID: ZAKO4276)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 15.06.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem akta je bil 31. 10. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe toba nih izdelkov
EVA: 2005-2711-0081, EPA: 0388-IV (ID: ZAKO4282)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - skrajšani - obravnava (skrajšan postopek), datum: 01.08.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
(Aktivnosti vlade, neposredno vezane na sprejem predpisa: Sprememba toba nega zakona je potrebna zaradi uskladitve z novim
Zakonom o prekrških.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih
32001L0037
predpisov držav lanic o izdelavi, predstavitvi in prodaji toba nih izdelkov
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA 2003/33/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. maja 2003 o približevanju
32003L0033
zakonov in drugih predpisov držav lanic o oglaševanju in sponzorstvu toba nih izdelkov (Besedilo velja za
EGP)
Rok za prenos: 31.07.2005

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

01.11.2005

10.11.2005

05.04.2006

Skrajšani

08.11.2005

17.11.2005

10.04.2006

Skrajšani

17.01.2006
26.07.2005

26.01.2006
28.07.2005

15.06.2006

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

7.

+

8.

+

9.

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Nacionalni program zdravstvenega varstva
EVA: 2005-2711-0071 (ID: NACP51)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o duševnem zdravju
EVA: 1999-2711-0006 (ID: ZAKO2157)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 18.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 31. 5. 2006.
Skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 24.07.2005 v 15.12.2005 Skrajni datum sprejema:se spremeni iz 31.12.2005 v
31.5.2006. Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen. Predvsem zaradi neusklajenih stališ
strokovnjakov s podro ja duševnega zdravja se je priprava podaljšala. Predlagamo spremembo roka do 31.12., vendar bomo delali na
tem, da bi predlog zakona že pred tem datumom poslali v postopek sprejemanja.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
EVA: 2005-2711-0076 (ID: ZAKO4277)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 30. 4. 2006.

Redni

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

17.01.2006

26.01.2006

20.06.2006

24.01.2006

02.02.2006

25.06.2006

24.01.2006

02.02.2006

25.06.2006

S predpisom naj bi uredili oz. izboljšali oprostitve pla il premij za socialno ogrožene, zaš ito javnega interesa, financiranje
sekundarnega in terciarnega nivoja, volitve in sestavo skupš ine ZZZS, ve jo disciplino pri pla evanju prispevkov, sporazumevanje
partnerjev, itd.
Zaradi prednosti, ki ga je MZ dalo zakonu z enakim naslovom, ki bo urejal izravnalne sheme in zaradi potrebnih usklajevanj s
sindikati, se bo priprava kon nega besedila zakona nujno odložila.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

10.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
EVA: 2005-2711-0077 (ID: ZAKO4278)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 15. 5. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

24.01.2006

02.02.2006

25.06.2006

S predpisom naj bi uredili oz. izboljšali organizacijo javne zdravstvene službe, podeljevanje koncesij, informacijski sistem, pritožbene
postopke, samopla niško in javno zdravstveno službo, itd.
Skrajni datum priprave osnutka: 15.12.2005 Skrajni datum sprejema:~ 15.5.2006. Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga
zakona je bil nerealno ocenjen. Glede na predloge, prejete od strokovne javnosti, bo za pripravo gradiva in usklajevanje potrebno ve
asa, kot je bilo sprva predvideno.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

11.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
EVA: 2004-2711-0125 (ID: ZAKO4229)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 17.12.2004)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 15. 5. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Skrajšani

24.01.2006

02.02.2006

25.06.2006

Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen, ker bodo potrebne obsežnejše spremembe, kot je bilo
sprva predvideno.Osnutek zakona je v fazi priprave.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
UREDBA SVETA (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji
31987R3954
radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesre i ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti
UREDBA KOMISIJE (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o dolo itvi maksimalne dovoljene ravni
31989R0944
radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesre i ali kakršni koli drugi radiološki nesre i
UREDBA SVETA (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po
31989R2219
jedrski nesre i ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti
UREDBA SVETA (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov,
31990R0737
ki izvirajo iz tretjih držav po nesre i v jedrski elektrarni ernobil
UREDBA SVETA (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o dolo itvi postopkov Skupnosti za kontaminate v
31993R0315
hrani
UREDBA (ES) št. 2232/96 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. oktobra 1996 o dolo itvi
31996R2232
postopka Skupnosti za aromati ne snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih
UREDBA (ES) št. 258/97 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. januarja 1997 v zvezi z
31997R0258
novimi živili in novimi živilskimi sestavinami
31999R1661
Uredba Komisije (ES) št. 1661/1999
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1565/2000 z dne 18. julija 2000 o dolo itvi ukrepov, potrebnih za sprejetje
32000R1565
programa ocenjevanja, skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2232/96 (Besedilo velja za
EGP)
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o dolo itvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz
32000R1609
uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih
držav po nesre i v jedrski elektrarni ernobil
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o dolo itvi mejnih vrednosti nekaterih
32001R0466
kontaminatov v živilih (Besedilo se nanaša na EGP)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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32002R0178
32002R0622
32003R1829
32003R1830
32003R1882
32003R2065
32004R0608
32004R0641

32004R0852
32004R0853
32004R0882
32004R1935
32004R2230

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

UREDBA (ES) št. 178/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. januarja 2002 o dolo itvi
splošnih na el in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih,
ki zadevajo varnost hrane
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 622/2002 z dne 11. aprila 2002 o dolo itvi rokov za predložitev informacij za
oceno kemi no opredeljenih aromati nih snovi, uporabljanih v ali na živilih
UREDBA (ES) št. 1829/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o
gensko spremenjenih živilih in krmi (Besedilo velja za EGP)
UREDBA (ES) št. 1830/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o
sledljivosti in ozna evanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz
gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES
Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
UREDBA (ES) št. 2065/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food
ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters (Text with EEA
relevance)
Commission Regulation (EC) No 641/2004 of 6 April 2004 on detailed rules for the implementation of
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the application for
the authorisation of new genetically modified food and feed, the notification of existing products and
adventitious or technically unavoidable presence of genetically modified material which has benefited from a
favourable risk evaluation (Text with EEA relevance)
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene
of foodstuffs
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down
specific hygiene rules for food of animal origin
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal
welfare rules
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih,
namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na podro jih dela
Evropske agencije za varnost hrane (1)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

Uredba Komisije (ES) št. 37/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih,
skladiš ih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (Besedilo velja za EGP)
Zakon o nujni medicinski pomo i in reševalnih prevozih
EVA: 2005-2711-0087 (ID: ZAKO4386)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 16.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 31. 3. 2006.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

21.02.2006

02.03.2006

20.07.2006

Redni

21.02.2006

02.03.2006

25.07.2006

Redni

18.07.2006

27.07.2006

15.12.2006

32005R0037

12.

13.

14.

+

+

+

Skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 26.06.2005 v 31.10.2005 Skrajni datum sprejema:se spremeni iz 01.12.2005 v
31.3.2006.
Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen. Tudi zaradi kadrovskih težav se roka nismo mogli držati.
Predlog zakona bomo pripravili do 31.10.2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o zdravilstvu
EVA: 2005-2711-0082 (ID: ZAKO4283)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 30. 6. 2006.
Skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 24.07.2005 v 30.9.2005 Skrajni datum sprejema:se spremeni iz 31.12.2005 v
28.2.2006. Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen, a se na pripravi zakona intenzivno dela .)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o spremembah zakona o zbirkah podatkov s podro ja zdravstvenega varstva
EVA: 2004-2711-0033 (ID: ZAKO3643)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 05.03.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 15. 5. 2006.
Skrajni datum priprave osnutka: se spremeni iz 22.05.2005 v 15.12.2005 Skrajni datum sprejema:se spremeni iz 31.10.2005 v
15.5.2006. Prvotni rok za pripravo oz. sprejem predloga zakona je bil nerealno ocenjen.Na zakonu, zaradi angažiranja pri
pomembnejših projektih, še nismo pri eli z delom in smo intenzivno delo na tem zakonu odložili do jeseni.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
sprejet

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

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in ozna evanju gensko spremenjenih
organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
EVA: 2004-2711-0107 (ID: URED3572)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - poslan Uradnemu listu, datum: 12.09.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
5. 9. 2005. Stari skrajni rok za sprejem je bil 30. 6. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.09.2005
06.09.2005

15.09.2005
08.09.2005

15.09.2005
08.09.2005

Postopek sprejemanja uredbe je bil 2.2.2005 ustavljen, ker sprejem po tolma enju MZ in SVZ ni bil potreben. 18.5.2005 je bil
postopek priprave oz. sprejema uredbe ponovno uveden.
Naslov se spremeni iz Uredba o izvajanju Uredb Evropskega parlamenta in Sveta ter Komisije o gensko spremenjenih organizmih in
gensko spremenjenih živilih v "Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in
ozna evanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov")
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
UREDBA (ES) št. 1829/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o
32003R1829
gensko spremenjenih živilih in krmi (Besedilo velja za EGP)
UREDBA (ES) št. 1830/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o
32003R1830
sledljivosti in ozna evanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz
gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
sprejet

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

Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
EVA: 2004-2711-0128 (ID: URED3595)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - poslan Uradnemu listu, datum: 12.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.09.2005
06.09.0205

15.09.2005
08.09.2005

15.09.2005
08.09.2005

Predviden datum sprejema je odvisen od poteka obravnave in sprejetja uredb v EU. Naslov Uredba o predhodnih sestavinah za
prepovedane droge se spremeni v Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o prekrških (uradno pre iš eno besedilo)
RPS podlaga
Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno pre iš eno besedilo)
32004R0273
Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o dolo itvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi
32005R0111
sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami
Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005 z dne 27. julija 2005 o dolo itvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega
32005R1277
parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES)
št. 111/2005 o dolo itvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med
Skupnostjo in tretjimi državami (1) (Besedilo velja za EGP)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

3.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
sprejet

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

Uredba o izvajanju odlo be Komisije o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg nekaterih igra in predmetov za nego otrok
EVA: 2005-2711-0111 (ID: URED3885)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - poslan Uradnemu listu, datum: 12.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

06.09.2005
06.09.2005

15.09.2005
08.09.2005

15.09.2005
08.09.2005

Prejšnji naslov se glasi: Uredba o izvajanju Odlo be Komisije o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg igra e in predmete za nego
otrok, namenjene za to, da jih dajejo v usta otroci mlajši od treh let, in izdelane iz mehkega PVC, vsebujo ega eno ali ve naslednjih
snovi: diizononil ftalat (DINP), di (2-etilheksil)ftalat (DEHP), dibutilftalat (DBF), diizodecil ftalat (DIDP), di-n-oktil ftalat (DNOP) in
butilbenzil ftalat (BBP). Naslov se spremeni v "Uredba o izvajanju odlo be Komisije o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg
dolo enih igra in predmetov za nego otrok")
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o prekrških
ODLO BA KOMISIJE z dne 7. decembra 1999 o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg igra e in predmete
31999D0815
za nego otrok, namenjene za to, da jih dajejo v usta otroci, mlajši od treh let, in izdelane iz mehkega PVC,
vsebujo ega eno ali ve naslednjih snovi: diizononil ftalat (DINP), di (2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat
(DBP), diizodecil ftalat (DIDP), di-n-oktil ftalat (DNOP) in butilbenzil ftalat (BBP) (notificirana pod
dokumentno številko K(1999) 4436) (Besedilo velja za EGP) (1999/815/ES)
2000/381/EC: Commission Decision of 30 May 2000 prolonging for the second time the validity of Decision
32000D0381
1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles
intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain
phthalates (notified under document number C(2000) 1527) (Text with EEA relevance)
2000/535/EC: Commission Decision of 5 September 2000 prolonging for the third time the validity of
32000D0535
Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare
articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing
certain phthalates (notified under document number C(2000) 2650) (Text with EEA relevance)
2000/769/EC: Commission Decision of 6 December 2000 prolonging for the fourth time the validity of
32000D0769
Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare
articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing
certain phthalates (notified under document number C(2000) 3719) (Text with EEA relevance)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

32001D0195

32001D0467

32001D0665

32001D0804

32002D0152

32002D0372

32002D0660

32002D0910

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

2001/195/EC: Commission Decision of 5 March 2001 prolonging for the fifth time the validity of Decision
1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles
intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain
phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 501)
2001/467/EC: Commission Decision of 5 June 2001 prolonging for the sixth time the validity of Decision
1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles
intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain
phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1540)
2001/665/EC: Commission Decision of 21 August 2001 prolonging for the seventh time the validity of
Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare
articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing
certain phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2567)
2001/804/EC: Commission Decision of 20 November 2001 prolonging for the eighth time the validity of
Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare
articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing
certain phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3717)
2002/152/EC: Commission Decision of 19 February 2002 prolonging for the ninth time the validity of
Decision 1999/815/EC concerning measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare
articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing
certain phthalates (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 541)
2002/372/EC: Commission Decision of 17 May 2002 amending Decision 1999/815/EC concerning measures
prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by
children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2002) 1869)
2002/660/EC: Commission Decision of 19 August 2002 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2002) 3081)
2002/910/EC: Commission Decision of 18 November 2002 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2002) 4435)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

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

32003D0113

32003D0368

32003D0610

32003D0819

32004D0178

32004D0624

32004D0781

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

2003/113/EC: Commission Decision of 19 February 2003 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2003) 557)
2003/368/EC: Commission Decision of 20 May 2003 amending Decision 1999/815/EC concerning measures
prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by
children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2003) 1605)
2003/610/EC: Commission Decision of 19 August 2003 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2003) 2944)
2003/819/EC: Commission Decision of 19 November 2003 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2003) 4295)
2004/178/EC: Commission Decision of 20 February 2004 amending Decision 1999/815/EC concerning
measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the
mouth by children under three years of age made of soft PVC containing certain phthalates (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2004) 524)
2004/624/ES: Odlo ba Komisije z dne 19. avgusta 2004 o spremembi Odlo be 1999/815/ES o ukrepih, ki
prepovedujejo dajanje na trg igra e in predmete za nego otrok, namenjene za to, da jih dajejo v usta otroci,
mlajši od treh let, in izdelane iz mehkega PVC, vsebujo ega nekatere ftalate (notificirano pod dokumentarno
številko K(2004) 3071) (Besedilo velja za EGP)
2004/781/ES: Odlo ba Komisije z dne 18. novembra 2004 o spremembi Odlo be 1999/815/ES o ukrepih, ki
prepovedujejo dajanje na trg igra e in predmete za nego otrok, namenjene za to, da jih dajejo v usta otroci,
mlajši od treh let, in izdelane iz mehkega PVC, vsebujo ega nekatere ftalate (notificirano pod dokumentarno
številko K(2004) 4403) Besedilo velja za EGP

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36

r_pdv_org_18_09_2005.rep, verzija: 2005.09.18

111

Revizija programa dela vlade RS
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

4.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Uredba o izvajanju Uredbe EU o higieni živil
EVA: 2004-2711-0126 (ID: URED3593)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 17.12.2004)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

22.11.2005

01.12.2005

01.12.2005

17.01.2006

26.01.2006

31.01.2006

14.02.2006

23.02.2006

28.02.2006

14.02.2006

23.02.2006

28.02.2006

RPS podlaga
32004R0852

5.

+

6.

+

7.

+

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene
of foodstuffs
Program sistemati nega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja
EVA: 2005-2711-0014 (ID: DRUG2207)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

RPS podlaga
Zakon o varstvu pred ionizirajo imi sevanji in jedrski varnosti
Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za strateške materiale
EVA: 2005-2711-0017 (ID: SKLE5345)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega varnostnega pomena
Uredba o seznamu strateških materialov
EVA: 2005-2711-0016 (ID: URED3698)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega varnostnega pomena

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti vlade

Št.

8.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Predvid.
postopek
obravnave

Uredba o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov
EVA: 2005-2711-0018 (ID: URED3699)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

21.03.2006

30.03.2006

31.03.2006

Zakon o biocidnih proizvodih

Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS
#

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

Pravilnik o registraciji živilskih obratov v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 852/2004 in 882/2004
EVA: 2005-2711-0012 (ID: PRAV6565)
(Opomba: Konec postopka ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: VSEBINA BO ZAJETA V UREDBI O IZVAJANJU UREDBE EU O HIGIENI ŽIVIL.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
32004R0852
32004R0882

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

MKGP

13.05.2005

Zakon o veterinarstvu
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene
of foodstuffs
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal
welfare rules

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

2.

#

3.

#

4.

#

5.

#

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

Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih pri pravnih in fizi nih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
EVA: 2005-2711-0070 (ID: PRAV6626)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: SPREJEM NI POTREBEN (S SPREMEMEBO PRAKSE SE SEDAJ PREDPISUJE POSTOPEK DELA IN NE VE
PROSTOROV.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih v dejavnostih vzgoje, izobraževanja in sociale.
EVA: 2005-2711-0069 (ID: PRAV6625)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: SPREJEM NI POTREBEN (S SPREMEMEBO PRAKSE SE SEDAJ PREDPISUJE POSTOPEK DELA IN NE VE
PROSTOROV.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih v javnih zdravstvenih zavodih
EVA: 2005-2711-0068 (ID: PRAV6623)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: S SPREMEMEBO PRAKSE SE SEDAJ PREDPISUJE POSTOPEK DELA IN NE VE PROSTOROV.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Pravilnik o pogojih za priglasitev dejavnosti proizvodnje in prometa živil
EVA: 2005-2711-0073 (ID: PRAV6628)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: VSEBINA BO ZAJETA V DRUGEM PREDPISU - V UREDBI O IZVAJANJU UREDBE EU O HIGIENI ŽIVIL.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2005

22.07.2005

22.07.2005

22.07.2005

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
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

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pitni vodi
EVA: 2005-2711-0066 (ID: PRAV6617)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: GLEDE NA SPREJEM NOVEGA ZAKONA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL BO V PROGRAMU ZA
LETO 2006)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzor enja in analitskih metodah za dolo anje vsebnosti aflatoksinov v
živilih
EVA: 2005-2711-0005 (ID: PRAV6557)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
31998L0053
32003L0121

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.07.2005

30.09.2005

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
DIREKTIVA KOMISIJE 98/53/ES z dne 16. julija 1998 o dolo itvi metod vzor enja in analitskih metod za
uradni nadzor upoštevanja mejnih vrednosti onesnaževalcev v živilih (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
Direktiva Komisije 2003/121/ES
Rok za prenos: 31.10.2004

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

8.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

*

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

Predvid.
postopek
obravnave

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

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenim dojen kom in malim otrokom
EVA: 2005-2711-0009 (ID: PRAV6561)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - negativno, datum: 16.09.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

30.09.2005

RPS podlaga
31996L0005

9.

+

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
DIREKTIVA KOMISIJE 96/5/ES z dne 16. februarja 1996 o žitnih kašicah ter živilih za dojen ke in majhne
otroke (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
DIREKTIVA KOMISIJE 98/36/ES z dne 2. junija 1998 o spremembi Direktive Sveta 96/5/ES o žitnih kašicah
31998L0036
ter živilih za dojen ke in majhne otroke (Besedilo velja za EGP)
Rok za prenos: 01.05.2004
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
EVA: 2005-2711-0010 (ID: PRAV6562)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE je MZ dne 5. 9. 2005 predlagalo, naj postane nosilec predpisa MKGP.
Le-to v asu revizije ni uspelo pridobiti soglasja VURSa, zato predlagana sprememba ni upoštevana.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Skrajni rok
za . veljav.

RPS podlaga
32004L0028

MKGP

22.10.2005

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomo kih
Directive 2004/28/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive
2001/82/EC on the Community code relating to veterinary medicinal products (Text with EEA relevance)
Rok za prenos: 30.10.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

10.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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 izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali
EVA: 2005-2711-0011 (ID: PRAV6564)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 24.01.2005)
(Opomba: Ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE je MZ dne 5. 9. 2005 predlagalo, naj postane nosilec predpisa MKGP.
Le-to v asu revizije ni uspelo pridobiti soglasja VURSa, zato predlagana sprememba ni upoštevana.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

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

Skrajni rok
za . veljav.

MKGP

22.10.2005

UZ

30.10.2005

UZ

30.10.2005

RPS podlaga
RPS podlaga
32004L0028

11.

#

Zakon o veterinarstvu
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomo kih
Directive 2004/28/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive
2001/82/EC on the Community code relating to veterinary medicinal products (Text with EEA relevance)
Rok za prenos: 30.10.2005
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih glede dovoljenja za promet z zdravilom
EVA: 2004-2711-0135 (ID: PRAV6413)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: PRAVILNIK JE VEZAN NA SPREJEM ZAKONA O ZDRAVILIH (PREDVIDOMA BO SPREJET V DZ V
FEBRUARJU 2006) IN MORA BITI SPREJET V ROKU 1 MESECA OD UVELJAVITVE ZAKONA)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

RPS podlaga
32004L0027

12.

#

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomo kih
Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive
2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use (Text with EEA relevance)
Rok za prenos: 30.10.2005
Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
EVA: 2004-2711-0134 (ID: PRAV6411)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev:PRAVILNIK JE VEZAN NA SPREJEM ZAKONA O ZDRAVILIH (PREDVIDOMA BO SPREJET V DZ V
FEBRUARJU 2006) IN MORA BITI SPREJET V ROKU 1 MESECA OD UVELJAVITVE ZAKONA)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
32004L0024

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomo kih
Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending, as regards
traditional herbal medicinal products, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal
products for human use
Rok za prenos: 30.10.2005

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

13.

#

14.

#

15.

#

16.

#

17.

#

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

Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence diplomiranim delovnim terapevtom in višjim delovnih terapevtom
EVA: 2005-2711-0032 (ID: PRAV6580)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: ZA TO DEJAVNOST NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence inženirjem ortopedske tehnike ter diplomiranim inženirjem ortotike in protetike
EVA: 2005-2711-0038 (ID: PRAV6586)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence inženirjem radiologije in diplomiranim inženirjem radiologije
EVA: 2005-2711-0037 (ID: PRAV6585)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence magistrom farmacije
EVA: 2005-2711-0030 (ID: PRAV6578)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence sanitarnim inženirjem in diplomiranim sanitarnim inženirjem
EVA: 2005-2711-0034 (ID: PRAV6582)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

18.

#

19.

#

20.

#

21.

#

22.

#

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

Pravilnik o izdajanju, podaljševanju in odvzemu licence specialistom klini ne psihologije
EVA: 2005-2711-0035 (ID: PRAV6583)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva,
sekundariata in specializacije
EVA: 2005-2711-0055 (ID: PRAV6606)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: TA VSEBINA JE ŽE ZAJETA V DRUGIH PRAVILNIKIH)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem na podro ju delovne terapije
EVA: 2005-2711-0048 (ID: PRAV6598)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem na podro ju klini ne psihologije
EVA: 2005-2711-0051 (ID: PRAV6602)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem na podro ju ortopedske tehnike
EVA: 2005-2711-0053 (ID: PRAV6604)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

23.

#

24.

#

25.

#

26.

#

27.

#

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

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem na podro ju radiologije
EVA: 2005-2711-0054 (ID: PRAV6605)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem na podro ju zdravstveno ekološke dejavnosti
EVA: 2005-2711-0050 (ID: PRAV6600)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vodenju registra diplomiranih delovnih terapevtov in višjih delovnih terapevtov
EVA: 2005-2711-0023 (ID: PRAV6571)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vodenju registra inženirjev ortopedske tehnike ter diplomiranih inženirjev ortotike in protetike
EVA: 2005-2711-0029 (ID: PRAV6577)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vodenju registra inženirjev radiologije in diplomiranih inženirjev radiologije
EVA: 2005-2711-0026 (ID: PRAV6574)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

28.

#

29.

#

30.

#

31.

#

32.

#

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

Pravilnik o vodenju registra izvajalcev s podro ja lekarniške dejavnosti
EVA: 2005-2711-0020 (ID: PRAV6568)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vodenju registra sanitarnih inženirjev in diplomiranih sanitarnih inženirjev
EVA: 2005-2711-0025 (ID: PRAV6573)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev:NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vodenju registra specialistov klini ne psihologije
EVA: 2005-2711-0027 (ID: PRAV6575)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacije izvajalcev s podro ja delovne terapije
EVA: 2005-2711-0040 (ID: PRAV6588)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev:NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacije izvajalcev s podro ja klini ne psihologije
EVA: 2005-2711-0043 (ID: PRAV6591)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
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Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

33.

#

34.

#

35.

#

36.

+

37.

+

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

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacije izvajalcev s podro ja ortotike in protetike
EVA: 2005-2711-0045 (ID: PRAV6593)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev:NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacije izvajalcev s podro ja radiologije
EVA: 2005-2711-0041 (ID: PRAV6589)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacije izvajalcev s podro ja zdravstveno ekološke dejavnosti
EVA: 2005-2711-0046 (ID: PRAV6594)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9. 2005.
Obrazložitev: NE BO DODELJENIH JAVNIH POOBLASTIL ZA TO DEJAVNOST.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno pre iš eno besedilo)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode
EVA: 2005-2711-0067 (ID: PRAV6618)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
Zakon o varstvu pred utopitvami
Pravilnik o obogatitvi živil
EVA: 2005-2711-0065 (ID: PRAV6616)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

22.12.2005

22.12.2005

22.12.2005

31.12.2005

28.02.2006

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zdravje
Podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

Št.

38.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Pravilnik o posebnih ukrepih pri okužbah in zastrupitvah z živili in o njihovem prepre evanju
EVA: 2005-2711-0064 (ID: PRAV6615)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI MINISTRA - na rtovani / evidenca, datum: 25.01.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 5. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

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

Skrajni rok
za . veljav.

15.07.2006

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

#

2.

#

3.

#

4.

#

5.

#

6.

+

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

Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Republike
Avstrije o sodelovanju na podro ju vojaške zra ne plovbe
EVA: 2004-1811-0078 (ID: ZAKO4003)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju z jedrskimi informacijami
EVA: 2004-1811-0077 (ID: ZAKO3997)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ministrstvo za obrambo je sporo ilo, da sporazum še ni bil niti podpisan in da v letošnjem letu gotovo ne bo.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko
EVA: 2004-1811-0109 (ID: ZAKO4046)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Statuta Mednarodne zveze za spodbujanje sodelovanja z znanstveniki iz novih neodvisnih držav bivše Sovjetske
zveze
EVA: 2004-1811-0052 (ID: ZAKO3972)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: ne razpolagamo z besedilom, ravno tako pa sprejem tega zakona ni obvezen.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji sprememb Konvencije o varstvu in uporabi ezmejnih vodnih tokov in mednarodnih jezer, sprejetih na Konferenci
pogodbenic 2003
EVA: 2005-1811-0011 (ID: ZAKO4346)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembah Konvencije o ustanovitvi Evropskega univerzitetnega inštituta
EVA: 2004-1811-0060 (ID: ZAKO3980)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2006.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Ratifikac.

03.05.2005

12.05.2005

30.09.2005

03.05.2005

12.05.2005

30.09.2005

02.08.2005

11.08.2005

31.12.2005

02.08.2005

11.08.2005

31.12.2005

02.08.2005

11.08.2005

31.12.2005

11.10.2005

20.10.2005

10.03.2006

Ratifikac.

Ratifikac.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )

Datum / ura izpisa: 19.09.2005 14:36
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

7.

8.

9.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
EVA: 2005-1811-0059 (ID: ZAKO4396)
(Zadnji status: Izdano mnenje SVZ - pozitivno, datum: 28.07.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.
Zakon o mednarodni razvojni in humanitarni pomo i Republike Slovenije se spremeni naslov v Zakon o mednarodnem razvojnem
sodelovanju Republike Slovenije)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Drugega protokola h Konvenciji o zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti, sestavljen na podlagi lena K.3 h
Konvenciji o zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti - Skupna izjava o lenu 13 (2) - Izjava Komisije o lenu 7
EVA: 2004-1811-0023 (ID: ZAKO3942)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Usklajuje se clex-om 31996F0719)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o nesposobnosti za vožnjo, sestavljena na podlagi lena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
EVA: 2004-1811-0038 (ID: ZAKO3957)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Tretja sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
16. 9. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 25. 5. 2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Redni

20.12.2005

29.12.2005

20.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Usklajuje se s celex-om 31998F0710)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Revizija programa dela vlade RS
za obdobje od 22.2. do 31.12.2005

Ministrstvo za zunanje zadeve
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

10.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

11.

+

12.

+

13.

+

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

Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenostavljenem postopku izro itve med državami lanicami Evropske unije, sestavljena na podlagi
lena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
EVA: 2004-1811-0039 (ID: ZAKO3958)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Usklajuje se s celex-om 31995F0330)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti, sestavljena na podlagi lena K.3 Pogodbe o Evropski
uniji
EVA: 2004-1811-0020 (ID: ZAKO3939)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije za pomo v hrani
EVA: 2004-1811-0049 (ID: ZAKO3969)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo povzro eno z onesnaževanjem z oljem
EVA: 2004-1811-0096 (ID: ZAKO4037)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Odlo ba Sveta z dne 19. septembra 2002 o pooblastitvi držav lanic, da v interesu Skupnosti podpišejo,
32002D0762
ratificirajo ali pristopijo k Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja
z gorivom iz ladijskih rezervoarjev iz leta 2001 (Konvenciji o gorivih) (2002/762/ES)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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14.

+

15.

+

16.

#

17.

#
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ter EU predpisi, s katerimi se ta predpis usklajuje

Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije zoper nova enje, uporabo, financiranje in urjenje vojaških najemnikov
EVA: 2004-1811-0080 (ID: ZAKO4017)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji prilog k Sporazumu o skladu za sodelovanje pri ezevropski železnici (TER) za obdobje 2001-2005
EVA: 2004-1811-0098 (ID: ZAKO4040)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o imunitetah Evropske fundacije
EVA: 2004-1811-0055 (ID: ZAKO3975)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na novo zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ni znan nosilec, niti ne razpolagamo z besedilom protokola.
Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o privilegijih Evropske fundacije
EVA: 2004-1811-0054 (ID: ZAKO3974)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na novo zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ni znan nosilec, niti ne razpolagamo z besedilom protokola.

Predvid.
postopek
obravnave

Ratifikac.

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št.

18.

19.

20.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

+

+

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

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Predvid.
postopek
obravnave

Zakon o ratifikaciji Protokola o razlagi Konvencije o zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti, ki jo je s predhodnim odlo anjem
dalo Sodiš e Evropskih skupnosti, sestavljen na podlagi lena K.3 Pogodbe o Evropski uniji - Izjava o so asnem sprejetju Konvencije o
zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti in Protokola o razlagi te konvencije, ki jo je s predhodnim odlo anjem dalo Sodiš e
Evropskih skupnosti - Izjava na podlagi lena 2
EVA: 2004-1811-0022 (ID: ZAKO3941)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Usklajuje se s celex-om 31997F0520)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti, sestavljen na podlagi lena K.3 Pogodbe o Evropski
uniji - Izjave držav lanic ob sprejetju Akta, s katerim je bil sestavljen Protokol
EVA: 2004-1811-0021 (ID: ZAKO3940)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.
Usklajuje se s celex-om 31996F1023)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji sklepnih dokumentov zasedanja o na rtovanju prizemne digitalne zvokovne radiofuzije
EVA: 2004-1811-0114 (ID: ZAKO4045)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - delovno besedilo, datum: 01.06.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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21.

+

22.

+

23.

+

24.

+

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

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem programu ohranjanja delfinov
EVA: 2004-1811-0045 (ID: ZAKO3964)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
SKLEP SVETA z dne 26. aprila 1999 o podpisu Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov
31999D0337
s strani Evropske skupnosti (1999/337/ES)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri skrbniškem skladu za izvajanje projekta Transevropska avtocesta sever-jug (TEM)
EVA: 2004-1811-0100 (ID: ZAKO4042)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Skupnega blagovnega sklada
EVA: 2004-1811-0053 (ID: ZAKO3973)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
90/373/EEC: Council Decision of 29 may 1990 concerning the conclusion of the agreement establishing the
31990D0373
common fund for commodities
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o uvedbi svetovnih tehni nih predpisov za osna vozila ter opremo in dele, ki se lahko vgradijo v ta vozila
EVA: 2004-1811-0097 (ID: ZAKO4038)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
SKLEP SVETA z dne 27. novembra 1997 v pri akovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu
31997D0836
gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehni nih predpisov za cestna vozila,
opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno
priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov ('Revidiran sporazum iz leta 1958') (97/836/ES)

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Predvid.
postopek
obravnave

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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+

26.

+

27.
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Zakon o ratifikaciji Sporazuma za izvajanje dolo b Konvencije Združenih narodov o mednarodnem pomorskem pravu z dne 10.
decembra 1982 glede ohranjanja ezconskega staleža rib in izrazito selivskih vrst rib
EVA: 2004-1811-0047 (ID: ZAKO3967)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
SKLEP SVETA z dne 8. junija 1998 o ratifikaciji, s strani Evropske skupnosti, Sporazuma o uporabi dolo b
31998D0414
Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja
ezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (98/414/ES)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristopu novih držav lanic h Konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih in 1.
Protokolu h Konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19.12.1998 ter 2. Protokolu h Konvenciji o uporabi
prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19.12.1998
EVA: 2005-1811-0042 (ID: ZAKO4366)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
80/934/EEC: Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19
41980A0934
June 1980 /* Consolidated version CF 498Y0126(03) */
Zakon o ratifikaciji Konvencije za varstvo vreten arjev, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene
EVA: 2004-1811-0009 (ID: ZAKO3965)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
31999D0575

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Sklep Sveta

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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28.

+

29.

+

30.

+

31.

#

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

Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mu enju in drugim oblikam okrutnega, ne loveškega ali ponižujo ega
ravnanja ali kaznovanja
EVA: 2005-1811-0018 (ID: ZAKO4364)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o eksplozivnih ostankih vojn h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst
konvencionalnega orožja, ki imajo nediskriminatorne ali prekomerne u inke (CCW)
EVA: 2005-1811-0024 (ID: ZAKO4365)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Protokola o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in zdravju škodljivimi
snovmi (OPRC/HNS), 2000
EVA: 2005-1811-0026 (ID: ZAKO4359)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 03.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji sprememb dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi vrstami sprejetih na
Konferenci pogodbenic 2004
EVA: 2005-1811-0013 (ID: ZAKO4352)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na novo zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem dopisu sporo ilo, da ti dodatki za Slovenijo že veljajo , ker so vklju eni v
Uredbo Komisije št. 1332/2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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#

34.

+

35.

+
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Zakon o ratifikaciji sprememb dodatkov Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto žive ih živali kot so bile sprejete na Konferenci
pogodbenic 2002
EVA: 2005-1811-0012 (ID: ZAKO4350)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na novo zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem dopisu sporo ilo, da bodo postale te spremembe brezpredmetne po naslednji
konferenci, ki bo konec leta 2005.
Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji sprememb Konvencije o presoji ezmejnih vplivov na okolje, sprejetih na Konferenciji o presoji ezmejnih vplivov
na okolje, sprejetih na Konferenci pogodbenic 2004
EVA: 2005-1811-0010 (ID: ZAKO4345)
(Opomba: Postopek ustavljen ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9. 2005
Obrazložitev: Ministrstvo za okolje in prostor v svojem dopisu sporo ilo, da se bodo spremembe sprejemale v okviru EU in bodo tako
za Slovenijo že obvezujo e.
Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 30. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomo i v kazenskih zadevah
EVA: 2004-1811-0069 (ID: ZAKO3989)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
15. 9. 2005 - prenos prve obravnave na vladi v leto 2006. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 8. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o ohranjanju morskih živih organizmov na Antarktiki
EVA: 2004-1811-0044 (ID: ZAKO3963)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 24.12.2003)
(Opomba: Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne
30. 8. 2005. Stari skrajni datum sprejema je bil 31. 12. 2005.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
SKLEP SVETA z dne 4. septembra 1981 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju antarkti nih živih morskih virov
31981D0691
(81/691/EEC)

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

Ratifikac.

27.12.2005

05.01.2006

25.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

30.05.2006

27.12.2005

05.01.2006

31.05.2006

Ratifikac.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Ministrstvo za zunanje zadeve
Podzakonski akti vlade

Št.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

1.

+

2.

+

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

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in
informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na podro ju poštnih in telekomunikacijskih storitev
EVA: 2005-1811-0046 (ID: URED3727)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga
Zakon o zunanjih zadevah (uradno pre iš eno besedilo)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o
sodelovanju na podro ju poštnih in telekomunikacijskih povezav
EVA: 2005-1811-0039 (ID: URED3726)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 04.02.2005)
(Opomba: Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16. 9.
2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

20.12.2005

29.12.2005

31.12.2005

Zakon o zunanjih zadevah (uradno pre iš eno besedilo)

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

*

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

Sklep o podelitvi statusa mesta
EVA: 2005-1536-0005 (ID: SKLE5353)
(Zadnji status: AKTI DRŽAVNEGA ZBORA - na rtovani / evidenca, datum: 27.01.2005)
(Opomba: Ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA VLADE je predlagatelj predpisa dne 5. 9. 2005 posredoval naslednjo
obrazložitev: Spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi so pri ele veljati 13. avgusta 2005 in v skladu s 15. a lenom
sedaj Vlada Republike Slovenije odlo a o tem katera naselja dobijo status mesta. Na podlagi nove zakonske ureditve bo Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predlagala ustrezen predpis vladi v sprejem v zadnjem etrtletju leta
2005.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

28.06.2005

07.07.2005

30.11.2005

V Zakonu o lokalni samoupravi je v 15.a lenu dolo eno, da je mesto ve je urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi,
prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij in ima ve kot 3.000 prebivalcev. Status na
predlog vlade podeli Državni zbor Republike Slovenije.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Služba Vlade RS za zakonodajo
Zakoni in drugi akti Državnega zbora

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
EVA: 2004-1517-0001, EPA: 0352-IV (ID: ZAKO3842)
(Zadnji status: ZAKONI DRŽAVNEGA ZBORA - skrajšani - obravnava (skrajšan postopek), datum: 11.07.2005)
(Opomba: V skladu z dolo bo 1. odstavka 7. lena in v povezavi s 17. lenom Uredbe o posredovanju informacij javnega zna aja.
Prenese se v PDV za leto 2005. Sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo
predlagatelja z dne 16.09.2005 iz 30.09.2005 na 25.11.2005.)
Sprejetje tega predpisa ni obvezno.

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

Skrajšani

28.06.2005
28.06.2005

07.07.2005
07.07.2005

25.11.2005

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

15.11.2005

24.11.2005

30.11.2005

Podzakonski akti vlade

Št.

1.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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 objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
EVA: 2005-1517-0001 (ID: URED3918)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 09.05.2005)
(Opomba: Vklju itev predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na zahtevo predlagatelja z dne 16.09.2005. Vezana je na
sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije, EVA 2004-1517-0001.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
RPS podlaga

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
Zakon o Vladi Republike Slovenije

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Služba Vlade RS za zakonodajo
Podzakonski akti vlade

Št.

2.

Status in
datum
objave v Ur.
l. RS

+

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 informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih
EVA: 2004-1517-0002 (ID: URED3132)
(Zadnji status: PODZAKONSKI AKTI VLADE - na rtovani / evidenca, datum: 02.12.2003)
(Opomba: V skladu z dolo bo 1. odstavka 7. lena in v povezavi s 17. lenom Uredbe o posredovanju informacij javnega zna aja.
Prenese se v PDV za leto 2005. Druga sprememba rokov za sprejem predpisa ob REVIZIJI DELOVNEGA PROGRAMA in na
zahtevo predlagatelja z dne 16.09.2005. Stari skrajni datum 30.11.2005 sprejema je bil na 30.03.200, ker je sprejem uredbe vezan na
sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije, EVA 2004-1517-0001.V zakonu je
dolo eno, da se sprejme uredba v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona.)
Sprejetje tega predpisa je obvezno.
RPS podlaga
RPS podlaga

Predvid.
postopek
obravnave

Prva
predložitev v
obravnavo na
vladi

Skrajni rok
obravnave na
vladi

Skrajni rok
sprejema

21.03.2006

30.03.2006

30.03.2006

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
Zakon o Vladi Republike Slovenije

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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Št. vseh predpisov

MDDSZ
MF
MG
MJU
MK
MKGP
MNZ
MO
MOP
MOPE
MP
MŠŠ
MVZT
MZ
MZp
MZZ
MZZ, MP
SVLR
SVZ
SKUPAJ
%
SKUPAJ
%

DZ
18
20
3
6
5
3
1
10
9
2
5
14
2
34
1
1
1
135

VLA
4
5
2
4
4
1
2
1
30

3
8
2
2

MIN
24
16
2

Št. sprejetih predpisov

DZ

VLA

2
5
8
20
1
4
1
7
38
38

MIN

Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer
Št. predpisov, kjer je bil
poteka obravnava oz.
sprejemanje zamuja s
sprejemanje sicer
sprejemanje zamuja
postopek
sprejemanje v skladu s programom predvidene
zamuja, vendar se je
predvidene roke s
zaklju en, ne da bi bil
roke in sicer na vladi, postopek obravnave že
programom, je pa
programom (+)
predpis sprejet (#)
vladnih odborih oz.
pri el vsaj na vladnih predpis že posredovan v
ministrstvu (*)
odborih (*§)
Državni zbor (**)

DZ
13
17
2

VLA
3
5
2
4
4

6
4
3
1
7

3

1
24

9
2
3
14
2
24
1

2
5
1
2

MIN
22
16
2

DZ
1
1
1

VLA
1

MIN

DZ
1

VLA

MIN

DZ

VLA

MIN

DZ
3
2

VLA

Št. novih predpisov v
DPV (podatek je dodan
ro no)

MIN
2

DZ
5
2
1

1
2

3

2

6

3

VLA

MIN
9
1

1

2
5
4

1

17
1
4
1
6
5
8

3

1

2
1
2
1

1

1

1
1

3

1

31
29

10
1

2
70
371

166

3
4,41
3
0,83

1
108
80,00

2
54
79,41
255
68,73

93
57,06

4
3,08

1
1,47
9
2,49

4
2,45

2
1,54

20
14,81
2
0,55

12
17,01
102
27,49

70
42,16

1
16

11
27
7,49

* (Predpisi iz Programa dela vlade. Zajeti so vsi predpisi za leto PDV 2005 )
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