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33. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 11. 10. 2012 - Vlada RS je na 33. redni seji med drugim sprejela finančne ukrepe za 
optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013,  predlog 
novele Zakona o upravnem sporu, predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, umaknila predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku iz zakonodajnega 
postopka ter sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane. 
 
Finančni ukrepi za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 - 
2013 
 
Z dodelitvijo dodatnih pravic porabe in usmerjanjem sredstev na vsebine, kjer je črpanje boljše, se bo 
zagotovilo optimalno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike.    
 
Vlada je odobrila za 452 milijonov evrov dodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni 
nekateri projekti, ki so pripravljeni in so trenutno na čakalni listi. 307 milijonov evrov dodatnih pravic 
porabe bo namenjenih za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture (Operativni 
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013), 102 milijona 
evrov za področje regionalnega razvoja (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
ta obdobje 2007-2013), 43 milijonov evrov pa za področje človeških virov (Operativni program razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013).  
 
V tem trenutku je črpanje najnižje na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013, zato je odobritev dodatnih pravice porabe bistvenega 
pomena. Veliki okoljski in prometni projekti se namreč ne izvajajo v skladu s predvideno dinamiko 
(ponekod so zamiki tudi do dveh let), vzroki za to pa izhajajo iz naslednjih dejstev:   

 stečaji izbranih izvajalcev projektov na področju gradbeništva zaradi gospodarske krize,  

 težave pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, 

 dolgotrajni revizijski postopki v povezavi z javnim naročanjem. 
 
Z dodatnimi pravicami porabe bodo sredstva iz vsebin, kjer je črpanje slabše, preusmerjena na tista 
področja, kjer je mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke. Gospodarski zagon je namreč 
eden ključnih zavez aktualne vlade.  
 
Z ukrepi namreč želi vlada zmanjšati nevarnost izgube sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 
2007 – 2013 in se izogniti gospodarski škodi, ki bi lahko nastala zaradi neizvajanja že potrjenih 
projektov oziroma neupravičenih stroškov v njihovem okviru. Z dodatnimi sredstvi se ne bo ustvarjal 
proračunski deficit, saj bodo za to uporabljena sredstva, ki so vezana na projektih, ki se ne izvajajo. 
Odločbe v primeru tovrstnih projektov bodo po dogovoru z upravičenci sporazumno prekinjene.   
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Predlog novele Zakona o upravnem sporu 
 
Predlog ZUS-1B je pripravljen na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-181/09-15, Up-860/09-
14, Up-222/10-14, z dne 10. 11. 2011. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje 
Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) z Ustavo in odločilo, da mora Državni zbor ugotovljeno neskladje 
odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu. Odločba je bila objavljena v Uradnem 
listu št. 98/11 z dne 2. 12. 2011. 
 
Ustavno sodišče je odločilo, da veljavna ureditev v določenih primerih (gre za primere, ko so bili upravni 
akti že izvršeni in z njihovo odpravo vzpostavitve prejšnjega oziroma drugačnega zakonitega stanja na 
podlagi ponovljenega postopka odločanja o izdaji upravnega akta ne bi bilo mogoče doseči) tožniku ne 
daje na razpolago nobenega tožbenega zahtevka, s katerim bi dosegel sodno presojo zakon itosti 
dokončnega upravnega akta. To pomeni izvolitev pravice do sodnega varstva in je zato je v neskladju s 
prvim odstavkom 23. člena Ustave.  
 
Z novelo se na podlagi navedene odločbe Ustavnega sodišča predlaga uvedba t. i. ugotovitvene tožbe, 
s katero bo mogoče zahtevati ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bil tožnik prizadet v 
svojih pravicah ali pravnih koristih. Ugotovitveno tožbo bo mogoče vložiti pod enakimi pogoji in iz enakih 
razlogov, kot jih zakon določa za vložitev tožbe, s katero se zahteva odprava upravnega akta, le da se 
zahtevek ne bo glasil na odpravo upravnega akta, temveč na ugotovitev njegove nezakonitosti. Pri 
ugotovitveni tožbi bo moral tožnik med drugim izkazati, da je bil z upravnim aktom prizadet v svojih 
pravicah ali pravnih koristih, ter da z vložitvijo take tožbe zasleduje določeno pravno korist. 
 
Predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku je Vlada RS sprejela na 
21. redni seji dne 5. 7. 2012 in ga poslala v zakonodajni postopek. Z novelo zakona so bile predlagane 
manjše spremembe splošnega upravnega procesnega prava (glede dolžnosti organov pri sprejemanju 
vlog in večje izenačenosti overitev, ki jih opravljajo upravne enote in notarji) ter organizacijske 
spremembe bodočega izvajanja nalog državne informatike (podelitev javnega pooblastila gospodarski 
družbi Pošta Slovenije, d.o.o. za zagotavljanje nalog centralnega informacijskega sistema za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje, v delu, ki se nanaša na vročanje, zagotavljanje delovanja javnih evidenc, 
elektronsko izmenjavo podatkov med organi, pretvorbo iz fizične v digitalno obliko in elektronsko 
hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva za organe državne uprave). V tem delu se je z novelo 
Zakona o splošnem upravnem postopku predlagala tudi sprememba Zakona o državni upravi.  
 
Kljub prvotno sprejetemu predlogu vlade, da se zakon obravnava po nujnem postopku, je bila v 
Državnem zboru naknadno sprejeta odločitev o rednem postopku, ki vključuje tudi splošno razpravo. 
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je umik predloga novele zakona predlagalo, ker, zaradi 
obravnave po rednem postopku, sprejetje zakona ni mogoče v pričakovanem času. Ob dejstvu, da je v 
pripravi tudi novela Zakona o državni upravi,  v katerega bi v veliki meri nesistemsko posegel tudi 
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predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku, je bila sprejeta ocena, da ni smiselno vztrajati 
na zakonodajni proceduri.  
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo umik predloga novele Zakona o splošnem upravnem 
postopku iz zakonodajnega postopka izkoristilo, da bo v skladu s cilji in načeli Resolucije o normativni 
dejavnosti, pripravilo novi noveli tako Zakona o državni upravi kot tudi Zakona o splošnem upravnem 
postopku. Obe bosta vsebovali še nekatere nujne procesne in organizacijske spremembe, vendar se 
predvideva, da bosta kljub temu lahko obravnavani po skrajšanem postopku. Prav obravnava po 
skrajšanem postopku bo omogočila sprejem v enakih rokih, kot bi sicer Državni zbor po rednem 
postopku sprejemal obstoječ predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

 

Predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 
ZUOPP-1 je začel veljati 6. 8. 2011, uporabljati pa naj bi se začel 1. septembra 2012. Zakon o 
uravnoteženju javnih financ je začetek uporabe ZUOPP-1 prestavil na 1. december 2012. Ker je treba 
zaradi izvajanja 1., 2., 8. in 9. člena ZUOPP-1 izvesti določene posege v mrežo šol, spremembe 
programa in različne organizacijske spremembe, ki se vežejo na začetek šolskega leta ter za izvedbo 
20. člena  predhodno ustrezno spremeniti oziroma dopolniti ZOFVI, se predlaga ponoven zamik začetka 
uporabe ZUOPP-1, in sicer na 1. september 2013. 
 
Dan slovenske hrane 
 
Vlada RS je sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, s katerim bomo v Sloveniji pridelani 
hrani dali pomemben pečat in s tem pokazali podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem ter 
spodbudili zavedanje in pripadnost javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter uživanju 
le-te. 
 
Za dan slovenske hrane je Vlada RS razglasila vsak tretji petek v mesecu novembru. Letos bo  dan 
slovenske hrane v petek, 16. novembra 2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo ta dan obeleževalo 
s številnimi promocijskimi dejavnostmi, ki bodo povezovali različne deležnike in spodbujale k 
razmišljanju o pomenu lokalne samooskrbe. Mednje sodi tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Namen tega 
projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu 
tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno 
pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, 
gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih 
dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo (npr. večkratna uporaba, pakiranje večjih enot živil). 
Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s 
pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 
 
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, ki zajema tudi varovanje zdravja ljudi in 
varovanje okolja. Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih 
proizvodih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti pomembno strateško in politično 
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vprašanje. Pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani lokalno 
in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano hrano je 
strateški cilj slovenske prehranske politike. Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim 
izkoriščanjem domačih proizvodnih virov določa tudi politično in ekonomsko suverenost Republike 
Slovenije.  
 
Smiselno je spodbujati lokalno okolje, da se samooskrbuje in s tem poveča kvaliteto življenja vseh 
vključenih v ta proces. S stališča trajnosti je smiselno spodbujati integriran in ekološki način pridelave 
oz. reje in uvajanje teh pridelkov / izdelkov v vsakdan v okviru sistema javnega naročanja oz. naročil in 
tako zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju.  
 
Koalicijski partnerji so se tudi s koalicijsko pogodbo zavezali k povečanju deleža samooskrbe in 
ekološke hrane, tudi s spodbujanjem različnih oblik povezovanja in sistemov, ki imajo namen 
skrajševanja prehrambenih verig. Z uveljavitvijo kratkih verig bomo zagotovo pripomogli k zmanjševanju 
sproščanja toplogrednih plinov zaradi transporta hrane iz oddaljenih držav, zagotovili bomo trajnostno 
rabo površin namenjenih pridelavi hrane, ohranjali delovna mesta na podeželju in dvignili stopnjo 
samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšali prehransko varnost prebivalstva. 
 

*** 


