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248. dopisna seja Vlade RS 
 
Ljubljana, 30. 5. 2018 – Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala 
Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
odlagališčih odpadkov, Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 
energetike in Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku 
Sava v Občini Šenčur. Vlada je sprejela tudi Odlok o strategiji razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva do 2023, Periodični načrt za izvajanje Resolucije o 
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 - 2020 za leti 2018 
in 2019 ter poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017. 
 
Uredba o razvrščanju objektov  
Z uredbo se objekti razvrščajo glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj 
zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali 
je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva 
na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za 
zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ta razvrstitev vpliva 
tudi na inšpekcijski nadzor, saj skladnost enostavnih objektov s prostorskim izvedbenim 
aktom in predpisi občine nadzoruje občinska inšpekcija. 
 
Osnovni kriteriji za razvrstitev po zahtevnosti so zajeti že v definicijah v Gradbenem 
zakonu (GZ), in sicer so to dimenzije, konstrukcijska zahtevnost, večje ali manjše število 
ljudi, ki se zadržuje v objektu, ter prostorska (ne)zaznavnost. Izhodišče je, da so 
posamezne mejne vrednosti podobnih objektov med seboj primerljive in uravnotežene. Z 
uredbo so določena tudi vzdrževalna dela, ki glede na definicijo iz GZ pomenijo dela, 
namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo 
napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov 
ter inštalacijski preboji.  
 
Z uredbo se klasifikacijo objekti glede na namen njihove uporabe. Poleg stavb in gradbeno 
inženirskih objektov uredba razvršča tudi druge gradbene posege, ki so novost v GZ, saj 
ta širi definicijo objekta (poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov) tudi na druge 
gradbene posege. To so posegi, ki so posledica gradbenih del in pomenijo poseg v fizične 
strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali rabo 
prostora. Objekti se glede na namen uporaba razvrstijo po pretežni rabi.  
 
Uredba ima vpliv na delo inšpekcijskih služb, saj občinska inšpekcija nadzoruje skladnost 
enostavnih objektov z občinskimi predpisi.  
 
Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov  
S tem predlogom sprememb in dopolnitev se glede na veljavno uredbo, ki ureja 
odlagališča odpadkov, predvsem: omogoči preverjanje in spreminjanje pravnomočnih 
dovoljenj (o zaprtju odlagališča) po uradni dolžnosti v skladu z Zakonom o varstvu okolja, 
zaradi česar upravljavcem odlagališč najpozneje v desetih letih po pravnomočnosti odločb 
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o zaprtju odlagališča ni treba predložiti vlog za okoljevarstveno dovoljenje v skladu z 
zahtevo iz Uredbe o odlagališčih odpadkov; omogoča, da v primeru uveljavitve načela 
subsidiarnosti  
 
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 
Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor bosta za učinkovito 
izvajanje omenjene uredbe in Uredbe o posegih v okolje pripravila usklajena navodila in do 
31. 12. 2018 izvedla izobraževanje za vse izvajalce gospodarske javne službe, da se 
zagotovi učinkovito izvajanje vzdrževalnih del v javno korist in predhodnih postopkov ter 
postopkov izdaje okoljevarstvenih soglasij v skladu z obema predpisoma. 
 
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike bo poenostavila vrste 
vzdrževalnih del na področju prenosa in distribucije električne energije, zemeljskega plina 
in toplote ter s tem omogočila vse oblike infrastrukturnega vzdrževanja, ki se pojavljajo v 
praksi. 
 
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini 
Šenčur  
Vlada je na predlog občine,v skladu z Zakonom o vodah s predlagano uredbo določila 
drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu vodotoka Sava v občini. Zunanja 
meja priobalnega zemljišča se tako zoži s 15 na 5 metrov od meje vodnega zemljišča in 
poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami. 
 
Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023 
Vlada je na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Zakona o nevladnih organizacijah sprejela 
odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. S tem odlokom se 
sprejema Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Odlok 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
 
Gre za opredelitev strateških smernic za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in 
prostovoljstva. Zakon o prostovoljstvu, ki je bil uveljavljen marca 2011, v prehodnih 
določbah določa, da je potrebno strategijo na področju prostovoljstva sprejeti v treh letih. 
Zaradi povezanosti in prekrivanja področja prostovoljstva z nevladnimi organizacijami je 
bila pripravljena skupna strategija, ki celostno naslavlja obe področji. Pravno podlago za 
sprejem skupne strategije predstavlja poleg zakona o prostovoljstvu tudi Zakon o 
nevladnih organizacijah, ki je bil uveljavljen v mesecu aprilu 2018. 
 
Strategija naslavlja izzive, kot je razdrobljen NVO sektor ter premalo sodelovanja in 
povezovanja, nizka profesionalizacija (delež zaposlenih v NVO je manj kot 1%), 
transparentno in ciljno financiranje NVO, kakovostno organizirano prostovoljstvo. Glavni 
cilji in ukrepi pa so: vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO, 
okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, 
oOkrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva in čezsektorska partnerstva, spodbujati 
transparentnost, integriteto in odgovornost NVO, spodbujati solidarnost in kakovostno 
prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni. 
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Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015 - 2020 za leti 2018 in 2019   
Periodični načrt za izvajanje določa aktivnosti za uresničevanje opredeljenih ukrepov za 
dosego ciljev. Nosilci ukrepov so opredelili aktivnosti, ki jih bodo izvajali v letih 2018 in 
2019, način izvedbe in pričakovani rezultat ter prispevek k doseganju ciljev. V periodičnem 
načrtu so opredeljena tudi potrebna finančna sredstva za izvedbo aktivnosti, ki se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske komisije. Pri nekaterih 
aktivnostih finančna sredstva niso posebej opredeljena, ker gre za redno delo. 
 
Drugi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih 
organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih za leti 2018 in 2019. Za 
doseganje ciljev in uresničenje enakosti spolov v praksi bosta uporabljena dva temeljna 
pristopa, ki se medsebojno dopolnjujeta: posebni ukrepi in integracija načela enakosti 
spolov v vse politike in programe (gender mainstreaming). Ministrstva in drugi nosilni ter 
sodelujoči organi  bodo ukrepe izvajali predvsem z integracijo načela enakosti spolov v 
vse ustrezne programe in aktivnosti v okviru njihovih pristojnosti. Za izvedbo teh ukrepov 
ne bodo potrebna posebna sredstva, saj bodo aktivnosti potekale v okviru obstoječih 
programov, le da bo pozornost usmerjena v zmanjševanje vrzeli med spoloma in 
uresničevanje enakosti spolov. Na nekaterih področjih pa so za izvajanje ukrepov 
predvidene posebne aktivnosti, za katere so ministrstva v okviru svojih proračunov 
namenila posebna sredstva. Finančna sredstva se bodo zagotavljala iz državnega 
proračuna in sredstev EU. 
 
Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk 
in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017 
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 - 
2020 in Zakona o enakih možnostih žensk in moških Vlada RS vsaki dve leti sprejme 
periodični načrt, ki je izvedbeni akt nacionalnega programa o enakih možnostih žensk in 
moških. 
 
Izvajanje nacionalnega programa se spremlja na podlagi izvedenih nalog in aktivnosti v 
okviru periodičnih načrtov. Ministrstva o izvajanju aktivnosti v njihovi pristojnosti poročajo 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi tega 
ministrstvo pripravi poročilo, v katerem navede izvedene ukrepe in aktivnosti in ga predloži 
v sprejem Vladi RS. Vlada o izvajanju nacionalnega programa vsaki dve leti poroča 
Državnemu zboru RS. 
 
Na podlagi poročil ministrstev, ki so bili nosilci aktivnosti periodičnega načrta, je Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Poročilo o izvajanju 
Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020  za 
leti 2016 in 2017.  
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