
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana                                                                T: 01 478 11 80

                                                                                                                     F: 01 478 11 81 

                                                                                                                     E: gp.un@gov.si

                                                                                                                     http://www.un.gov.si

Številka: 00701-1/2017/42

Ljubljana, 6. 2. 2018

EVA: 2016-1540-0001

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Popravek gradiva št. 1

1. Navedba gradiva, ki se popravlja: Novo gradivo št. 1 – Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – skrajšani postopek –  predlog za obravnavo

Besedilo popravka:

V vladnem gradivu se na predlog Ministrstva za okolje in prostor pod točko 7.a (Predstavitev ocene 

finančnih posledic nad 40.000 EUR) v besedilu obrazložitve pod točko I. (Ocena finančnih posledic, 

ki niso načrtovane v sprejetem proračunu) v prvem odstavku doda še en stavek, ki se glasi: »Predlog 

zakona ima kadrovske posledice in sicer bo potrebno za njegovo izvajanje na Ministrstvu za okolje in 

prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja zvečati skupni kadrovski načrt v korist 

Ministrstva za okolje in prostor za ena (1).«.

Glede na vsebino predlaganega popravka vladnega gradiva se ustrezno dopolni besedilo drugega 

odstavka pod poglavjem 4. (Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu 

zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katero je bil 

državni proračun že sprejet) na strani 38 tako, da se doda stavek: »Predlog zakona ima kadrovske 

posledice in sicer bo potrebno za njegovo izvajanje na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za 

prostor, graditev in stanovanja zvečati skupni kadrovski načrt v korist Ministrstva za okolje in prostor 

za ena (1).«. Besedilo drugega odstavka v omenjenem 4. poglavju se po novem glasi:

»Ministrstvo za okolje in prostor

Zaradi sprejema predloga zakona so potrebna finančna sredstva za opravljanje nalog Ministrstva za 

okolje in prostor na podlagi 4. člena predloga zakona (novi 5. a člen) leta 2018 in 2019. Zagotovljena 

so na PP 160105 (Upravljanje s prostorom) in PP 153213 (Plače) v skupni višini 55.000,00 eur. 

Predlog zakona ima kadrovske posledice in sicer bo potrebno za njegovo izvajanje na Ministrstvu za 

okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja zvečati skupni kadrovski načrt v korist 

Ministrstva za okolje in prostor za ena (1).«

                                                                                                        

                                                                                                      mag. Stanko BALUH

                     DIREKTOR 

Priloga: 

čistopis gradiva-
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