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EVA 2018-3130-0030

ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev – PREDLOG 
ZA OBRAVNAVO 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

      Stojan Tramte
                                                                                  generalni sekretar

Sklep prejmejo: 
— ministrstva
— Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Peter Pogačar, v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo za javno upravo
- Štefka Korade Purg, vodja sektorja, Ministrstvo za javno upravo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/ 
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE
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naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
Gradivo nima finančnih posledic za državni proračun oziroma druga javna finančna sredstva.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni treba objavljati na spletni strani, ker gre za urejanje notranje organizacije organov 
državne uprave.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
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 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

      Rudi Medved
                                                                                                                              MINISTER

Priloga:
- Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
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PREDLOG

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev

1. člen

V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 
52/18) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge 
na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju 
izdelkov iz plemenitih kovin.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

(1) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije 1. januarja 2019 od Urada Republike Slovenije za meroslovje prevzame 
naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in javne uslužbence, ki 
opravljajo te naloge.

(2) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije 1. januarja 2019 od Urada Republike Slovenije za meroslovje prevzame 
tudi vse dokumentarno in arhivsko gradivo, strokovna in promocijska gradiva, vzpostavljene 
baze podatkov, evidence osebnih podatkov s področja priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost ter vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki jih je Urad Republike Slovenije za 
meroslovje sklenil na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.

(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Republike Slovenije za 
meroslovje se s to uredbo uskladi do 31. decembra 2018. 

3. člen

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15) se s to uredbo 
uskladi v treh mesecih od uveljavitve te uredbe. 

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati 
pa se začne 1. januarja 2019. 
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Št. 
Ljubljana, dne
EVA 2018-3130-0030

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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OBRAZLOŽITEV: 

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo 
predpisa):

21. člen, peti odstavek 23. člena in drugi odstavek 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 –
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)

2. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna: /

3. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona: /

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV 

Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list
RS, št. 31/2018), ki je pričel veljati 20. 5. 2018 je uredil prenos pristojnosti za izvajanje 
strokovnih in administrativnih nalog na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno 
odličnost z Urada RS za meroslovje na javno agencijo, pristojno za podjetništvo. 

S 1. januarjem 2019 bo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije od Urada Republike Slovenije za meroslovje 
prevzela naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in javne 
uslužbence, ki opravljajo te naloge, kot tudi vso dokumentarno in arhivsko gradivo, strokovna in 
promocijska gradiva, vzpostavljene baze podatkov, evidence osebnih podatkov s področja 
priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost ter vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki 
jih je sklenil Urad Republike Slovenije za meroslovje na področju priznanja Republike Slovenije 
za poslovno odličnost.
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