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Priloga 1:  Sklepi Strateškega sveta stalne medresorske delovne  skupine za pripravo 
boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir št. 012-17/2012/65 
 
Dne, 26. 10. 2012, je na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, od 10.00 do 
11.30, potekal sestanek strateškega sveta stalne medresorske delovne skupine za pripravo 
boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, ki ga je vodil vodja strateškega sveta, dr. 
Senko Pličanič. Strateški svet je sprejel naslednje sklepe:  
 
Sklep 1: 
Strateški svet stalne medresorske delovne skupine se je seznanil s stanjem na področju in  
osnutkom okvirnega Akcijskega načrta za izvajanje politike boljše zakonodaje, ter zadolžil 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju: MPJU), da do naslednje seje pripravi 
prenovljen akcijski načrt z opredelitvijo konkretnih nalog in rokov izvedbe.   
 
Sklep 2: 
Strateški svet stalne medresorske delovne skupine se je seznanil z osnutkom nove 
metodologije za presojo učinkov na gospodarstvo (»MSP« test) in zadolžil Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in MPJU, da skupaj z resorji,  v 
obdobju 2012/2013 izvedeta pilotne projekte presoj učinkov na predlaganih (»ex ante«) ali 
sprejetih (»ex post«) predpisih. Pri pilotnem projektu sodeluje posamezni resor z najmanj enim 
predpisom. MGRT in MPJU, v letu 2013 pripravita vmesno in končno poročilo o izvajanju 
aktivnosti ter strateškemu svetu predlagata morebitne izboljšave predlagane metodologije. 
Strateški svet, na podlagi izvedenih pilotnih projektov in podanih poročil MGRT in MPJU,  
sprejme odločitev o nadaljnjih postopkih za implementacijo metodologije.  
 
Sklep 3:  
Strateški svet stalne medresorske delovne skupine je podprl obvezno objavo osnutkov 
predpisov, ki so namenjeni javni obravnavi, na pod-portalu E-demokracija. 
(http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava) 1 
 
Sklep 4:  
Strateški svet stalne medresorske delovne skupine se je seznanil z osnutkom prvega poročila o 
izvajanju prenovljenega Akcijskega programom za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
zakonodajnih bremen za obdobje 2012 in 2013, ter pozval Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, da ga do 9. novembra uskladi z vsemi resorji in posreduje Vladi RS. 
 
Sklep 5: 
Strateški svet stalne medresorske delovne skupine predlaga, da se izvede analiza delovanja 
sistema IPP (GSV, SVZ in MPJU) in predlaga morebitne poenostavitve in posodobitve. Zaradi 
kompleksnosti in obsežnosti samega »vladnega gradiva«, strateški svet predlaga, da se pri 
pripravi načrtov za nove projekte, posebno pozornost nameni razvoju informacijskega orodja 
oziroma aplikacije, ki bo olajšala delo pripravljavcem predpisov in omogočila učinkovito, 
preprosto ter kvalitetno pripravo predpisov. 

                                                      
1
 Skladno s priporočili, se v nadaljevanju (po javni obravnavi) objavijo tudi vsi nadaljnji »osnutki« gradiv, ki nastajajo po izvedenih 

procedurah usklajevanj. Poleg vključevanja javnosti, je namreč zelo pomembno tudi načelo transparentnosti.  


