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Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 
8/12) je Vlada Republike Slovenije na 21. redni seji dne 5. 7. 2012 pod točko 7B sprejela 
naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo 
administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012–2013 
(v nadaljnjem besedilu: akcijski program) in naložila resornim ministrstvom, da akcijski 
program realizirajo v predpisanih rokih, ki so določeni pri posameznih ukrepih v prilogi 1 
k akcijskemu programu. 

2. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo do 20. 7. 2012 ustanovi medresorsko delovno 
skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir 
(v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna skupina) ter določi naloge članov –
agentov, ki bodo po posameznih resorjih zadolženi za izvajanje akcijskega programa in 
pripravo poročil o realizaciji. O ustanovitvi medresorske delovne skupine in imenovanju 
agentov Ministrstvo za pravosodje in javno upravo seznani Vlado Republike Slovenije. 

3. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da: 
– vodi, koordinira in nadzira izvajanje akcijskega programa, 
– vodi in koordinira delo medresorske delovne skupine,
– sodeluje pri izvedbi posameznih ukrepov, 
– usposablja agente in druge javne uslužbence ter nudi strokovno pomoč resorjem 

pri izvajanju akcijskega programa,
– v sodelovanju s pristojnimi resorji oziroma agenti za posamezna področja pripravlja 

trimesečna poročila o realizaciji akcijskega programa in jih posreduje Vladi 
Republike Slovenije,

– v sodelovanju s pristojnimi resorji oziroma agenti za posamezna področja ter 
zunanjimi javnostmi po potrebi novelira akcijski program z dodatnimi ukrepi,

– v sodelovanju z zunanjo strokovno javnostjo in pristojnimi resorji oziroma agenti za 
posamezna področja izvede evalvacijo učinkov (5. faza akcijskega programa 
»minus 25 %«).

Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR
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PRILOGA:

– Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 
obdobje 2012–2013 s prilogo 1: Načrt posameznih ukrepov za odpravo administrativnih 
ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013 po posameznih področjih

PREJMEJO:

– ministrstva 
– vladne službe
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