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ZBIRNI POVZETEK POROČILA 
 
V osnutku poročila za sedmi sklop ukrepov iz področja prometa, obrambe in ostalega smo 
izmerili učinke implementacije desetih ukrepov, katerim smo določili informacijske obveznosti in 
administrativne aktivnosti, ki izhajajo iz relevantne zakonodaje. To je bila osnova za izračun 
učinka posameznega ukrepa v primeru njegove izvedbe. Za vsak ukrep smo izmerili 
administrativne stroške pred in po implementaciji ukrepa, da bi lahko podali končno oceno o 
učinkovitosti posameznega ukrepa. 
 
Skupni učinek implementacije obravnavanih ukrepov predstavlja znižanje administrativnih 
stroškov za 15.958.258 EUR ter administrativnih bremen za 8.026.141 EUR, učinke določenih 
ukrepov, ki so občutno doprinesli k tozadevnemu razbremenjevanju pa predstavljamo v tabeli 
spodaj. Ob tem poudarjamo, da nekateri ukrepi še niso bili (delno ali v celoti) izvedeni, zato ta 
številka predstavlja maksimalni potencialni učinek ob 100 % izvedbi ukrepov. 
 

Skupni prihranki na podro čju prometa, obrambe in ostalega 

  ADMINISTRATIVNI STROŠKI ADMINISTRATIVNA BREMENA 

Znižanje iz naslova  
spremenjenih obveznosti 15.085.234 7.466.165 

Zvišanje iz naslova  
novih obveznosti 4.467 1.212 

Znižanje iz naslova  
ukinjenih obveznosti 877.491 561.189 

SKUPNI PRIHRANKI 15.958.258 8.026.141 

Na koga so vplivale spremembe? 
Osebe (pravne in fizi čne) Javne institucije 

Državljani, projektanti, organizator shoda ali prireditve, prevozniki, ladjarji, 
samostojni podjetnik, udeleženci upravnih postopkih, zavezanci za preizkus in 

preizkuševalci vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, prodajalci 
pirotehnike, itd. 

Upravne enote, Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, policijske postaje, 
sodišča, zdravstveni zavodi, občinski 

organi, itd. 

Kaj obsegajo spremembe? 

Elektronsko vro čanje Podro čje naravnih nesre č Poenostavitev postopkov  

Odprava notranjih kontrol  v 
podjetjih Ukinitev  tiskanja in elektronsko 

posredovanje 

Izdelava zasnove  (namesto 
študije) požarne varnosti za požarno 

manj zahtevne objekte Elektronifikacija  postopka 
izdaje licenc 

Pospešitev  pravdnih, upravnih in 
kazenskih postopkov 

Izdaja  ali obnovitev veljavnosti 
potrdila  in poro čila  o 

brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite 

Poenostavitev upravnih 
postopkov  pri izpolnjevanju 

različnih vlog in obrazcev 

Poenostavitev  vročanja uradnih 
dokumentov 

Izdelava na črta  zaščite in 
reševanja 

Pridobitev dovoljenja  za javni 
shod in javno prireditev 
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Zadeve, na katere so vplivale spremembe? 
4,0 mio  osebno vročenih 

dokumentov 
2.500 študij  požarne varnosti 

6.100 prosilcev  za pridobitev 
licence 

6,5 mio  po pošti vročenih 
dokumentov  

2.900 vgrajenih sistemov  aktivne 
požarne zaščite 

4.000 prevoznikov in 2.800 ladij 

Dolgotrajni upravni postopki  
5.000 vgrajenih hidrantnih 

omrežij  
1,0 mio  oddanih vlog  in 17.000 

vodenih zapisnikov  

Več kot 10,0 mio kopij 
dokumentov 

50 regijskih in 1.400 občinskih 
načrtov  za vsako vrsto nesreče 

Preko 20.000 javnih shodov  in 
prireditev   

Kaj je bilo doseženo s spremembami? 

8,0 mio dokumentov  vročenih v 
elektronski obliki v ''navaden'' 

elektronski predal 

Za 80% izdanih gradbenih 
dovoljenj se dela zasnova  požarne 

varnosti 

547 tiso č EUR prihranka zaradi 
ukinitve notranjih kontrol  

76% manj stroškov  kopiranja 
50% manj stroškov  pošiljanja 

pisnega poročila 

Prihranek 80% časa za 
seznanjanje z obveznostmi 

organizacije shodov in prireditev 

8,7 mio EUR  manj za poštne 
storitve 

43% manj ur  dela na regijskih in 
občinskih načrtih 

90% manj časa za posredovanje 
podatkov iz Priloge I 

 
 
 
 
  



Končno poročilo – Področje prometa, obrambe in ostalo       September, 2015  

3 
 

UVODNA POJASNILA 
 
Vlada RS je v letu 2009 sprejela in potrdila Program za odpravo administrativnih ovir in znižanje 
administrativnih bremen za 25 % do konca leta 2012, s čimer se je zavezala k uresničitvi cilja 
administrativnega razbremenjevanja v višini 25 % do konca leta 2012. Zaveza znižanja 
administrativnih bremen pa izhaja tudi iz zaveze držav članic EU. Prav tako je Vlada RS v 
oktobru 2013 sprejela še Enotni dokument, kjer so opredeljeni ukrepi na podlagi katerih se 
opravlja proces razbremenjevanja poslovnih subjektov in državljanov ter so predmet evalviranja 
doseganja zastavljenih ciljev. 
 
Ministrstvo za javno upravo je že izvedlo štiri faze (od petih) programa, kjer je bilo potrebno v 
prvi fazi pregledati zakonodajo posameznega področja, v drugi fazi v skladu z enotno 
metodologijo izmeriti posamezno področje, v tretji fazi zbrati predloge za poenostavitev 
zakonodaje, v četrti fazi na podlagi sprejetih predlogov za zmanjšanje administrativnih bremen 
izvesti postopek sprememb zakonskih in podzakonskih aktov. 
 
Skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za javno upravo dne 11.6.2015, je družba KPMG 
poslovno svetovanje, d.o.o., izvedla zadnjo (peto) fazo storitev merjenja administrativnih 
stroškov in bremen v predpisih RS iz Akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih 
bremen in Enotnega dokumenta za boljše poslovno in zakonodajno okolje ter dvig 
konkurenčnosti v okviru operacije »Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih 
RS« na področju prometa, obrambe in ostalega. 
 
Opravljene analize meritev v letih 2010 - 2011 (druga faza projekta) in pripravljen načrt ukrepov 
– Program za odpravo administrativnih ovir in znižanje administrativnih bremen ter Enotni 
dokument (tretja faza projekta), ki vsebujeta ukrepe za razbremenjevanje, predstavljata osnovo 
za izvedbo evalvacij opravljenih normativnih sprememb v letih 2010 - 2014, in sicer v skladu z 
izvedbo pete faze Akcijskega programa "minus 25%". 
 
V tem končnem poročilu so za sklop številka 7: Področje promet, obramba in ostalo 
predstavljene meritve administrativnih stroškov in bremen vseh predpisov, ki se nanašajo na 
devet ukrepov v okviru tega področja. Mapiranje in merjenje administrativnih stroškov in bremen 
je bilo za vseh devet ukrepov izvedeno v skladu z Enotno metodologijo za merjenje 
administrativnih stroškov, privzeto po mednarodni metodologiji SCM (EMMS).  
 
Končno poročilo je pripravljeno tako, da so za vsak posamezni ukrep ločeno prikazane 
obveznosti, administrativne aktivnosti, populacije in frekvence, opredeljeni so elementi 
administrativnih stroškov ter izdelan izračun in ocena administrativnih stroškov. V povzetku je 
prikazan učinek oziroma prihranek iz naslova posameznega ukrepa ter v zbirnem povzetku 
poročila tudi skupni prihranek iz naslova vseh ukrepov znotraj področja prometa, obrambe in 
ostalega.  
 
Vrednost spremenjenih obveznosti predstavlja vsoto administrativnih stroškov in 
administrativnih bremen vseh informacijskih obveznosti po implementaciji ukrepov, od katerih je 
odšteta vsota administrativnih stroškov in administrativnih bremen vseh informacijskih 
obveznosti pred implementacijo ukrepov. Vrednost znižanja iz naslova spremenjenih obveznosti 
torej pove, za koliko so ukrepi prispevali k zmanjšanju administrativnih stroškov oz. bremen.  
Vrednost novih obveznosti predstavlja vsoto administrativnih stroškov in administrativnih 
bremen vseh informacijskih obveznosti, ki se po implementaciji ukrepov pojavijo na novo. 
Vrednost ukinjenih obveznostih predstavlja vsoto administrativnih stroškov in administrativnih 
bremen vseh informacijskih obveznosti, ki se po implementaciji ukrepov ukinejo. 
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1 UKREP: PRIHRANKI NA PODRO ČJU NOTRANJE KONTROLE ZA 
VSA PODJETJA 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Prihranki na področju notranje kontrole za vsa podjetja, 73. 
 

1.1 POVZETEK 
 
Ukrep je bil realiziran s spremembo in dopolnitvijo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. 
RS, št. 49/2011), ki je v 115. členu določal obveznost izvajanja notranje kontrole za domače 
prevoznike.  
 
Do spremembe omenjenega zakona je vsebino in način izvajanja notranje kontrole določal 
Pravilnik o notranji kontroli, ki je veljal za vse domače prevoznike, ki izvajajo javni prevoz 
potnikov, blaga ali prevoz za lastne potrebe. Notranja kontrola je postopek, s katerim se je v 
sistemu opravljanja prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu obvezno ugotavljalo in 
nadziralo izvajanje predpisov s področja prevozov v cestnem prometu in drugih predpisov, ki 
zagotavljajo varnost v cestnem prometu. Prevoznik je bil dolžan sprejeti interni akt, s katerim je 
določil organizacijo, nosilce in način izvajanja kontrole. Akt je podrobneje opredeljeval tudi 
vlogo, organizacijo ter pravice in dolžnosti voznega in pomožnega osebja pri izvajanju kontrole. 
Omenjene osebe so morale biti seznanjene z dolžnostmi, ki jih imajo v skladu z internim aktom 
prevoznika. Za izvajanje nadzora nad izvajanjem notranje kontrole je načeloma odgovarjal 
prevoznik, lahko pa je za to zadolžil tudi drugo pri njem zaposleno osebo. Za izvajanje 
določenih nalog je lahko prevoznik deloma ali v celoti pooblastil tudi zunanjega izvajalca. 
Notranja kontrola se je izvajala nad vozniki in vozili. 
 
Z novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu se je črtal naslov X. poglavja in 115. člen, ki je 
določal obveznost izvajanja notranje kontrole. Z ukinitvijo obveznosti se je za prevoznike v celoti 
odpravilo administrativno breme, ki izhaja iz obremenjujočega zakonskega predpisa. 
 
V Tabeli 1.1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, 
ki izhaja iz ukinjenih obveznosti. 
 
Tabela 1.1: Administrativni stroški in administrati vna bremena  
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

861.516,10 546.811,21 

SKUPNO ZNIŽANJE 861.516,10 546.811,21  

 
Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
ukinjenih informacijskih obveznosti znaša 861.516,10 EUR, samo administrativno breme pa se 
zniža za 546.811,21 EUR. 
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Opravljene meritve za evalvacijo učinka tega ukrepa temeljijo na analizi opravljenih meritev v 
letih 2010 - 2011 (druga faza projekta), v katerih so bili izračunani administrativni stroški in 
administrativna bremena za Zakon o prevozih v cestnem prometu in pripadajoče podzakonske 
akte. 
 

1.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Z novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 49/2011) se je črtal naslov X. 
poglavja in 115. člen, ki je določal obveznost izvajanja notranje kontrole za domače prevoznike. 
Notranjo kontrolo podrobneje ureja Pravilnik o notranji kontroli. 
 
 
Korak 1.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 

Ur.l. RS, št. 131/2006 (5/2007 popr.) 
Spremembe: Ur.l. RS, št. 123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 in 

39/2013 
EVA:  2005-2411-0003 
EPA:  1072-IV 
SOP: 2006-01-5488 
Naslov - ang.:  Road Transport Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  30.11.2006 
Datum objave:  14.12.2006 
Datum začetka 
veljavnosti:  

29.12.2006 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Pravilnik o notranji kontroli  (Ur.l. RS, št. 107/2007) 
 
 
Korak 1.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
Informacijske obveznosti so povzete iz končnega poročila Ocena administrativnih stroškov: 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), na podlagi analize opravljenih meritev v letu 
2010. V okviru Pravilnika o notranji kontroli je bilo ugotovljenih 6 informacijskih obveznosti za 
fizične in pravne osebe. 
 
 
Korak 1.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Z novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 49/2011) je bila odpravljena 
obveznost izvajanja notranje kontrole za vsa podjetja. S tem se ukinja 6 informacijskih 
obveznosti ter vse pripadajoče administrativne aktivnosti. 
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Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti  
   

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativnih aktivnosti 

AA 1.1 Prevoznik se seznani z zahtevami o izdaji akta in 
vsebini 

AA 1.2 Prevoznik izdela in sprejme akt o notranji kontroli 

AA 1.3 Prevoznik vodi evidenco oseb, ki so seznanjene 
z vsebino akta 

IO – 1 U 
Prevoznik sprejme akt o notranji 
kontroli in vodi evidenco oseb, 
seznanjenih z vsebino akta. 

AA 1.4 Osebe podpišejo evidenčni vpis 

AA 2.1 Prevoznik ugotovi pomanjkljivosti zdravstvenega 
stanja ali problem alkohola zaposlenega 

IO – 2 U Prevoznik napoti zaposlenega 
na zdravstveni pregled. 

AA 2.2 Prevoznik napoti zaposleno osebo na 
zdravstveni pregled (zdravstveno stanje, alkohol) 

AA 3.1 Novozaposleni voznik se seznani z zahtevami 
znanj pri prevozniku 

AA 3.2 Novozaposleni voznik opravi pri prevozniku 
preizkus vožnje 

AA 3.3 Prevoznik izdela o preizkusu vožnje zapisnik 

IO – 3 U Prevoznik opravi preizkus 
znanja novozaposlene osebe. 

AA 3.4 Prevoznik hrani zapisnik 1 leto 

IO – 4 U Prevoznik preverja spoštovanje 
predpisov. 

AA 4.1 Prevoznik preverja spoštovanje predpisov 

AA 5.1 Prevoznik se seznani s stanjem znanja svojih 
voznikov in novosti v prometu 

AA 5.2 Prevoznik vodi evidenco obnavljanja znanja 
voznikov 

IO – 5 U Prevoznik zagotavlja voznikom 
obnavljanje znanja. 

AA 5.3 Prevoznik izvaja obnavljanje znanja voznikov 
(sam ali zun.izv.) 

IO – 6 U 
Prevoznik zbira in analizira 

podatke o prekrških in 
nesrečah. 

AA 6.1 Prevoznik zbira in analizira podatke o prekrških 
in nesrečah 

 
 
Korak 1.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna delno in je v največji meri omejena na seznanjanje 
s posamezno informacijsko obveznostjo, vodenje evidence ter zbiranje in analiziranje podatkov.   
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 1.1 DA 

AA 1.2 NE 

AA 1.3 NE 
IO – 1 U 

AA 1.4 NE 
IO – 2 U AA 2.1 NE 
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AA 2.2 NE 
AA 3.1 NE 

AA 3.2 NE 

AA 3.3 NE 
IO – 3 U 

AA 3.4 NE 

IO – 4 U AA 4.1 NE 

AA 5.1 NE 

AA 5.2 DA, ena od opcij IO – 5 U 

AA 5.3 DA 

IO – 6U AA 6.1 DA 

 
 
Korak 1.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji smo v delu pridobili na osnovi opravljenih intervjujev ter anketiranja 
različnih deležnikov, deloma gre za uradne statistične podatke, v preostalem delu pa gre za 
strokovne ocene. 
 
Pojavljajo se naslednje populacije: 

- število prevoznikov, 
- število napotitev zaposlenih na zdravstveni pregled, 
- število novo zaposlenih voznikov. 

 
Pri tem še posebej izpostavljamo, da so definirane populacije v pričujočem poročilu povzete iz 
končnega poročila Ocena administrativnih stroškov: Zakon o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2), na podlagi analize opravljenih meritev v letu 2010, medtem ko so podatki o številu 
posameznih populacij posodobljeni in zajemajo zadnje razpoložljive podatke iz leta 2015, ki 
smo ji pridobili na osnovi opravljenih intervjujev.  
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 1.1 4.000 Število prevoznikov 

AA 1.2 4.000 Število prevoznikov 
AA 1.3 4.000 Število prevoznikov 

IO – 1 U 

AA 1.4 4.000 Število prevoznikov 

AA 2.1 40 Število napotitev zaposlenih na 
zdravstveni pregled 

IO – 2 U 
AA 2.2 40 Število napotitev zaposlenih na 

zdravstveni pregled 

AA 3.1 300 Število novozaposlenih voznikov 

AA 3.2 300 Število novozaposlenih voznikov 

AA 3.3 300 Število novozaposlenih voznikov 
IO – 3 U 

AA 3.4 300 Število novozaposlenih voznikov 

IO – 4 U AA 4.1 4.000 Število prevoznikov - zavezancev 

AA 5.1 4.000 Število prevoznikov - zavezancev 

AA 5.2 4.000 Število prevoznikov - zavezancev IO – 5 U 

AA 5.3 4.000 Število prevoznikov - zavezancev 

IO – 6 U AA 6.1 4.000 Število prevoznikov - zavezancev 
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Korak 1.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe večine aktivnosti je 1, saj gre praviloma za enkratne aktivnosti. Izjema sta 
dve administrativni aktivnosti, ki sta vezani na večletne učinke. V tem primeru je frekvenca nižja 
od 1 ter določena kot 1/število let trajanja učinkov posamezne administrativne aktivnosti.  
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA 
  

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 1.1 0,2 

AA 1.2 0,2 

AA 1.3 1 
IO – 1 U 

AA 1.4 1 

AA 2.1 1 
IO – 2 U 

AA 2.2 1 

AA 3.1 1 

AA 3.2 1 

AA 3.3 1 
IO – 3 U 

AA 3.4 1 

IO – 4 U AA 4.1 1 

AA 5.1 1 

AA 5.2 1 IO – 5 U 

AA 5.3 1 

IO – 6 U AA 6.1 1 

 
 
Korak 1.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 
 

1.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 1.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Za vsako administrativno aktivnost znotraj informacijske obveznosti smo določili naslednje 
parametre administrativnih stroškov: porabo časa v urah, vrsto izdatkov in zunanje stroške. 
 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
 
Korak 1.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Za oceno potrebnega časa in obsega potrebne dokumentacije smo uporabili podatke zbrane v 
končnem poročilu Ocene administrativnih stroškov – Zakon o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2) iz leta 2010. 
 
Podatki za oceno administrativnih stroškov Pravilnika o notranji kontroli so bili v meritvah iz leta 
2010 pridobljeni iz sledečih virov: 
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• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki izbranih avtoprevoznikov, avtobusnih 

prevoznikov in avtotaksi prevoznikov; 
− izvedba telefonskih intervjujev in osebnih razgovorov s predstavniki Ministrstva za 

infrastrukturo RS; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije; 
− pridobitev ocene strokovnjakov. 

 
• Ocena populacije:   

− podatke o številu predstavnikov posameznih identificiranih populacij (za tekoče leto 
2015) smo glede na postavljeno opredelitev populacij pridobili od: 
� Ministrstva za infrastrukturo RS (na osnovi javno dostopnih podatkov); 
� Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije; 
� Gospodarske zbornice Slovenije; 
� na osnovi lastnih strokovnih ocen. 
 
 

Korak 1.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
 

1.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Po implementaciji ukrepa se v celoti odpravijo administrativni stroški in administrativna 
bremena, ki izhajajo iz Pravilnika o notranji kontroli. 
 
Korak 1.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Ocena administrativnih stroškov in administrativnih bremen pred implementacijo ukrepa temelji 
na določenih informacijskih obveznostih ter pripadajočih administrativnih aktivnostih v končnem 
poročilu Ocena administrativnih stroškov – Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) iz 
leta 2010. Pri tem je potrebno poudariti, da se rezultati opravljenih meritev v letu 2010 
razlikujejo od rezultatov opravljenih meritev v tem poročilu. Glede na podana izhodišča 
naročnika smo namreč pri izračunu administrativnih stroškov uporabili posodobljene vrednosti 
za stroškovne parametre in povprečno urno postavko, ter posodobljene podatke o populaciji.  
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Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  
 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 1.1 2,00 0,00 0 20,54 0,2 4.000 800 0,7 16.432 11.502

AA 1.2 8,00 0,72 0 82,88 0,2 4.000 800 0,8 66.304 53.043
AA 1.3 1,00 0,06 0 10,33 1 4.000 4.000 0,8 41.320 33.056
AA 1.4 0,50 0,00 0 5,14 1 4.000 4.000 0,8 20.540 16.432
AA 2.1 1,00 0,00 0 10,27 1 40 40 0,6 411 246
AA 2.2 0,50 0,06 0 5,20 1 40 40 0,6 208 125
AA 3.1 0,50 0,00 0 5,14 1 300 300 0,5 1.541 770
AA 3.2 4,00 0,00 0 41,08 1 300 300 0,5 12.324 6.162
AA 3.3 0,50 0,06 0 5,20 1 300 300 0,5 1.559 779
AA 3.4 0,50 0,06 0 5,20 1 300 300 0,7 1.559 1.091

IO - 4 U AA 4.1 2,00 0,12 0 20,66 1 4.000 4.000 0,5 82.640 41.320
AA 5.1 2,00 0,00 0 20,54 1 4.000 4.000 0,5 82.160 41.080
AA 5.2 4,00 0,12 0 41,20 1 4.000 4.000 0,5 164.800 82.400
AA 5.3 8,00 0,00 0 82,16 1 4.000 4.000 0,7 328.640 230.048

IO - 6 U AA 6.1 1,00 0,00 0 10,27 1 4.000 4.000 0,7 41.080 28.756

365,79 861.516,10 546.811,21
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SKUPAJ

IO – 1 U

IO - 2 U

IO - 3 U

IO - 5 U

 

 
Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  
 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 1 U 144.596,00 114.033,60

IO – 2 U 618,60 371,16

IO – 3 U 16.981,50 8.802,45

IO – 4 U 82.640,00 41.320,00

IO – 5 U 575.600,00 353.528,00

IO – 6 U 41.080,00 28.756,00

SKUPAJ 861.516,10 546.811,21P
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

861.516,10 546.811,21 

SKUPNO ZNIŽANJE 861.516,10 546.811,21  
 

1.5 ZAKLJU ČEK 
 
Realizacija predmetnega ukrepa ukinja obveznost izvajanja notranje kontrole za vse domače 
prevoznike, ki izvajajo javni prevoz potnikov, blaga ali prevoz za lastne potrebe.  
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so 
posledica implementacije ukrepa oziroma ukinjenih informacijskih obveznosti znaša 860.897,50 
EUR, samo administrativno breme pa se zniža za 546.440,05 EUR. 
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2 UKREP: POENOSTAVLJENO PORO ČANJE V LADIJSKEM 
PROMETU 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavljeno poročanje v ladijskem prometu – Spremenjena tehnika postopkov, 74. 
 

2.1 POVZETEK 
 
Ukrep izhaja iz dopolnitve in spremembe Pomorskega zakonika ter Uredbe o nadzoru 
pomorskega prometa, ki se je sprejela zaradi Direktive 2009/17/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za 
ladijski promet in Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema 
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.  
 
Pomorski zakonik se je že pred implementacijo ukrepa v veliki meri izvajal po elektronskih 
poteh. S sprejetjem Uredbe o nadzoru pomorskega prometa se je v 11. členu, ki ureja 
elektronsko pošiljanje podatkov določilo, da mora ladja po elektronski poti upravi sporočiti 
podatke iz 1. in 3. točke Priloge I Uredbe o nadzoru pomorskega prometa. Pri elektronski 
izmenjavi sporočil se ob upoštevanju pogojev in pravil za elektronsko poslovanje z upravo lahko 
uporabi spletna aplikacija SI SSN ali drug informacijski sistem, ki zagotavlja skladnost z navodili 
za pošiljanje podatkov v obliki XML. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz spremenjene obveznosti. 
 
Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

 
Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 26.081,11 EUR, samo administrativno breme pa 
se zniža za 2.608,11 EUR. 

 

 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

26.081,11 2.608,11 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 26.081,11 2.608,11 
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2.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
S sprejetjem Uredbe o nadzoru pomorskega prometa se je v 11. členu, ki ureja elektronsko 
pošiljanje podatkov določilo, da mora ladja po elektronski poti upravi sporočiti podatke iz 1. in 3. 
točke Priloge I Uredbe o nadzoru pomorskega prometa. 
 
Korak 2.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Pomorski zakonik (PZ) 

Ur.l. RS, št. 26/2001 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 88/2010 in 59/2011 
EVA:   
EPA:  1187-II 
SOP: 2001-01-1582 
Naslov - ang.:  Maritime Code 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  23.03.2001 
Datum objave:  12.04.2001 
Datum začetka 
veljavnosti:  

12.05.2001 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa (Ur. l. RS, št. 22/2005, 75/2008) 
2. Uredba o nadzoru pomorskega prometa (Ur.l. RS, št. 94/10 in 26/12) 
 
Korak 2.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
Ugotovljena je bila 1 informacijska obveznost, ki se nanaša na obveznost ladij pred vplutjem v 
pristanišče Republike Slovenije. 
 
Korak 2.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Spremenjena tehnika postopkov se nanaša na uvedbo elektronske poti za sporočanje podatkov 
iz 1. in 3. točke Priloge I Uredbe o nadzoru pomorskega prometa. Ugotovljena je bila 1 
administrativna aktivnost. 
 
Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša  
  

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

IO – 7 Spred Obveznosti LADIJ 
(lastnikov) pred prihodom. 

AA 7.1 Posredovanje podatkov iz Priloge I 

IO – 7 Spotem  Obveznosti LADIJ 
(lastnikov) pred prihodom. 

AA 7.1 Posredovanje podatkov iz Priloge I (elektronsko posredovanje) 
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Korak 2.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna v celoti. Pri elektronski izmenjavi sporočil oziroma 
posredovanju podatkov ob prihodu ladje v pristanišče Republike Slovenije se ob upoštevanju 
pogojev in pravil za elektronsko poslovanje z upravo lahko uporabi spletna aplikacija SI SSN ali 
drug informacijski sistem, ki zagotavlja skladnost z navodili za pošiljanje podatkov v obliki XML.  
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

IO – 7 Spred AA 7.1 DA 

IO – 7 Spotem AA 7.1 DA 

 
 
Korak 2.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatek o številu prihodov ladij v pristanišče Republike Slovenije v letu 2015 (do vključno 
31.7.2015 do 12:00 ure) smo pridobili od Uprave RS za pomorstvo. Na podlagi podatka o 
številu prihodov ladij do 31.7.2015 smo naredili oceno števila prihodov ladij v letu 2015.  
 
Za večino populacije je bila opravljena poenostavitev že v predhodnih letih, manjši del 
populacije (5 %), ki pred implementacijo ukrepa ob vplutju v pristanišče Republike Slovenije ni 
uporabljal elektronske poti za posredovanje zahtevanih podatkov, pa je bil deležen dodatne 
poenostavitve z izvedbo ukrepa v letu 2011. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

IO – 7 Spred AA 7.1 2822 Št. prihodov  ladij v pristanišče 

IO – 7 Spotem AA 7.1 2822 Št. prihodov ladij v pristanišče 

 

Korak 2.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe aktivnosti je 1, saj gre za enkraten prihod ladje v pristanišče Republike 
Slovenije.  
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

IO – 7 Spred AA 7.1 1 

IO – 7 Spotem AA 7.1 1 

 
 
Korak 2.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 
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2.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 2.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 2.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov Uredbe o nadzoru pomorskega prometa smo 
pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev s pomorskimi agenti; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki Uprave RS za pomorstvo; 
− uporaba javno razpoložljivih podatkov s spletne strani Uprave RS za pomorstvo. 

 
• Ocena populacije:  Podatek o številu identificirane populacije (do 31.7.2015) smo pridobili 

od Uprave RS za pomorstvo. 
 

Osebe, s katerimi so bili izvedeni intervjuji, so bili v delu opravljeni telefonsko, v delu pa tudi po 
elektronski pošti. Poleg organov javnega sektorja sta bili v intervjuje zajeti 2 pravni osebi. 
 
Korak 2.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
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2.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Po implementaciji ukrepa se je spremenil le del informacijske obveznosti, ki se nanaša na način 
sporočanja podatkov iz seznama podatkov iz 1. in 3. točke Priloge I Uredbe o nadzoru 
pomorskega prometa. Spremembo smo zaznali kot prihranek časa pri sporočanju podatkov. 
 
Korak 2.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena pred 
implementacijo in po implementaciji ukrepa. Izračunane ocene se nanašajo le na tisto aktivnost 
znotraj ugotovljene informacijske obveznosti, na katero vpliva implementacija ukrepa.  
 
Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 
 
Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen   

 
 
Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

IO – 7 
Spred

AA 7.1 1,00 0 0 10,27 1 2822 2822 0,1 28.979 2.898

IO – 7 
Spotem

AA 7.1 0,10 0 0 1,027 1 2822 2822 0,1 2.898 290
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Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 7∆ 26.081,11 2.608,11

SKUPAJ 26.081,11 2.608,11P
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IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

26.081,11 2.608,11 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 26.081,11 2.608,11 
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2.5 ZAKLJU ČEK 
 
Predmetni ukrep je bil realiziran s sprejetjem Uredbe o nadzoru pomorskega prometa (Uradni 
list RS, št. 94/10). Z njegovo implementacijo se je le delno spremenila tehnika postopkov 
poročanja podatkov v ladijskem prometu, saj se je v praksi že pred implementacijo ukrepa 
izvajalo elektronsko poročanje podatkov ob prihodu ladij v pristanišče Republike Slovenije. 
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so 
posledica implementacije ukrepa oziroma spremenjenih informacijskih obveznosti, znaša 
26.081,11 EUR letno, administrativno breme pa se zniža za 2.608,11 EUR letno. 
 
Poudariti je potrebno, da je Uprava RS za pomorstvo že uvedla elektronske poti, ki zmanjšujejo 
administrativne stroške uporabnikov njenih storitev, v teku pa so tudi avtonomni napori, da bi se 
ti stroški še dodatno zmanjšali. Periodično med Upravo RS za pomorstvo in pomorskimi agenti 
potekajo posveti, na katerih teče razprava o načinih in možnostih zmanjšanja administrativne 
obremenitve slednjih. 
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3 UKREP: ELEKTRONIFIKACIJA POSTOPKA IZDAJE LICENC 
 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Elektronifikacija postopka izdaje licenc, 75. 
 

3.1 POVZETEK 
 
Ukrep se nanaša na uvedbo možnosti uporabe elektronske poti v postopku oddaje vloge za 
pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu. 
 
Ukrep izhaja iz spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 
49/2011). Med glavnimi cilji sprememb zakona je bilo tudi implementiranje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje 
dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES. Zaradi obveznosti iz 
16. člena Uredbe (ES) 1071/2009 se je v mesecu oktobru leta 2012 pričel projekt vzpostavitve 
Nacionalnega elektronskega registra (v nadaljevanju: NER). Projekt NER je zaključen in 
vzpostavljena je povezava z evropskim registrom prevoznih podjetij ter z internimi aplikacijami 
Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS 
in OZS). V postopku pridobitve licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu bo 
izpolnjevanje pogojev dobrega ugleda potekalo preko NER, torej ne bo več potrebno pridobivati 
izpisov iz kazenske in iz prekrškovne evidence. 
 
Predmetni ukrep je povezan tudi s projektom Enotna kontaktna točka (v nadaljevanju: EKT), ki 
je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. V okviru projekta EKT bo omogočena elektronska 
oddaja vlog za pridobitev licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz sprememb obveznosti ob predpostavki, da je ukrep v celoti realiziran. 
 
Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

45.106,39 14.303,01 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 45.106,39 14.303,01  

 

Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 45.106,39 EUR, samo administrativno breme pa 
se zniža za 14.303,01 EUR. 



Končno poročilo – Področje prometa, obrambe in ostalo       September, 2015  

18 
 

3.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Zaradi obveznosti iz 16. člena Uredbe (ES) 1071/2009 je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 49/2011). 
 
Korak 3.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 

Ur.l. RS, št. 131/2006 (5/2007 popr.) 
Spremembe: Ur.l. RS, št. 123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 in 

39/2013 
EVA:  2005-2411-0003 
EPA:  1072-IV 
SOP: 2006-01-5488 
Naslov - ang.:  Road Transport Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  30.11.2006 
Datum objave:  14.12.2006 
Datum začetka 
veljavnosti:  

29.12.2006 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 67/07) 
 
 
Korak 3.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu je v tretjem delu 
pravilnika, ki ureja postopek za pridobitev licence, ugotovljena 1 informacijska obveznost za 
pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike. Ugotovljena informacijska obveznost je 
merjena pred implementacijo in po implementaciji ukrepa. 
 
Korak 3.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Za identificirano informacijsko obveznost sta v točki pred implementacijo ukrepa določeni dve 
administrativni aktivnosti. Posledica implementacije ukrepa oziroma vzpostavitev NER-a in 
možnost elektronske oddaje vloge za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem 
prometu je v ukinitvi ene administrativne aktivnosti in sprememba v drugi administrativi 
aktivnosti.  
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Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša 
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 8.1 Oseba pridobi dokazilo o dobrem ugledu 
IO – 8 Spred 

Pravna oseba ali samostojni 
podjetnik vloži pri izdajatelju 

licence zahtevo za izdajo 
licence in/ali licence Skupnosti. AA 8.2 Oseba v fizični obliki vloži pri izdajatelju licence 

zahtevo za izdajo licence 

IO – 8 Spotem  

Pravna oseba ali samostojni 
podjetnik vloži pri izdajatelju 

licence zahtevo za izdajo 
licence in/ali licence Skupnosti 

v elektronski obliki. 

AA 8.1 Oseba vloži pri izdajatelju licence zahtevo za 
izdajo licence v elektronski obliki 

 
 
Korak 3.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Cilj ukrepa je uvedba možnosti uporabe elektronske poti v postopku oddaje vloge za pridobitev 
licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Cilj ukrepa bo v popolnosti realiziran z 
zaključkom projekta EKT. V praksi imata izdajatelja licenc GZS in OZS na svojih spletnih 
straneh objavljene predpisane obrazce za pridobitev licenc, ki jih izpolnjene skupaj s priloženimi 
dokazili sprejemata tudi po elektronski pošti.     
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti 
  

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 8.1 NE 
IO – 8 Spred 

AA 8.2 NE 

IO – 8 Spotem AA 8.1 DA 

 
 
Korak 3.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Med licence za opravljanje prevoza v cestnem prometu spadajo: 

- Licenca Skupnosti za opravljanje mednarodnega prevoza blaga; 
- Licenca Skupnosti za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov; 
- Nacionalna licenca za opravljanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu; 
- Nacionalna licenca za opravljanje prevozov blaga v notranjem cestnem prometu in 
- Nacionalna licenca za opravljanje avto-taksi prevozov. 

 
Podatek o številu vseh izdanih licenc za opravljanje prevoza v cestnem prometu v letu 2014 
smo pridobili od Ministrstva za infrastrukturo. 
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Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 8.1 6.086 Število prosilcev (vlog) za pridobitev licence 
in/ali licence Skupnosti 

IO – 8 Spred 
AA 8.2 6.086 Število prosilcev (vlog) za pridobitev licence 

in/ali licence Skupnosti 

IO – 8 Spotem AA 8.1 6.086 Število prosilcev (vlog) za pridobitev licence 
in/ali licence Skupnosti 

 

Korak 3.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe aktivnosti je 1, saj gre za enkratne aktivnosti v postopku pridobitve licence 
za opravljanje prevozov v cestnem prometu.  
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 8.1 1 
IO – 8 Spred 

AA 8.2 1 

IO – 8 Spotem AA 8.1 1 

 
 
Korak 3.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 
 

3.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 3.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 3.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v 
cestnem prometu smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki izbranih avtoprevoznikov, avtobusnih 
prevoznikov in avtotaksi prevoznikov; 
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− izvedba telefonskih intervjujev in osebnih razgovorov s predstavniki Ministrstva za 
infrastrukturo RS; 

− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki OZS; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki GZS. 

 
• Ocena populacije:  Podatek o številu izdanih licenc za opravljanje prevozov v cestnem 

prometu v letu 2014 smo pridobili od Ministrstva za infrastrukturo. 
 

Osebe, s katerimi so bili izvedeni intervjuji, so bili v delu opravljeni telefonsko, v delu pa tudi po 
elektronski pošti. 
 
Korak 3.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
 

3.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Izračun in ocena administrativnih stroškov temeljita na uvedbi možnosti uporabe elektronske 
poti v postopku pridobitve licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, s katerim se 
ustvarijo prihranki na času in izdatkih. 
 
Korak 3.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so izračuni ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena pred 
implementacijo in po implementaciji ukrepa. Izračunane ocene se nanašajo le na tisto aktivnost 
znotraj ugotovljene informacijske obveznosti, na katero vpliva implementacija ukrepa.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je meritev po implementaciji ukrepa odraz maksimalnega 
potencialnega učinka v primeru, da bi:  

- vsi prosilci oddali elektronsko vlogo za pridobitev licence za opravljanje prevozov v 
cestnem prometu preko EKT, 

- izdajatelja licenc izpolnjevanje pogojev o dobrem ugledu preverila v NER. 
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Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 8.1 0,05 0,12 0 0,6335 1 6.086 6.086 0,5 3.855 1.928

AA 8.2 0,70 176,876 0 184,065 1 6.086 6.086 0,3 1.120.220 336.066

IO - 8 
Spotem

AA 8.1 0,10 176,26 0 177,287 1 6.086 6.086 0,3 1.078.969 323.691

7,41 45.106,39 14.303,01

IO – 8 
Spred
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Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen   
 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 8∆ 45.106,39 14.303,01

SKUPAJ 45.106,39 14.303,01E
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

45.106,39 14.303,01 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 45.106,39 14.303,01  
 

3.5 ZAKLJU ČEK 
 
Kljub temu, da je bila z implementacijo ukrepa omogočena elektronifikacija postopka izdaje 
licenc ter vzpostavljen NER, s katerim naj bi se predvidoma skrajšal postopek za pridobitev 
licenc, ukrep na podlagi opravljenih intervjujev na terenu še ni implementiran v celoti. 
Vzpostavitev NER sicer omogoča izdajateljema licenc ter pristojnim organom vpogled v vrsto 
podatkov o prevoznikih na evropski ravni, hkrati pa izdajateljema licenc nalaga dodatne 
obveznosti pri vnosu podatkov v NER za slovenske prevoznike. Prav tako je izpolnjevanje 
pogojev dobrega ugleda v NER sicer dostopno, vendar trenutno sistem še ne deluje v 
popolnosti, tako da GZS in OZS v nekaterih primerih še vedno pridobivata izpise iz kazenske in 
iz prekrškovne evidence. Ugotavljamo tudi, da trenutno izdajateljema licenc še ni omogočeno 
sprejemanje elektronskih vlog preko EKT.  
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da bo ob popolni realizaciji ukrepa, skupno letno 
znižanje administrativnih stroškov, znašalo 45.106,39 EUR, samo administrativno breme pa bo 
nižje za 14.303,01 EUR. 
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Ne glede na vse že implementirane poenostavitve ugotavljamo, da kompleksnost zakonodajne 
ureditve obravnavanega področja in njenega izvajanja v praksi kljub vsemu terja nekatere 
dodatne spremembe, predvsem v smeri posodobitev in poenostavitev posameznih postopkov. 
Tako predlagamo, da se sprejmejo naslednji poenostavitveni ukrepi: 
 
• Vpeljava mehanizma trajnega mandatnega imenovanja nosilcev javnega pooblastila za 

izdajanje licenc in delitev dovolilnic, s čimer bi se zagotovila kontinuiteta izvajanja teh nalog 
ter hkrati tudi omogočilo večja vlaganja v izgradnjo sodobnih IKT podpornih orodij za 
izvajanje posameznih postopkov. Ob tem smo v teku preučevanja področja pri vseh 
deležnikih zabeležili pomen odzivnosti izdajateljev licenc in/ali dovolilnic, predvsem v njeni 
časovni dimenziji, saj ta predstavlja ključno ugodnost ali pa omejitev za delovanje slovenskih 
prevoznikov. Tudi zaradi tega je morda razmišljanje o morebitnih prednostih centralizacije 
izdajanja licenc in dovolilnic na enem mestu (kar bi narekovalo strogo ekonomsko 
razmišljanje) potrebno soočiti z danostmi že utečene organizacije obeh obstoječih nosilcev 
javnega pooblastila, ki je tozadevno močno približana potrebam končnih uporabnikov 
storitev – prevoznikov, pa kljub temu omogoča izvajanje vseh nalog z dokaj zmerno 
kadrovsko zasedbo (skupaj naj bi v obeh ustanovah (OZS in GZS) na tem področju delovalo 
10 oseb). K temu jih sili tudi zamrznitev višine predpisanih pristojbin za posamezne upravne 
postopke, ki predstavljajo temeljni vir za financiranje dejavnosti licenciranja in razdeljevanja 
dovolilnic. 

• Popolna elektronizacija oddajanja vlog za pridobitev dovolilnic in licenc s strani prevoznikov 
preko EKT. 
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4 UKREP: POENOSTAVITVE NA PODRO ČJU VARSTVA PRED 
POŽAROM 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavitve na področju varstva pred požarom, 76. 
 

4.1 POVZETEK 
 
Zakon o varstvu pred požarom je z vidika posredovanja zahtevanih informacij v tiskani in 
elektronski obliki ter kot priporočena pošiljka ali osebna dostava dokaj obremenjujoč za 
vlagatelje vlog, vendar pa je zaradi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti težko pričakovati 
popolno uvedbo elektronske oddaje vlog. 
 
Predmetni ukrep poenostavlja različna področja v okviru Zakona o varstvu pred požarom, 
predvsem na način zmanjšanja papirne dokumentacije in uvedbo elektronske oddaje vlog. 
Ukrep je razdeljen na osem podukrepov.  
 
Podukrep 76.1 in 76.2: Priprava potrebnih dokazil za strokovni izpit in Posredovanje prijave na 
strokovni izpit 
 
Cilj prvega podukrepa je dosledno pridobivanje podatkov iz javnih in drugih evidenc. Po 
realizaciji prvega podukrepa, kandidatu, ki se prijavi na strokovni izpit iz varstva pred požarom, 
ni potrebno priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in pripravniški dobi. Dokazilo o izpolnjevanju 
pogoja za prijavo k strokovnem izpitu pridobi Uprava RS za zaščito in reševanje sama. Drugi 
podukrep, ki se nanaša na posredovanje prijave na strokovni izpit uvaja možnost elektronske 
prijave, saj je obrazec dostopen na spletni strani uprave. 
 
Podukrep 76.3: Izdelava študije požarne varnosti 
 
Študija požarne varnosti je dokument, ki določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva 
pred požarom v objektih. Sprejetje Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 
12/2013) določa ločeno izdelavo zasnove požarne varnosti za manj zahtevne objekte in študijo 
požarne varnosti za požarno bolj zahtevne objekte. Pri obravnavi predmetnega podukrepa na 
terenu smo ugotovili, da je izdelavo zasnove in študije, glede na zahtevnost objekta, določal že 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 14/2007). 
 
Podukrep 76.4: Pridobitev potrdila 
 
Podukrep izhaja iz Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju sistemov aktivne požarne zaščite. 
Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna 
oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljevanju: 
izvajalec pregledov), ki pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. Po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu izvajalec en izvod 
poročila in potrdila o brezhibnem delovanju posreduje zavezancu, medtem ko drug izvod 
posreduje na Upravo RS za zaščito in reševanje. Namen podukrepa je zmanjšanje papirne 
dokumentacije, saj po njegovi implementaciji izvajalcu pregledov ne bi bilo potrebno poslati 
poročila in potrdila zavezancu, v primeru da je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite v 
brezhibnem stanju.  
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Podukrep 76.5: Pridobitev obnovitve potrdila 
 
Pred iztekom vejavnosti potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite mora zavezanec poskrbeti za obnovitev potrdila. Izvajalec pregledov opravi ponovni 
pregled. Po uspešno opravljenem ponovnem pregledu in preizkusu izvajalec en izvod poročila 
in potrdila o brezhibnem delovanju posreduje zavezancu, medtem ko drug izvod posreduje na 
Upravo RS za zaščito in reševanje. Namen podukrepa je zmanjšanje papirne dokumentacije, 
saj po njegovi implementaciji izvajalcu pregledov ne bi bilo potrebno poslati poročila in potrdila 
zavezancu, v primeru da je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite v brezhibnem stanju.  
 
Podukrep 76.6: Priprava dodatnega poročila 
 
V primeru, da so bile pri opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite ugotovljene določene pomanjkljivost, mora po njihovi odpravi, izvajalec ponovno opraviti 
pregled. O opravljenem ponovnem pregledu in preizkusu izvajalec pripravi dodatno poročilo. 
Namen podukrepa je zmanjšanje papirne dokumentacije, saj po njegovi implementaciji izvajalcu 
pregledov ne bi bilo potrebno poslati dodatnega poročila zavezancu, v primeru da je vgrajeni 
sistem aktivne požarne zaščite v brezhibnem stanju. 
 
Podukrep 76.7:Izdaja poročila 
 
Podukrep izhaja iz Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij. Pregledovanje in preizkušanje 
hidrantnih omrežij lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec), ki pridobi pooblastilo za preizkus 
hidrantnih omrežij. Po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu izvajalec en izvod poročila in 
potrdila o brezhibnem delovanju posreduje zavezancu, medtem ko drug izvod posreduje na 
Upravo RS za zaščito in reševanje. Namen podukrepa je zmanjšanje papirne dokumentacije, 
saj po njegovi implementaciji izvajalcu pregledov ne bi bilo potrebno poslati poročila in potrdila 
zavezancu, v primeru da je hidrantno omrežje v brezhibnem stanju. 
 
Podukrep 76.8: Priprava poročila o usposabljanju s področja varstva pred požarom 
 
Podukrep izhaja iz Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom (Ur.l. RS, št. 32/2011), ki ukinja obveznost priprave letnega poročila o usposabljanju 
za varstvo pred požarom in posredovanje poročila na Upravo RS za zaščito in reševanje. Po 
implementaciji podukrepa je izvajalec usposabljanja za varstvo pred požarom še vedno dolžan 
voditi evidenco, ni mu pa potrebno te evidence v obliki poročila posredovati na Upravo RS za 
zaščito in reševanje. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena 
vseh podukrepov, ob predpostavki, da so vsi realizirani v celoti. 
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Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

  

Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije vseh podukrepov 
oziroma spremenjenih in ukinjenih informacijskih obveznosti znaša 120.532,81 EUR, samo 
administrativno breme pa se zniža za 58.809,82 EUR. 

 

4.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Korak 4.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) 

Ur.l. RS, št. 71/1993 

Spremembe: Uradni list RS, št. 83/2012 – ZVPoz-D 
EVA:   
EPA:  0149 
SOP: 1993-01-2577 
Naslov - ang.:  Fire Protection Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  20.12.1993 
Datum objave:  30.12.1993 
Datum začetka 
veljavnosti:  

14.01.1994 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. 

RS, št. 45/07 in 102/09) 
2. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS,  št. 22/95 in 102/09) 
3. Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06) 
4. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, 

št. 32/11 in 61/11 – popr.) 
5. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih 

oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 64/1995) 
6. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 12/13 in 49/13) 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

120.644,53 54.084,35 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

15.974,99 14.377,49 

SKUPNO ZNIŽANJE 136.619,51 68.461,84 
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Korak 4.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru obravnavanih obremenjujočih podzakonskih aktov je bilo ugotovljeno 7 informacijskih 
obveznosti za fizične in pravne osebe. Med njimi je 6 takih, ki se zaradi implementacije 
podukrepov spremenijo, medtem ko se 1 informacijska obveznost zaradi implementacije 
podukrepa ukine. 
 
Korak 4.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj posamezne informacijske obveznosti, na 
katere neposredno vpliva implementacija ukrepa. 
 
Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša  
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 9.1 
Priprava potrebnih dokazil (dokazilo o 
strokovni izobrazbi in pripravniški dobi, 
potrdilo o plačilu) IO – 9 Spred 

Kandidat, ki želi opravljati 
preizkus znanja ali strokovni izpit, 

vloži prijavo pri upravi. 
AA 9.2 Posredovanje prijave 

AA 9.1 Priprava potrdila o plačilu 

IO – 9 Spotem 

Kandidat, ki želi opravljati 
preizkus znanja ali strokovni izpit, 
vloži prijavo pri upravi. Potrdilo o 

plačilu mora posredovati 
kandidat, dokazilo o strokovni 

izobrazbi in pripravniški dobi pa 
pridobi pristojni organ sam. 

AA 9.2 Posredovanje prijave elektronsko 

AA 10.1 Priprava študije (splošni del, strokovni del in 
grafične priloge) 

AA 10.2 Izdelava študije požarne varnosti 
IO – 10 Spred 

Odgovorni projektant Izdela 
študijo, ki je obvezna za objekte, 

navedene v prilogi 1, ki je 
sestavni del pravilnika in jo priloži 

k zahtevi za izdajo soglasja. AA 10.3 Predložitev k zahtevi za izdajo soglasja 

AA 10.1 Izdelava zasnove požarne varnosti 

AA 10.2 Izpolnitev Izjave odgovornega projektanta 

AA 10.3 Izdelava tehničnega poročila in risb 
IO – 10 Spotem 

Odgovorni projektant izdela 
zasnovo požarne varnosti za 

požarno manj zahtevne objekte 
(priloga 1). 

AA 10.4 Izpolnitev Izkaza požarne varnosti 

AA 11.1 Izdaja pisnega poročila (3 izvodi) 

IO – 11 Spred 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda potrdilo in poročilo o 
brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite.  

AA 11.2 Pošiljanje pisnega poročila (2 izvoda) 

AA 11.1 Izdaja pisnega poročila  (2 izvoda) 

IO – 11 Spotem 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda potrdilo in poročilo o 
brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite. 
V primeru brezhibnega delovanja 
sistema se poročila zavezancu ne 

posreduje. 
AA 11.2 Pošiljanje pisnega poročila  (1 izvod) 
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AA 12.1 Izdaja pisnega poročila (3 izvodi) 

IO – 12 Spred 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 
obnovi veljavnost potrdila in izda 
poročilo, v kolikor vgrajen sistem 
aktivne požarne zaščite deluje 

brezhibno. 
AA 12.2 Pošiljanje pisnega poročila (2 izvoda) 

AA 12.1 Izdaja pisnega poročila  (2 izvoda) 

IO – 12 Spotem 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 
obnovi veljavnost potrdila in izda 
poročilo, v kolikor vgrajen sistem 
aktivne požarne zaščite deluje 

brezhibno. V primeru brezhibnega 
delovanja sistema se poročila 

zavezancu ne posreduje. 

AA 12.2 Pošiljanje pisnega poročila  (1 izvod) 

AA 13.1 Izdaja pisnega poročila (3 izvodi) 

IO – 13 Spred 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda dodatno pisno poročilo o 
brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite. AA 13.2 Pošiljanje pisnega poročila (2 izvoda) 

AA 13.1 Izdaja pisnega poročila  (2 izvoda) 

IO – 13 Spotem 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda dodatno pisno poročilo o 
brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite. 
V primeru brezhibnega delovanja 
sistema se poročila zavezancu ne 

posreduje. 

AA 13.2 Pošiljanje pisnega poročila  (1 izvod) 

AA 14.1 Priprava pisnega poročila (2 izvoda) 

IO – 14 Spred 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda pisno poročilo in potrdilo o 
brezhibnem delovanju vgrajenega 

hidrantnega omrežja. AA 14.2 Pošiljanje pisnega poročila (1 izvod) 

IO – 14 Spotem 

Pravna oseba, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite, 

izda pisno poročilo o delovanju 
vgrajenega hidrantnega omrežja 

le v kolikor ta ni v brezhibnem 
stanju. 

AA 14.1 Priprava pisnega poročila (1 izvod) 

AA 15.1 Izvajalec usposabljanja enkrat letno pripravi 
pisno poročilo 

IO – 15 U 

Izvajalec usposabljanja, ki ga 
pooblasti Uprava RS ovrednoti 
usposabljanja in pripravljalne 

seminarje ter enkrat letno pripravi 
pisno poročilo o usposabljanjih in 

ga pošlje upravi. AA 15.2 Pisno poročilo pošlje upravi 
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Korak 4.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna delno in je v največji meri omejena na seznanjanje 
s posamezno informacijsko obveznostjo, pridobivanje obrazcev preko spletne strani Ministrstva 
za obrambo, zbiranje in analiziranje podatkov ter posredovanje poročil.   
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 9.1 DA 
IO – 9 Spred 

AA 9.2 DA 

AA 9.1 DA 
IO – 9 Spotem 

AA 9.2 DA 

AA 10.1 DA 

AA 10.2 DA IO – 10 Spred 

AA 10.3 DA 

AA 10.1 DA 

AA 10.2 DA 
AA 10.3 DA 

IO – 10 Spotem 

AA 10.4 DA 

AA 11.1 NE 
IO – 11 Spred 

AA 11.2 NE 

AA 11.1 DA 
IO – 11 Spotem 

AA 11.2 DA 

AA 12.1 DA 
IO – 12 Spred 

AA 12.2 DA 

AA 12.1 DA 
IO – 12 Spotem 

AA 12.2 DA 

AA 13.1 DA 
IO – 13 Spred 

AA 13.2 DA 
AA 13.1 DA 

IO – 13 Spotem 
AA 13.2 DA 

AA 14.1 NE 
IO – 14 Spred 

AA 14.2 DA 

IO – 14 Spotem AA 14.1 NE 

AA 15.1 DA 
IO – 15 U 

AA 15.2 DA 

 
 
Korak 4.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji za vsako posamezno informacijsko obveznost smo pridobili iz javno 
dostopnih virov Urada RS za zaščito in reševanje, iz intervjujev in s strokovnimi ocenami. Za 
nekatere ocene populacij smo opravili osebne in telefonske intervjuje z odgovornimi osebami na 
Upravi RS za zaščito in reševanje. Za oceno števila izdelanih študij požarne varnosti in oceno 
števila izdelanih zasnov požarne varnosti smo opravili telefonske intervjuje s pooblaščenimi 
inženirji s področja varstva pred požarom.  
 
Pojavljajo se naslednje populacije: 
• Število prijav k preizkusu znanja ali strokovnem izpitu varstva pred požarom, 
• Število študij požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte, 
• Število zasnov požarne varnosti, 
• Število vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, 
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• Število ponovnih pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, 
• Število vgrajenih hidrantnih omrežij 
• Število izvajalcev usposabljanja varstva pred požarom. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 9.1 92 Število prijav k preizkusu znanja ali 
strokovnem izpitu 

IO – 9 Spred 
AA 9.2 92 Število prijav k preizkusu znanja ali 

strokovnem izpitu 

AA 9.1 92 Število prijav k preizkusu znanja ali 
strokovnem izpitu 

IO – 9 Spotem 
AA 9.2 92 Število prijav k preizkusu znanja ali 

strokovnem izpitu 

AA 10.1 2.533 Število študij požarne varnosti za požarno 
manj zahtevne objekte 

AA 10.2 2.533 Število študij požarne varnosti za požarno 
manj zahtevne objekte 

IO – 10 Spred 

AA 10.3 3.166 Število študij požarne varnosti 

AA 10.1 2.533 Število zasnov požarne varnosti 

AA 10.2 2.533 Število zasnov požarne varnosti 

AA 10.3 2.533 Število zasnov požarne varnosti 
IO – 10 Spotem 

AA 10.4 2.533 Število zasnov požarne varnosti 

AA 11.1 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite 

IO – 11 Spred 
AA 11.2 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite 

AA 11.1 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite 

IO – 11 Spotem 
AA 11.2 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite 

AA 12.1 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite 

IO – 12 Spred 
AA 12.2 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite 

AA 12.1 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite 

IO – 12 Spotem 
AA 12.2 2.866 Število vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite 

AA 13.1 50 Število ponovnih pregledov in preizkusov 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

IO – 13 Spred 
AA 13.2 50 Število ponovnih pregledov in preizkusov 

vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

AA 13.1 50 Število ponovnih pregledov in preizkusov 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

IO – 13 Spotem 
AA 13.2 50 Število ponovnih pregledov in preizkusov 

vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

AA 14.1 5.000 Število vgrajenih hidrantnih omrežij 
IO – 14 Spred 

AA 14.2 5.000 Število vgrajenih hidrantnih omrežij 

IO – 14 Spotem AA 14.1 5.000 Število vgrajenih hidrantnih omrežij 

AA 15.1 305 Št. izvajalcev usposabljanja 
IO – 15 U 

AA 15.2 305 Št. izvajalcev usposabljanja 
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Korak 4.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe večine aktivnosti je 1, saj gre praviloma za enkratne aktivnosti. Izjema je 
ena informacijska obveznost, kjer se podatek o populaciji nanaša na obdobje dveh let. V tem 
primeru je frekvenca izvedbe aktivnosti 0,5. 
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 9.1 1 
IO – 9 Spred 

AA 9.2 1 

AA 9.1 1 
IO – 9 Spotem 

AA 9.2 1 

AA 10.1 1 

AA 10.2 1 IO – 10 Spred 

AA 10.3 1 

AA 10.1 1 

AA 10.2 1 

AA 10.3 1 
IO – 10 Spotem 

AA 10.4 1 

AA 11.1 1 
IO – 11 Spred 

AA 11.2 1 

AA 11.1 1 
IO – 11 Spotem 

AA 11.2 1 

AA 12.1 0,5 
IO – 12 Spred 

AA 12.2 0,5 

AA 12.1 0,5 
IO – 12 Spotem 

AA 12.2 0,5 

AA 13.1 1 
IO – 13 Spred 

AA 13.2 1 

AA 13.1 1 
IO – 13 Spotem 

AA 13.2 1 

AA 14.1 1 
IO – 14 Spred 

AA 14.2 1 

IO – 14 Spotem AA 14.1 1 

AA 15.1 1 
IO – 15 U 

AA 15.2 1 

 
 
Korak 4.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
V tretjem podukrepu, ki se nanaša na izdelavo študije oziroma zasnove požarne varnosti, se 
izvajalci informacijske obveznosti po Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti, srečujejo z 
zunanjimi stroški, ki izhajajo iz obveznosti, ki jih opravljajo pooblaščeni izvajalci. 
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4.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 4.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

− porabo časa v urah,  
− vrsto izdatkov 
− zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
 
Korak 4.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev in osebnih razgovorov s predstavniki Ministrstva za 
obrambo RS; 

− izvedba telefonskih intervjujev in osebnih razgovorov s predstavniki Uprave RS za 
zaščito in reševanje; 

− izvedba telefonskih intervjujev s pooblaščenimi inženirji na področju projektiranja 
požarne varnosti; 

− izvedba telefonskih intervjujev s pooblaščenimi izvajalci usposabljanj varstva pred 
požarom. 

 
• Ocena populacije:  Podatke o populaciji smo glede na ugotovljene informacijske obveznosti  

pridobili od: 
− Uprave RS za zaščito in reševanje; 
− Inženirske zbornice Slovenije. 

 
 
Korak 4.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
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4.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Ukrep poenostavlja različna področja v okviru Zakona o varstvu pred požarom, predvsem na 
način zmanjšanja papirne dokumentacije in uvedbo elektronske oddaje vlog. 
 
Korak 4.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so izračuni ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena pred 
implementacijo in po implementaciji posameznih podukrepov. Izračunane ocene se nanašajo le 
na tisto aktivnost znotraj ugotovljene informacijske obveznosti, na katero vpliva implementacija 
podukrepa.  
 
Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  
 

 
Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

  

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 9∆ 2.758,29 1.176,19

IO – 10∆ 80.433,50 48.260,10

IO – 11∆ 3.611,16 361,12

IO – 12∆ 1.805,58 1.083,35

IO – 13∆ 61,00 6,10

IO – 14∆ 31.975,00 3.197,50

IO – 15 U 15.974,99 14.377,49

SKUPAJ 136.619,51 68.461,84P
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Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 9.1 2,00 17,85 0 38,39 1 92 92 0,6 3.532 2.119
AA 9.2 1,00 0,96 0 11,23 1 92 92 0,1 1.033 103
AA 9.1 0,10 17,79 0 18,817 1 92 92 0,6 1.731 1.039
AA 9.2 0,08 0 0 0,8216 1 92 92 0,1 76 8
AA 10.1 2,00 0 0 20,54 1 2.533 2.533 0,6 52.024 31.214
AA 10.2 2,00 25,2 2000 2045,74 1 2.533 2.533 0,6 5.181.450 3.108.870
AA 10.3 0,02 25,2 0 25,4054 1 3.166 3.166 0,6 80.433 48.260
AA 10.1 2,00 25,2 2000 2045,74 1 2.533 2.533 0,6 5.181.450 3.108.870
AA 10.2 0,50 0 0 5,135 1 2.533 2.533 0,6 13.006 7.804
AA 10.3 1,00 0 0 10,27 1 2.533 2.533 0,6 26.012 15.607
AA 10.4 0,50 0 0 5,135 1 2.533 2.533 0,6 13.006 7.804
AA 11.1 4,00 0,3 0 41,38 1 2.866 2.866 0,1 118.595 11.860
AA 11.2 0,10 2,32 0 3,347 1 2.866 2.866 0,1 9.593 959
AA 11.1 4,00 0,2 0 41,28 1 2.866 2.866 0,1 118.308 11.831
AA 11.2 0,10 1,16 0 2,187 1 2.866 2.866 0,1 6.268 627
AA 12.1 2,20 0,3 0 22,894 0,5 2.866 1.433 0,6 32.807 19.684
AA 12.2 0,10 2,32 0 3,347 0,5 2.866 1.433 0,6 4.796 2.878
AA 12.1 2,20 0,2 0 22,794 0,5 2.866 1.433 0,6 32.664 19.598
AA 12.2 0,10 1,16 0 2,187 0,5 2.866 1.433 0,6 3.134 1.880
AA 13.1 2,00 0,3 0 20,84 1 50 50 0,1 1.042 104
AA 13.2 0,20 2,24 0 4,294 1 50 50 0,1 215 21
AA 13.1 2,00 0,2 0 20,74 1 50 50 0,1 1.037 104
AA 13.2 0,20 1,12 0 3,174 1 50 50 0,1 159 16
AA 14.1 1,00 0,2 0 10,47 1 5.000 5.000 0,1 52.350 5.235
AA 14.2 0,50 1,16 0 6,295 1 5.000 5.000 0,1 31.475 3.148

IO – 14 
Spotem

AA 14.1 1,00 0,1 0 10,37 1 5.000 5.000 0,1 51.850 5.185

AA 15.1 5,00 0 0 51,35 1 305 305 0,9 15.662 14.096
AA 15.2 0,10 0 0 1,027 1 305 305 0,9 313 282

-1927,84 136.619,51 68.461,84

IO – 13 
Spotem

IO – 9 
Spred
IO – 9 

Spotem

IO – 10 
Spred

IO – 10 
Spotem

IO - 11 
Spred
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IO – 14 
Spred

IO - 15 U

SKUPAJ

IO - 11 
Spotem
IO - 12 
Spred
IO - 12 

Spotem
IO – 13 
Spred
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

  

4.5 ZAKLJU ČEK 
 
Ukrep poenostavlja različna področja v okviru Zakona o varstvu pred požarom, predvsem na 
način zmanjšanja papirne dokumentacije in uvedbo elektronske oddaje vlog. Ukrep je razdeljen 
na osem podukrepov.  
 
Ugotavljamo, da po realizaciji prvega podukrepa, kandidatu, ki se prijavi na strokovni izpit iz 
varstva pred požarom, ni potrebno priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in pripravniški dobi. 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja za prijavo k strokovnem izpitu pridobi Uprava RS za zaščito in 
reševanje iz javnih in drugih evidenc. Drugi podukrep, ki se nanaša na posredovanje prijave na 
strokovni izpit je uvedel možnost elektronske prijave, saj je obrazec dostopen na spletni strani 
uprave. V Tabeli 7 je razvidno znižanje administrativnega stroška za 2.758,29 EUR ter znižanje 
administrativnega bremena za 1.176,19 EUR kot posledica realizacije obeh podukrepov (glej IO 
– 9 ∆) 
 
Analiza tretjega podukrepa kaže, da sprejetje Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti 
(Ur.l. RS, št. 12/2013) na področju izdelave študije požarne varnosti v praksi ne prinaša 
obsežnejših sprememb. Pri obravnavi predmetnega podukrepa smo na terenu namreč ugotovili, 
da izdelavo zasnove in študije, glede na zahtevnost objekta, določa že Pravilnik o požarni 
varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 14/2007) iz leta 2007. Leta 2013 je sprememba pravilnika 
ukinila aktivnost predložitve študije ali zasnove k zahtevku za izdajo soglasja. Znižanje 
administrativnih stroškov in administrativnih bremen zanaša 80.433,50 EUR oziroma 48.260,10 
EUR (glej IO – 10 ∆ v tabeli 7). 
 
Cilj četrtega, petega, šestega in sedmega podukrepa je zmanjšanje papirne dokumentacije. Po 
opravljenih razgovorih s predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje ugotavljamo, da vsi 
podukrepi, v praksi še niso realizirani. Po polni realizaciji bi znižanje administrativnih stroškov in 
administrativnih bremen znašalo 37.452,74 EUR oziroma 4.648,06 EUR (glej IO – 11∆,  IO – 
12∆ , IO – 13∆ , IO – 14∆ v tabeli 7) 
 
Osmi podukrep ukinja obveznost priprave letnega poročila o usposabljanju za varstvo pred 
požarom in posredovanje poročila na Upravo RS za zaščito in reševanje. Po implementaciji 
podukrepa je izvajalec usposabljanja za varstvo pred požarom še vedno dolžan voditi evidenco 
oseb na usposabljanju, ni mu pa potrebno te evidence v obliki poročila posredovati na Upravo 
RS za zaščito in reševanje. Ukrep je v celoti realiziran. Znižanje administrativnih stroškov in 
administrativnih bremen zanaša 15.974,99 EUR oziroma 14.377,49 EUR.  
 
Skupno bi implementacija vseh podukrepov prinesla znižanje administrativnih stroškov za 
120.532,81 EUR in znižanje administrativnih bremen za 58.809,82 EUR. 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

120.644,53 54.084,35 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

15.974,99 14.377,49 

SKUPNO ZNIŽANJE 136.619,51 68.461,84 
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Kljub vsem implementiranim poenostavitvam, ugotavljamo, da bi se na ravni Zakona o varstvu 
pred požarom samo z možnostjo elektronske oddaje poročil, obrazcev, obračunov, vlog ipd. 
oziroma z odpravo pisne oblike posredovanja dokumentacije administrativno breme lahko še 
dodatno zmanjšalo zaradi prihranka pri stroških dela in izdatkih. S tem v povezavi bi se dodatno 
zmanjšali stroški dela na račun izdelave tiskanih kopij, evidentiranja ter arhiviranja pisnih gradiv, 
kakor tudi izdatki, ki so povezani s pripravo dokumentacije v papirni obliki. Predlagane 
poenostavitve bi vplivale oziroma zmanjšale administrativna bremena administrativnih 
aktivnosti, kjer komunikacija še vedno poteka v papirni obliki po pošti ali osebno. 
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5 UKREP: POENOSTAVITEV PRI PRIPRAVI NA ČRTOV ZAŠČITE IN 
REŠEVANJA 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavitev pri pripravi načrtov zaščite in reševanja, 77. 
 

5.1 POVZETEK 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 95/07 – ZSPJS – H in 97/10) v 45. členu določa namen in vsebino načrtov 
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju. V 46. členu določa, da 
se izdelujejo državni in občinski načrti ter načrti gospodarskih družb, zavodov in drugih 
organizacij, ki so opredeljene v 38. členu omenjenega zakona, za katere je značilno, da v 
delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, energetske 
pline, nafto in njene derivate oziroma upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za 
nastanek nesreče. Podobno obveznost zakon določa za organizacije na področju vzgojno 
izobraževalne, socialne, zdravstvene in druge dejavnosti. Navedene organizacije in dejavnosti 
določi vlada. Po šestem odstavku 46. člena istega zakona vlada podrobneje uredi vsebino in 
izdelavo načrtov zaščite in reševanja. 
 
Ukrep se nanaša na spremembo izdelave načrtov zaščite in reševanja na vseh ravneh 
načrtovanja. Uporaba uredbe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, v 
občinah, regijah in na ravni države je pred implementacijo ukrepa namreč kazala na to, da je 
potrebno nekatere rešitve v zvezi z izdelavo načrtov zaščite in reševanja spremeniti, zlasti pa 
obseg in vsebino načrtov ter njihovo število. Cilj ukrepa je poleg zmanjšanja števila in obsega 
načrtov zaščite in reševanja tudi izboljšanje kvalitete načrtov kot tudi njihovih sestavnih delov 
oziroma dokumentov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov, kar 
bi vplivalo na še večjo učinkovitost, racionalnost zlasti pa odzivnost reševalnih služb in 
reševalcev na različne vrste nesreč. 
 
Po spremembi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja se načrti izdelajo za 
posamezno vrsto nesreč ali za več nesreč skupaj. Namesto celotnih načrtov se lahko izdelajo le 
posamezni deli načrtov oziroma dokumenti za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov, če je to skladno z uredbo. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz sprememb obveznosti ob predpostavki, da je ukrep v celoti realiziran. 
 
Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

75.877,30 22.763,19 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 75.877,30 22.763,19  
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Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 75.877,30 EUR, samo administrativno breme pa 
se zniža za 22.763,19 EUR. 

5.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Z objavo Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, 24/12) je 
prenehala veljati Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/02, 
17/02 – popr., 17/06 in 76/08). Cilj sprejetja nove uredbe je zmanjšanje obveznosti nosilcev 
načrtovanja z bistveno poenostavljenimi postopki načrtovanja zaščite in reševanja za primer 
naravnih in drugih nesreč, vključno z usklajevanjem načrtov. 
 
 
Korak 5.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) 

Ur.l. RS, št. 51/2006 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2010 
EVA:   
EPA:  0360 
SOP: 1994-01-2183 
Naslov - ang.:  Protection Against Natural and Other Disasters Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  28.09.1994 
Datum objave:  14.10.1994 
Datum začetka 
veljavnosti:  

29.10.1994 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/02, 17/02 – popr., 

17/06, 76/08 in 24/12) 
 

Korak 5.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja sta ugotovljeni 2 informacijski 
obveznosti. Vsaka informacijska obveznost je bila obravnavana pred implementacijo ukrepa in 
po implementaciji ukrepa. 
 
Korak 5.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj posamezne informacijske obveznosti, na 
katere neposredno vpliva implementacija ukrepa. 
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Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša    
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 16.1 Priprava vsebine načrta zaščite in reševanja 

AA 16.2 Izdelava načrta za usposabljanje, urjenja in 
vaj 

IO – 16 Spred 

Izpostava Uprave RS za zaščito 
in reševanje izdela regijski načrt 

za vsako nesrečo, ki bi lahko 
prizadela večji del območja 

regije. 

AA 16.3 Priprava navodila za vzdrževanje in 
razdelitev načrta zaščite in reševanja 

IO – 16 Spotem 

Izpostava Uprave RS za zaščito 
in reševanje izdela regijski načrt 

za več nesreč skupaj ali le 
posamezne dele načrtov 
zaščite in reševanja oz. 

dokumente za izvajanje nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ter 

zaščitnih ukrepov. 

AA 16.1 Priprava vsebine načrta zaščite in reševanja 

AA 17.1 Priprava vsebine načrta zaščite in reševanja 

AA 17.2 Izdelava načrta za usposabljanje, urjenje in 
vaje 

IO – 17 Spred 

Organ občine v celoti izdela 
občinski načrt zaščite in 
reševanja za vsako vrsto 

nesreče, ki lahko prizadenejo 
občino. 

AA 17.3 Priprava navodil za vzdrževanje in razdelitev 
načrta zaščite in reševanja 

IO – 17 Spotem 

Organ občine izdela načrt 
zaščite in reševanja za več 

nesreč skupaj ali le posamezne 
dele načrtov zaščite in 

reševanja oz. dokumente za 
izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter 

zaščitnih ukrepov. 

AA 17.1 Priprava vsebine načrta zaščite in reševanja 

 
 
Korak 5.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna v celoti in se nanaša na pisanje in izdelavo 
posameznega načrta zaščite in reševanja v elektronski obliki.   
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Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 16.1 DA 

AA 16.2 DA IO – 16 Spred 

AA 16.3 DA 

IO – 16 Spotem AA 16.1 DA 

AA 17.1 DA 

AA 17.2 DA IO – 17 Spred 

AA 17.3 DA 

IO – 17 Spotem AA 17.1 DA 

 
 
Korak 5.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Uredba o vsebini in izdelavi načrta zaščite in reševanja določa različne nosilce načrtovanja. 
Nosilci načrtovanja so država, občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije. 
Populacija izdelanih načrtov zaščite in reševanja je zato segmentirana, glede na nosilce 
načrtovanja na katere vpliva ukrep, na: 
• število regijskih načrtov zaščite in reševanja, 
• število občinskih načrtov zaščite in reševanja. 
 
Podatek o populaciji po posameznih segmentih za leto 2015 smo delno pridobili na osnovi javno 
dostopnih podatkov na spletni strani Urada RS za zaščito in reševanje, v preostalem delu pa 
gre za strokovne ocene. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 16.1 48 Št. regijskih načrtov za vsako nesrečo 

AA 16.2 48 Št. regijskih načrtov za vsako nesrečo 
IO – 16 Spred 

AA 16.3 48 Št. regijskih načrtov za vsako nesrečo 

IO – 16 Spotem AA 16.1 48 Št. regijskih načrtov v katerikoli obliki 

AA 17.1 1.393 Št. občinskih načrtov za vsako nesrečo 

AA 17.2 1.393 Št. občinskih načrtov za vsako nesrečo 
IO – 17 Spred 

AA 17.3 1.393 Št. občinskih načrtov za vsako nesrečo 

IO – 17 Spotem AA 17.1 1.393 
Št. občinskih načrtov za potres ter za večje 
nesreče z nevarnimi snovmi v katerikoli 
obliki 

 

Korak 5.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Izdelan načrt zaščite in reševanja prinaša večletne učinke. Glede na spremembe pri ocenah 
ogroženosti in spremembe v drugih načrtih zaščite in reševanja se izdelajo novi oziroma 
posodobijo stari načrti zaščite in reševanja. Na podlagi ocen strokovnjakov se načrti zaščite in 
reševanja na vseh ravneh pripravljajo povprečno na vsakih 5 let, zato je v tem primeru 
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frekvenca nižja od 1 ter določena kot 1/število let trajanja učinkov posamezne administrativne 
aktivnosti. Frekvenca izvedbe vseh aktivnosti je tako 0,2. 
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 16.1 0,2 

AA 16.2 0,2 IO – 16 Spred 

AA 16.3 0,2 

IO – 16 Spotem AA 16.1 0,2 

AA 17.1 0,2 

AA 17.2 0,2 IO – 17 Spred 
AA 17.3 0,2 

IO – 17 Spotem AA 17.1 0,2 

 
 
Korak 5.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 
 

5.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 5.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 5.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev  in osebnih razgovorov s predstavniki Uprave RS za 
zaščito in reševanje; 

− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki regijskih izpostav Uprave RS za zaščito in 
reševanje. 

 
• Ocena populacije:  Podatke o populaciji po posameznih segmentih smo pridobili iz javno 

dostopnih podatkov Uprave RS za zaščito in reševanje. 
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Korak 5.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
 

5.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012) prinaša 
poenostavitev v postopku priprave načrtov zaščite in reševanja. Poenostavitev se pri izračunu in 
oceni spremembe administrativnih stroškov kaže kot prihranek časa in izdatkov. 
 
Korak 5.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena pred 
implementacijo in po implementaciji ukrepa. Izračunane ocene se nanašajo le na tisto aktivnost 
znotraj ugotovljene informacijske obveznosti, na katero vpliva implementacija ukrepa.  
 
Pri tem je potrebno poudariti, da je meritev po implementaciji ukrepa odraz maksimalnega 
potencialnega učinka v primeru, da bi vsi nosilci načrtovanja na podlagi izdelanih ocen 
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah v skladu z zamislijo izvajanja zaščite in reševanja 
namesto celotnih načrtov zaščite in reševanja izdelali le posamezne dele načrtov zaščite in 
reševanja oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 16.1 40,00 37 0 447,8 0,2 48 10 0,3 4.299 1.290
AA 16.2 8,00 2 0 84,16 0,2 48 10 0,3 808 242
AA 16.3 8,00 0,4 0 82,56 0,2 48 10 0,3 793 238

IO - 16 
Spotem

AA 16.1 32,00 22,6 0 351,24 0,2 48 10 0,3 3.372 1.012

AA 17.1 40,00 37 0 447,8 0,2 1.393 279 0,3 124.757 37.427
AA 17.2 8,00 2 0 84,16 0,2 1.393 279 0,3 23.447 7.034
AA 17.3 8,00 0,4 0 82,56 0,2 1.393 279 0,3 23.001 6.900

IO - 17 
Spotem

AA 17.1 32,00 22,6 0 351,24 0,2 1.393 279 0,3 97.855 29.357

526,56 75.877,30 22.763,19

IO – 16 
Spred

IO - 17 
Spred
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Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 16∆ 2.527,49 758,25

IO – 17∆ 73.349,81 22.004,94

SKUPAJ 75.877,30 22.763,19
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

75.877,30 22.763,19 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 75.877,30 22.763,19  
 

5.5 ZAKLJU ČEK 
 
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012) prinaša 
poenostavitev v postopku priprave načrtov zaščite in reševanja. Po implementaciji ukrepa se 
načrti zaščite in reševanja lahko izdelujejo za vsako vrsto nesreče posebej ali za več nesreč 
skupaj. Nosilci načrtovanja lahko, če je tako določeno z zakonom, uredbo, drugim predpisom ali 
temeljnim načrtom, oziroma če tako odloči Vlada Republike Slovenije, Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje ali župan, izdelajo za posamezno nesrečo ali več različnih 
nesreč skupaj le dele načrta ali načrtov zaščite in reševanja oziroma dokumente za izvajanje 
določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
 
Kot državni načrt se izdela tudi regijski načrt zaščite in reševanja, v katerem se razdelajo naloge 
iz državnega načrta oziroma načrtuje zaščita, reševanje in pomoč za določeno nesrečo, ki lahko 
prizadene večji del regije ali presega zmogljivosti občin. Tudi pri nalogah, ki jih izvaja regija, gre 
za naloge iz državne pristojnosti. Gre le za vmesno stopnjo organiziranosti, saj zaradi prevelike 
razdrobljenosti komunalnega sistema, ni mogoče zagotoviti učinkovitega usklajevanja in 
povezovanja delovanja izvajalcev zaščite in reševanja na lokalni ravni. Določbe, ki se nanašajo 
na organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ker uporabljajo, skladiščijo ali 
kako drugače ravnajo z nevarnimi snovmi oziroma opravljajo rudarsko dejavnost, ostajajo 
nespremenjene. Z novo ureditvijo pa je jasneje določeno, da morajo biti medsebojno usklajeni 
tudi občinski, regijski in državni načrti za isto vrsto nesreče. Ohranjena je rešitev, da je za vsako 
nesrečo en sam temeljni načrt, s katerim morajo biti usklajeni vsi ostali načrti oziroma 
dokumenti. V novem sedmem odstavku Uredbe je določeno, da se lahko ali na podlagi 
predpisa, temeljnega načrta, odločitve vlade, Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje ali župana za posamezno nesrečo ali več različnih nesreč izdelajo le deli načrtov 
oziroma dokumenti za izvajanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov. To omogoča, da se na lokalni ravni pri vseh vrstah nesreč posebej odloči katera 
rešitev je najracionalnejša in najustreznejša ali da se izdelajo celotni načrti, deli načrtov ali 
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samo dokumenti za izvajanje nalog ter zaščitnih ukrepov. Pred spremembo je bilo v vseh 
primerih in na vseh ravneh treba izdelati celovite načrte.  
 
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je naloženo (prvi odstavek), da na spletni 
strani objavi povzetke ocen ogroženosti za vse nesreče, za katere se izdelujejo državni in 
regijski načrti zaščite in reševanja oziroma samo regijski načrti. Bistveno je, da je iz teh 
povzetkov razvidno tudi katere občine so ogrožene in v kakšnem obsegu. Namen take določbe 
je, da nosilci načrtovanja z vpogledom v povzetke ocen ogroženosti, pridobijo osnovna znanja o 
svoji ogroženosti in temu lahko prilagodijo svoje načrte.  
 
Skladno s trenutno veljavno Uredbo je usklajevanje načrtov zagotovljeno tako, da se bo 
temeljne načrte uskladilo v dveh letih od njene uveljavitve, vse ostale načrte, dele načrtov in 
dokumente pa v treh letih. Trenutno so vsi regijski načrti pripravljeni skladno z ocenami 
ogroženosti na ravni države za posamezne vrste nesreč, medtem ko na ravni občin še vedno 
potekajo usklajevanja načrtov. Ocenjujemo, da je trenutno usklajenih manj kot 50% občinskih 
načrtov. Izračun v tabeli 7 za IO – 17∆ predstavlja največji možen učinek, če bi vse občine 
izdelale načrte oziroma delne načrte skladno z ocenami ogroženosti. 
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so 
posledica implementacije ukrepa oziroma spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 
75.877,30 EUR, administrativno breme pa se zniža za 22.763,19 EUR. Tukaj je potrebno 
poudariti, da sprememba Uredbe prinaša zanesljivo večje zmanjšanje proračunskih izdatkov kot 
smo jih ocenili v teh meritvah. V celoten proces načrtovanja, usklajevanja in uporabe načrtov 
zaščite in reševanja  so namreč vpleteni različni deležniki, pri katerih je težko določiti število 
oseb, ki so sodelovali v samem procesu in njihovo število porabljenih ur. Iz načrtovanja, 
usklajevanja in uporabe načrtov zaščite in reševanja torej izhaja veliko aktivnosti in prihrankov, 
ki jih v tem poročilu ni bilo možno oceniti.  
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6 UKREP: PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDBE O 
POSEBNIH ZAHTEVAH ZA OBJEKTE, V KATERIH SO EKSPLOZI VI 
ALI PIROTEHNIČNI IZDELKI 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Predlog spremembe in dopolnitve Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih 
so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, 78. 
 

6.1 POVZETEK 
 
Razlog za spremembo in dopolnitev Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so 
eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/12 in 90/12) je odprava 
administrativnih ovir pri prodaji pirotehničnih izdelkov v začasnih objektih – zabojnikih pri čemer 
je še vedno zagotovljen temeljni namen Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni 
list RS, št. 35/08) to je, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter zagotavljanje varstva 
okolja in javnega reda. 
 
S spremembami Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični 
izdelki, se je ukinil datumsko določen čas (od 1. decembra do 10. januarja) prodaje 
pirotehničnih izdelkov iz zabojnikov ter tako omogočila postavitev zabojnika in prodaja 
pirotehničnih izdelkov za čas, določen v pogodbi z lastnikom ali upravljavcem zemljišča o 
postavitvi zabojnika na zemljišču, na katerem ga prodajalec namerava postaviti. Ker je zabojnik 
začasen objekt, ki je namenjen prodaji ali skladiščenju pirotehničnih izdelkov in opremi, ki je 
namenjena za njihovo varno uporabo, ker ga lahko postavi tudi lastnik zemljišča (pogodba o 
najemu zemljišča ni potrebna) in ker na sam zabojnik lahko v daljšem času vplivajo različni 
dejavniki (spremembe v okolici, vremenski vplivi v daljšem časovnem obdobju itd.) je čas 
postavitve oziroma izdaje dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov iz zabojnika omejen na 
obdobje, ki ne sme biti daljše od 5 let. Dejstvo je, da Zakon o eksplozivih in pirotehničnih 
izdelkih časovno ne omejuje prodaje pirotehničnih izdelkov, razen za ognjemetne izdelke 
kategorije 1, katerih glavni učinek je pok (prodaja je dovoljena od 19. do 31. decembra), takšni 
izdelki pa ne predstavljajo 1% vseh izdelkov, ki so sicer v prodaji. Na podlagi trenutno veljavne 
uredbe je potrebno ob vsakokratni ponovni postavitvi zabojnika na isti lokaciji v času veljavnosti 
dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, najkasneje v dveh delovnih dneh le to priglasiti 
pristojni upravni enoti. Z novo ureditvijo se ob ustreznem nadzoru prav tako zagotovi namen 
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz sprememb obveznosti. 
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Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

 

 

Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 34.502,04 EUR, samo administrativno breme pa 
se zniža za 16.806,72 EUR. 

 

6.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
S spremembo Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični 
izdelki se dovoljenje za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov 
lahko izda za največ pet let. Pred spremembo je dovoljenje veljalo le eno leto. Po novem je 
potrebno ob vsakokratni ponovni postavitvi zabojnika za prodajo in skladiščenje pirotehničnih 
izdelkov na isti lokaciji v času veljavnosti dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, 
najkasneje v dveh delovnih dneh, le to priglasiti pristojni upravni enoti. 
 
Korak 6.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) 

Ur.l. RS, št. 35/2008 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 19/2015 
EVA:  2007-1711-0003 
EPA:  1874-IV 
SOP: 2008-01-1427 
Naslov - ang.:  Explosive Substances and Pyrotechnic Products Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  27.03.2008 
Datum objave:  09.04.2008 
Datum začetka 
veljavnosti:  

24.04.2008 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur.l. 

RS, št. 124/08, 70/12, 90/12 in 96/13)  
 
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno breme v EUR 
ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI  30.035,04 15.594,44 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI 4.467,00 1.212,28 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI  0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE  34.502,04 16.806,72 
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Korak 6.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
Na podlagi vsebine ukrepa je bilo skupno ugotovljenih 4 informacijskih obveznosti. Učinke 
implementacije ukrepa smo zaznali na strani pravnih oseb kot tudi javnega sektorja. Zaradi 
spremembe Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični 
izdelki, sta se dve informacijski obveznosti spremenili, medtem ko je Uredba dve informacijski 
obveznosti uvedla na novo. 
 
Korak 6.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj posamezne informacijske obveznosti, na 
katere neposredno vpliva implementacija ukrepa. 
 
Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša    
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 18.1 Seznanitev z obveznostmi pri pridobitvi 
dovoljenja 

AA 18.2 Izpolnitev vloge 

AA 18.3 
Predložitev načrta ravnanja ob nesreči ali 
drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, 
vlom ipd.) 

AA 18.4 
Predložitev izjave o varnosti z oceno 
tveganja, kot jo določajo predpisi, ki urejajo 
varstvo pri delu 

AA 18.7 Predložitev uporabnega dovoljenja za objekt 

AA 18.8 Predložitev potrdila o strokovni 
usposobljenosti odgovornih oseb 

AA 18.9 Predložitev ustreznega izkaza požarne 
varnosti odgovornega projektanta. 

AA 18.10 Plačilo upravne takse 

IO – 18 Spred 

Pravna oseba ali podjetnik 
zaprosi za dovoljenje za 

postavitev zabojnika za prodajo 
ali skladiščenje pirotehničnih 

izdelkov vsako leto. 

AA 18.11 Posredovanje vloge in vseh dokazil 
pristojnemu organu 

AA 18.1 Seznanitev z obveznostmi pri pridobitvi 
dovoljenja 

AA 18.2 Izpolnitev vloge (dovoljenje velja največ 5 let) 

AA 18.3 
Predložitev načrta ravnanja ob nesreči ali 
drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, 
vlom ipd.) 

AA 18.4 
Predložitev izjave o varnosti z oceno 
tveganja, kot jo določajo predpisi, ki urejajo 
varstvo pri delu 

AA 18.7 Predložitev uporabnega dovoljenja za objekt 

AA 18.8 Predložitev potrdila o strokovni 
usposobljenosti odgovornih oseb 

AA 18.9 Predložitev presoje požarne varnosti 
odgovornega projektanta. 

AA 18.10 Plačilo upravne takse 

IO – 18 Spotem 

Pravna oseba ali podjetnik 
zaprosi za dovoljenje za 

postavitev zabojnika za prodajo 
ali skladiščenje pirotehničnih 
izdelkov, največ enkrat na pet 

let. 

AA 18.11 Posredovanje vloge in vseh dokazil 
pristojnemu organu 
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AA 19.1 
Obdelava prošnje za izdajo dovoljenja za 
postavitev zabojnika za prodajo ali 
skladiščenje pirotehničnih izdelkov 

IO – 19 Spred 

Pristojni organ vsako leto izda 
dovoljenje za postavitev 
zabojnika za prodajo ali 

skladiščenje pirotehničnih 
izdelkov. AA 19.2 

Izdaja in posredovanje dovoljenja za 
postavitev zabojnika za prodajo ali 
skladiščenje pirotehničnih izdelkov 

AA 19.1 
Obdelava prošnje za izdajo dovoljenja za 
postavitev zabojnika za prodajo ali 
skladiščenje pirotehničnih izdelkov 

IO – 19 Spotem 

Pristojni organ največ enkrat na 
5 let izda dovoljenje za 

postavitev zabojnika za prodajo 
ali skladiščenje pirotehničnih 

izdelkov. AA 19.2 
Izdaja in posredovanje dovoljenja za 
postavitev zabojnika za prodajo ali 
skladiščenje pirotehničnih izdelkov 

AA 20.1 Seznanitev z IO 

AA 20.2 Izpolnitev vloge za priglasitev 

AA 20.3 Predložitev tlorisne skice postavitve v merilu, 
iz katerega so razvidni vsi odmiki 

AA 20.4 Predložitev presoje požarne varnosti 
odgovornega projektanta. 

AA 20.5 
Predložitev izjave, da je zabojnik 
nepoškodovan in da ustreza vsem splošnim 
in posebnim zahtevam za postavitev 

IO – 20 N 

Odgovorna oseba pravne 
osebe oz. podjetnika, na 

katerega se glasi dovoljenje, po 
ponovni postavitvi zabojnika, to 

vsakič priglasi pristojnemu 
organu. 

AA 20.6 Posredovanje vloge in vseh dokazil 
pristojnemu organu 

AA 21.1 Obdelava vloge za priglasitev 

IO – 21 N 

Pristojni organ obravnava 
posamezno vlogo za priglasitev 
ter o tem obvesti inšpektorat, 

pristojen za notranje zadeve in 
policijsko postajo. AA 21.2 

Pristojni organ o priglasitvi obvesti 
inšpektorat, pristojen za notranje zadeve in 
policijsko postajo 

 
 
Korak 6.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je minimalna in je omejena na seznanjanje z informacijsko 
obveznostjo in pridobivanje obrazcev preko spletne strani pristojne upravne enote. Obrazec 
vloge za izdajo dovoljena mora biti natisnjen in v tiskani različici skupaj s prilogami posredovan 
pristojni upravni enoti.   
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 18.1 DA 

AA 18.2 NE 

AA 18.3 NE 

AA 18.4 NE 
AA 18.7 NE 

AA 18.8 NE 

AA 18.9 NE 

AA 18.10 NE 

IO – 18 Spred 

AA 18.11 NE 

AA 18.1 DA 

AA 18.2 NE 

AA 18.3 NE 

IO – 18 Spotem 

AA 18.4 NE 
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AA 18.7 NE 
AA 18.8 NE 

AA 18.9 NE 

AA 18.10 NE 

AA 18.11 NE 

AA 19.1 NE 
IO – 19 Spred 

AA 19.2 NE 

AA 19.1 NE 
IO – 19 Spotem 

AA 19.2 NE 

AA 20.1 DA 

AA 20.2 NE 
AA 20.3 NE 

AA 20.4 NE 

AA 20.5 NE 

IO – 20 N 

AA 20.6 NE 

AA 21.1 NE 
IO – 21 N 

AA 21.2 DA 

 
 
Korak 6.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji smo v delu pridobili iz uradnih evidenc upravnih enot, v preostalem delu pa 
gre za strokovne ocene. 
 
Pojavljajta se naslednji populaciji: 
• Število izdanih dovoljenj, 
• Število priglasitev. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 18.1 100 Št. izdanih dovoljenj 
AA 18.2 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.3 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.4 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.7 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.8 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.9 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.10 100 Št. izdanih dovoljenj 

IO – 18 Spred 

AA 18.11 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.1 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.2 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.3 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.4 100 Št. izdanih dovoljenj 
AA 18.7 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.8 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.9 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 18.10 100 Št. izdanih dovoljenj 

IO – 18 Spotem 

AA 18.11 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 19.1 100 Št. izdanih dovoljenj 
IO – 19 Spred 

AA 19.2 100 Št. izdanih dovoljenj 

AA 19.1 100 Št. izdanih dovoljenj 
IO – 19 Spotem 

AA 19.2 100 Št. izdanih dovoljenj 
IO – 20 N AA 20.1 50 Št. priglasitev 
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AA 20.2 50 Št. priglasitev 
AA 20.3 50 Št. priglasitev 

AA 20.4 50 Št. priglasitev 

AA 20.5 50 Št. priglasitev 

AA 20.6 50 Št. priglasitev 

AA 21.1 50 Št. priglasitev 
IO – 21 N 

AA 21.2 50 Št. priglasitev 

 

Korak 6.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca administrativnih aktivnosti vezanih na informacijske obveznosti, ki si nanašajo na 
izdajo dovoljenja za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov je 
pred implementacijo ukrepa znašala 1, kajti dovoljenje je veljalo 1 leto. Po implementaciji 
ukrepa se dovoljenje izda za največ 5 let, zato je frekvenca določena kot 1/število let trajanja 
učinkov posamezne administrativne aktivnosti, ter po novem znaša 0,2. Frekvenca 
administrativnih aktivnosti vezanih na informacijsko obveznost, ki se nanaša na priglasitev po 
ponovni postavitvi zabojnika znaša 1, saj gre za enkratno informacijsko obveznost. 
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 18.1 1 

AA 18.2 1 

AA 18.3 1 

AA 18.4 1 

AA 18.7 1 
AA 18.8 1 

AA 18.9 1 

AA 18.10 1 

IO – 18 Spred 

AA 18.11 1 

AA 18.1 0,2 

AA 18.2 0,2 

AA 18.3 0,2 

AA 18.4 0,2 

AA 18.7 0,2 

AA 18.8 0,2 

AA 18.9 0,2 

AA 18.10 0,2 

IO – 18 Spotem 

AA 18.11 0,2 

AA 19.1 1 
IO – 19 Spred 

AA 19.2 1 

AA 19.1 0,2 
IO – 19 Spotem 

AA 19.2 0,2 

AA 20.1 1 

AA 20.2 1 

AA 20.3 1 

AA 20.4 1 

AA 20.5 1 

IO – 20 N 

AA 20.6 1 

AA 21.1 1 
IO – 21 N 

AA 21.2 1 
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Korak 6.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Vlagatelji vlog oziroma pravne osebe se srečujejo z zunanjimi stroški, saj za izvedbo nekaterih 
administrativnih aktivnostih najemajo zunanje izvajalce. 
 

6.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 6.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre prikazane smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 6.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki populacije; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki Upravne enote Ljubljana. 

 
 

• Ocena populacije:   
− Glede na postavljeno opredelitev populacije smo podatke o številu (za leto 2014) 

pridobili od: 
� Upravne enote Ljubljana; 
� na osnovi lastnih strokovnih ocen. 

Korak 6.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
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6.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Po implementaciji ukrepa se dovoljenje lahko izda za čas trajanja pogodbe o najemu prostora 
za postavitev zabojnika, vendar največ za čas 5 let. Po preteku 5 let je potrebno pridobiti novo 
dovoljenje. Učinek ukrepa se v izračunu in oceni administrativnih stroškov kaže kot prihranek 
zaradi zmanjšanja frekvence.  
 
V primerih, ko se na isti lokaciji zabojnik premakne ali začasno odstrani, mora odgovorna 
oseba, pravne osebe, na katero se glasi dovoljenje le to priglasiti pristojnemu organu, ki je izdal 
dovoljenje, kar določa novo informacijsko obveznost iz katere izhajajo dodatni administrativni 
stroški. 
 
Korak 6.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni administrativnih stroškov za vsako aktivnost znotraj ene informacijske 
obveznosti pred implementacijo in po implementaciji ukrepa. Informacijske obveznosti se 
nanašajo na pravne osebe in javni sektor. Administrativni stroški so izračunani kot sprememba 
stroškov po vseh informacijskih obveznostih pred implementacijo ukrepa in po implementaciji 
ukrepa. Enak postopek je bil izveden tudi za izračun administrativnega bremena. 
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Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

 

 
Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukrep  IO AA Čas (h) Izdatki 
(EUR) 

Zunanji 
stroški 

(EUR) 
Cena (EUR) Frekvenca  Populacija  Koli čina Korek. 

faktor  
Admin. stroški 

(EUR) 
Admin. breme 

(EUR) 
AA 18.1 0,50 0 0 5,14 1 100 100 0,1 514 51 
AA 18.2 0,50 0 0 5,14 1 100 100 0,2 514 103 
AA 18.3 0,50 0 0 5,14 1 100 100 0,6 514 308 
AA 18.4 0,10 0 65 66,03 1 100 100 0,2 6.603 1.321 
           
           AA 18.7 0,10 0 0 1,03 1 100 100 0,1 103 10 
AA 18.8 0,10 0 80 81,03 1 100 100 0,2 8.103 1.621 
AA 18.9 0,10 0 65 66,03 1 100 100 0,5 6.603 3.301 

AA 18.10 0,10 0 140,46 141,49 1 100 100 0,9 14.149 12.734 
AA 18.11 0,10 0 0 1,03 1 100 100 0,1 103 10 
AA 18.1 0,50 0 0 5,14 0,2 100 20 0,1 103 10 
AA 18.2 0,50 0 0 5,14 0,2 100 20 0,2 103 21 
AA 18.3 0,50 0 0 5,14 0,2 100 20 0,6 103 62 
AA 18.4 0,10 0 65 66,03 0,2 100 20 0,2 1.321 264 
           
           AA 18.7 0,10 0 0 1,03 0,2 100 20 0,1 21 2 
AA 18.8 0,10 0 80 81,03 0,2 100 20 0,2 1.621 324 
AA 18.9 0,10 0 65 66,03 0,2 100 20 0,5 1.321 660 

AA 18.10 0,10 0 140,46 141,49 0,2 100 20 0,9 2.830 2.547 
AA 18.11 0,10 0 0 1,03 0,2 100 20 0,1 21 2 
AA 19.1 0,25 0 0 2,57 1 100 100 0,1 257 26 
AA 19.2 0,05 0,33 0 0,84 1 100 100 0,1 84 8 
AA 19.1 0,25 0 0 2,57 0,2 100 20 0,1 51 5 
AA 19.2 0,05 0,33 0 0,84 0,2 100 20 0,1 17 2 
AA 20.1 0,30 0 0 3,08 1 50 50 0,3 154 46 
AA 20.2 0,50 0 0 5,14 1 50 50 0,5 257 128 
AA 20.3 1,00 0 0 10,27 1 50 50 0,5 514 257 
AA 20.4 0,10 0 65 66,03 1 50 50 0,2 3.301 660 
AA 20.5 0,10 0 0 1,03 1 50 50 0,5 51 26 
AA 20.6 0,10 0 0 1,03 1 50 50 0,5 51 26 
AA 21.1 0,25 0 0 2,57 1 50 50 0,5 128 64 
AA 21.2 0,02 0 0 0,21 1 50 50 0,5 10 5 

 34.502,04 16.806,72 

IO - 19 
Spred  
IO - 19 

Spotem  

IO - 20 N 

IO - 21 N 

li 

  

SKUPAJ  

IO – 18 
Spred  

IO - 18 
Spotem  

  

Ukrep  IO Administrativni strošek v EUR  Administrativno breme v EUR  

IO – 18∆ 29.762,16 15.567,16 

IO – 19∆ 272,88 27,29 

IO – 20 N 4.328,35 1.142,96 

IO – 21 N 138,65 69,32 

SKUPAJ  34.502,04 16.806,72 
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

 

6.5 ZAKLJU ČEK  
 
Po sprejetju Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v 
katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki se dovoljenje lahko izda za čas trajanja pogodbe o 
najemu prostora za postavitev zabojnika, vendar največ za čas 5 let. Po preteku 5 let je 
potrebno pridobiti novo dovoljenje. V vseh primerih, ko se na isti lokaciji zabojnik premakne ali 
začasno odstrani, mora odgovorna pravna oseba, na katero se glasi dovoljenje, najkasneje v 
dveh delovnih dneh po ponovni postavitvi, le to priglasiti pristojnemu organu, ki je izdal 
dovoljenje. 
 

Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so 
posledica implementacije ukrepa oziroma spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 
34.502,04 EUR, samo administrativno breme pa se zniža za 16.806,72 EUR. 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno breme v EUR 
ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI  30.035,04 15.594,44 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI 4.467,00 1.212,28 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI  0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE  34.502,04 16.806,72 
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7 UKREP: POENOSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV PRI 
IZPOLNJEVANJU RAZLI ČNIH VLOG IN OBRAZCEV 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavitev upravnih postopkov pri izpolnjevanju različnih vlog in obrazcev, 79. 
 

7.1 POVZETEK 
 
Sprememba in dopolnitev Zakona o splošnem upravnem postopku, ki jo je predlagalo 
Ministrstvo za notranje zadeve, sledi sistemski usmeritvi, da se izvajanje upravnih nalog izvaja 
prvenstveno za uporabnike upravnih storitev. V primeru odločanja o upravnih zadevah gre za 
zavedanje, da vsak upravni akt, ki je na zahtevo stranke izdan pravočasno in zakonito, varuje in 
sledi privatnemu in javnemu interesu. Ideja v ospredju je začetek drugačnega poslovanja 
organov s strankami. Kljub temu, da precej organov posluje na strankam prijazen način, 
izkušnje uporabnikov pri nekaterih organih še vedno nakazujejo na ustaljeno odtujen in vzvišen 
birokratski odnos, s čimer se polnijo največkrat neutemeljena stereotipna prepričanja o 
neučinkoviti, samozadostni in neprijazni upravi kot celoti. 
 
Veljavna ureditev je že pred spremembo in dopolnitvijo Zakona o splošnem upravnem postopku 
zagotavljala določeno raven razmerja med procesnimi pravicami strank in drugih udeležencev 
ter željo po učinkovitem upravnem odločanju oziroma varovanju javnega interesa. Zakon je že 
pred spremembo omogočal vlaganje pisnih in ustnih vlog. Sicer odvisno od vloge, a le-te so se 
lahko vložile pisno po pošti, po elektronski poti ali neposredno pri pristojnemu organu. 
Vložnikom so bili največkrat na voljo obrazci vlog, da se je na ta način olajšala vzpostavitev 
formalnega stika z organom, da stranka ni bila dolžna ugotavljati neposredno iz normativnih 
določb predpisa, katere podatke mora posredovati organu za začetek upravnega postopka. Kjer 
je organ zagotavljal obrazce vlog na različne načine, tako preko svojega spletnega mesta, 
preko državnega portala e-uprava in v fizični obliki neposredno pri organu, je morala stranka 
obrazce izpolniti sama oziroma podati vlogo ustno na zapisnik. 
 
Cilj spremembe in dopolnitve zakona je učinkovitejši upravni postopek, ki je v interesu 
vsakokratnega odločujočega organa in stranke, saj omogoča hitrejši začetek upravnega 
postopka in posledično krajši čas za izdajo odločbe. 
 
Sprememba oziroma dopolnitev zakona se nanaša na določitev procesne obveznosti organa 
oziroma uradne osebe, ki je pristojna za sprejem vlog, da na zahtevo stranke sama izpolni 
obrazec vloge. Hkrati je omogočeno, da ni potrebno jemanje vloge ustno na zapisnik, kar je 
praviloma zahtevnejše in dolgotrajnejše kot izpolnjevanje obrazca, s čimer se bo optimiziralo 
tudi poslovanje organa. S pravilno izpolnjenim obrazcem, ki vsebuje potrebne podatke, je 
omogočeno hitrejše postopanje organa in zlasti v primeru prava neukih strank tudi hitrejše 
odločanje o temeljnem zahtevku, kar se odraža v krajšem času od vložitve zahtevka do izdaje 
odločbe. Uradna oseba obrazec izpolnili na podlagi navedb stranke, stranka pa s svojim 
podpisom potrdi, da se strinja z vsebino in s tem izrazi voljo po pridobitvi pravice ali pravne 
koristi.  
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz sprememb obveznosti. 
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Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

174.590,00 157.131,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 174.590,00 157.131,00  

 

Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 174.590,00 EUR, samo administrativno breme 
pa se zniža za 157.131,00 EUR. 

 

7.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

   
Z dopolnitvijo 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se jasno določa obveznost 
organa pri sprejemanju ustne vloge. Z novim drugim odstavkom se opredeli pristojnost organa, 
da ustno vlogo lahko sprejme ali na zapisnik ali na predpisan oziroma drugače pripravljen 
obrazec. Uradna oseba pristojnega organa lahko na podlagi ustne vloge in ob sodelovanju 
stranke izpolni obrazec vloge. S podpisom vloge stranka jamči, da so podatki v izpolnjenem 
obrazcu vloge pravilni in resnični. 
 
Korak 7.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

Ur.l. RS, št. 24/2006 
Spremembe: Ur.l. RS, št. 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 
EVA:  1998-1711-0019 
EPA:  0641-II 
SOP: 1999-01-3777 
Naslov - ang.:  General Administrative Procedure Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  16.09.1999 
Datum objave:  01.10.1999 
Datum začetka 
veljavnosti:  

01.04.2000 

 
 
Korak 7.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru ukrepa je bila določena ena informacijska obveznost, ki je bila obravnavana pred 
implementacijo ukrepa in po implementaciji ukrepa. 
 



Končno poročilo – Področje prometa, obrambe in ostalo       September, 2015  

56 
 

Korak 7.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj ugotovljene informacijske obveznosti, na 
katere neposredno vpliva implementacija ukrepa. 
 
Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša    
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 22.1 
Posameznik ali pravna oseba ustno poda 
informacije, potrebne za izpolnitev obrazca 
vloge, uradni osebi 

AA 22.2 Vodenje zapisnika IO – 22 Spred 

Posameznik ali pravna oseba 
oziroma organizacija izpolni 

in izroči pisno vlogo 
neposredno organu, ki je 
pristojen za sprejem ali 

organu, ki opravlja nalogo 
enotne vstopne točke. Vlogo 
je mogoče podati tudi ustno, 
vendar se v tem primeru vodi 

zapisnik. AA 22.3 Izpolnitev obrazca vloge s strani uradne osebe 

AA 22.1 
Posameznik ali pravna oseba ustno poda 
informacije, potrebne za izpolnitev obrazca 
vloge, uradni osebi 

IO – 22 Spotem 

Posameznik ali pravna oseba 
oziroma organizacija izpolni 

in izroči pisno vlogo 
neposredno organu, ki je 
pristojen za sprejem ali 

organu, ki opravlja nalogo 
enotne vstopne točke, ali pa 

uradni osebi ustno poda 
informacije za izpolnitev 

obrazca vloge. 

AA 22.2 Izpolnitev obrazca vloge s strani uradne osebe 

 
 
Korak 7.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna delno in je omejena predvsem na vodenje 
zapisnika ob sprejemu v primeru, ko stranka ustno poda vlogo uradni osebi pristojnega organa. 
V primeru, ko uradna oseba pristojnega organa, na podlagi ustne vloge, izpolni obrazec, je 
lahko v nekaterih primerih obrazec predpisan tudi v elektronski obliki. 
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 22.1 NE 

AA 22.2 DA IO – 22 Spred 

AA 22.3 DA 

AA 22.1 NE 
IO – 22 Spotem 

AA 22.2 DA 
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Korak 7.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji smo v delu pridobili na osnovi opravljenih intervjujev ter anketiranja 
različnih deležnikov, v preostalem delu pa gre za strokovne ocene. 
 
Pojavljajo se naslednje populacije: 
• Število oddanih vlog, ki jih je izpolnila uradna oseba pristojnega urada; 
• Število vodenih zapisnikov. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 22.1 1.000.000 Št. oddanih vlog v, ki jih je izpolnila uradna 
oseba 

AA 22.2 17.000 Št. vodenih zapisnikov IO – 22 Spred 

AA 22.3 1.000.000 Št. oddanih vlog, ki jih je izpolnila uradna 
oseba 

AA 22.1 1.000.000 Št. oddanih vlog, ki jih je izpolnila uradna 
oseba 

IO – 22 Spotem 
AA 22.2 1.000.000 Št. oddanih vlog, ki jih je izpolnila uradna 

oseba 

 

Korak 7.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe vseh aktivnosti je 1, saj gre praviloma za enkratne aktivnosti v procesu 
sprejemanja vloge. 
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 22.1 1 
AA 22.2 1 IO – 22 Spred 
AA 22.3 1 
AA 22.1 1 IO – 22 Spotem 
AA 22.2 1 

 
 
Korak 7.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 
 

7.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 7.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
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- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 7.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

- izvedba telefonskih intervjujev in osebnih razgovorov s predstavniki Upravne enote 
Ljubljana; 

- izvedba osebnih razgovorov s predstavniki Finančne uprave RS. 
 

 
• Ocena populacije:   

− Glede na postavljeno opredelitev populacije smo podatke o številu (za leto 2014) 
pridobili od: 
� Upravne enote Ljubljana; 
� Finančne uprave RS; 
� na osnovi lastnih strokovnih ocen. 

 
 

Korak 7.3.3: Preveritev reprezentativnosti populaci je  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
 

7.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Po implementaciji ukrepa se v upravni postopek vpelje nov način vložitve oziroma sprejemanja 
vloge. Te ni več možno vložiti le v pisni obliki in ustno na zapisnik, ampak zakon omogoča, da 
organ oziroma njegova uradna oseba namesto stranke izpolni obrazec vloge in ji ga predloži v 
podpis.  
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Korak 7.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni administrativnih stroškov za vsako aktivnost znotraj informacijske 
obveznosti pred implementacijo in po implementaciji ukrepa. Administrativni stroški so 
izračunani kot sprememba stroškov informacijske obveznosti pred implementacijo ukrepa in po 
implementaciji ukrepa. Enak postopek je bil izveden tudi za izračun administrativnega bremena. 
 
Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 22.1 0,50 0 0 5,14 1 1.000.000 1.000.000 0,5 5.135.000 2.567.500

AA 22.2 1,00 0 0 10,27 1 17.000 17.000 0,9 174.590 157.131

AA 22.3 0,25 0 0 2,57 1 1.000.000 1.000.000 0,5 2.567.500 1.283.750

AA 22.1 0,50 0 0 5,14 1 1.000.000 1.000.000 0,5 5.135.000 2.567.500

AA 22.2 0,25 0 0 2,57 1 1.000.000 1.000.000 0,5 2.567.500 1.283.750

10,27 174.590,00 157.131,00
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Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen   

 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 22∆ 174.590,00 157.131,00

SKUPAJ 174.590,00 157.131,00P
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

174.590,00 157.131,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 174.590,00 157.131,00  
 

7.5 ZAKLJU ČEK 
 
Z implementacijo ukrepa se v upravni postopek vpeljuje nov način vložitve oziroma sprejemanja 
vloge. Te ni več možno vložiti le v pisni obliki ali ustno na zapisnik, kar je praviloma zahtevnejše 
in dolgotrajnejše kot izpolnjevanje obrazca. Zakon omogoča, da organ, oziroma njegova uradna 
oseba, namesto stranke izpolni obrazec vloge in ji ga predloži v pregled in podpis. Primarni cilj 
sprememb je bil omogočiti lažjo in hitrejšo pot upravnega postopka. 
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S pravilno izpolnjenim obrazcem, ki vsebuje potrebne podatke, je omogočeno hitrejše 
postopanje pristojnega organa in, zlasti v primeru prava neukih strank, tudi hitrejše odločanje o 
temeljnem zahtevku, kar se odraža v krajšem času od vložitve zahtevka do izdaje odločbe. 
Posledično so stranke v upravnem postopku časovno bolj razbremenjene in zadovoljne. 
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so 
posledica implementacije ukrepa oziroma spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 
174.590,00 EUR, administrativno breme pa se zniža za 157.131,00 EUR. Tukaj je potrebno 
poudariti, da del prihrankov v času in izdatkih, zaradi skrajšanja postopka od vložitve vloge do 
izdaje odločbe, ni bilo možno vrednostno oceniti. 
 
V tem delu gredo naši predlogi v smeri nadaljnje uvedbe sodobnega elektronskega poslovanja 
organov s ciljem brezpapirnega poslovanja. S postopnim uvajanjem elektronskega poslovanja 
na strani organov (izpolnjevanje prej pripravljenih elektronskih obrazcev in njihovo elektronsko 
podpisovanje), ki sicer ni vezano na obravnavani zakon, bi se namreč dodatno zmanjšal obseg 
papirnega poslovanja.  
 
Predlagamo, da se organi nadalje osredotočajo na spremembe in poenostavitev upravnih 
postopkov z objavo vseh potrebnih informacij na enem mestu, poenostavitvijo kompleksnih in 
težje razumljivih predpisanih obrazcev (še posebno za pravne laike) in uvedbo elektronskega 
poslovanja, s čimer bi se upravni postopki približali državljanom. Prav tako bi se razbremenilo 
uradne osebe zaradi manjšega števila neposredno oddanih vlog.   
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8 UKREP: POENOSTAVITEV IN DEBIROKRATIZACIJA DRŽAVNI H 
SUBVENCIJ 

 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavitev in debirokratizacija državnih subvencij, 80. 
 

8.1 POVZETEK 
 
Ukrep opredeljuje, da se na podlagi analize tveganja plačujejo nižji zneski na podlagi pavšala in 
ne na podlagi dejanskih stroškov. Področja, ki so v analizi tveganja bolj izpostavljena, so 
predmet nadzora, ali so subvencionirane obveznosti izpolnjene. 
 
Učinek in meritve ukrepa so zaradi sistematičnega pristopa in kompleksnosti meritev zajeti v 
obravnavi ukrepa 11, znotraj področja financ (sklop 1). 
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9 UKREP: VZPOSTAVITEV E-VROČANJA 
 
SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Vzpostavitev e-vročanja, 81. 
 

9.1 POVZETEK 
 
Z Zakonom o splošnem upravnem postopku se na temelju ustavno zagotovljene pravice do 
enakega procesnega varstva (22. člen Ustave) urejajo procesne pravice in obveznosti 
udeležencev v upravnih postopkih. Predmetni ukrep posega v ureditev vročanja dokumentov v 
upravnih postopkih. Vročanje dokumentov v upravnem postopku je procesno dejanje, ki 
omogoča seznanitev z dokumentom in nastanek pravnih posledic, saj upravni akt, ki ni bil 
vročen, ne more učinkovati. 
 
Trenutna ureditev vročanja predpostavljala osebno vročitev (vseh) odločb, sklepov in drugih 
dokumentov, katerih vročitev povzroči začetek teka roka za odpravo nekega procesnega 
dejanja, in običajno poštno vročitev (z vložitvijo v hišni ali poštni predal) vseh ostalih 
dokumentov. S spremembo zakona se bo uvedel nov način vročanja glede na začetek teka 
roka, t.i. vročanje s seznanitvijo, s katerim se bodo dopolnila, v veliki meri nespremenjena, 
pravila formalnega (osebnega) vročanja. Vročanje s seznanitvijo omogoča vročanje vseh 
odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki nastanejo v upravnem postopku, na način, da organ 
omogoči naslovniku, da se seznani z dokumentom, bodisi tako da ga preko vročevalca pusti v 
hišnem predalčniku ali poštnem predalu, bodisi da ga po elektronski poti pošlje v elektronski 
predal. Vročanje s seznanitvijo tako vključuje pomembno novost v možnostih elektronskega 
vročanja v ''navaden'' elektronski predal.  
 
Organ tako s stranko lahko zakonito komunicira preko elektronskega predala, s čimer je 
omogočena učinkovita in hitra komunikacija, hkrati pa to pomeni prihranek stroškov pošiljanja 
dokumenta v hišni predalčnik, poštni predal ali v varni elektronski predal.  
 
Pomembno spremembo predstavlja tudi ureditev vročanja odpravkov odločb, kar pomeni, da se 
po novem odločba lahko izda v enem izvirniku, ki ga (trajno) hrani organ, strankam in drugim 
naslovnikom pa se dokument vroča kot odpravek. Odpravek je overjena fizična ali elektronska 
kopija. Cilj te spremembe je začetek brezpapirnega poslovanja v upravnih zadevah. 
 
Trenutno e-vročanje delno izvaja le davčni organ RS preko vzpostavljenega sistema e-Davki. 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz spremenjenih obveznosti, ob predpostavki, da je ukrep implementiran v celoti in 
zajema vse upravne postopke. 
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Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena 
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

14.069.600,00 6.869.580,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 14.069.600,00 6.869.580,00  
 

Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 14.069.600,00 EUR, samo administrativno 
breme pa se zniža za 6.869.580,00 EUR. 

 

9.2 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Ukrep posega v obstoječo ureditev sistema vročanja, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem 
postopku. Z novim 85.a členom se podrobneje in deloma drugače kot do sedaj določa 
elektronski način vročanja. Bistvena razlika, glede na veljavno ureditev (gl. 86. člen ZUP), je 
omogočanje elektronskega vročanja oziroma elektronske komunikacije s stranko ali drugim 
naslovnikom tudi po drugih elektronskih poteh, ne zgolj in izključno preko varnega 
elektronskega predala.  
 
Korak 9.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pis rs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

Ur.l. RS, št. 24/2006 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 
EVA:  1998-1711-0019 
EPA:  0641-II 
SOP: 1999-01-3777 
Naslov - ang.:  General Administrative Procedure Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  16.09.1999 
Datum objave:  01.10.1999 
Datum začetka 
veljavnosti:  

01.04.2000 

 
 
Korak 9.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru Zakona o splošnem upravnem postopku smo iz poglavja zakona, ki ureja vročanje, 
določili eno informacijsko obveznost. 
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Korak 9.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj informacijske obveznosti, na katere 
neposredno vpliva implementacija ukrepa. Implementacija ukrepa vpliva na spremembo 
obstoječe ureditve vročanja v smislu vpeljave nove možnosti elektronskega vročanja. 
 
Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša   
  

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

AA 23.1 Tiskanje 

AA 23.2 Formalna (osebna) vročitev dokumentov IO – 23 Spred 

Organ v upravnem postopku 
vroča dokumente naslovniku 

formalno (osebno) ali navadno 
po pošti. AA 23.3 Vročanje dokumentov po navadni pošti v 

hišni predalčnik 

AA 23.1 Tiskanje 

AA 23.2 Formalna (osebna) vročitev dokumentov 

AA 23.3 Vročanje dokumentov po navadni pošti v 
hišni predalčnik 

IO – 23 Spotem 

Organ v upravnem postopku 
vroča dokumente naslovniku 

formalno (osebno), navadno po 
pošti ali v elektronski obliki.  

AA 23.4 Vročanje dokumentov v elektronski obliki v 
''navaden'' elektronski predal 

 
Korak 9.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Vročanje po elektronski poti je vezano na odprtje varnega elektronskega predala, ki ga 
(trenutno brezplačno) zagotavljajo poslovni ponudniki. Kljub temu stranke za potrebe 
elektronske komunikacije z organom zelo redko odprejo varni elektronski predal, zato je obseg 
elektronske komunikacije, glede na komunikacijo po fizični poti, zanemarljiv. 
 
Predlagane spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku vključujejo pomembno novost 
v možnostih elektronskega vročanja. Organ bo tako po implementaciji ukrepa s stranko lahko 
zakonito komuniciral preko »navadnega« elektronskega predala, s čimer bo omogočena 
učinkovita in hitra komunikacija, hkrati pa to pomeni prihranek stroškov pošiljanja dokumenta v 
hišni predalčnik, poštni predal ali v varni elektronski predal. 
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

AA 23.1 DA 

AA 23.2 NE IO – 23 Spred 

AA 23.3 NE 

AA 23.1 DA 

AA 23.2 NE 

AA 23.3 NE 
IO – 23 Spotem 

AA 23.4 DA 
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Korak 9.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji smo pridobili na osnovi ocene stanja in razlogov za sprejem predloga 
Zakona o splošnem upravnem postopku, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo za 
namen medresorskega usklajevanja (številka gradiva: 007-97/2015-1).  
 
Natančnih statističnih podatkov o številu vročitev ni, zato gre predvsem za strokovne ocene. Vsi 
organi in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o upravnih zadevah iz državne in lokalne 
pristojnosti, v koledarskem letu vodijo okoli deset milijonov upravnih postopkov, kar ob 
upoštevanju še drugih dokumentov, ki se izdajo v postopku, pomeni še precej več vročitev. Po 
pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, ter ureditve vročanja v področnih zakonih se 
del dokumentov vroča osebno. Ocenjuje se, da se osebno vroči več kot štiri milijone 
dokumentov. Ti podatki so osnova za lastno oceno populacije in njeno segmentacijo. 
 
Pojavljajo se naslednje populacije: 
• Število vseh vročenih dokumentov, 
• Število osebno vročenih dokumentov, 
• Število po navadni pošti vročenih dokumentov, 
• Število elektronsko vročenih dokumentov. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

AA 23.1 10.500.000 Število vročenih dokumentov 

AA 23.2 4.000.000 Število osebno vročenih dokumentov  
IO – 23 Spred 

AA 23.3 6.500.000 Število vročenih dokumentov po navadni 
pošti  

AA 23.1 2.500.000 Število vročenih dokumentov  

AA 23.2 500.000 Število osebno vročenih dokumentov  

AA 23.3 2.000.000 Število vročenih dokumentov po navadni 
pošti  

IO – 23 Spotem 

AA 23.4 8.000.000 Število vročenih dokumentov v elektronski 
obliki 

Korak 9.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo in 
po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe vseh aktivnosti je 1, saj gre za enkratno aktivnost vročitve dokumenta.  
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

AA 23.1 1 
AA 23.2 1 IO – 23 Spred 

AA 23.3 1 
AA 23.1 1 
AA 23.2 1 
AA 23.3 1 

IO – 23 Spotem 

AA 23.4 1 
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Korak 9.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Pri administrativnih aktivnostih nismo zaznali obstoja zunanjih stroškov. 

9.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 9.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi lastne strokovne ocene smo za vsako administrativno aktivnost znotraj informacijske 
obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
 
Korak 9.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili na osnovi lastnih strokovnih ocen. 
 
9.4 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Cilj spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku je, da se s spremenjeno ureditvijo 
vročanja omogoči procesne možnosti za bolj ekonomično, racionalno, učinkovito in hitro 
vodenje upravnih postopkov, ki ohranijo nivo procesnih pravic. Implementacija ukrepa vključuje 
pomembno novost v možnostih elektronskega vročanja. 
 
Korak 9.4.1: Postopek ocene administrativnih strošk ov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni administrativnih stroškov za vsako aktivnost znotraj informacijske 
obveznosti pred implementacijo in po implementaciji ukrepa. Administrativni stroški so 
izračunani kot sprememba stroškov informacijske obveznosti pred implementacijo ukrepa in po 
implementaciji ukrepa. Enak postopek je bil izveden tudi za izračun administrativnega bremena. 
 
Pri izračunu ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena smo se osredotočili 
predvsem na prihranek, ki izhaja iz razlike v ceni poštne storitve formalnega (osebnega) 
vročanja in vročanja standardne poštne pošiljke in možnosti brezplačnega elektronskega 
poslovanja. 
 
Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

AA 23.1 0,02 0,06 0 0,27 1 10.500.000 10.500.000 0,3 2.786.700 836.010
AA 23.2 0,05 2,05 0 2,56 1 4.000.000 4.000.000 0,7 10.254.000 7.177.800
AA 23.3 0,05 0,33 0 0,84 1 6.500.000 6.500.000 0,3 5.482.750 1.644.825
AA 23.1 0,02 0,06 0 0,27 1 2.500.000 2.500.000 0,7 663.500 464.450
AA 23.2 0,05 2,05 0 2,56 1 500.000 500.000 0,7 1.281.750 897.225
AA 23.3 0,05 0,33 0 0,84 1 2.000.000 2.000.000 0,7 1.687.000 1.180.900
AA 23.4 0,01 0 0 0,10 1 8.000.000 8.000.000 0,3 821.600 246.480

-0,10 14.069.600,00 6.869.580,00

IO – 23 
Spred

IO - 23 
Spotem

V
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Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

 
Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

14.069.600,00 6.869.580,00 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 14.069.600,00 6.869.580,00  
 

9.5 ZAKLJU ČEK 
 
Sprememba vročanja in vzpostavitev e-vročanja omogoča zmanjšanje izdatkov državnega 
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, kot tudi drugih nosilcev javnih pooblastil iz državne ali 
lokalne pristojnosti, ki odločajo v vseh upravnih zadevah.  
 
Vsi organi imajo trenutno možnost, da ob vsakokratni vročitvi presodijo, ali je standardni način 
vročanja s seznanitvijo ustrezen, ali je zaradi značilnosti dokumenta, upravne zadeve, teka 
upravnega postopka ali drugih razlogov treba opraviti formalno (osebno) vročitev. Kadar bo 
presojeno, da je vročitev s seznanitvijo ustrezna, bo dokument v fizični obliki vložen v hišni 
predalčnik ali poštni predal, v elektronski obliki pa v »navaden« elektronski predal. Predvideva 
se, da bo postopoma vedno več dokumentov vročenih s seznanitvijo, kar pomeni, da bodo 
preprečene situacije, ko morajo naslovniki, ki jim dokumenta ni mogoče vročiti osebno, tega 
prevzeti na pošti. Dokument bo dosegljiv v hišnem predalčniku, poštnem predalu ali v 
»navadnem« elektronskem predalu, zato se bodo z njim lahko nemudoma seznanili. To bo 
omogočilo prijaznejše in učinkovitejše poslovanje, saj se bodo zainteresirane stranke lahko 
nemudoma odzvale, organ pa nadaljeval s postopkom. Hkrati to prinaša občutne prihranke pri 
stroških poštnih storitev, saj je vročitev standardne poštne pošiljke, v primerjavi s posebno 
pošiljko za osebno vročanje, cenejša, vročanje po elektronski poti pa je sploh brezplačno. 
 
Natančnih statističnih podatkov o številu vročitev ni. Ob upoštevanju, da organi in nosilci javnih 
pooblastil vsako leto odločajo v približno deset milijonih upravnih zadevah, je njihovo število 
zanesljivo večje, saj je v večini upravnih zadev pred izdajo odločbe treba opraviti še vročitev 
drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo postopka. Omenjeni podatek nam je služil kot 
osnova za izvedbo evalvacije učinkov predmetnega ukrepa.  
 
Na podlagi opravljenih meritev ocenjujemo, da znaša maksimalni potencialni učinek 
implementacije ukrepa znižanje administrativnih stroškov za 14.069.600,00 EUR in znižanje 
administrativnih bremen za 6.869.580,00 EUR.  
 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 23∆ 14.069.600,00 6.869.580,00

SKUPAJ 14.069.600,00 6.869.580,00V
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Finančna uprava RS je v letu 2014 nadgradila sistem eDavki, na način, da ta po novem  
omogoča elektronsko vročanje dokumentov preko varnega elektronskega predala. Na podlagi 
sprejetega Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13), ki pravi, da se za 
potrebe elektronskega vročanja odločb, sklepov in drugih dokumentov, izdanih v postopku 
odmere davka na nepremičnine, kot varen elektronski predal, uporabi informacijski sistem 
eDavki, je FURS pričel elektronsko vročati dva dokumenta (Opomin in Obvestilo o izvršenih 
pobotih in spremembah na kontih). V letu 2015 je FURS preko sistema eDavki vročil približno 
191.500 dokumentov, zato ocenjujemo, da je z elektronsko vročitvijo omenjenih dokumentov 
realiziranih le približno 3% ocenjenih prihrankov. 
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10 UKREP: POENOSTAVITEV POSTOPKOV V ZVEZI S PRIDOBI TVIJO 
DOVOLJENJA ZA JAVNI SHOD IN JAVNO PRIREDITEV 

 

SKLOP: 7 
PODROČJE: Promet, obramba in ostalo 
UKREP:  Poenostavitev postopkov v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za javni shod in javno 
prireditev, 82. 
 

10.1  POVZETEK 
 
Cilj ukrepa je zmanjšanje administrativnih ovir organizatorjem javnih shodov in prireditev ter 
razbremenitev javne uprave s poenostavitvijo postopkov, odpravo nepotrebnih birokratskih ovir, 
skrajšanjem postopkov pridobitve dovoljenj ipd. 
 
S splošnim Zakonom o javnih zbiranjih so urejeni pogoji za organiziranje javnih shodov in javnih 
prireditev. Zakon opredeljuje odgovornost organizatorja javne prireditve za red na javnem shodu 
oziroma prireditvi. Dovoljenje za shod oziroma prireditev pa se izda, če je organizator v 
postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da shod oziroma prireditev ne bo 
ogrožala javnega prometa in predstavljala nedopustne obremenitve okolja. V dovoljenju se 
lahko organizatorju naloži dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za 
vzdrževanje reda. 
 
Poenostavitve se nanašajo na poenostavitve v procesih, izboljšano uporabo elektronskih 
komunikacij, poglobljeno sodelovanje med državnimi institucijami ter izmenjavo podatkov med 
njimi. Z boljšo implementacijo nekaterih že obstoječih določb veljavne zakonodaje (hrup), pa bi 
lahko še izboljšati pogoje za organiziranje prireditev. 
 
Predlagane rešitve za poenostavitev postopkov, odpravo administrativnih ovir in skrajšanje 
postopkov so naslednje: 

- možnost večkratne uporabe izdelanih elaboratov; 
- javni dostopi do podatkov; 
- uvedba enotnega obrazca za izmenjavo podatkov (NMP); 
- priprava enotne informacije o pogojih opravljanja posamezne dejavnosti za vsa področja 

dela (tržni, zdravstveni, delovni, strojni, požarni...). 
 
V Tabeli 1 je prikazana vsota administrativnega stroška in vsota administrativnega bremena, ki 
izhaja iz spremenjenih obveznosti. 
 
Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena   
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

527.113,83 320.379,05 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 527.113,83 320.379,05  
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Skupno znižanje administrativnih stroškov, ki so posledica implementacije ukrepa oziroma 
spremenjenih informacijskih obveznosti znaša 527.113,83 EUR, samo administrativno breme 
pa se zniža za 320.379,05 EUR. 

 

10.2   OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 
Korak 10.2.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pi srs.si/Pis.web/) 
 
Naslov:  Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) 

Ur.l. RS, št. 59/2002 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 60/2005, 90/2005, 95/2005, 113/2005, 85/2009, 59/2010, 
39/2011 in 64/2011 

EVA:  1998-1711-0017 
EPA:  0149-III 
SOP: 2002-01-2834 
Naslov - ang.:  Public Gathering Act 
Organ sprejema:  Državni zbor RS 

Datum sprejema:  20.06.2002 
Datum objave:  05.07.2002 
Datum začetka 
veljavnosti:  

01.01.2003 

 
S splošnim Zakonom o javnih zbiranjih so urejeni pogoji za organiziranje javnih shodov in javnih 
prireditev. Določene informacijske obveznosti, ki izhajajo iz ukrepa, se nanašajo tudi na: 

- Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
- Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) 

 
Obravnavani vezani in podrejeni predpisi ter akti 
 
1. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02, 6/06, 48/10 in 

85/12) 
2. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni 

list RS, št. 118/05) 
3. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10 

in 94/10) 
 
Korak 10.2.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO 
 
V okviru ukrepa so ugotovljene 4 informacijske obveznosti za organizatorje javnega shoda ali 
prireditve. 
 
Korak 10.2.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  
 
Določene so le tiste administrativne aktivnosti znotraj posamezne informacijske obveznosti, na 
katere neposredno vpliva implementacija ukrepa. 
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Tabela 2: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se 
ukrep nanaša    
 

Informacijske obveznosti  
(Posledice implementacije ukrepa 

S – sprememba obveznosti 
U – ukinitev obveznosti 
N – nova obveznost) 

Administrativne 
aktivnosti Opis administrativne aktivnosti 

IO – 24 Spred 

Organizator odda vlogo za 
prijavo oziroma prošnjo za 
dovolitev javnega shoda 
oziroma javne prireditve. 

AA 24.1 

Seznanitev z dolžnostmi, ki jih nalaga ZJZ ter 
Pravilnik za izvajanje zakona o javnih 
zbiranjih, ter ostali podzakonski predpisi 
glede na vrsto prireditve 

IO – 24 Spotem 

Organizator odda vlogo za 
prijavo oziroma prošnjo za 
dovolitev javnega shoda 
oziroma javne prireditve. 

AA 24.1 

Seznanitev z dolžnostmi, ki jih nalaga ZJZ ter 
Pravilnik za izvajanje zakona o javnih 
zbiranjih, ter ostali podzakonski predpisi 
glede na vrsto prireditve 

AA 25.1 Seznanitev z IO 

AA 25.2 
Organizator naroči izdelavo elaborata za 
zaporo ceste ali pripravi tipske sheme 
začasne prometne ureditve 

IO – 25 Spred 

Organizator shoda ali prireditve 
na javni cesti, ki predstavlja 
izredno uporabo ceste, vloži 
vlogo za izdajo dovoljenja za 

zaporo ceste oziroma omejitev 
prometa. 

AA 25.3 Izpolnitev vloge za pridobitev dovoljenja 

AA 25.1 Seznanitev z IO 

AA 25.2 Organizator uporabi že izdelan elaborat oz. 
tipsko shemo 

IO – 25 Spotem 

Organizator shoda ali prireditve 
na javni cesti, ki predstavlja 
izredno uporabo ceste, vloži 
vlogo za izdajo dovoljenja za 

zaporo ceste oziroma omejitev 
prometa. AA 25.3 Izpolnitev vloge za pridobitev dovoljenja 

AA 26.1 Seznanitev z IO 

AA 26.2 

Pridobitev dokazila o zagotovljeni nujni 
medicinski pomoči (Zdravstveni zavod, ki ima 
organizirane ekipe za izvajanje NMP izda 
potrdilo/izjavo o zagotovljeni zdravstveni 
oskrbi oz. NMP) 

IO – 26 Spred 

Organizator športne prireditve 
mora poskrbeti za varnost vseh 

udeležencev in gledalcev in 
zagotoviti nujno medicinsko 

pomoč. 

AA 26.3 Izpolnitev vloge za presojo zdravstvene 
ogroženosti prireditve 

AA 26.1 Seznanitev z IO 

IO – 26 Spotem 

Organizator športne prireditve 
mora poskrbeti za varnost vseh 

udeležencev in gledalcev in 
zagotoviti nujno medicinsko 

pomoč. AA 26.2 
Izpolnitev enotne vloge za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva oz. NMP na javni 
prireditvi 

IO – 27 Spred 
Organizator pridobi dovoljenje 

za začasno čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom. 

AA 27.1 Seznanitev z IO 

IO – 27 Spotem 
Organizator pridobi dovoljenje 

za začasno čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom. 

AA 27.1 Seznanitev z IO 
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Korak 10.2.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Možnost uporabe elektronske poti je prisotna v celoti. Nanaša se predvsem na seznanjanje s 
posamezno informacijsko obveznostjo, ter pridobivanje in oddajo obrazcev preko spletnih strani 
pristojnih organov. 
 
Tabela 3: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  
 

IO Administrativna 
aktivnost 

Izpolnjevanje aktivnosti 
(da ali ne) 

IO – 24 Spred AA 24.1 DA 

IO – 24 Spotem AA 24.1 DA 

AA 25.1 DA 

AA 25.2 DA IO – 25 Spred 

AA 25.3 DA 

AA 25.1 DA 

AA 25.2 DA IO – 25 Spotem 

AA 25.3 DA 

AA 26.1 DA 
AA 26.2 DA IO – 26 Spred 
AA 26.3 DA 

AA 26.1 DA 
IO – 26 Spotem 

AA 26.2 DA 

IO – 27 Spred AA 27.1 DA 

IO – 27 Spotem AA 27.1 DA 

 
 
Korak 10.2.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Podatke o populaciji smo v delu pridobili na osnovi opravljenih intervjujev ter anketiranja 
različnih deležnikov, deloma gre za uradne statistične podatke, v preostalem delu pa gre za 
strokovne ocene. 
 
Pojavljajo se naslednje populacije: 
• Število prijav in izdanih dovoljenj za javne prireditve in shode, 
• Število športnih prireditev, 
• Število izdanih dovoljenj za zaporo ali omejitev javnih cest, 
• Število izdanih dovoljenj za čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 
 
Tabela 4:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Populacija Opis populacije 

IO – 24 Spred AA 24.1 19.625 Št. prijav in izdanih dovoljenj 

IO – 24 Spotem AA 24.1 19.625 Št. prijav in izdanih dovoljenj 

AA 25.1 308 Št. izdanih dovoljenj 

AA 25.2 308 Št. izdanih dovoljenj IO – 25 Spred 

AA 25.3 308 Št. izdanih dovoljenj 

AA 25.1 308 Št. izdanih dovoljenj 

AA 25.2 308 Št. izdanih dovoljenj IO – 25 Spotem 

AA 25.3 308 Št. izdanih dovoljenj 

AA 26.1 5.000 Št. športnih prireditev 

AA 26.2 5.000 Št. športnih prireditev IO – 26 Spred 
AA 26.3 5.000 Št. športnih prireditev 
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AA 26.1 5.000 Št. športnih prireditev IO – 26 Spotem 
AA 26.2 5.000 Št. športnih prireditev 

IO – 27 Spred AA 27.1 984 Število izdanih dovoljenj 

IO – 27 Spotem AA 27.1 984 Število izdanih dovoljenj 

 

Korak 10.2.5: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred implementacijo 
in po implementaciji ukrepa  

Frekvenca izvedbe vseh aktivnosti je 1, saj gre praviloma za enkratne aktivnosti v postopku 
pridobitve dovoljenja za javni shod ali prireditev. 
 
Tabela 5:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  
 

Informacijske 
obveznosti 

Administrativne 
aktivnosti Frekvenca 

IO – 24 Spred AA 24.1 1 

IO – 24 Spotem AA 24.1 1 

AA 25.1 1 

AA 25.2 1 IO – 25 Spred 

AA 25.3 1 

AA 25.1 1 

AA 25.2 1 IO – 25 Spotem 

AA 25.3 1 
AA 26.1 1 

AA 26.2 1 IO – 26 Spred 

AA 26.3 1 

AA 26.1 1 
IO – 26 Spotem 

AA 26.2 1 

IO – 27 Spred AA 27.1 1 

IO – 27 Spotem AA 27.1 1 

 
 
Korak 10.2.6: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Organizatorji javnih shodov in prireditev se srečujejo z zunanjimi stroški, saj za izpolnitev 
nekaterih administrativnih aktivnostih najemajo zunanje izvajalce. 
 

10.3 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKO V 
 
Korak 10.3.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 
 
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj 
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov: 

- porabo časa v urah,  
- vrsto izdatkov, 
- zunanje stroške. 

 
Stroškovne parametre smo pridobili od Ministrstva za javno upravo. 
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Korak 10.3.2: Dolo čitev vira podatkov  
 
Podatke za oceno administrativnih stroškov smo pridobili iz sledečih virov: 
 
• Ocena potrebnega časa, obsega potrebne dokumentacije : 

− izvedba telefonskih intervjujev z organizatorji javnih shodov ali prireditev; 
− izvedba telefonskih intervjujev s predstavniki Upravne enote Ljubljana; 

 
 

• Ocena populacije:  podatke o posameznih identificiranih populacij smo glede na 
postavljeno opredelitev populacij pridobili od: 
- Ministrstva za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo, 
- Ministrstva za okolje, 
- Direkcije RS za ceste, 
- na osnovi lastnih strokovnih ocen. 

 
 

Korak 10.3.3: Preveritev reprezentativnosti populac ije  
 
Intervjuje smo opravili na vzorcu podjetij / organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti 
oziroma tipični predstavniki populacije. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije) 
reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini 
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh 
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za 
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru 
pa, da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več), smo razširili vzorec. 
 
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo 
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in 
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne 
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o 
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih 
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. 
 

10.4  IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV   
 
Korak 10.4.1: Postopek ocene administrativnih stroš kov in administrativnega 
bremena 
 
Opravljeni so bili izračuni administrativnih stroškov za vsako aktivnost znotraj informacijske 
obveznosti pred implementacijo in po implementaciji ukrepa. Administrativni stroški so 
izračunani kot sprememba stroškov informacijske obveznosti pred implementacijo ukrepa in po 
implementaciji ukrepa. Enak postopek je bil izveden tudi za izračun administrativnega bremena. 
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Tabela 6: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO AA Čas (h)
Izdatki 
(EUR)

Zunanji 
stroški 
(EUR)

Cena (EUR) Frekvenca Populacija Koli čina
Korek. 
faktor

Admin. stroški 
(EUR)

Admin. breme 
(EUR)

IO – 24 
Spred

AA 24.1 1,00 0 0 10,27 1 19.625 19.625 0,3 201.549 60.465

IO – 24 
Spotem

AA 24.1 0,17 0 0 1,75 1 19.625 19.625 0,3 34.263 10.279

AA 25.1 1,00 0 0 10,27 1 308 308 0,3 3.158 947
AA 25.2 0,50 0 500 505,14 1 308 308 0,6 155.329 93.197
AA 25.3 1,00 22,66 0 32,93 1 308 308 0,7 10.126 7.088
AA 25.1 0,17 0 0 1,75 1 308 308 0,3 537 161
AA 25.2 1,00 3,6 0 13,87 1 308 308 0,3 4.265 1.280
AA 25.3 1,00 22,66 0 32,93 1 308 308 0,5 10.126 5.063
AA 26.1 1,00 0 0 10,27 1 5.000 5.000 0,3 51.350 15.405
AA 26.2 1,00 0 0 10,27 1 5.000 5.000 0,7 51.350 35.945
AA 26.3 0,10 30 0 31,03 1 5.000 5.000 0,9 155.135 139.622
AA 26.1 0,17 0 0 1,75 1 5.000 5.000 0,3 8.730 2.619
AA 26.2 1,00 0 0 10,27 1 5.000 5.000 0,3 51.350 15.405

IO - 27 
Spred

AA 27.1 1,00 0 0 10,27 1 984 984 0,3 10.106 3.032

IO - 27 
Spotem

AA 27.1 0,17 0 0 1,75 1 984 984 0,3 1.718 515
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Tabela 7: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

 

Ukrep IO Administrativni strošek v EUR Administrativno  breme v EUR

IO – 24∆ 167.285,46 50.185,64

IO – 25∆ 153.685,15 94.729,44

IO – 26∆ 197.755,50 172.947,65

IO – 27∆ 8.387,71 2.516,31

SKUPAJ 527.113,83 320.379,05
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Tabela 8: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

IO Administrativni strošek v EUR Administrativno brem e v EUR

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
SPREMENJENIH OBVEZNOSTI

527.113,83 320.379,05 

ZVIŠANJA IZ NASLOVA NOVIH 
OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

ZNIŽANJA IZ NASLOVA 
UKINJENIH OBVEZNOSTI

0,00 0,00 

SKUPNO ZNIŽANJE 527.113,83 320.379,05  
 

10.5  ZAKLJU ČEK 
 
Ukrep poenostavitve postopkov v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za javni shod in javno prireditev 
je v tem trenutku še nerealiziran. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo nekaj predlogov 
rešitev za poenostavitev postopkov, odpravo administrativnih ovir in skrajšanje postopkov, ki so 
nam služili kot podlaga za analizo ukrepa. Predlagane rešitve so naslednje:  
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• možnost večkratne uporabe izdelanih elaboratov;  
• javni dostopi do podatkov;  
• uvedba enotnega obrazca za izmenjavo podatkov (NMP);  
• priprava enotne informacije o pogojih opravljanja posamezne dejavnosti za vsa področja 

dela (tržni, zdravstveni, delovni, strojni, požarni...). 
 
Ukrep je multisektorsko zasnovan in sodi v pristojnost več resorjev. 
 
Elaborat za zaporo državne ceste ali elaborat za zaporo občinske ceste je del vloge za izdajo 
dovoljenja za zaporo ceste oziroma omejitev prometa, kadar je javni shod ali javna prireditev 
organizirana na prometni površini, ki je določena kot cesta (vozišče, površina za pešce in 
kolesarje na cestišču, počivališče, parkirišče, avtobusno postajališče in obračališče, priključek 
na cesto). Elaborat lahko izdela pravna ali fizična oseba. Obseg in zahtevnost priprave 
elaborata je odvisna od vrste javnega shoda ali javne prireditve, zato so za nekatere večje 
prireditve elaborati lahko stroškovno zelo obremenjujoči. Predlagana rešitev Ministrstva za 
javno upravo je možnost ponovnih uporab že izdelanih elaboratov v okviru vsakoletnih 
tradicionalnih in že utečenih prireditev, ki jih praviloma organizirajo isti organizatorji. Na ta način 
bi se organizatorjem tradicionalnih prireditev občutno znižal vsakoletni strošek priprave 
elaborata za zaporo ceste ali omejitev prometa.  
 
Na podlagi opravljenih meritev, ocenjujemo, da bi za organizatorje tradicionalnih prireditev z 
uvedbo možnosti ponovne uporabe že izdelanih elaboratov, na letni ravni pomenilo znižanje 
administrativnih stroškov za 153.685,15 EUR, oziroma znižanje administrativnih bremen za 
94.729,44 EUR (glej IO – 25∆ v tabeli 7). 
 
Na področju javnih shodov in prireditev se največja težava pojavlja na področju izvajanja določb 
o zagotavljanju medicinske pomoči na športnih in drugih javnih prireditvah. Za varno izvedbo 
prireditve mora namreč organizator, glede na vrsto in obseg prireditve, zagotoviti ustrezno 
zdravstveno oskrbo, na športnih prireditvah pa prisotnost službe nujne medicinske pomoči 
(NMP). Posamezne upravne enote v svojih poročilih izpostavljajo in opozarjajo, da se v praksi  
pojavljajo situacije, ko službe NMP svoje prisotnosti na prireditvi ne morejo zagotoviti, ker je v 
kraju več tovrstnih prireditev ali pa iz razloga izogibanja podpisa sporazuma s strani 
organizatorja. S strani Upravnih enot, ki se pogosto soočajo z navedenimi situacijami, so bile 
predlagane ustrezne spremembe Pravilnika o službi NMP, ki vključujejo: 
• izdelavo enotnega cenika storitev za izvajanje službe NMP,  
• razmislek o razširitvi mreže NMP s subjekti, ki niso organizirani kot javna služba.  
 
Predloge smo upoštevali pri izvedbi meritev in ocenili, da bi spremembe na področju 
zagotavljanja NMP pomenile znižanje administrativnih stroškov za 197.755,50 EUR oziroma 
znižanje administrativnih bremen za 172.947,65 EUR (glej IO – 26∆ v tabeli 7). 
 
Ostali predlogi v zvezi z javno dostopnostjo podatkov in pripravo enotnih informacij, gredo v 
smeri pomoči organizatorjem javnih shodov ali prireditev, kjer se pričakuje, da bi državni organi 
na enem mestu zbrali vse potrebne informacije oziroma zahteve in pogoje, ki jih morajo 
organizatorji izpolniti v zvezi z organizacijo tovrstnih prireditev. 
 
Z upoštevanjem vseh predlogov ocenjujemo, da znaša maksimalni potencialni učinek 
implementacije ukrepa znižanje administrativnih stroškov za 527.113,83 EUR in znižanje 
administrativnih bremen za 320.379,05 EUR.  
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ZBIRNI ZAKLJU ČEK POROČILA 
 
 
Končno poročilo obsega storitev merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS iz 
Akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih bremen in Enotnega dokumenta za boljše 
poslovno in zakonodajno okolje ter dvig konkurenčnosti v okviru operacije »Merjenje 
administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS«. V končnem poročilu so bile za sklop 
številka 7, ki zajema področje prometa, obrambe in ostalega izvedene ocene administrativnih 
stroškov in bremen vseh predpisov, ki se nanašajo na devet ukrepov s tega področja. 
 
V nadaljevanju so v zbirni tabeli po posameznem obravnavanem ukrepu prikazani ocenjeni 
kvantitativni in kvalitativni učinki, stanje implementacije ukrepa ter dodatna priporočila. 
 
Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena  
 

Ocenjeni u činki ukrepa 

Številka 
ukrepa Naziv ukrepa Kvantitativni 

učinki - znižanje 
administrativnih 
bremen v EUR 

Kvalitativni u činki - 
opisno 

Stanje 
implementacije 

ukrepa 
Priporo čila 

73. 

Prihranki na 
področju 
notranje 

kontrole za vsa 
podjetja 

546.811,21 / - Realizirano v letu 
2012 

/ 

74. 

Poenostavljeno 
poročanje v 
ladijskem 
prometu 

2.608,11 / - Realizirano v letu 
2011 

/ 

75. 
Elektronifikacija 
postopka izdaje 

licenc 
14.303,01 

- Vzpostavitev 
Nacionalnega 

elektronskega registra 
(NER) prevoznih podjetij, 

ki je povezan v skupni 
evropski register, s čimer 

je omogočena 
elektronifikacija postopka 
izdaje licenc prevoznim 

podjetjem. 

- NER vzpostavljen v 
letu 2014, vendar ne 

v popolni 
funkcionalnosti. 

- Projekt EKT, s čimer 
bo omogočena 

elektronska oddaja 
vloge za pridobitev 

licence, je 
nerealiziran. 

- Omogočiti sprejemanje 
elektronskih vlog preko 

EKT. 
- Vpeljava mehanizma 
trajnega mandatnega 
imenovanja nosilcev 

javnega pooblastila za 
izdajanje licenc in delitev 

dovolilnic. 
- Razmislek o morebitnih 
prednostih centralizacije 

izdajanja licenc in 
dovolilnic. 

76. 

Poenostavitve 
na področju 
varstva pred 

požarom 

68.461,84 / 

- Realizirani le trije 
podukrepi od skupno 
osem obravnavanih v 
poročilu (Realizirano 
v letu 2012, 2013). 

- Uvedba možnosti 
elektronske oddaje 
poročil, obrazcev, 

obračunov, vlog, ipd. na 
ravni celotnega Zakona o 

varstvu pred požarom. 
- Zmanjšanje obsega 

papirne dokumentacije. 

77. 

Poenostavitev 
pri pripravi 

načrtov zaščite 
in reševanja 

22.763,19 

- Prihranki v procesu 
načrtovanja in 

usklajevanja načrtov 
zaščite in reševanja 

njihovih sestavnih delov 
oz. dokumentov za 

izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči. 
- Izboljšanje kvalitete 

načrtov zaščite in 

- Realizirano v letu 
2012 

/ 
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reševanja. 
- Večja učinkovitost, 

racionalnost in odzivnost 
reševalnih služb in 

reševalcev. 

78. 

Predlog 
spremembe in 

dopolnitve 
Uredbe o 
posebnih 

zahtevah za 
objekte, v 
katerih so 

eksplozivi ali 
pirotehnični 

izdelki 

16.806,72 / - Realizirano v letu 
2013 

/ 

79. 

Poenostavitev 
upravnih 

postopkov pri 
izpolnjevanju 

različnih vlog in 
obrazcev 

157.131,00 

- Učinkovitejši upravni 
postopek (manj napačno 

izpolnjenih vlog, ter 
posledično skrajšani čas 

postopka). 

- Realizirano v letu 
2014 

- Organi naj stremijo k 
poenostavitvi upravnih 

postopkov (objava 
informacij na enem 
mestu, zamenjava 

kompleksih in 
nerazumljivih predpisanih 

obrazcev). 
- Nadaljnja uvedba 

sodobnega elektronskega 
poslovanja organov s 
ciljem brezpapirnega 
poslovanja (uvedba 

predpripravljenih 
elektronskih obrazcev in 

elektronsko 
podpisovanje). 

80. 
Debirokratizacija 

državnih 
subvencij 

 

Učinek in meritve ukrepa 
so zajeti v ukrepu 11 

znotraj področja financ, 
sklop 1. 

  

81. Vzpostaviti e-
vročanje 6.869.580,00 / 

- Nerealizirano (v letu 
2014 je FURS pričel z 

elektronskim 
vročanjem nekaterih 
dokumentov preko 

portala eDavki). 

- Presoja vseh organov o 
možnostih vpeljave e-
vročanja v posamezne 

upravne postopke. 

82. 

Poenostavitev 
postopkov v 

zvezi s 
pridobitvijo 

dovoljenja za 
javni shod in 

javno prireditev 

320.379,05 / - Nerealizirano 

- Možnost večkratne 
uporabe izdelanih 

elaboratov za zaporo 
ceste in njihova javna 

objava. 
- Poenostavitve na 

področju zagotavljanja 
NMP (uvedba enotnega 
obrazca za izmenjavo 
podatkov, enotni cenik 

storitev za izvajanje 
službe NMP, razširitev 

mreže NMP). 
- Priprava enotnih 

informacij oz. zahtev in 
pogojev za organizacijo 

prireditev in shodov. 

 


