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SOS JE V MARCU 2011 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
IME PREDPISA FAZA                  PREDLAGATELJ 
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

Javna razprava MOP 

Predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena-prva 
obravnava 

Vladna procedura MJU 

Predlog Zakona o poslancih  DZ Poslanska skupina 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja  

Javna razprava                  MJU 

Osnutek pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti in druge 
pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa 

Javna razprava                MNZ 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/predpisi/MJU_DEUP/Osnutek_sprememb_ZDIJZ_-_javna_razprava_-_280909.doc
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http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/Pravilnik_o_znakih__ki_jih_dajejo_policisti_in_druge_pooblascene_osebe_pri_urejanju_in_nadziranju_cestnega_prometa.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Redarstvo/Pravilnik_o_znakih__ki_jih_dajejo_policisti_in_druge_pooblascene_osebe_pri_urejanju_in_nadziranju_cestnega_prometa.doc
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih 

Javna razprava                 MDDSZ 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
upravljanju večstanovanjskih stavb 
 

 
Javna razprava 

 
                 MOP 
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU APRILU 2011 

IZVAJANJE UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE (Uradni list RS, št. 24/2011, Z DNE 01.04.2011) 
 
Polno ime:   Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 
 
Pričetek veljavnosti: 02.04.2011 
 
Podlaga za sprejem: na podlagi 26. člena in za izvajanje tretjega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(Uradni list RS, št. 20/2011-ZSRR-2) 
 
Vsebina:  
Uredba podrobneje določa pogoje in postopek financiranja dodatnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo.  Po uredbi se šteje, da so se gospodarske razmere na območju bistveno poslabšale, če je stopnja registrirane brezposelnosti v 
upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17,0-odstotna ali višja. Problemsko območje z visoko brezposelnostjo je lahko le strnjeno območje 
več občin, na katerem živi najmanj 20.000 prebivalcev. Določi ga vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Uredba določa tudi posebna merila za dodeljevanje regionalnih spodbud na obmejnih problemskih območjih. Pri dodeljevanju sredstev se pri 
javnih razpisih ali drugih instrumentih, poleg drugih meril uporabljajo s po najmanj 10-odstotno utežjo tudi naslednja merila: 
 
- število izpolnjenih meril, ki določajo obmejna problemska območja po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- razvitost občin po 24. členu Zakona o financiranju občin in  
- uvrstitev v območje znotraj zunanje meje Triglavskega narodnega parka po Zakonu o Triglavskem narodnem parku. 

 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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STROKOVNO USPOSABLJANJE OBČINSKIH REDARJEV (Uradni list RS, št. 24/2011, Z DNE 01.04.2011) 
 
Polno ime: Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev 

 
Pričetek veljavnosti: 02.04.2011 
 
Podlaga za sprejem: drugi odstavek 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) 
 
Priloga:  
 

Priloga 1: Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja občinskih redarjev 

Priloga 2: Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev 

Vsebina:  
Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev izdaja ministrica za notranje zadeve na podlagi drugega 
odstavka 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 v nadaljnjem besedilu ZoRed).  
Pravilnik določa program in čas strokovnega usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja, način preverjanja znanj in spretnosti ter opravljanje 
preizkusa znanja obdobnega izpopolnjevanja, postopek prijave in vodenje evidenc.  
Pomembno je, da se za izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja uporabljajo predpisi za izobraževanje odraslih in predpisi, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102952
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 SPREMEMBE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI (Uradni list RS, št. 25/2011, Z DNE 04.04.2011) 
 
Polno ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) 

 
Pričetek veljavnosti: 05.04.2011 
 
Podlaga za sprejem:  druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006)  
 

Vsebina: 
Sprejeta novela omogoča lažjo dostopnost do podatkov v Zemljiški knjigi, ki bodo hkrati tudi preglednejši. Če bo ta zakon sprejet, bo 
omogočil, da se bodo razbremenila sodišča, kar bo pomenilo tudi pospešitev postopkov.  
Projekt popolne informatizacije poslovanja v zemljiško-knjižnih zadevah je tako tehnološko kot organizacijsko že pripravljen za uveljavitev, saj 
je pri pripravi predloga novele ZZK-1C, ki ga je v zakonodajni postopek predložila Vlada RS in je bil zavrnjen v državnem zboru, sodelovalo 
tudi Vrhovno sodišče RS.  
Nov način elektronskega poslovanja bo omogočil hitrejše poslovanje v zemljiškoknjižnih zadevah. Trenutno traja postopek vpisa v zemljiško 
knjigo v povprečju 1,4 meseca, po uveljavitvi spremembe zakona pa bodo sodišča te postopke zaključila praviloma v štirih delovnih dneh. S 
skrajšanjem dobe odločanja o vpisu se hkrati tudi veča privlačnost za poslovanje z nepremičninami v Sloveniji tako za domače kot tuje 
vlagatelje, s tem pa se veča tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva.  
Preko spletnega portala e-Zemljiška knjiga bo vsakomur omogočeno brezplačno pridobiti izpis iz zemljiške knjige. Do podatkov v e-ZK je bilo 
sicer možno dostopati že sedaj, vendar je potrebno za enkraten vpogled plačati 1,31 evra.    
Elektronsko vlaganje zemljiško knjižnih predlogov in drugih vlog, ki jih vlagajo notarji in odvetniki kot profesionalni pooblaščenci in državno 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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pravobranilstvo, pa omogoča tudi pomembno posodobitev in racionalizacijo poslovanja sodišč, kar pomeni enakomerno obremenjenost sodišč. 
S predlogom novele zakona bo na ta način mogoče doseči enoten čas odločanja v zemljiškoknjižnih zadevah, ne glede na to pri katerem 
sodišču bo predlog vložen oziroma ne glede na lego nepremičnine. Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih uvaja 24-urno poslovanje sodišč v 
teh zadevah.   
V prehodnem, triletnem obdobju je predvidena tudi možnost, da stranke kljub uvedbi informatizacije, tudi same fizične vložijo zemljiško-
knjižni predlog na pristojnem zemljiško-knjižnjem sodišču, torej na sodišču katerega območju oziroma področju nepremičnine ležijo. Tam bo 
na voljo pomoč s strani sodišča pri sestavi zemljiško-knjižnega predloga, ki bo na kraju samem spremenjen v elektronsko obliko.  
ZZK-1D, ki so ga vložili koalicijski poslanci v primerjavi s predlogom novele zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo in ga je v zakonodajni 
postopek predložila Vlada RS prinaša nekaj bistvenih sprememb in sicer ohranja temeljno pravilo 125.a člena, da se zemljiškoknjižni predlog 
lahko vloži le elektronsko, kakor tudi, da je kvalificirani vlagatelj za vložitev zemljiškoknjižnega predloga praviloma notar, kar je v skladu z 
načelom vse na enem mestu.  
Bistvena je sprememba, ki razširja oziroma povsem odpira krog vlagateljev v primeru, ko ti želijo samostojno vložiti zemljiškoknjižni predlog 
ter so tehnično in varnostno primerno opremljeni. Predlagatelj zakona ocenjuje, da je do maja 2011 možna nadgradnja varnostne sheme eZK, 
na podlagi katere bi lahko dopustili, da vsak posameznik in vsaka pravna oseba (torej tudi občina) sama po elektronski poti vložila 
zemljiškoknjižni predlog. Za elektronsko vložitev zemljiškoknjižnega predloga mora vlagatelj pridobiti varni elektronski podpis (SIGENCA) in 
odpreti varni elektronski predal. Novi 142. člen ZZK-1 tako določa, da bo moral  predlagatelj oziroma njegov zastopnik (kadar to ni notar), 
zasebno listino, ki je podlaga predlogu v 3 delovnih dneh predložiti notarju, da jo pretvori v elektronsko obliko in pošlje sodišču. 
Dopolnjeni 125.a člen med upravičene zastopnike vlagatelje določa tudi samostojne podjetnike posameznike ali gospodarske družbe, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami po zakonu, ki ureja nepremičninsko posredovanje, 
vendar le, če je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno 
zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani opis. 
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SPREMEMBE ZAK. O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE (Uradni list RS, št. 26/2011, Z DNE 08.04.2011) 
 
Polno ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A) 

  
Pričetek veljavnosti: 23.04.2011 
 
Podlaga za sprejem:  druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 
 
Vsebina: 
Pri Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A) je predvsem za občinske funkcionarje 
ključna sprememba 35. člena zakona, ki določa izjeme od prepovedi poslovanja med funkcionarjem in naročnikom, pri katerem funkcionar 
opravlja funkcijo.   
Prepoved poslovanja še naprej velja za postopke javnega naročanja, za postopke podeljevanja koncesij in druge oblike javno-zasebnega 
partnerstva, prepoved poslovanja pa se širi tudi na ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno 
subjektiviteto.  
Zakon pa je določil, da prepoved poslovanja ne velja za postopke oz. druge načine pridobivanja sredstev, pri čemer se morajo spoštovati 
zakonske določbe o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oz. se mora funkcionar dosledno izločiti iz vseh faz 
odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.   
To pomeni, da za vse subjekte (društva, zadruge in ustanove) velja prepoved sklepanja poslov na osnovi izvedenega postopka javnega 
naročanja, prepoved pridobitve koncesije ali sklenitve javno-zasebnega partnerstva. Za ostale posle in oblike pridobivanja sredstev (npr. javni 
razpisi za dodelitev sredstev za financiranje in sofinanciranje javnih zavodov, nosilcev javnih pooblastil, društev in drugih neprofitnih 
organizacij, za dodeljevanje pomoči ob rojstvu otroka, štipendij, pomoči mladim družinam, za pridobitev nepovratnih sredstev za 
pospeševanje kmetijstva ali spodbujanje malega gospodarstva in za druge oblike pridobivanja sredstev) prepoved ne velja, pri čemer se morajo 
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dosledno spoštovati določbe o nasprotju interesov oz. o izločitvi funkcionarja iz vseh procesov odločanja o tem poslu oz. pridobivanju 
sredstev. 
 Zakon tudi širi prepoved poslovanja na ožje dele občine, in sicer, če je občinski funkcionar hkrati član sveta ožjega dela občine, ali če lahko ožji 
del občine posel sklene le s soglasjem občinskega funkcionarja (npr. župana), ožji del občine (vaška, četrtna ali krajevna skupnost) ne sme 
poslovati s subjektom, s katerim je občinski funkcionar ali njegov družinski član povezan, kot je določeno v zakonu. Posebej je določeno še, da 
omejitve poslovanja veljajo tudi med naročnikom in fizično osebo, s čemer se želijo preprečiti zlorabe podjemnih in avtorskih pogodb, saj so se 
v praksi pojavljali primeri, ko je naročnik sklenil podjemno pogodbo s funkcionarjevim družinskim članom kot fizično osebo, saj poslovne 
pogodbe s s. p.-jem, ki pripada istemu družinskemu članu, zaradi prepovedi poslovanja ni smel skleniti.  
 
SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (Uradni list RS, št. 26/2011, Z DNE 08.04.2011) 
 
Polno ime:  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I) 

 
Pričetek veljavnosti: 16.04.2011 
 
Podlaga za sprejem: druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 
 
Vsebina: 

Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju se uveljavljajo spremembe, s katerimi bo izboljšan položaj upnikov v izvršilnih postopkih in 
povečana plačilna disciplina.   
Po ugotovitvi, da z zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju sprejeti ukrepi za pospešitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne 
listine ne rešujejo zadovoljivo problema pavšalnih ugovorov proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki jih dolžniki podajo le 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103057
http://www.dz-rs.si/?id=150&docid=28&showdoc=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200668&stevilka=2951


 

Preglednik / APRIL 2011 
Preglednik za vas pripravljam: Siniša Plavšić, sekretariat SOS, sinisa.plavsic@skupnostobcin.si; tel: 02/ 234 15 04 

zaradi zavlačevanja, so predlagane spremembe ureditve predhodnih odredb zaradi omejitve pavšalnih ugovorov.  
Olajšani bodo pogoji, pod katerimi bo lahko upnik po dolžnikovem pavšalnem ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine 
pridobil predhodno odredbo, in s tem zavarovanje svoje terjatve, saj upniku ne bo treba izkazovati nevarnosti, da bo sicer uveljavitev terjatve 
onemogočena ali precej otežena, kar je pogosto zelo težavno.   
Upnik bo moral izkazati le, da je dolžnik vložil pavšalen ugovor, ki je bil predložen v pravdo, in predložiti npr. pogodbo z dolžnikom, ali 
drugo listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja z dolžnikom.   
Na podlagi tako pridobljene predhodne odredbe bodo lahko na primer (odvisno od predloga) dolžnikova sredstva na banki blokirana do 
višine denarnega zneska, za katerega je sodišče odredilo predhodno odredbo, dolžnikove premičnine zarubljene itd. in s tem upnikova terjatev 
zavarovana. S predhodno odredbo je upnik zavarovan tudi v razmerju do drugih upnikov. Po uveljavitvi predlaganih sprememb se bo 
zmanjšalo število pavšalnih ugovorov proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, saj bodo dolžniki ugotovili, da s takimi ugovori 
zaradi navedenih sprememb ureditve ne morejo zavlačevati izvršbe.  
 Hkrati z nujnimi spremembami je predlagana tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju Zakona o izvršbi in 
zavarovanju. V predlogu ZIZ-I je predlagano izvzetje sredstev Javnega jamstvenega in preživninskega sklada ter dodatka za velike družine iz 
izvršbe. S tem posebej varujemo tudi pravice brezposelnih, ki ostanejo brez zaposlitve zaradi stečaja podjetja, predlog novele namreč določa, da 
so sredstva, ki jih delavcem v primeru insolventnosti delodajalca izplačuje Javni jamstveni in preživninski sklad RS izvzeta iz izvršbe.  
Upniki tako v izvršilnih postopkih ne bodo mogli poseči na ta sredstva, zaradi česar se bo lahko uresničil socialni namen izplačevanja teh 
sredstev.   
 Novela ZIZ-I odpravlja tudi pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju postopka na podlagi priložene menice; vsebuje določitev izrecne 
zakonske podlage za vpis prepovedi razpolaganja v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, uvedbo skrbniških 
računov izvršiteljev in prevzem zadev razrešenega izvršitelja. 
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URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (Uradni list RS, št. 26/2011, Z DNE 08.04.2011) 
 
Polno ime: Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C) 

 
Pričetek veljavnosti: 23.04.2011 
 
Podlaga za sprejem:  druga alinea prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 
 
Vsebina: 
V 10. Členu se spreminja sestava Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  
 
PRAVILA O IZVAJANJU VEČSTRANSKEGA POBOTA (Uradni list RS, št. 27/2011, Z DNE 13.04.2011) 
 
Polno ime:  Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 
 
Pričetek veljavnosti: Ta pravila začnejo veljati, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Podlaga za sprejem:  peti odstavek 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/2011) in 5. točka 15. člena Sklepa 

o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/2002, 87/2002, 
16/2007) 
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Vsebina: 
Ta pravila v skladu z 2. podpoglavjem IV. poglavja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) urejajo:  

– postopek prijave denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota,  

– urnik obveznega večstranskega pobota,  

– način, popravo in preklic vnosa ter  

– obdelavo podatkov v sistemu.  

Po postopku, določenem s temi pravili, se v informacijskem sistemu upravljavca obveznega večstranskega pobota obdelujejo prijave, preklici, 
izvzemi in popravki prijave. 

KATASTRI GJI (Uradni list RS, št. 28/2011, Z DNE 15.04.2011) 
 
Polno ime: Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja  
 
Pričetek veljavnosti: 30.04.2011 
 
Podlaga za sprejem: peti odstavek 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-

ZUPUDPP (106/2010 popr.)) in prvi odstavek 148. in prvi odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-
UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009) 

 
Vsebina: 
Ta pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, za katero mora lastnik javne 
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infrastrukture državnega in lokalnega pomena posredovati podatke Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukure. 
 
PRAVILNIK O ZEMLJIŠKI KNJIGI (Uradni list RS, št. 28/2011, Z DNE 15.04.2011) 
 
Polno ime: Pravilnik o zemljiški knjigi 
 
Pričetek veljavnosti: 01.05.2011 
 
Podlaga za sprejem: prvi odstavek 125.e člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 

Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011) 
 
Vsebina: 

 

Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev po prvem in drugem odstavku 126. člena Zakona o zemljiški knjigi elektronskem 
vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog udeležencev v zemljiškoknjižnih postopkih, načinu pretvarjanja pisnih listin, ki se 
predložijo v zemljiškoknjižnih postopkih, v elektronsko obliko, elektronskem vročanju v zemljiškoknjižnih postopkih, objavah oklicev v 
zemljiškoknjižnih postopkih, vodenju informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin in zagotavljanju javnosti informatizirane 
glavne knjige in informatizirane zbirke listin. 
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DELO VLADE V MESECU APRILU 2011 
 

Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena - prva obravnava 04.04.2011  MJU 
Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – prva obravnava 

06.04.2011  MKGP  
 

Predlog Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena - Novo gradivo št. 1 - prva 
obravnava 

07.04.2011  MJU 

Predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena - Novo gradivo št. 3 - 
prva obravnava  

13.04.2011  MJU 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
- nujni postopek 

18.04.2011    MDDSZ 
 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev - nujni postopek 

18.04.2011  MDDSZ 
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GRADIVA, KI JIH JE OBRAVNAVAL DRŽAVNI ZBOR V MESECU APRILU 2011 
 
04.04.2011: 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev (ZJNVETPS-C), skrajšani postopek, EPA 1747-V   
 
Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B), nujni postopek, EPA 1744-V  
 
08.04.2011: 
 
Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k Predlogu za sprejem avtentične razlage 49.a člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ORZSPJS49.a), EPA 1698-V 
 
14.04.2011: 
 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih cestah (ZJC-F), prva obravnava, EPA 1770-V 
 
22.04.2011: 
 
Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Predlogu zakona o  dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B), nujni 
postopek, EPA 1744-V 
 
Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP), prva obravnava, EPA 1800-V 
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29.04.2011: 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), nujni postopek, EPA 1814-V  
   
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A), nujni postopek, EPA 1815-V  
   
Predlog za sprejem avtentične razlage 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ORZUJIK36), EPA 1813-V  
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