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SOS JE V FEBRUARJU 2011 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
IME PREDPISA FAZA PREDLAGATELJ AKTIVNOSTI SOS 
Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 
2020 

Javna 
razprava 

MZ • SOS zbira pripombe do 14.03.2011. 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja 

Javna 
razprava 

MOP • SOS zbira pripombe do 17.03.2011. 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
koncesijah na področju socialnega varstva 

Javna 
razprava 

MDDSZ • SOS zbiral pripombe do 28.02.2011. 

 
Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih 

Vladna 
procedura 

MNZ • SOS zbira pripombe do 28.02.2011 

Uredba o določitvi najvišjih cen 
komunalnih storitev  

Vladna 
procedura 

MG • SOS zbiral pripombe do 25.02.2011 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zdravstvo/NADGRADNJA_ZDRAVSTVENEGA_SISTEMA_DO_LETA_2020-5.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zdravstvo/NADGRADNJA_ZDRAVSTVENEGA_SISTEMA_DO_LETA_2020-5.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/metodologija_cen_ogsjvo_predlog.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/metodologija_cen_ogsjvo_predlog.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/metodologija_cen_ogsjvo_predlog.doc
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-08.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/7845ba81877dad65c125783300535c69/$FILE/ZJZ.doc
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-08.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/7845ba81877dad65c125783300535c69/$FILE/ZJZ.doc
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/zakonodaja/predlogi_predpisov/index.html
http://www.skupnostobcin.si/levimenu/zakonodaja/predlogi_predpisov/index.html
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Predlog turistične politike za leto 2011 z 
usmeritvami za leto 2012. 

Vladna 
procedura 

MG • SOS zbira pripombe. 

 
Predlog Zakona o podnebnih spremembah 

 
Javna 
razprava 

 
MOP 

 

• SOS zbira pripombe do 30.04.2011. 
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU FEBRUARJU 2011 

 UKREPI KMETIJSKE POLITIKE 2011 (Uradni list RS, št. 7/2011, Z DNE 04.02.2011) 
 
Polno ime:   Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011 
 
Pričetek veljavnosti: 05.02.2011 
 
Podlaga za sprejem: 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008-ZKme-1) 
 
Priloga: 

Priloga 1: Koeficienti za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali 

Priloga 2: Obrazci in šifranti 

Vsebina:  
 Uredba določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje neposrednih plačil in plačil za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007–2013 (PRP). Uredba pa se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP, državnih pomoči s področja 
kmetijstva in ukrepov kmetijske politike ob nepredvidenih dogodkih v kmetijstvu in podpor za prestrukturiranja vinogradniških površin, za 
zeleno trgatev in za izkrčitev vinogradov. Tako opredeljena uporaba IAKS-a pomeni za administracijo poenotenje in racionalizacijo izvedbe 
ukrepov, za nosilca kmetijskega gospodarstva pa, da mora vložiti elektronsko zbirno vlogo v času od 1. marca do 6. maja 2011, če namerava v 
letu 2011 uveljavljati katerega od ukrepov kmetijske politike. 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1978
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-007-00272-OB~P001-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-007-00272-OB~P001-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-007-00272-OB~P002-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-007-00272-OB~P002-0000.PDF
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SPREMEMBE ZAKONA O PREKRŠKIH (Uradni list RS, št. 9/2011, Z DNE 11.02.2011) 
 
Polno ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G) 

 
Pričetek veljavnosti: 13.03.2011 
 
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:  
Najpomembnejše novosti, ki so povezane tudi z Zakonom o pravilih cestnega prometa in Zakonom o voznikih so: začasni odvzem vozniškega 
dovoljenja, strožje sankcioniranje povratnikov v zvezi s stransko sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila ter odložitev izvršitve prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
 Povratniki na področju kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa bodo strožje sankcionirani, in sicer tako, da se bo stranska sankcija 
prepovedi vožnje motornega vozila lahko izrekla v trajanju od treh mesecev do dveh let (do sedaj od enega meseca do enega leta). 
Zakon uvaja tudi novi institut odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, s katerim se želijo odpraviti vzroki za 
ponavljanje kršitev cestnoprometnih predpisov, kar bodo storilci prekrškov lahko dosegli s tem, da v preizkusni dobi (6 mesecev do 24 
mesecev) ne bodo storili hujšega prekrška, in če bodo v roku, ki ga bo določilo sodišče, izpolnili obveznosti po Zakonu o voznikih in o tem 
dostavili dokazilo (udeležba na dodatnem usposabljanju za varno vožnjo – prehitri vozniki in udeležba na rehabilitacijskih programih – 
vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog). ZP-1G vsebuje tudi določbe o preklicu odložitve izvršitve prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v preizkusni dobi stori hujši prekršek ali če v celoti ne izpolni obveznosti, ki jih je določilo sodišče 
v sklepu, s katerim je ugodilo predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
Ta ureditev, kot tudi omenjeni začasni odvzem vozniškega dovoljenja, se bo v povezavi s prometnimi zakoni (Zakon o pravilih cestnega 
prometa in Zakon o voznikih) uporabljala od 1. oktobra 2011. 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102142
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
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Poleg zgoraj navedenih sprememb, ki se nanašajo izključno na izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ZP-1G prinaša ustreznejšo ureditev 
tistih vprašanj, glede katerih je stroka razpravljala že dalj časa in so tudi skozi sodno prakso dozorela za spremembe, kar velja predvsem za 
novo ureditev odgovornosti pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost  ter 
njihovih odgovornih oseb za prekršek; natančnejšo procesno razmejitev med prekrškovnim in kazenskim postopkom ter preureditev 
odgovornosti za prekrške tujih oseb, ki uživajo imuniteto po mednarodnem pravu. 
ZP-1G bo zagotovil večjo pravno varnost strank v postopku zaradi prekrška, kar se nanaša zlasti na dosledno uresničitev pravice do izjave v 
hitrem postopku; uvedbo možnosti pritožbe prekrškovnega organa zoper sodbo, s katero je sodišče spremenilo njegovo odločbo v korist 
kršitelja; uvedbo novega izrednega pravnega sredstva z nazivom »Odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa«, s 
katerim se delno razbremenjujeta Vrhovno državno tožilstvo RS in Vrhovno sodišče RS zadev, kjer gre za odpravljanje očitnih napak v 
postopku, ne pa za reševanje zahtevnejših pravnih vprašanj ter zagotovitev enotne sodne prakse in specializacije v zadevah prekrškov z 
določitvijo izključne pristojnosti enega samega višjega sodišča za odločanje o pritožbah namesto dosedanjih štirih, in sicer Višjega sodišča v 
Celju. 
ZP-1G prinaša tudi uskladitev z zakonodajo s področja javnega naročanja, in sicer tako, da uvaja novo stransko sankcijo izločitve iz postopka 
javnega naročanja v primerih, ko ponudnik v ponudbi vedoma predloži neresnično izjavo ali dokazilo.  
 

USTANOVITEV OBČIN IN NJIHOVIH OBMOČIJ (Uradni list RS, št. 9/2011, Z DNE 11.02.2011) 
 
Polno ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G) 

 
Pričetek veljavnosti: 26.02.2011 
 
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) 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102146
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
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Vsebina: 
Zaradi ustanovitve nove občine Mirna se le ta dodaja v zakonu. 
 
ZAKON O PROSTOVOLJSTVU (Uradni list RS, št. 10/2011, Z DNE 18.02.2011) 
 
Polno ime: Zakon o prostovoljstvu (ZProst) 

  
Pričetek veljavnosti: 05.03.2011 
 
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: 
Cilj zakona je zagotavljanje pregleda nad stanjem organiziranega prostovoljstva in razmerji, ki pri organiziranju in izvajanju prostovoljstva 
nastajajo, ter določitev osnove za sistematično vrednotenje in razvoj prostovoljskega dela, vlogo države pri promociji, razvoju in sistemski 
podpori prostovoljstva. Namen pa je izboljšati stanje prostovoljstva v Republiki  Sloveniji in z objavo transparentnih podatkov predstaviti in 
priznati njegov pomen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in enakopravne 
družbe. V prihodnje bo zagotovljena posebna skrb področju tudi z ustanovitvijo stalnega delovnega telesa Vlade. V letu 2011 bo pripravljen 
predlog zakona o javnem interesu v nevladnih organizacijah in s tem urejeno področje delovanja. 
 
 
 
 
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
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UVRSTITVE DIREKTORJEV V PLAČNE RAZREDE (Uradni list RS, št. 11/2010, Z DNE 21.02.2011) 
 
Polno ime:  Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov 

 
Pričetek veljavnosti: 22.02.2011 
 
Podlaga za sprejem:  3. in 4. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 

77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009, 61/2009, 91/2009, 3/2010, 27/2010, 45/2010, 
62/2010, 88/2010, 10/2011) 

 
Vsebina: 
V uredbi se spreminja samo plačni razred direktorju občinske uprave Občine Postojna. 
 
 DOLOČITEV NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH STORITEV (Uradni list RS, št. 12/2010, Z DNE 25.02.2011) 
 
Polno ime: Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 

 
Pričetek veljavnosti: 14.12.2010 
 
Podlaga za sprejem:  1. in 2. točka prvega odstavka 8. člena in 1. točka 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1) 
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Vsebina: 
Cene komunalnih storitev se od 15. 8. 2009 oblikujejo le v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09), (Pravilnik), ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Pred uveljavitvijo 
nove cene posamezne storitve mora podjetje na osnovi Pravilnika poleg pridobitve soglasja pristojne lokalne skupnosti pridobiti tudi pozitivno 
strokovno mnenje resornega ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, 
organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne 
službe.  
S Pravilnikom je sicer vzpostavljena metodologija oblikovanja cen komunalnih storitev, ni pa zagotovljen nadzor nad metodologijo oblikovanja 
cen komunalnih storitev, prav tako niso določene sankcije v primeru kršitev.  
Zaradi navedenega, gospodarskih razmer, postavljenih makroekonomskih ciljev, izredno visokih povišanj cen komunalnih storitev v 
posameznih občinah in dejstva, da je veliko občin cene komunalnih storitev dvignilo brez pridobljenega pozitivnega strokovnega mnenja, je 
Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10), (uredba). S sprejetjem uredbe so se cene 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določile kot najvišje. To pomeni, da prodajna cena z davkom na dodano 
vrednost od 28. 8. 2010 ne sme biti višja od tako določene cene na dan 27. 8. 2010. Veljavnost uredbe se izteče 28. februarja 2011. 
 
NADOMESTILO PLAČE MED OPRAVLJANJEM ZAŠČITE (Uradni list RS, št. 13/2011, Z DNE 28.02.2011) 
 
Polno ime:  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, 

reševanja in pomoči 
 
Pričetek veljavnosti: 15.03.2011 
 
Podlaga za sprejem:  27. člen v zvezi z 21. in 28. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006-

UPB1, 97/2010) 
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Vsebina: 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med 
opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, s katero se ureja uveljavitev spremenjenih pravic delodajalcev do povračila plače, 
izgubljenega dohodka in boleznine za zaposlene pripadnike Civilne zaščite oziroma prostovoljne reševalce med opravljanjem nalog zaščite, 
reševanja in pomoči.  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je začel veljati 18. 12. 2010, je v 4. členu 
razširil pravico do povračila plače v primeru odsotnosti pripadnika Civilne zaščite oziroma državljana zaradi opravljanja nalog zaščite, 
reševanja in pomoči. Obenem je uveljavil pravico, da lahko delodajalci v teh primerih poleg povračila stroškov zahtevajo tudi povračilo izpada 
dohodka v višini 20 odstotkov nadomestila plače. Z zakonsko novelo je prav tako uveljavljena pravica delodajalcev, da zahtevajo povračilo 
plače zaposlenemu, ki se je poškodoval ali zbolel med opravljanjem nalog v Civilni zaščiti oziroma v drugih operativnih sestavah, v skladu s 
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Stroški povračila plače bremenijo tistega, ki je pripadnika oziroma državljana 
vpoklical k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
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DELO VLADE V MESECU FEBRUARJU 2011 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 02.02.2011 – predlog zakona  MF 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih - skrajšani 
postopek - Novo gradivo št. 1 

02.02.2011 – predlog zakona    MKGP 
 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  02.02.2011 – predlog mnenja 
o amandmajih 

SVLR 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih - skrajšani 
postopek 

03.02.2011 – predlog zakona – 
popravek gradiva št. 1 

MKGP 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih  11.02.2011 – predlog zakona   MNZ 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih  11.02.2011 – predlog zakona MNZ 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih 
stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 

14.02.2011 – predlog uredbe MORS 

   
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 17.02.2011 – predlog zakona – 

obvestilo  o uskladitvi 
gradiva št. 4 

SVLR 

Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 18.02.2011 – predlog uredbe MG 
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GRADIVA, KI JIH JE OBRAVNAVAL DRŽAVNI ZBOR V MESECU FEBRUARJU 2011 
 
03.02.2011: 
 
Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), nujni postopek, EPA 1535-V  
   
04.02.2011: 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih(ZKZ-C), skrajšani postopek, EPA 1570-V 
 
09.02.2011: 
 
Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H), skrajšani postopek, EPA 1534-V 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A), skrajšani postopek, EPA 1571-
V 
 
17.02.2011: 
 
Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije (ZLPLS-C), skrajšani postopek, EPA 1494-V 
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Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I), skrajšani postopek, EPA 1523-V 
 
Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK-D), skrajšani postopek, EPA 1504-V 
 
18.02.2011: 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C), nujni postopek, EPA 1624-V 
 
Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), tretja obravnava, EPA 1367-V 
 
24.02.2011: 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B), skrajšani postopek, EPA 1593-V 
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