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SOS JE V JANUARJU 2011 OBRAVNAVAL NASLEDNJE PREDLOGE PREDPISOV: 
 
IME PREDPISA FAZA PREDLAGATELJ 
Osnutek pravilnika o vsebini in obliki ter postopku izdaje geodetske izkaznice  Medresorsko 

usklajevanje 
 MOP 

Osnutek pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in 
evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov  

Medresorsko 
usklajevanje 

 MOP 

Predlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.  Medresorsko 
usklajevanje 

 MDDSZ 

Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uporabe cestno - 
železniških prehodov.  

Medresorsko 
usklajevanje 

 MZP 

Predlog Pravilnika o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju  Medresorsko 
usklajevanje 

 MŠŠ 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Predlog_pravilnika_o_vsebini_in_obliki_geodetske_izkaznice.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Sociala/Zakon_o_socialnovarstveni_dejavnosti-_22.12.2010.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Promet/Odredba_o_prepovedi_uporabe_nivojskih_prehodov_preko_zelezniskih_prog-15.12.2010.DOC
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Promet/Odredba_o_prepovedi_uporabe_nivojskih_prehodov_preko_zelezniskih_prog-15.12.2010.DOC
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Mladina/Pravilnik_o_izvajanju_Zakona_o_javnem_interesu_v_mladinskem_sektorju-12.1.2011.doc
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Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih  

Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 

Program dela državne geodetske službe za leti 2011 in 2012  Medresorsko 
usklajevanje 

 MOP 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega 
dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov  

Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Osnutek Pravilnika o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost   Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE-MOP-10.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Organizacija__sistematizacija__place_v_JU/NOE-MOP-10.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Program_dela_drzavne_geodetske_sluzbe_za_2011_in_2012-13.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Pravilnik_o_spr._in_dopl._pravilnika_o_pogojih_in_nacinu_rac._dostopa_do_evidenc_geodet._podatkov-14.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Geodeti/Pravilnik_o_spr._in_dopl._pravilnika_o_pogojih_in_nacinu_rac._dostopa_do_evidenc_geodet._podatkov-14.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Pravilnik_o_katarstru_gospodarske_javne_infrastrukture_javnih_sluzb_varstva_okolja-14.1.2011.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Uredba_o_odvajanju_in_ciscenju_komunalne_odpadne_vode-14.1.2011.doc
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED4983.html
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Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja   Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena   

Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  Medresorsko 
usklajevanje 

MF 

Predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih v vladni proceduri  Medresorsko 
usklajevanje 

MKGP 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED4726.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED2752.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED2752.html
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/predlog_uredbe_-_ravnanje_s_komunalnimi_odpadki.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/uredba_-_odlaganje_odpadkov.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/Predlog_zakona_o_pravnem_varstvu_v_postopkih_javnega_narocanja-26.1.2011.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/ZKZ-_v_vladno_proceduro.doc
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Predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 
2020  

Medresorsko 
usklajevanje 

MKGP 

Predlog Zakona o prostovoljstvu  Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 

Predlog pravilnika o katrastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju  Medresorsko 
usklajevanje 

MF 

Predlog Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 

Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja  Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-08.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/27bd33aca33c62b2c12578230055400e/$FILE/RESOLUCIJA_USMERITVE.doc
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-08.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/27bd33aca33c62b2c12578230055400e/$FILE/RESOLUCIJA_USMERITVE.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Prostovoljstvo/Predlog_Zakona_o_prostovoljstvu-.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Okolje/Gospodarske_javne_sluzbe_varstva_okolja.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Javno_narocanje/Predlog_Zakona_o_javnem_narocanju.doc
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&mandate=-1&o=10&unid=PZ%7C329DCD6060AA4BDAC125781F00209AD9%20
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Negospodarske_javne_sluzbe/ZNGJS_FEBRUAR-7_2_2011.DOC
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Nacionalni reformni program  Medresorsko 
usklajevanje 

Vlada RS 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov  Medresorsko 
usklajevanje 

MOP 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  Medresorsko 
usklajevanje 

MJU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Nacionalni_reformni_program/Nacionalni_reformni_program.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Gradnja_objektov/Zakon_o_graditvi_objektov_ZGO_1D.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Zakon_o_integriteti/Predlog_Zakona_o_integriteti_in_preprecevanju_korupcije.doc
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OBJAVLJENO V URADNEM LISTU V MESECU JANUARJU 2011 

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (Uradni list RS, št. 2/2011, Z DNE 10.01.2011) 
 

Polno ime: Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence  
 
Začetek veljavnosti: Zneski usklajene premije in skupne premije iz  sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2011. 
 
Vsebina:  
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim 
odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 
31. december 2010 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, 
Uradni list RS, št. 2/10), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2011 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–
oktober 2010, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2009, ki po objavi 
Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,039, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence znaša 26,10 EUR.  
 
 RAZVITOST OBČIN (Uradni list RS, št. 3/2011, Z DNE 14.01.2011) 
 
Polno ime:  Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin  
 
Začetek veljavnosti: 15.01.2011 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101859
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101886
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Podlaga za sprejem:  Zakon o financiranju občin (ZFO-1), UL RS, št. 123/2006; 1. odstavek 24. člena in 3. odstavek 24. člena;   Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), UL RS, št.  57/2008 - 15. člen  
 
Predpis, na katere predpis vpliva: Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (UL RS, št. 61/2009 - ne velja od 15.01.2011)  
 
Vsebina:  

Zakon o financiranju občin določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo za finance, na podlagi 
metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO-1. Z uredbo je 
določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Koeficient 
razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo 
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično 
povprečje, medtem ko so skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina kazalnikov razvojnih 
možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini, kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi 
vsaka s po tremi kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin 
določeni za leti 2011 in 2012. 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI (Uradni list RS, št. 3/2011, Z DNE 14.01.2011) 

 
Polno ime: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov  
 
 
Podlaga za sprejem: Energetski zakon, UL RS št.  79/1999,  8/2000-popr.;  Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2)- - 3. 
odstavek, 17. člen;  Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D), UL RS, št.  22/2010 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4615.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO5259.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO5259.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200961&stevilka=2927
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101871
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1550.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3757
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20008
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO5138.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO5705.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
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Predpis na katere predpis vpliva:  Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (UL RS, št.  74/2009 ) 
 
Vsebina: 
Spreminja se vsebina 10. člena. Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za spremljanje uspešnosti 
izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji 
nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister, pristojen za energijo, z izdajo soglasja k lokalnemu energetskemu konceptu.  
Predlog lokalnega energetskega koncepta posreduje lokalna skupnost z obrazloženim mnenjem na ministrstvo. Soglasje izda minister, 
pristojen za energijo, v roku 45 dni od prejema dokumenta. V primeru molka organa se šteje, da ministrstvo, pristojno za energijo, soglaša z 
lokalnim energetskim konceptom. Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost, morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko skupnost doseže samostojno ali pa v sodelovanju z drugo 
samoupravno lokalno skupnostjo. Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov se določijo kazalniki, s katerimi samoupravna lokalna 
skupnost spremlja izvajanje posameznega ukrepa. Samoupravne lokalne skupnosti uskladijo lokalne energetske koncepte z določbami 
pravilnika najkasneje do 31. decembra 2015. 
 

KOLIČNIK RASTI CEN (URADNI LIST RS ŠT. 3/2011, Z DNE 14.01.2011) 

 
Polno ime: Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov  
 
Začetek veljavnosti: 14.01.2011 
 
Podlaga za sprejem: Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) (UL RS, št.  87/1997-11. člen)  
 

mailto:sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV8199.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3246
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101916
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO501.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199787&stevilka=4007
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Vsebina: 
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2010, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za 
obdobje januar–junij 2011, je 0,993. Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2011 je 3,73 euro na dan. 
 

NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU (URADNI LIST RS ŠT. 4/2011, Z DNE 21.01.2011)  

 
Polno ime: Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu  
 
Začetek veljavnosti: 22.01.2011 
 
Podlaga za sprejem: Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.  45/2008- 10., 11. člen) 
 
Predpisi na katere predpis vpliva:  Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (UL RS, št. 113/2009)  
 
Vsebina:  
Uredba se dopolnjuje v drugem odstavku 8. člena, in sicer dodajamo možnost izplačil plačilnih pravic za površine na katerih nosilec 
kmetijskega gospodarstva prideluje vrtni mak. Dodajamo posebne pogoje, ki so: - minimalna strnjena površina z vrtnim makom 0,1 ha, - vpis 
GERKov mora biti na posameznem kmetijskem gospodarstvu vpisan v RKG na dan 31. maja tekočega leta, - da v skladu s predpisom, ki ureja 
pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka pridobi dovoljenje za gojenje vrtnega maka in - da ima posajene sorte 
maka, ki so vpisane v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin. V uredbi se dopolnjuje 31. člen, in sicer se za četrtim odstavkom dodaja nov peti 
odstavek, zaradi dejstva, da pri posodobitvi GERK-ov, ki je bila izvedena 17.1.2010, ni bilo mogoče odpraviti vseh mostičkov, niti do oddaje 
zbirne vloge 2010, zato se odprava izvaja še v času do oddaje zbirne vloge 2011.  
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Ta sprememba nima neposrednih finančnih posledic. Sprememba pomeni, če se po odpravi mostičkov površina GERKa zaradi razpada na dva 
ali več manjših GERKov, površina posameznega GERKa zmanjša na manj kot 0,1 ha oz. se površina posameznega kmetijskega gospodarstva 
zmanjša na manj kot 0,3 ha, se upravičencu že dodeljene plačilne pravice v skladu z 81. členom Uredbe 122/2009/ES ne izdvojijo v nacionalno 
rezervo.  
 
Prav tako nima finančnih posledic sprememba zaradi vrtnega maka, saj se ne povečuje število ha upravičenih površin, temveč se samo 
dovoljuje sejanje nove kulture, ki se jo lahko poseje na že upravičeno površino, pod določenimi pogoji. 
  

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE (URADNI LIST RS ŠT. 7/2011, Z DNE 4.2.2011) 

 

Polno ime:  Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011 

Začetek veljavnosti:  

Podlaga za sprejem: Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/2008)  
 

Vsebina:  
Uredba IAKS določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje: neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v 
kmetijstvu, plačil za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (kmetijskookoljska plačila – KOP in 
izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost – OMD). IAKS se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje: 
ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, podpor za prestrukturiranja vinogradniških 
površin in podpor za izkrčitev vinogradov, vračil neupravičenih plačil zneskov za pomoči Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih 
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ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah, 
ukrepov kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na posamezna 
kmetijska gospodarstva, ter za državne pomoči s področja kmetijstva. Med vsebinskimi spremembami glede na predhodno leto je spremenjeno 
določilo za opredelitev pogojev za namerno čezmerno prijavo. V 34. člena uredbe IAKS je določeno, da je namerna  čezmerna prijava takrat, ko  
agencija pri kontroli na kraju samem ugotovi, da  površina GERK-a za katero je nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih 
gospodarstev oddal izjava o dejanskem stanju v naravi, ni v kmetijski rabi v obsegu večjem od 1 ha, ali da  več kot 80% površine za katero je 
nosilec oddal izjavo, ni v kmetijski rabi in je hkrati ta površina večja od tehnične tolerance GERK-a. Izjema so površine, ki se v skladu z 
evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč uvrščajo v dejansko rabo 1600 – neobdelana kmetijska zemljišča, ki se sankcionirajo le 
kot navadna čezmerna prijava. Tako opredeljeni kriteriji za namerno čezmerno prijavo zagotavljajo enakopravno obravnavo velikih in majhnih 
površin. 

AVTENTIČNA RAZLAGA 39. ČLENA ZVKD (URADNI LIST RS ŠT. 8/2011, Z DNE 07.02.2011)   

 
Polno ime: Avtentična razlaga prvega in drugega odstavka 39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ORZVKD39)  
 
Vsebina:  
Pogoji za upravičenost do nadomestila iz prvega in drugega odstavka 39. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 
123/08) so izpolnjeni v tistih primerih, ko se je stvar že pred razglasitvijo za kulturni spomenik uporabljala za gospodarsko dejavnost in se 
gospodarsko izkoriščala tako, da je lastnik pred omejitvami iz varstvenega režima z izkoriščanjem stvari pridobival dohodek ali imel 
zagotovljen dohodek na podlagi predpisov, ki urejajo dejavnost ali rabo take stvari, ali kadar varstveni režim določa drugačno gospodarsko 
dejavnost ali rabo od tiste pred razglasitvijo. 
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DELO VLADE V JANUARJU 2011 
 

Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu  03.01.2011 – predlog 
uredbe 

MKGP 

Program za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013  06.01.2011-predlog 
uredbe 

MKGP 

Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin  07.01.2011 – predlog 
uredbe 

MF 

Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2011 - 2013  

10.01.2011 – predlog 
uredbe 

MKGP 

Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 
2011  

13.01.2011 - predlog 
zakona  

DZ RS 

Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi  20.01.2011  - predlog 
mnenja 

Gorenak 
dr. 
Vinko 

Popravek gradiva št. 1 - Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v 
Republiki Sloveniji v letih 2011–2013  

20.01.2011-popravek 
gradiva št. 1 

MKGP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih - skrajšani postopek  26.01.2011 - predlog 
uredbe-skrajšan 
postopek 

MKGP 

Predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - 26.01.2011-Predlog MKGP 
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"Zagotovimo.si hrano za jutri"  resolucije 
Predlog uredbe o kakovosti zunanjega zraka  28.01.2011-predlog 

uredbe 
MOP 

Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011  31.01.2011 - predlog 
uredbe 

MKGP 

 
GRADIVA V OBRAVNAVI DRŽAVNEGA ZBORA V JANUARJU 2011 
 
03.01.2011 

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-D), skrajšani postopek, 
EPA 1504-V  

 
07.01.2011 

• Predlog zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk (ZOUNV), prva obravnava, EPA 1498-V  
  
11.01.2011 

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I), skrajšani 
postopek, EPA 1523-V  

 
20.01.2011 

• Poročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k Predlogu zakona o prostovoljstvu (ZProst), druga obravnava, 
EPA 1371-V    

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), skrajšani 
postopek, EPA 1534 - V   
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21.01.2011 

• Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), 
nujni postopek, EPA 1535-V  

•  Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino k Predlogu za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 39. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (ORZVKD39), EPA 1443-V  

•  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-G), druga obravnava, EPA 1031-V  

•  Poročilo Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2), druga obravnava, EPA 1367-V  

•  Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o ugotavljanju katasrtskega dohodka (ZUKD-1), druga 
obravnava, EPA 1401-V   
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