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POSTOPEK NORMIRANJA

1. Opredelitev problema
2. Ali je za rešitev problema potrebno / 

dopustno normiranje s predpisom?
3. Identifikacija predpisa (norme)
4. Priprava osnutka predpisa in spremnih 

gradiv
5. Postopek sprejema in uveljavitve 

predpisa
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1. Opredelitev problema

• Kaj je cilj urejanja? 
• Kaj je namen urejanja?
• Pomembno: dobro poznavanje 

materije!
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2. Ali za rešitev problema 
potrebujemo predpis?

• Ali je za dosego cilja potrebno sprejeti 
predpis (potrebnost pravnega urejanja)?

• Ali je njegovo sprejetje dopustno (v 
javnem interesu)?
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Ali je predpis …?
4. člen

(uradni jezik v upravi)

Uradni jezik v upravi je slovenščina.

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma 
madžarščina. Na teh območjih uprava posluje tudi v jeziku narodne 
skupnosti. Če stranka v postopku uporablja jezik narodne skupnosti, uprava 
vodi postopek v jeziku narodne skupnosti in izdaja pravne in druge akte v 
postopku v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti. Pred začetkom 
postopka mora organ seznaniti stranko s to pravico.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini oziroma 
madžarščini, mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku. 

(Zakon o državni upravi)
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O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude družbe Agrariacvetje, d.d.,
Čatež, ki jo zastopa Gabrijela Gašperut-Barlič, direktorica
družbe, in drugih, na seji dne 2. marca 2000

o d l o č i l o :

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. točke 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 89/98) se zavrne.

(odločba Ustavnega sodišča)
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Uradni list RS št. 18/2007

SKLEP O DOLOČITVI CEN VODE IN ODVAJANJA 
ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

1. člen
Na območju občine …………… se določijo nove cene vode 

ter odvedene odpadne in padavinske vode, ki jih 
zaračunava javno podjetje Vodovodi in kanalizacija.

2. člen
Cene odpadne vode (v eur/m3):
- višja tarifa: 0,5873
- nižja tarifa: 0,3310.



8



9

PRAVNI AKTI

• Splošni akti -
PREDPISI
– urejajo nedoločeno 

število razmerij
– veljajo za nedoločeno 

št. ljudi

Primer: zakoni, uredbe, 
pravilniki, odloki itn…

• posamični akti: veljajo 
za določeno št. ljudi in 
za določeno razmerje:
– sodbe sodišč
– odločbe upravnih 

organov (gradbeno 
dovoljenje)

– statuti pravnih oseb
– pogodbe
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2. Ali je predpis potreben / 
dopusten …?

…za prepoved 
vrtnih 
palčkov na 
dvoriščih in
vrtovih?
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… za prepoved obglavljanja dreves 
na javnih površinah?
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…. za preprečevanje živobarvnih fasad?
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… za označevanje planinskih poti?
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POSTOPEK NORMIRANJA

1. opredelitev problema
2. ali je za rešitev problema normiranje s 

predpisom potrebno/dopustno?
3. Identifikacija predpisa (norme):

– vrsta predpisa
– pristojni organ
– ali predpis že obstaja, kje jih najdemo?

4. preučitev možnosti za sprejem, spremembo 
predpisa

5. priprava osnutka predpisa in spremnih gradiv
6. postopek sprejema in uveljavitve predpisa
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Vrste in hierarhija predpisov

ustava
predpisi EU

zakoni

podzakonski akti

občinski odloki
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Organi, pristojni za sprejetje 
predpisov

uredbe, direktiveevropski svet, evropska 
komisija (evropski 
parlament)

odlokobčinski svet

splošni aktiregulatorne agencije, organi 
z javnimi pooblastili ...

pravilniki, odredbe, navodilaministrstva

uredbavlada

ustava, zakon, državni zbor
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Ustava

• najvišji nacionalni pravni akt

“Zakoni, podzakonski predpisi in drugi 
splošni akti morajo biti v skladu z ustavo”

(153. člen)
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Predpisi EU

• Uredbe:

– so neposredno 
izvršljive

– prenos v slovenski 
predpis ni potreben

• Direktive:

– niso neposredno 
izvršljive

– potrebno jih je prenesti 
v slovenski pravni red
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Zakon

(3) Podzakonski predpisi in drugi splošni akti 
morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni.”

(4) Posamični akti in dejanja državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti 
na zakonu ali na zakonitem predpisu.”

(Ustava 153. člen)
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“Pravice in obveznosti državljanov ter 
drugih oseb državni zbor določa samo z 
zakonom”

(87. člen Ustave)
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Podzakonski akti

• Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja v zakonu
določena razmerja. Uredbo za uresničevanje pravic in 
obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le na
podlagi izrecnega pooblastila v zakonu.

• S pravilnikom se podrobneje razčlenijo posamezne
določbe zakona ali drugega predpisa.

• Z odredbo se določijo ukrepi, ki imajo splošen pomen.

• Z navodilom se predpiše način ravnanja.
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pomembno!

1. Usklajenost pravnih aktov (predpisov in 
posamičnih aktov).

2. Veljavnost predpisov: predpisi morajo biti 
objavljeni, preden začno veljati. 

3. Prepoved povratne veljave predpisov: ne 
morejo imeti učinka za nazaj. Izjema: Samo 
zakon lahko določi, da imajo posamezne 
njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva 
javna korist in če se s tem ne posega v 
pridobljene pravice. 
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Objava predpisov:

• državni predpisi so objavljeni v Uradnem 
listu RS www.uradni-list.si

• občinski predpisi: uradni list ali občinska 
glasila

• evropski predpisi: http://eur-
lex.europa.eu/

• (v vseh uradnih jezikih EU, tudi iskalnik in 
prečiščena besedila)
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Iskanje besedil predpisov

• Uradni list RS ali drugo uradno glasilo
• Register predpisov Slovenije (RPS): 

http://zakonodaja.gov.si/
• Spletna stran Državnega zbora: 

prečiščena besedila zakonov www.dz-rs.si
• Spletna stran Vlade RS: prečiščena 

besedila uredb http://www.vlada.si/
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Primer: iskanje prečiščenega 
besedila zakona, ki ureja javne 

finance

•
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Vir: Register 
predpisov 
Slovenije
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Vir: Register 
predpisov 
Slovenije
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Vir: Register 
predpisov 
Slovenije
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Vir: spletna stran 
Državnega zbora
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Vir: spletna stran 
Državnega zbora
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POSTOPEK NORMIRANJA

1. Opredelitev problema
2. Ali je za rešitev problema potrebno / 

dopustno normiranje s predpisom?
3. Identifikacija predpisa (norme)
4. Priprava osnutka predpisa in spremnih 

gradiv

5. Postopek sprejema in uveljavitve 
predpisa
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Predlagatelji zakona

• vlada
• vsak poslanec
• najmanj 5000 volilcev
• državni svet



34

novele predpisov

• Predpis se spreminja po postopku, ki velja 
za njegov sprejem
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Vsebina predloga zakona

• Naslov zakona
• Uvod:

– ocena stanja, razlogi za sprejem
– cilji, načela in poglavitne rešitve
– ocena finančnih posledic zakona
– primerjalni prikaz ureditve v EU
– druge posledice zakona

• besedilo členov
• obrazložitev



36

Primer:

• predlog zakona o podnebnih spremembah
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Vpliv na postopek sprejemanja 
zakona v DZ

• amandmaji v postopku sprejemanja -
vlagajo jih lahko:
– poslanci
– poslanska skupina
– zainteresirano delovno telo DZ
– vlada (če ni predlagatelj zakona).
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Postopek sprejemanja

1. obravnava: le če jo zahteva 10 
poslancev

2. obravnava: 
– matična del. telesa (poročilo, priprava 

dopolnjenega predloga)
– državni zbor: glasovanje o dopolnj. predlogu 

(o posameznih členih)

3. obravnava: razprava DZ o zakonu kot 
celoti



39

Sprejemanje podzakonskih aktov 
Vlade

Predlagatelj:
- predsednik vlade, 
- ministri, 
- generalni sekretar vlade, 
- direktorji vladnih služb 
- in drugi pooblaščeni predlagatelji.

Gradivo nepooblaščenega predlagatelja generalni 
sekretar pošlje v reševanje pristojnemu ministrstvu ali 
pristojni vladni službi, ki mora nepooblaščenemu 
predlagatelju odgovoriti najkasneje v 15 dneh
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vsebina predloga uredbe:

• preambula, 
• besedilo členov, 
• obrazložitev:
• pravna naslov, 
• podlaga, 
• vsebinsko obrazložitev 
• presoja posledic po posameznih področjih
• prečiščeno besedilo (če gre za spremembo 

obstoječe uredbe)
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Sprejemanje občinskih aktov

Poslovnik mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana:

Gradivo za uvrstitev na dnevni red lahko 
predlaga župan, mestni svetnik, delovno 
telo ali nadzorni odbor.
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Vključevanje javnosti v postopek 
priprave predpisa

omogočajo:
• Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)
• Zakon o urejanju prostora
• Zakon o varstvu okolja
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
• Poslovnik vlade (9. člen)
• …
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Poslovnik Vlade, 9. člen:

• Predlagatelj predpisa povabi strokovno in drugo 
javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim 
vabilom, kateremu je priložen osnutek predpisa, na 
spletnih straneh. 

• Rok za odziv javnosti iz drugega odstavka tega člena, 
ki ga določi predlagatelj, je 30 do 60 dni od objave na 
spletnih straneh oziroma v skladu z dogovorom za 
sodelovanje po prejšnjem odstavku. 

• Predlagatelj predpisa pisno seznani strokovno ali 
drugo javnost iz drugega odstavka tega člena o 
bistvenih predlogih ali mnenjih, ki niso bili upoštevani, z 
obrazložitvijo razlogov v 15 dneh od sprejema predpisa 
ali od posredovanja predloga predpisa v nadaljnji 
postopek.
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Avtentična razlaga

• predlaga jo lahko vsak predlagatelj zakona
• sprejme jo DZ
• predlog vsebuje:

– naslov zakona
– navedbo člena
– razlogi za avtentično razlago
– besedilo avtentične razlage
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POSTOPEK NORMIRANJA

1. Opredelitev problema
2. Ali je za rešitev problema potrebno / 

dopustno normiranje s predpisom?
3. Identifikacija predpisa (norme)

4. Priprava osnutka predpisa in 
spremnih gradiv

5. Postopek sprejema in uveljavitve 
predpisa
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Nomotehnične smernice

• spletna stran Službe Vlade za zakonodajo:

http://www.svz.gov.si/si/delovna_podrocja/n
omotehnika/nomotehnicne_smernice/
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(nekatere) lastnosti dobrega 
predpisa

• Potrebnost pravnega urejanja: javni 
interes

• Sorazmernost: ukrepi so v sorazmerju s 
cilji; izbrani so najblažji ukrepi

• Nedvoumnost, jasnost, razumljivost
• Usklajenost z drugimi akti in pravnim 

redom v celoti
• Popolnost: ni pravnih praznin
• Izvršljivost: ga je mogoče izvajati
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Indeks nerazumljivosti Sl. 
predpisov 

nerazumljivost 
predpisov

pred 1990 po vstopu v EU1990 do 2004
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Začetki pan-
evropske kodifikacije
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... in moderni nasledniki:

Direktiva 2004/38/EU, člen 7(4):

Z odstopanjem od odstavkov 1(d) in 2 zgoraj, imajo 
pravico do prebivanja kot družinski člani državljana 
Unije, ki izpolnjuje pogoje iz točke 1(c) zgoraj, samo 
zakonec, registrirani partner, predviden v členu 2(2)(b) in 
vzdrževani otroci. Člen 3(2) se uporablja za 
njegove/njene vzdrževane prednike v ravni črti in za 
vzdrževane prednike v ravni črti njenega/njegovega 
zakonca ali registriranega partnerja.
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preskriptivnost vs. deskriptivnost
• “Kulturna dediščina je eden 

najpomembnejših temeljev naše 
istovetnosti, zato sta varovanje, obnova 
kulturne dediščine in sporočanje njenih 
vsebin javnosti izjemnega pomena za naš
razvoj in ustvarjalnost, ki se navdihuje v 
dediščini.”

• “Investitor nedovoljenega posega je 
dolžan plačati odškodnino za 
razvrednotenje dediščine.”
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Sestavni deli predpisa:

Preambula in naslov

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in 
drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 
106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 

o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na 
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega 

načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–
Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
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uvodne določbe

• 1. člen: namen zakona
• 2. člen: definicije
• 3. člen: temeljno načelo 1
• 4. člen temeljno načelo 2 
• itn.



54

uvodne določbe ZVKD-1
1. člen

(namen zakona)
(1) Ta zakon določa načine varstva kulturne dediščine (v nadaljnjem 

besedilu: dediščina) ter pristojnosti pri njenem varstvu z namenom 
omogočiti celostno ohranjanje dediščine. 

2. člen
(javna korist varstva)

3. člen
(definicije)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. »akcesija« je način, s katerim muzej pridobiva premično dediščino in 

jo vključuje v svoje zbirke; 
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osrednji del predpisa

28. člen
(kulturnovarstveno soglasje za posege)

(1) Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti za: 
– posege v spomenik, 
– posege v vplivno območje spomenika, če to 

obveznost določa akt o razglasitvi, 
– posege v varstvena območja dediščine, 
– posege v registrirano nepremično dediščino ali v 

enoto urejanja prostora, če to obveznost določa 
prostorski akt, in 

– za raziskavo dediščine. 
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kazenske določbe

125. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 400 do 4.000 evrov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik ali samostojna podjetnica 
posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni 
podjetnik) in posameznik ali posameznica, ki 
samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: posameznik): 

– ne sporoči pomanjkljivosti ali škode na 
spomeniku v skladu z drugim odstavkom 56. 
člena tega zakona, 
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prehodne in končne določbe

• postopki v teku
• prenehanje veljavnosti drugih predpisov
• uveljavitev in začetek uporabe
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V predpis ne sodijo:

• strokovne podlage
• obrazložitve
• primeri

V predpis sodijo (če to izrecno določa):
- tekstualne priloge
- tabelarične priloge
- grafične priloge (karte)
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Členjenje in citiranje določb 
predpisa

1. člen
(1) odstavek: “prvi odstavek 1. člena”

1. točka: “1. točka prvega odstavka 1. člena”

- alineja: “prva alineja 1. točke prvega odstavka 
1. člena”
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NOVELE PREDPISOV
Zakon o spremembah Zakona o varstvu kulturne dediščine

1. člen
• V prvem odstavku 125. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 

(...) se besedilo “od 400 do 4.000 evrov” nadomesti z besedilom 
“od 500 do 5.000 evrov”.

• Drugi odstavek se črta.
• Tretji odstavek postane drugi odstavek.

2. člen
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po 

določbah ZVKD (Uradni list RS, št. 16/08....)
(2) Ta zakon začne veljati v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
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Napišimo predpis o 

• ???
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Hvala in lep vikend!

• Borut Šantej


