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I. Uvodna pojasnila 

 

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22; v nadaljnjem 

besedilu: uredba) v 7. členu določa, da lokalna skupnost pripravi neuradno prečiščeno besedilo 

pravnega akta po objavi vsake njegove spremembe ali dopolnitve v uradnem glasilu v skladu s 

smernicami za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti (v 

nadaljnjem besedilu: smernice).  

 

Smernice oblikuje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javno 

podjetje) v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ob upoštevanju pravil 

pravne tehnike pri izdelavi predpisov in drugih splošnih pravnih aktov Republike Slovenije, Javno 

podjetje objavi smernice na spletni strani registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. 

 

V skladu z uredbo so v nadaljevanju zapisane osnovne usmeritve in napotki, kako pripraviti 

pregledno in stilsko urejeno besedilo, ki odraža besedilo osnovnega pravnega akta lokalne 

skupnosti in njegovih poznejših sprememb oziroma posegov vanj.  

 

 
II. Osnovne usmeritve 

 

Neuradno prečiščeno besedilo (v nadaljnjem besedilu: NPB) pomeni, da so v pravni akt poleg 

njegovega osnovnega besedila vključeni tudi vsi poznejši popravki in spremembe. S tem 

uporabnikom zagotavljamo večjo preglednost in lažjo dostopnost do vsebine pravnega akta, ki v 

danem trenutku velja oziroma se uporablja, saj besedila več pravnih aktov, ki so samostojno 

objavljena v različnih časovnih izdajah uradnih glasil, združimo v eno samo, lahko berljivo 

prečiščeno besedilo.  

 

Pri tem upoštevamo temeljno pravilo, da NPB ne sme vsebovati nobene dodatne vsebine, ki ni 

vsebovana že v pravnih aktih, ki se v NPB združujejo. To pravilo izhaja iz dejstva, da pripravljavec 

NPB ni normodajalec in zato ni v položaju, ko bi lahko na kakršenkoli način spremenil vsebino 

določb pravnih aktov, ki jih obsega NPB. Dosledno upoštevanje tega pravila pa je pomembno tudi 

zaradi uresničevanja zgoraj omenjenega cilja priprave NPB, tj. enostavnejše uporabe pravnih 

aktov v vsakdanjem življenju, ki se pogosto spreminjajo in sčasoma postane njihova vsebina 

nepregledna. Enostavnejša uporaba pa ni edini cilj priprave NPB. NPB morajo biti tudi zanesljivi 

in ažurni, torej pripravljeni v najkrajšem možnem času po spremembi pravnega akta. Posegi 

pripravljavca NPB v besedilo, ki bi slednjega izkrivilo glede na besedilo, ki je objavljeno v uradnem 

glasilu, zato niso dopustni, kar velja tako za pomenske kot tudi tipkarske posege (npr. 

odpravljanje napak pri številčenju). S tem, ko pripravljavec NPB ohrani vse vrste napak, ki so 

vsebovane že v uradno objavljenem besedilu pravnih aktov, omogoči, da jih predlagatelj 

pravnega akta oziroma normodajalec zazna in jih ob prihodnji spremembi odpravi na pravno 

ustrezen način.  

 

NPB so, kot izhaja že iz same besede »neuradno«, mišljena kot informativni pripomoček in niso 

pravno veljavna. Za uradno uporabo pridejo v poštev besedila, objavljena v uradnih glasilih.  

 

Sestavni del usmeritev so tudi oblikovne zahteve, ki so pri posameznem delu NPB še posebej 

zapisane. Pri pripravi NPB se uporablja pisava Arial, velikosti 10.  

 

Zaradi enotnega prikaza NPB pravnih aktov vseh lokalnih skupnosti na spletni strani registra je 

predvidena uporaba predloge (template; format .dot), v kateri so slogi posameznih delov NPB že 



 

privzeti in jih uporabnikom ni treba ročno formatirati. Lastnosti slogov so opisane v Prilogi 1, 

predloga pa je vsebovana v Prilogi 2 k tem smernicam.  

 

 
III. Usmeritve pri pripravi posameznih delov NPB 

 

 

1. Uvodno besedilo 

 

V uvodnem besedilu vsakega NPB se navede opozorilo o informativni naravi NPB.   

 

Uvodno besedilo se glasi: 

 

 

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo pravnega akta predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega lokalna skupnost ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

 

Slog: opozorilo  

 

2. Navedba upoštevanih posegov v osnovni pravni akt 

 

Vsako NPB vsebuje seznam pravnih aktov, ki se upoštevajo pri njegovi pripravi.  

 

Pri pripravi NPB upoštevamo samo naslednje posege v osnovni pravni akt: 

– spremembe in dopolnitve danega pravnega akta (novela),  

– spremembe in dopolnitve, ki jih določajo drugi pravni akti (posegi),  

– popravki pravnega akta, 

– razveljavitvene odločbe Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na dani pravni akt, 

– uradno prečiščeno besedilo, kadar ga lokalna skupnost izda in kadar je to odpravilo 

določene nedoslednosti ali pomanjkljivosti v besedilu in na ta način poseglo v pravni akt, 

– izjemoma upoštevamo tudi novelo novele pravnega akta (npr. kadar taka novela vpliva 

na vsebino, veljavnost ali uporabo določb osnovnega pravnega akta). 

 

Pri pripravi NPB se torej upoštevajo vsi tisti posegi, zaradi katerih so potrebni črtanje, sprememba 

ali dopolnitev oziroma navedba o razveljavitvi določb (v nekaterih primerih pa tudi o prenehanju 

uporabe). Tak pristop sledi nomotehničnemu zapisu sklica na predpis, v katerega vključujemo 

samo neposredne posege v predpis oziroma posege, ki vplivajo na veljavnost (in uporabo) 

besedila. Posledično to pomeni, da pri pripravi NPB ne upoštevamo interpretativnih in 

ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča, raznih obvestil, izdanih v povezavi s pravnim aktom, itd. 

 

Vsi upoštevni posegi se navedejo v napovednem stavku, v katerem se najprej navede celotni 

naslov osnovnega pravnega akta, nato pa si v kronološkem vrstnem redu v alinejah sledijo: 

– naslov osnovnega pravnega akta skupaj s podatki o objavi v uradnem glasilu (ime uradnega 

glasila ter številka, letnica in datum objave); 

– naslovi vseh sprememb in dopolnitev pravnega akta skupaj s podatki o objavi v uradnem 

glasilu; 

– naslovi drugih pravnih aktov, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo osnovni pravni akt (ali 

novelo tega pravnega akta), skupaj s podatki o objavi v uradnem glasilu;  

– popravki osnovnega predpisa (ali novel pravnega akta) skupaj s podatki o objavi v uradnem 

glasilu 



 

– odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki razveljavljajo ali odpravljajo pravni akt (ali 

novelo pravnega akta), skupaj s podatki o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; 

– po potrebi uradno prečiščeno besedilo pravnega akta, če je poseglo v pravni akt. 

 

Primer: 

 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 
linijskih prevozov potnikov obsega: 

- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, 

št. 55/09 z dne 17. 7. 2000), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 

linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 106/11 z dne 27. 12. 2011), 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 

potnikov (Uradni list RS, št. 1/13 z dne 4. 1. 2013), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 

linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 2014), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 

linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 50/16 z dne 15. 7. 2016), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih 

linijskih prevozov potnikov (Uradni list RS, št. 115/21 z dne 16. 7. 2021), 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 

potnikov (Uradni list RS, št. 184/21 z dne 26. 11. 2021). 

* Primer objav pravnih aktov v Uradnem listu RS 

 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-
raziskovalno središče Bistra Ptuj obsega: 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni 

vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09 z dne 29. 5. 2009), 

- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno 

središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/13 z dne 28. 2. 2013), 

- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno 

središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/19 z dne 9.10. 2019),  

- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno 

središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/20 z dne 30. 9. 2020), 

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-

raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/22 z dne 28. 1. 

2022), 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče 

Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/22 z dne 29. 7. 2022). 

 

* Primer objav pravnih aktov v lokalnem uradnem glasilu  

 

Naslovi predpisov se navedejo v besedilu, kot so bili objavljeni v uradnem glasilu (z morebitnimi 

napakami vred).  

 

Slog (napovedni stavek): odstavek  

Slog (alinea): alinea za odstavkom  

 

 

3. Naslov pravnega akta, za katerega se pripravlja NPB 

 

Naslov zapišemo na naslednji način: 
- vrsto predpisa zapišemo v prvi vrstici z velikimi tiskanimi črkami, 



 

- v drugi vrstici se napiše vsebina naslova predpisa z malimi tiskanimi črkami.  

 

ODLOK 
o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 

 

 

Slog: naslov pravnega akta 

 

4. Navedba, da gre za »neuradno prečiščeno besedilo« 

 

Za naslovom predpisa se v oklepaju navede zaporedna številka NPB.  

 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 5) 

 

 

Slog: NPB 

 

5. Čistopis normativnih določb 

 

Bistvo NPB je v čistopisu normativnih določb, v katerem so upoštevane vse poznejše spremembe 

in dopolnitve teh določb, ki se upoštevajo pri pripravi NPB (glej 2. točko). V skladu s tem se 

besedilo člena lahko spremeni, dopolni, nadomesti z novim ali črta, lahko pa na podlagi drugega 

pravnega akta tudi preneha veljati ali se preneha uporabljati ali pa se razveljavi z odločbo 

ustavnega sodišča. 

 

Pri pripravi NPB upoštevamo prepoved preštevilčenja členov. To pravilo velja tudi sicer pri pripravi 

sprememb in dopolnitev (noveliranju), kjer mora normodajalec ohraniti izvorno oštevilčenje 

členov. Člen, ki se črta, razveljavi, preneha veljati ali se preneha uporabljati, mora v NPB obdržati 

svoje mesto. To pomeni, da ohrani svojo zaporedno številko člena, namesto naslova in besedila 

člena pa se v oklepaju navede: »črtan«, »razveljavljen«, »prenehal veljati« ali »se preneha 

uporabljati«.  

 

Posledično se tudi ostali členi ne preštevilčijo. 

 

5.a Upoštevanje novel pravnega akta  

 

Spremembe in dopolnitve pravnega akta (novele) se v čistopisu normativnih določb upoštevajo 

tako, da se besedilo pravnega akta spremeni oziroma dopolni, ne da bi se to dejstvo posebej 

poočitilo. Kadar novela predpisa črta strukturni del predpisa (npr. člen), se pod številko člena 

navede »(črtan)«. Zaradi črtanja člena se ostali členi ne preštevilčijo.  

 

V primeru, da se črta celo poglavje, napišemo opombo o črtanju tako pod naslov poglavja kot pri 

vsakem členu, ki je del tega poglavja, vendar pa besedila naslova poglavja ne črtamo, besedilo 

členov samih pa.  

 

V primeru, kadar se črta neoštevilčen odstavek, opombo »(črtan)« zgolj dopišemo besedilu tega 

črtanega odstavka, saj bi v nasprotnem primeru lahko nastal dvom, koliko neoštevilčenih 

odstavkov je bilo dejansko črtanih. V primeru oštevilčenih odstavkov opombo o črtanju navedemo 

neposredno za številko odstavka, samo besedilo odstavka pa črtamo.  

 

5.b Upoštevanje posegov drugih pravnih aktov v dani akt 



 

 

Kadar drug pravni akt poseže v normativno določbo danega pravnega akta: 

 

– tak poseg tolmačimo in upoštevamo na enak način, kot če bi novela pravnega akta 

posegla v katerega izmed členov v normativnem delu pravnega akta; 

– naslov drugega pravnega akta, skupaj s podatki o objavi, zapišemo tako v uvodnem delu 

pri navedbi, kaj NPB obsega, kot tudi v zaključnem delu. Vendar pa v zaključnem delu 

navedemo samo končno določbo tega drugega pravnega akta (ne pa tudi vseh 

prehodnih), saj je namen navedbe končne določbe le v izkazovanju, kdaj je poseg tega 

drugega pravnega akta začel učinkovati [glej primer 1]; 

– opombe o črtanju, prenehanju veljavnosti in prenehanju uporabe se zapisujejo na enak 

način kot pri posegih novel pravnega akta [glej primera 2 in 3]. 

 

Primer 1 (poseg drugega odloka v dani odlok / sprememba 5. člena – dodajanje nove 

alineje na koncu prvega odstavka 5. člena odloka) 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival 
Ljubljana obsega: 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04 z dne 5. 7. 

2004), 

- Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05 z dne 18. 7. 2005), 

[…] 

5. člen 

Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje 
dejavnosti: 

- organizira, izvaja in posreduje kulturno-umetniške prireditve s področja glasbene, plesne 

in gledališke dejavnosti, 

- organizira mednarodni poletni festival, 

- organizira koncertne, operne, baletne, folklorne in dramske predstave z domačimi in tujimi 

umetniki in ansambli, 

[…] 

- opravlja javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači na ljubljanski grad. 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04) vsebuje 

naslednje prehodne in končen določbe: 

»X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Svet in strokovni svet se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku dveh mesecev 
od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljata njune nujne naloge obstoječi svet in strokovni 
svet. 

[…] 

34. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 



 

 

Odlok o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05) vsebuje naslednjo 

končno določbo: 

»17. člen 
(končna določba) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

 

Primer 2 (poseg sklepa v odlok / delno prenehanje uporabe določbe odloka) 

 

* Sklep v 2. členu določa, da se preneha uporabljati prvi stavek prvega odstavka 8. člena odloka. V takih 

primerih uporabimo dikcijo »(delno se preneha uporabljati)«. Če bi uporabili samo »se preneha 

uporabljati«, bi izgledalo, kakor da se celotni prvi odstavek ne uporablja več. 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v Občini Tržič obsega: 

- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 

39/07 z dne 4. 5. 2007), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 104/09 z dne 18. 12. 2009), 

- Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič 

– 2011 (Uradni list RS, št. 23/11 z dne 23. 3. 2011). 

 

[…] 

8. člen 

Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku znaša za novorojenca 200 
EUR. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Tržič s sklepom na predlog 
župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto 
sklep o višini denarnega prispevka ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarnega prispevka 
iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini denarnega 
prispevka. (delno se preneha uporabljati) 

Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku se začne izplačevati za 
otroke, rojene od 1. 1. 2007 dalje. 

Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra 
za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč 
novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič (Uradni list RS, 
št. 39/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 

»9. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 104/09) vsebuje naslednjo končno 
določbo: 



 

»3. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič 
– 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) vsebuje naslednjo končno določbo: 

»3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

 

 

Kadar drug pravni akt poseže v prehodne in končne določbe danega pravnega akta: 

 

– ravnamo tako, kot je opisano pod 6. točko spodaj (glej primer 2), tj. pripravimo čistopis 

prehodnih in končnih določb, saj s tem uporabniku omogočimo, da iz besedila, ki ga ima 

pred sabo, razbere, katera vsebina prehodnih in končnih določb velja v določenem 

časovnem obdobju; 

– če drug pravni akt, ki poseže v prehodne in končne določbe danega pravnega akta, 

določa tudi podaljšanje uporabe določb, ki jim ta drugi pravni akt sicer določi prenehanje 

veljavnosti, opombe o tovrstnem podaljšanju ne navajamo. Dejstvo, da se nekatere 

določbe še uporabljajo, pri pripravi neuradnega prečiščenega besedila namreč ne more 

igrati posebne vloge. Če bi sledili vedno aktualnim časovnim okvirom uporabe, bi na te 

datume morali spreminjati opombe oziroma popravljati NPB. Zato že takoj navedemo, da 

se določbe bodisi črtajo ali prenehajo veljati, kakor da že učinkujejo, v zaključnem delu 

pa nato navedemo, kaj se s temi določbami dejansko zgodi [glej spodnji primer].  

 

Primer (poseg ZSVarPre v ZPIZ-1) 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10) v zvezi s 
prenehanjem veljavnosti drugega odstavka 4. člena, delnim prenehanjem veljavnosti 8. 
člena, delnim prenehanjem veljavnosti tretjega odstavka 186. člena, prenehanjem 
veljavnosti 59. člena ter prenehanjem veljavnosti četrte in pete alinee prvega odstavka 
232. člena, ki pa se še uporabljata za obračun obveznosti državnega proračuna Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 2010 in 2011, določa: 

»Drugi odstavek 4. člena, 8. člen, tretji odstavek 186. člena, 59. člen ter četrta in 
peta alinea prvega odstavka 232. člena, ki pa se še uporabljata za obračun obveznosti 
državnega proračuna Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 2010 
in 2011, se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona«. 

 

ter vsebuje naslednjo končno določbo  

»82. člen 

(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 1. junija 2011.«. 

 

 

 

5.c Upoštevanje odločb Ustavnega sodišča 



 

 

V zvezi z navajanjem odločb Ustavnega sodišča veljajo naslednja pravila: 

– navedejo se samo razveljavitvene odločbe; 

– odločba se navede v uvodnem delu NPB, ki navaja, kaj NPB obsega [glej primer 1];  

– odločba se navede tudi v zaključnem delu, kjer se v kronološkem vrstnem redu navedejo 

prehodne in končne določbe danega pravnega akta in njegovih novel ter prehodne in 

končne določbe drugih predpisov, vendar samo takrat, kadar poleg razveljavitve 

določenih delov pravnega akta določa tudi odložitev učinkovanja razveljavitve [glej primer 

2] ali kadar odločba poseže v prehodne in končne določbe danega pravnega akta; 

– tako v uvodu kot v zaključnem delu se navedejo celoten naslov in podatki o objavi, četudi 

je naslov odločbe dolg in morda samo njen del relevanten za dani predpis; 

– upoštevanje odločbe se v normativnem delu pravnega akta izkaže tako, da se pri 

strukturni enoti predpisa (člen, odstavek, točka), ki jo odločba razveljavlja, v ustreznem 

sklonu (glede na to, ali gre za člen, odstavek, točko, alinejo) navede »(razveljavljen)« ali 

po potrebi »(delno razveljavljen)«; pri čemer veljajo naslednja pravila: 

 

• kadar odločba razveljavi celotni člen, pod številko člena navedemo 
»(razveljavljen)«, besedilo samega člena pa črtamo [glej primer 2]; 
 

• kadar odločba razveljavi oštevilčen odstavek, številčno ali črkovno točko, alinejo, 
opombo »(razveljavljen)« navedemo neposredno za številko odstavka, za 
številko ali črko točke oziroma za črtico, ki označuje alinejo, pri čemer opombo 
ustrezno sklanjamo, samo besedilo razveljavljene določbe pa črtamo [glej primer 
4];  

 

• kadar odločba razveljavi neoštevilčen odstavek, naredimo izjemo od zgoraj 
navedenega in razveljavljenega besedila ne črtamo. Če bi namreč črtali besedilo 
razveljavljenega odstavka in na isto mesto, kjer je bilo prej besedilo, navedli 
opombo o razveljavitvi, bi lahko nastala zmeda oziroma vprašanje, ali je bil 
razveljavljen samo en odstavek ali več [glej primer 5];  

 

• kadar odločba razveljavi le kakšno besedo, stavek ali pa razveljavitev velja samo 
v določenem obsegu, razveljavljenega besedila prav tako ne črtamo, dodamo le 
opombo »(delno razveljavljen)« v ustreznem sklonu [glej primer 6];  

 

– kadar odločba poseže v prehodne in končne določbe predpisa, ravnamo enako kot pri 

posegu novele ali drugega predpisa v te določbe: a) pripravimo čistopis teh določb; ali b) 

kadar se razveljavi cel člen ali njegovi posamezni deli, na ustreznem mestu navedemo 

»(razveljavljen)«, »(delno razveljavljen)«. 

 

Primer 1 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Cerklje na Gorenjskem obsega: 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 30/21 z dne 4. 6. 2021), 

- Odločbo o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 

Gorenjskem, kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–

Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora (Uradni 

list RS, št. 41/22 z dne 23. 3. 2022). 

 

Primer 2 

 

Odločba o razveljavitvi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 

ter delni razveljavitvi 1. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in 



 

vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 67/05) v zvezi z 

razveljavitvijo osmega odstavka 92. člena zakona določa: 

»Razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«. 
 

 

Primer 3 

 
7. člen 

(razveljavljen) 
 

 

Primer 4 

53. člen 

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini naslednji 

prihodki: 

1. (razveljavljena), 

2. davek na dediščine in darila, 

3. davek na dobitke od iger na srečo, 

4. davek na promet nepremičnin, 

5. drugi davki, določeni z zakonom. 

 

 

Primer 5 

14. člen 

Državni zbor določi območje občine z zakonom v skladu z izraženo voljo 
polnoletnih prebivalcev, ki so glasovali na referendumu. (razveljavljen) 

Pred določitvijo območja občine še z referendumom ugotovi volja polnoletnih 
prebivalcev določenih krajevnih skupnosti oziroma naselij o vključitvi v določeno občino. 

Državni zbor lahko izjemoma sprejme popravke meja občine v primerih, ko ugotovi, 
da so si referendumske odločitve v nasprotju. (razveljavljen) 

Pri določanju območja občine je praviloma treba upoštevati meje katastrskih občin 
in krajevnih skupnosti, tako da meje občine ne sekajo meja katastrskih občin in krajevnih 
skupnosti. 

Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi občini, če se na referendumu 
za to odloči večina prebivalcev dela občine, ki se želi izločiti in večina prebivalcev občine, h 
kateri se ta del občine želi priključiti. Takšno odločitev z zakonom potrdi Državni zbor. 

 

 

Primer 6 

37.a člen 



 

Članu občinskega sveta preneha mandat: 

- če izgubi volilno pravico, 

- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 

- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, 

- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s 

funkcijo člana občinskega sveta, (delno razveljavljena) 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana 

občinskega sveta, 

- če odstopi. 

[…] 

 

 

 

6. Zapis (prehodnih in) končnih določb  

 

Za normativnim delom pravnega akta sledi navedba (prehodnih in) končnih določb osnovnega 

pravnega akta.  

 

(Prehodnim in) končnim določbam osnovnega pravnega akta v kronološkem vrstnem redu sledi 

navedba (prehodnih in) končnih določb vseh posameznih sprememb in dopolnitev danega 

pravnega akta.  

 

Vsi napovedni stavki, ki odkazujejo na (prehodne in) končne določbe novele, se navedejo v 

krepkem tisku. Napovedni stavek vsebuje naslov predpisa in podatke o objavi v Uradnem listu, 

nato pa sledijo (prehodne in) končne določbe v besedilu, kakršno je objavljeno v Uradnem listu. 

Določbe prehodnih in končnih določb se navedejo v celoti in kot citat (z narekovaji) [glej primer 

1]. 

 

Primer 1 

Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01 z dne 14. 12. 
2001) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:  

»X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Dosedanji svet zavoda in strokovni svet zavoda opravljata svoji funkciji do preteka 
mandata.  

15. člen 

Zadeve poslovodnega organa opravlja dosedanji poslovodni organ do poteka 
mandata.  

16. člen 

Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod statut 
ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju 
s tem odlokom.  

17. člen 



 

Minimalno intervencijsko pripravljenost na območju Mestne občine Ljubljana in 
pogoje za intervencije izven območja Mestne občine Ljubljana se določi v načrtu javne gasilske 
službe Mestne občine Ljubljana in v načrtih zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana. 
Načrte iz prejšnjega odstavka tega člena je treba sprejeti v roku enega leta od uveljavitve tega 
odloka.  

18. člen 

Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana, ki je vpisan 
v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/13048/00 z dne 11. 9. 1991.  

19. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju javnega zavoda 
Gasilska brigada Ljubljana (Uradni list RS, št. 21/91).  

20. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«.  

Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 57/08) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:  

»6. člen 

Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po 
njegovi uveljavitvi.  

7. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

 

Kadar novela pravnega akta ali drug pravni akt (npr. odločba Ustavnega sodišča) poseže v 

prehodne in končne določbe osnovnega pravnega akta, se naredi čistopis teh določb in se torej 

pri omembi novele ali drugega pravnega akta (v zaključnem delu) ne navede le sprememba, ki jo 

je novela ali drug predpis določil, temveč celotno besedilo člena ali členov, v katere je bilo 

poseženo. Ker takšni spremembi sledijo še (prehodne in) končne določbe, ki so lastne sami noveli 

oziroma drugemu predpisu, ločimo ta del s podpičjem. [glej primera 2 in 3]. 

 

Za navednicami vedno dodamo ločilo, ki sledi glede na vsebino (podpičje, pika) Tukaj je treba 

opozoriti, da tako prehodne in končne določbe, ki so lastne noveli danega pravnega akta, 

izpišemo v celoti samo pri noveli danega pravnega akta, medtem ko pri posegu drugega predpisa 

navedemo samo njegove končne določbe, ne pa tudi prehodnih (če obstajajo).  

 

Prehodne in končne določbe, kot so navedene takoj na začetku kronološkega vrstnega reda 

prehodnih in končnih določb (torej kot del osnovnega pravnega akta), ostanejo nespremenjene. 

 

Primer 2 



 

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe: 

»X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Pravilnik iz šeste alineje 14. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL najkasneje 
v roku enega leta (1) od uveljavitve tega odloka. 

Akt iz zadnjega odstavka 20. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku 
šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka. 

Pravilnik iz 38. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL najkasneje v roku šestih 
(6) mesecev od uveljavitve tega odloka. 

46. člen 

Lokalne vodovodne sisteme na območju MOL, ki obratujejo, mora izvajalec 
prevzeti v upravljanje v roku dveh (2) let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo na podlagi 
pregleda in njegovega pisnega strokovnega mnenja, ki mora vsebovati oceno stroškov 
obratovanja in prevzema. 

47. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi z vodo (Uradni list 
SRS, št. 11/87) za območje MOL. 

48. člen 

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. opravlja javno službo po tem odloku. 

49. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 
59/07) spreminja 45. člen tako, da se glasi:  

»45. člen 

Pravilnik iz šeste alineje 14. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL najkasneje 
v roku enega leta (1) od uveljavitve tega odloka. (črtan) 

Akt iz zadnjega odstavka 20. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku 
šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka. 

Pravilnik iz 38. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL najkasneje v roku šestih 
(6) mesecev od uveljavitve tega odloka. (črtan)«; 

ter vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 



 

»21. člen 

Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne 
priključke obstoječih stavb ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih 
del na priključku, vse vodovodne priključke pa mora prevzeti najkasneje do 31. decembra 2010. 

22. člen 

Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun 
odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju 
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/94) preneha veljati 
prvega avgusta 2007. Do tega datuma mora izvajalec oblikovati ceno storitev javne službe 
skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi. 

23. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

 

 

Primer 3 

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe: 

»IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 

(večletni plan) 

Upravni organ v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka. 

[…] 

67. člen 

(vpis v zemljiško knjigo) 

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se 
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine 
ne glede na svojo vrednost. 

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še 
niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom. 

68. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi 
(Uradni list SRS, št. 30/87). 



 

69. člen 

(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 
66/05) za 67. členom odloka dodaja novi 67.a člen, ki se glasi: 

»67.a člen 

Do uveljavitve ustreznih aktov za podelitev koncesije, ki jih bo sprejel Mestni svet 
MOL, se bodo oddala dela letnega rednega vzdrževanja občinskih cest z javnim razpisom po 
zakonu o javnih naročilih.«; 

ter vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

»7. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

 

 

 

7. Priloge 

 

Kadar so sestavni del pravnega akta priloge, se te navedejo na koncu pravnega akta, tj. za 

sklopom prehodnih in končnih določb zadnjega relevantnega akta, ki se v skladu s pravili pod 6. 

točko teh smernic navede v zaključnem delu NPB.  

 

Priloge se praviloma vključijo v isto datoteko in se po zaključnem delu NPB navedejo zaporedno 

(Priloga 1, Priloga 2 itd.), skupaj z njihovimi naslovi, če jih imajo. Vsaka priloga naj se začne na 

svoji strani (prelom strani). [glej spodnji primer] 

 

Primer 

Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe: 

»VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

52. člen 

Pristojni organ je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka postaviti 
prometno signalizacijo, ki bo na območju cone 1 prepovedala promet tovornih vozil, katerih 
največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev. 

53. člen 

Mestni svet sprejme akte iz tretjega odstavka 10. člena, prvega odstavka 16. člena 
in prvega odstavka 29. člena tega odloka v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. 



 

[…] 

59. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
razen drugega odstavka 9. člena tega odloka, ki začne veljati tri mesece po objavi tega odloka, 
in 36. člena tega odloka, ki začne veljati šest mesecev po objavi tega odloka.«. 

/prelom strani/ 

Priloga 1 

[vsebina]  

/prelom strani/ 

Priloga 2 

[vsebina]  

/prelom strani/ 

Priloga 3  

[vsebina]  

/prelom strani/ 

[itd.] 

 

 

Izjemoma, kadar vključevanje vsebine prilog iz tehničnih razlogov ni možno, se lahko v NPB 

navede zgolj seznam prilog, njihova vsebina pa se hrani v ločenih datotekah. V tem primeru je 

treba NPB priložiti tudi vse datoteke prilog. Seznam prilog se navede na koncu pravnega akta, 

začenši na svoji strani (prelom strani). Vsaka priloga je v teh primerih v hiperpovezavi, tako da se 

s klikom na link omogoči dostop do besedila posamične priloge, sama vsebina prilog pa ni 

sestavni del NPB in se v njem ne prikazuje. [glej spodnji primer] Če so priloge na voljo na javno 

dostopnem URL, hiperpovezavo določi lokalna skupnost, v nasprotnem primeru pa te povezave 

v vzpostavi upravljavec registra.  

 

Primer  

Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe: 

»VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 



 

[…] 

59. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
razen drugega odstavka 9. člena tega odloka, ki začne veljati tri mesece po objavi tega odloka, 
in 36. člena tega odloka, ki začne veljati šest mesecev po objavi tega odloka.«. 

/prelom strani/ 

Priloga 1 

Priloga 2 

Priloga 3  

[itd.] 

 

 

Priloge se zapišejo v krepkem tisku, slog: priloga.  

 

Kadar se priloge pozneje spremenijo, črtajo ali dodajajo nove, se v NPB pripravi čistopis naslovov 

oziroma seznama prilog. V primeru črtanja priloge se ob njej navede »(črtana)«, morebitna 

povezava do ločene datoteke pa se odstrani. [glej spodnji primer] 

 

Primer 

/(prehodne in) končne določbe zadnjega navedenega pravnega akta v zaključnem delu/ 

/prelom strani/ 

Priloga 1 

Priloga 2: (črtana) 

Priloga 3  

[itd.] 

 

 

V primeru prostorskih aktov (OPN), ki vsebujejo grafični del, se čistoris grafičnega dela pripravi v 

skladu s petim odstavkom 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 

pravili Ministrstva za okolje in prostor o uporabi Prostorskega informacijskega sistema .  

 

8. Ugotovljene napake v samem pravnem aktu 

 

V primeru ugotovljenih napak v samem pravnem aktu (npr. med naštevanjem izpade vejica, 

nepravilno številčenje odstavkov, zatipkane besede itd.) sledimo izključno verzijam besedil, kot 

so objavljene v uradnem glasilu. Če torej najdemo napako v objavljeni verziji pravnega akta, jo 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-008-00391-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-008-00391-OB~P002-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-008-00391-OB~P003-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-008-00391-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2017-008-00391-OB~P003-0000.PDF


 

pustimo tudi v NPB, četudi je povsem jasno, da gre za napako in kako naj bi se določba pravilno 

glasila. Odprava napake je predmet popravka oziroma novele pravnega akta. 

 

Če pride do napake v tistemu delu besedila novele, ki zgolj odkazuje na spremembo in ki iz tega 

razloga tudi ni zapisano v navednicah (npr. napaka v napovednem stavku novele), besedilo v 

navednicah pa je glede na osnovni predpis pravilno, to napako spregledamo. Napovedni stavek 

novele namreč ni zavezujoč oziroma se ne inkorporira v osnovni predpis; kot novo besedilo se 

po uveljavitvi novele šteje tisto besedilo, ki je zapisano v navednicah. Če je z interpretacijo 

napovednega stavka novele (ki sicer odstopa od vsebine besedila v navednicah) mogoče izluščiti 

pravi namen besedila, to storimo in ga v NPB pravilno umestimo. 

 

Če je določeno napako odpravilo uradno prečiščeno besedilo, slednje štejemo kot samostojen 

pravni akt (enako kot npr. novelo) in ga zato tudi navedemo med pravnimi akti, ki so upoštevani 

pri pripravi NPB (v uvodu).  

 

9. Navajanje avtentične ali obvezne razlage 

 

Avtentične ali obvezne razlage v NPB ne navajamo (niti v uvodnem delu, kjer je navedeno, kaj 

NPB obsega, niti v samem besedilu zakona niti v zaključnem delu). S tem sledimo temeljni 

usmeritvi, da se v NPB upošteva samo tisto, kar neposredno posega v besedilo. Avtentična ali 

obvezna razlaga samo »razlaga« oziroma pojasnjuje, kako tolmačiti določeno določbo, same 

določbe pa ne spreminja. Iz podobnih razlogov v NPB ne vključujemo npr. ugotovitvenih odločb 

Ustavnega sodišča ali sklepov o zadržanju izvrševanja določb pravnih aktov.  

 

 

10. Navajanje popravkov  

 

V primeru popravka se besedilo neposredno popravi v samem besedilu (razen pri prehodnih in 

končnih določbah) in se navede zgolj v uvodnem delu NPB. Kadar pa se popravek nanaša na 

prehodne in končne določbe, se popravek navede tudi v zaključnem delu (glej spodnji primer 

popravka). 

 

Primer 

Uvod 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini 
Ljubljana obsega: 

- Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 

2018), 

- Popravek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/18 

z dne 28. 9. 2018), 

- Odlok o dopolnitvah Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 184/21 z dne 26. 11. 2021). 

 

Zaključni del 

 

Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18) vsebuje 

naslednji prehodni in končni določbi: 

»XXIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 



 

57. člen 

(1) Mestni svet sprejme akt iz drugega odstavka 8. člena v enem letu po uveljavitvi 
tega odloka, razen če uredba Vlade Republike Slovenije, ki določa metodologijo za oblikovanje 
cen 24-ure dežurne službe, ne določi drugače. 

(2) Mestni svet sprejme sklep iz drugega odstavka 37. člena tega odloka v enem 
letu po uveljavitvi tega odloka. 

58. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08, 53/09, 25/11 in 53/12), Pravilnik o upepeljevanju (Uradni 
list RS, št. 4/94) in Pravilnik o standardu za osnovni pogreb (Uradni list RS, št. 42/09). 

59. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«. 

 

Popravek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 

64/18) spreminja 58. člen odloka tako, da se glasi:  

»58. člen  

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08, 53/09, 25/11 in 53/12), Pravilnik o upepelitvi (Uradni list 
RS, št. 42/09) in Pravilnik o standardu za osnovni pogreb (Uradni list RS, št. 42/09).«. 

 

 

 

11. Sprejetje novega pravnega akta, ki določi prenehanje veljavnosti prejšnjega (v 

celoti), in odprava osnovnega pravnega akta z odločbo Ustavnega sodišča 

 

V nobenem od teh primerov ne pripravljamo novega neuradnega prečiščenega besedila. Dejstvo 

o prenehanju veljavnosti oziroma o odpravi pravnega akta je razvidno iz osnovnih podatkov v 

samem registru, zato priprava posebnega NPB, ki bi to dejstvo posebej izpostavljalo, ni potrebna. 

 

12. Odprava spremembe in dopolnitve pravnega akta z odločbo Ustavnega sodišča  

 

V tem primeru se pripravi novo neuradno prečiščeno besedilo, v katerem se v uvodu in v 

zaključnem delu navede odločba Ustavnega sodišča, s katero je bil osnovni pravni akt ali njegova 

sprememba odpravljena. NPB pridobi ustrezno zaporedno številko NPB, ki vključuje odločbo 

Ustavnega sodišča, besedilo NPB pa je enako predhodnemu NPB, ki sprememb ali dopolnitev, 

uveljavljenih z odpravljeno novelo, ne vsebuje. [glej primer 1] 

 

Primer 

Uvod 



 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v 
zdraviliškem kraju Radenci obsega: 

- Odlok o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradne objave občin 

Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 28/79), 

- Odlok o dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci 

(Uradni list RS, št. 45/96 z dne 19. 8. 1996),  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v 

zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/20 z dne 29. 5. 2020), 

- Sklep o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in 

naselij v Zdraviliškem kraju Radenci, št. 031-0001/2020-16, z dne 28. 5. 2020 (Uradno 

glasilo slovenskih občin 41/20 z dne 30. 7. 2020),  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v 

zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2020 z dne 31. 12. 

2020),  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v 

zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 z dne 19. 2. 2021), 

- Odločbo o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov 

in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradni list RS, št. 88/21 z dne 20. 5. 2021). 

 

Zaključni del 

 

Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, 

trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradni list RS, št. 88/21) določa:  

»1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij 
v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) se odpravi. 

2. Do drugačne ureditve se za poimenovanje sporne ulice uporablja Odlok o 
imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradne objave občin Gornja 
Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 28/79, Uradni list RS, št. 45/96, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 28/20, 41/20, 9/21) brez spremembe, ki jo je povzročila uveljavitev 
predpisa iz prve točke izreka te odločbe.«.  

 

 

 

13. Oblikovna pravila in formati 

 

– Celotno besedilo se zapisuje v pisavi Arial, velikost 10; 

– krepko se označi samo člen in njegov morebitni naslov, ki je bodisi zapisan pod številko 

člena v oklepaju bodisi nad številko člena; 

– poglavij, oddelkov in drugih strukturnih enot, ki so večje od člena, ne dajemo v krepki tisk;  

– pravilo o krepkem tisku velja samo za normativni del predpisa in za seznam morebitnih 

prilog. Členi, ki so navedeni v zaključnem delu (prehodne in končne določbe), niso v 

krepkem tisku;  

– pri pripravi NPB ne uporabljamo avtomatičnega številčenja, saj se pri dodajanju novih 

členov, ki so označeni s črko (npr. 6.a člen), ali pri uporabi drugih nestandardnih 

elementov (npr. točka 1.a) številčenje poruši; 

– vsi strukturni deli predpisa so stilirani v skladu z vnaprej nastavljenimi slogi, določenimi 

za vsako enoto (npr. poglavje, člen, odstavek ipd.). Slogi so navedeni v tabeli iz Priloge 

1 k tem smernicam; 

– na koncu NPB ne navajamo niti organa, ki je predpis sprejel oziroma izdal niti podpisov; 

– datoteka NPB in datoteke morebitnih prilog se v register predložijo v dveh formatih, in 

sicer docx. in pdf.  



 

 
IV. Splošno priporočilo 

 

– Za lažjo pripravo NPB v skladu s temi smernicami se lokalnim skupnostim priporoča, da 

pri noveliranju svojih pravnih aktov v največji možni meri upoštevajo nomotehnična 

pravila1 noveliranja, ki veljajo za državne predpise; 

– zlasti se lokalnim skupnostim priporoča, da v primerih, ko zaradi preveč novel (ali ene 

same obsežne) besedilo veljavnega pravnega akta postane nepregledno in težavno za 

uporabo, sprejmejo nov pravni akt in veljavnega pravnega akta več ne novelirajo, saj se 

s tem prispeva k večji preglednosti pravnega reda in pravni varnosti, posledično pa tudi 

ni treba pripravljati neuradnega prečiščenega besedila, ki noveli sledi. Enako priporočilo 

velja v primeru, če bi se z načrtovano novelo spremenil koncept veljavnega pravnega 

akta ali če bi obseg načrtovane novele (tj. obseg noveliranega besedila, ne pa število 

členov novele) bližal noveliranju tretjine obsega veljavnega pravnega akta. 
  

 
1 Nomotehnične smernice. 3., spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Služba Vlade Republike 

Slovenije za zakonodajo (2018). Dostopno na naslovu: 
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVZ/f50d0f6d15/Nomotehnicne_smernice-2018.pdf.  

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVZ/f50d0f6d15/Nomotehnicne_smernice-2018.pdf


 

Priloga 1: Opis slogov 

 

Ime sloga  Lastnosti sloga 

Opozorilo 
Barva pisave: Siva, Presledek 

    Pred:  24 pt 

Naslov pravnega akta 

 

* v naslovu se med vrsto predpisa in 

drugim delom naslova uporabi mehki 

prelom vrstice (Shift + Enter) 

Primer 

UREDBA 
o informacijski varnosti v državni 

upravi 

 

Pisava: Krepko, Barva pisave: črna, Na sredini 

Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

NPB 

Pisava: Krepko, Barva pisave: črna, Na sredini 

Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

Slog: Temelji na Naslov pravnega akta 

Del 
Na sredini, Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

Poglavje 
Na sredini, Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

Oddelek 
Na sredini, Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

Pododdelek 
Na sredini, Presledek 

    Pred:  24 pt, Ne deli besed 

Odsek 

Na sredini 

    Razmik med vrsticami:  Vsaj 12 pt,  

Presledek 

    Pred:  24 pt 

Člen – normativni del 

 

* Kadar je naslov člena zapisan nad 

številko člena, ima isti slog kot člen 

* Kadar je naslov člena zapisan v 

oklepaju pod številko člena, ima isti 

slog kot člen, vendar se drugi del 

naslova v novo vrstico doda z mehkim 

prelomom (Shift + Enter) 

Primer: 

1. člen 
(vsebina) 

 

Pisava: Krepko, Na sredini,  

Presledek 

    Pred: 24 pt, Ne deli besed 

Člen – prehodne in končne določbe 

Pisava: Ni krepko, Na sredini,  

Presledek 

    Pred: 24 pt, Ne deli besed 



 

Odstavek  

Zamik: 

    Prva vrstica: 1,8 cm,  

Presledek 

    Pred:  12 pt 

Številčna točka  

Zamik: 

    Levo:  0 cm 

    Viseče:  0,75 cm, Dovoli viseče postavljanje ločil, 

Poravnava pisave: Samodejno 

    Tabulatorska mesta:  0,75 cm, Seznam tabulatorjev, 

Prilagodi prostor med latiničnim in azijskim besedilom, 

Prilagodi presledek med azijskim besedilom in 

številkami, Več ravni + Raven: 1 + Slog oštevilčevanja: 

1, 2, 3, … + Začni pri: 1 + Poravnava: Levo + Poravnano 

pri:  0 cm + Tabulator za:  0,75 cm + Zamik pri:  0,75 cm 

Črkovna točka za odstavkom Zamik: 

    Levo:  0 cm 

    Viseče:  0,75 cm, Obojestransko 

    Razmik med vrsticami:  Enojno, Obravnava 

osamljenih vrstic 

    Tabulatorska mesta:  0,75 cm, Poravnava: Levo + 

Poravnano pri:  0 cm + Tabulator za:  0,75 cm + Zamik 

pri:  0,75 cm 

Črkovna točka za številčno točko 

Zamik: 

    Levo:  0,75 cm 

    Viseče:  0,63 cm, Obojestransko 

    Razmik med vrsticami:  Enojno, Obravnava 

osamljenih vrstic 

    Tabulatorska mesta:  1,38 cm, Poravnava: Levo + 

Poravnano pri:  0,75 cm + Tabulator za:  1,38 cm + 

Zamik pri:  1,38 cm 

Alineja za odstavkom 

Zamik: 

    Levo:  0 cm 

    Viseče:  0,75 cm, Dovoli viseče postavljanje ločil, 

Poravnava pisave: Samodejno 

    Tabulatorska mesta:  0,75 cm, Seznam tabulatorjev, 

Prilagodi prostor med latiničnim in azijskim besedilom, 

Prilagodi presledek med azijskim besedilom in 

številkami, Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri:  

0 cm + Tabulator za:  0,75 cm + Zamik pri:  0,75 cm 

Alineja za številčno točko 

Zamik: 
    Levo:  0,75 cm 
    Viseče:  0,25 cm 
    Tabulatorska mesta:  1 cm, Levo + Ne pri  0,75 cm, 
Slog:  

    Temelji na: Alinea za odstavkom 

Alineja za črkovno točko 

Zamik: 
    Levo:  0,75 cm 
    Viseče:  0,25 cm 
    Tabulatorska mesta:  1 cm, Levo + Ne pri  0,75 cm, 
Slog:  

    Temelji na: Alinea za številčno točko 

Alineja za podtočko 
Zamik: 
    Levo:  1 cm 



 

    Viseče:  0,4 cm 

    Tabulatorska mesta:  1,4 cm, Levo + Ne pri  0,75 cm, 

Slog:  

    Temelji na: Alinea za odstavkom 

Prehodne in končne določbe – 

zaključni del  

Pisava: Krepko, Presledek 

    Pred:  20 pt 

    Po:  20 pt 

Priloga 

Razmik med vrsticami: Natančno 10 pt,  

Presledek 

    Pred: 20 pt, Po: 3 pt 

Slika, tabela, opombe in drugi 

nestandardni elementi 

Ročno urejanje vnosa, ki temelji na slogu Navaden  

 
  



 

 
Priloga 2: Predloga za pripravo NPB 

 

RPLS_predloga_odkle

njeno.dotx
 

 
Priloga 3: Vzorčni primeri NPB 


