PREDLAGATELJ PREDPISA (MINISTRSTVO)

Načrtovanje
Ocena stanja in obrazložitev potrebe po pripravi
predpisa

Določitev oznake EVA

Predpis v pripravi znotraj ministrstva (delovno gradivo)
Priprava besedila členov in
obrazložitev

Predhodna presoja posledic na
različna področja (okolje, finance,
gospodarstvo - MSP test itd.)

Interno usklajevanje znotraj
ministrstva in (potencialno) s
predstavniki ključne javnosti

Javna razprava
Objava predloga predpisa na e-demokraciji

Priprava poročila o sodelovanju z javnostmi

Predhodno medresorsko usklajevanje (osnutek predpisa)
Vsa ministrstva in vladne službe,
ki jih osnutek predpisa zadeva

Obvezno mnenje MF in SVZ

Nadaljevanje postopka
Posredovanje predloga predpisa v obravnavo vladi

Posredovanje sprejetega predpisa ministra
v objavo v Uradni list RS

VLADA

Posredovanje v vladni postopek (predlog predpisa)
Objava gradiva v
informacijskem sistemu
vlade

Pripombe k
objavljenemu gradivu ali
nasprotovanje obravnavi

Novo gradivo ali predlog
za obravnavo
neuskajenega gradiva

Določitev postopka
obravnave

Obravnava na delovnih telesih vlade
Poročilo delovnega telesa
- Odbor za državno ureditev in javne zadeve
- Odbor za gospodarstvo

Določitev postopka obravnave
glede na poročilo delovnega telesa

Obravnava na seji vlade
Sklepi vlade

Odložitev sklepanja

(sprejetje ali zavrnitev gradiva)

z zahtevo po dopolnitvi gradiva

Končni pregled predloga zakona ali podzakonskega predpisa vlade
SVZ

T. i. parafa s pripombami ali brez pripomb

Nadaljevanje postopka
Posredovanje predloga zakona v Državni zbor

Posredovanje izdanega podzakonskega predpisa
vlade v objavo v Uradni list RS

DRŽAVNI ZBOR

Posredovanje predloga zakona v Državni zbor
(redni zakonodajni postopek)
Predhodna obravnava
(na predlog predlagatelja zakona)

Redni zakonodajni postopek s
tremi obravnavami zakona
(opisan v nadaljevanju)

Skrajšani in nujni postopek
(le pod določenimi pogoji)

Prva obravnava
Namen: seznanitev s predlogom zakona

Izvedba: s posredovanjem predloga zakona
poslancem ali na posebno zahtevo 10 poslancev na
splošni razpravi na seji Državnega zbora

Druga obravnava
Namen: razprava o členih oziroma delih predloga
zakona ter spreminjanje, dopolnjevanje ali črtanje
besedila (amandmiranje)

Izvedba: na matičnem delovnem telesu in na seji
Državnega zbora

Tretja obravnava
Namen: razprava, končne uskladitve in glasovanje o
predlogu zakona v celotu

Izvedba: na seji Državnega zbora

Nadaljevanje postopka
Razglasitev predsednika republike in
objava v Uradnem listu RS

Odložilni veto Državnega sveta in ponovno
odločanje v Državnem zboru

