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10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
10. redna seja Državnega zbora RS je bila od 9. do 15. julija 2015. Poslanke in poslanci so med 
drugim potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 
s katerim je povprečnina za drugo polovico leta 2015 določena v višini 519 evrov, ter Zakon o 
fiskalnem pravilu. DZ je sprejel tudi novelo Zakona o vodah, novelo Zakona o varstvu okolja, 
novelo Zakona o dohodnini, novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, novelo Zakona o 
gospodarskih družbah, novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem potrjevanju 
računov in Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 
– 2025. Predlog novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 je bil v 
prvem branju potrjen kot primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
Sprejeti zakoni 
 
Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F) 
Novela zakona določa, da bo višina povprečnine za občine v drugi polovici leta 519 evrov.  

Dogovor med Vlado in občinami iz začetka letošnjega leta je povprečnino v prvi polovici leta zakoličil pri 
525 evrih, za drugo polovico pa pri 500,83 evrih, saj so se občine z Vlado dogovorile, da bo do konca 
junija sprejela nekatere ukrepe, ki bi stroške občin znižale za 22,8 milijona evrov. 

Ker pa Vladi te zaveze ni uspelo izpolniti, je morala v skladu z dogovorom sredstva občinam zagotoviti 
na drug način. Vlada je pripravila ukrepe, ki naj bi stroške občin znižali za dobrih devet milijonov evrov. 
Ob upoštevanju ocenjenih prihrankov pa je Vlada predlagala, da bi povprečnino za drugo polovico leta 
določili pri dobrih 514 evrih. 

Po mnenju združenj občin bodo prihranki bistveno manjši, zato so vztrajali pri ohranitvi povprečnine v 
višini 525 evrov in napovedali uporabo vseh pravnih sredstev v nasprotnem primeru. Določenim 
pomislekom glede ocenjene višine prihrankov je Vlada prisluhnila, zato je soglašala tudi z dvigom 
povprečnine, kot je bila na predlog poslancev koalicije v zakon vnesena na Odboru  DZ za finance - 
torej s 519 evri.  

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP-1) 
DZ je maja 2013 potrdil vnos fiskalnega pravila v Ustavo RS, ki bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih 
ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega javnega dolga. Slovenija se je k temu 
zavezala z evropsko medvladno pogodbo o fiskalnem paktu, podrobnosti pravila pa je bilo treba po 
vnosu v Ustavo opredeliti z izvedbenim zakonom. 
 
Fiskalno pravilo bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja 
dodatnega javnega dolga. Za primere izjemnih okoliščin in negativnih gospodarskih gibanj sicer 
dopušča možnost izjem in odstopanja od fiskalnega pravila v smeri varovanja socialnih transferjev, 
pokojnin in delovanja javnih ustanov. 
 
Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G)  
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Novela črta določila, po katerih so lahko proizvodni obrati, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, 
obratovali tudi brez dovoljenja, če so bili razlogi za to, da niso imeli dovoljenja, na strani ministrstva. Po 
novem bodo tako naprave, ki do uveljavitve zakona ne bodo imele dovoljenja, morale prenehati 
obratovati. 
 
Glavni namen sprememb je izpolnitev zahteve Sodišča EU, ki je ugotovilo, da Slovenija krši evropsko 
direktivo, ker do 30. oktobra 2007 ni zagotovila, da imajo vse naprave okoljevarstveno dovoljenje. 
Slovenija se s to novelo lahko izogne plačilu kazni, ki bi znašala 1,6 milijona v pavšalnem znesku in 
9000 evrov dnevno do izpolnitve obveznosti. 
 
Z novelo se tudi odpravljajo napako pri sklicevanju glede obveznosti predložitve izhodiščnega poročila o 
stanju onesnaženja tal in podzemne vode za upravljavce naprav, ki že imajo okoljevarstveno dovoljenje 
in morajo prvič predložiti izhodiščno poročilo. Po novem bodo morali upravljavci naprav izhodiščno 
poročilo predložiti le ob večji spremembi naprave in posodobitvi okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Novela Zakona o vodah (ZV-1E) 
Glavni namen sprememb je zagotoviti pravno podlago za reorganizacijo na področju upravljanja z 
vodami. Vlada je ministrstvu reorganizacijo naložila po lanskih večkratnih obsežnih poplavah. Novela 
zakona tako določa ustanovitev Direkcije RS za vode, ki bo organ v sestavi ministrstva in v kateri bodo 
združili upravljavske naloge na področju voda. Na direkcijo bodo prezaposlili uslužbence Inštituta za 
vode RS. 
 
Poleg tega novela podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje nadomestil za rabo vode in plačil za 
vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj še za leti 2014 in 2015. Država namreč še ni podelila 
koncesij vsem porabnikom vode in uredila plačil za vodno pravico. To prehodno obdobje torej izenačuje 
obveznosti tistih, ki so že do sedaj plačevali koncesnino oz. imeli podeljeno vodno pravico, in tistih, ki 
jim koncesija ni bila podeljena oz. za vodno pravico niso plačevali. 
 
Novela tudi zapolnjuje pravno praznino za aktivnosti ob poplavah, ko so interventna dela, ki jih 
opredeljuje Zakon o naravnih in drugih nesrečah, končana, stopnja ogroženosti zaradi poplav pa je še 
povečana. 
 
Novela poleg tega vsebuje del ukrepov vlade za znižanje stroškov za delovanje občin, in sicer glede 
obračunavanja nadomestil za stavbne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih. Novela bo dala 
podlago za določanje teh nadomestil in opredelitev izjeme pri plačevanju nadomestila za gradnjo 
občinske javne infrastrukture, kot so mostovi in druga prečenja vodotokov. 
 
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) 
Novela predvideva, da bodo s 1. januarjem 2016 ukinili obvezni prehod v sistem vodenja računovodstva 
za tiste kmetije, katerih povprečni skupni dohodek v dveh zaporednih letih vseh članov kmečkega 
gospodinjstva iz osnovne in kmetijske dejavnosti preseže 7500 evrov. Kmetje se bodo lahko tako 
prostovoljno odločili, kateri od načinov ugotavljanja davčne osnove je s stališča stroškovne in 
administrativne obremenitve zanje najugodnejši. 
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Novela predvideva tudi, da bodo pri neposrednih plačilih iz obdavčitve izvzeli t. i. zeleno komponento 
oz. dodatno podporo za nadomestilo stroškov zagotavljanja okoljskih javnih dobrin, za katere trg ne 
zagotavlja plačila. 
 
Novela na podlagi opozorila Evropske komisije o neskladnosti z evropsko zakonodajo vsebuje tudi 
določbe, ki se nanašajo na oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala, in sicer se v čas prijavljenega 
stalnega prebivališča pri državljanu katere od ostalih članic EU šteje tudi čas prijavljenega začasnega 
prebivališča v stanovanju ali stanovanjski hiši. 
 
Pri olajšavah pa se bo rezidentom držav članic EU, ki najmanj 90 odstotka aktivnega dohodka dosegajo 
v Sloveniji, omogočilo uveljavljati tudi posebno osebno olajšavo za dohodke od študentskega dela. 
 
Novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-G) 
Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša direktiva Evropske unije o osirotelih delih, ki ureja 
pogoje in uporabo osirotelih del. To je tistih varovanih del, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni 
mogoče najti. To bo omogočilo digitalizacijo in razširjanje takšnih del ter posledično prispevalo tudi k 
ohranjanju in razširjanju evropske in slovenske kulturne dediščine. 
 
V noveli je določeno, katera dela je mogoče šteti za osirotela, kako se izvede skrbno iskanje, da je treba 
voditi evidenco skrbnih iskanj in da lahko avtor osirotelega dela prekine status osirotelega dela ter 
zahteva pravično nadomestilo. 
 
S to novelo se uvajata tudi izjemi od avtorske pravice v korist invalidnih oseb ter javno dostopnih 
knjižnic, muzejev, arhivov in izobraževalnih ustanov. Način izračuna višine in način plačila bo določila 
vlada z uredbo na predlog ministrstva za kulturo. 
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)  
Zakon o davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem 2016 uvaja t. i. davčne blagajne pri poslovanju z 
gotovino. Sistem bo poskusno stekel 1. decembra, predvideno je dveletno prehodno obdobje, Vlada pa 
si obeta od 50 do 100 milijonov evrov izplena. 
 
Zavezanci za uporabo davčnih blagajn bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z 
gotovino in so dolžne voditi poslovne knjige in evidence. Davčne blagajne bodo nadgradile sedaj 
veljavni sistem t. i. virtualnih davčnih blagajn. Predvidenih ni nobenih izjem, račune bodo morali po 
elektronski poti potrjevati vsi, ki so po Zakonu o davku na dodano vrednost dolžni izdajati račune. Med 
temi ni npr. branjevcev na tržnicah, prav tako izdaje računov ni pri avtomatih za prehrano in pijačo. 
 
Potrjevanje računov ne bo obvezno za dobavitelje v dejavnostih z dobavami vode, elektrike, plina, pare, 
komunalnih storitev ali telekomunikacijskih storitev - gre za kontinuirano opravljanje dobave blaga in 
storitev naročniku. 
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V dveletnem prehodnem obdobju, v katerem se lahko zavezanec sam odloči, ali bo uporabljal 
elektronsko potrjevanje računov ali vezano knjigo računov, ki jo bo naknadno potrdil pri Finančni upravi, 
ne bo nujno potrebno dokazovanje nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave na določenem 
območju s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Po izteku prehodnega obdobja 
bodo morali zavezanci, kjer ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave, to dokazati s potrdilom 
Sgencije za komunikacijska omrežja in storitve. Potrdilo bo brezplačno in bo veljalo eno leto. 
 
Za plačila z gotovino bodo poleg plačila z bankovci in kovanci veljali tudi drugi načini plačila, ki niso 
neposredna nakazila na transakcijski račun, denimo s plačilno ali kreditno kartico. 
 
Davčne blagajne zavezancev bodo preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom 
Finančne uprave, ki bo potrdila in shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. 
S tem se bo omogočalo sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter prispevalo k omejitvi 
sive ekonomije. 
 
V primerih, ko povezava ne bo mogoča zaradi nepokritosti s signalom ali izpada sistema finančne 
uprave, bodo lahko račune izdali s pomočjo vezane knjige računov, račune pa nato v dveh delovnih 
dneh naknadno potrdili na upravi. 
 
Zakon predvideva kazni tako za zavezance kot za kupce. Tako bo lahko kupce, ki ne bodo vzeli in 
zadržali računa do odhoda iz poslovnega prostora, doletela globa v višini 40 evrov. 
 
Medtem so globe za zavezance višje: za pravne osebe se gibljejo od 2000 do 75.000 evrov in za 
samostojne podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 1500 do 25.000 evrov, 
medtem ko lahko odgovorne osebe pravnega subjekta, samostojnega podjetja ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost doleti kazen od 800 do 5000 evrov. 
 
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) 
Novela zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, in sicer bo moral lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo 
podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj, ne le za en 
mesec, kot velja sedaj. 
 
Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili 
globo Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave RS zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na 
črno. Ta prepoved bo veljala tri leta. 
 
Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno 
obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. 
Šestmesečni rok prepovedi ustanavljanja podjetij pa bo po novem določen za tiste, ki bodo z več kot 50 
odstotki udeleženi v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez 
likvidacije po insolvenčni zakonodaji. 
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Med izjeme pri omejitvah ustanavljanja novih družb poleg bank in zavarovalnic ter DUTB do dodali 
državo in upravljavce njenega premoženja, SDH, Kad in DSU. 
 
Veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države naj bi preprečili 
tako, da bo lahko po novem oseba v treh mesecih ustanovila le eno družbo oz. pridobila delež v družbi z 
omejeno odgovornostjo. 
 
Novela tudi izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, koncernsko pravo v 
smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe. Dodajajo se 
posamezni prekrški, na primer za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta. Višina 
globe bo po novem odvisna od velikosti družbe. 
 
Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K) 
Novela zakona onemogoča izvršbo na neto minimalno plačo ter prepoveduje bankam, da bi 
administrativne stroške za izvrševanje sklepov o izvršbi poplačale iz varovanih prejemkov. Novela se 
osredotoča na varovanje eksistenčnega položaja socialno ranljivih dolžnikov v postopku izvršbe in 
pomeni korak k zagotavljanju socialne države. 
 
Predlog namreč določa, da minimalni varovani znesek, ki v primeru izvršbe ostane dolžniku, ne sme biti 
nižji od neto minimalne plače. Tako je predlagano zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po 
izterjavi t. i. navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače. 
 
Ključne spremembe pa se nanašajo na omejitev stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru 
nerubljivih prejemkov. Denarna socialna pomoč je sicer izvzeta iz rubeža, vendar pa nekatere banke v 
tem primeru zaračunavajo manipulativne stroške in jih odtegnejo od denarne pomoči.  
 
Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 
(ReNPPTDZ) 
Cilj resolucije je izboljšanje prehranskih in gibalnih navad vseh skupin prebivalcev, s tem pa tudi 
njihovega zdravja. V porastu so debelost in nenalezljive kronične bolezni, ki preraščajo v pravo 
epidemijo. V Sloveniji ima sladkorno bolezen približno sedem odstotkov ljudi, brez učinkovitega 
ukrepanja pa se bo njihov število vsako leto povečalo za približno tri odstotke. Neposredni stroški 
zdravstvene oskrbe zgolj te bolezni so ocenjeni na najmanj 114,3 milijona evrov letno, kar je skoraj pet 
odstotkov vseh sredstev, ki jih ima na voljo zdravstvena blagajna. Prav tako se povečuje poraba zdravil 
za srčno-žilne bolezni. V primerjavi z letom 2010 se je povečala za 5,2 odstotka. Letni izdatki 
zdravstvene blagajne pa so tako znašali čez 80 milijonov evrov. 
 
Za obvladovanje teh bolezni je potreben celostni pristop države kot vseh ostalih deležnikov. V resoluciji 
so tako predlagani ukrepi, ki so v pristojnosti tudi ostalih ministrstev in organov. Ministrstvo si bo 
prizadevalo za dodatna finančna sredstva, saj je preventivno delovanje in prizadevanje za zdrav 
življenjski slog najboljša in najbolj učinkovita dolgoročna naložba, ki se bo povrnila. 
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Zakon v obravnavi 
 
Predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 
(ZRPPR1015-A) 
DZ je spremenjenemu Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji, s katerim se za dve leti podaljšuje 
veljavnost zakona, torej do konca leta 2017, prižgal zeleno luč. Ocenil je, da je zakonska rešitev, ki bo 
omogočila črpanje sredstev, ki jih je za pomoč Pomurju predvidel leta 2009 sprejeti zakon, primerna za 
nadaljnjo obravnavo. 
 
Vlada je ocenila, da je treba izvajanje zakona, ki se je začel uporabljati z januarjem 2010, podaljšati, da 
se omogoči črpanje sredstev. Zakon namreč eksplicitno določa, da mora biti 33 milijonov evrov vreden 
program pomoči regiji uresničen do konca letošnjega leta. Do konca 2014 je bilo izplačanih 19 milijonov 
evrov sredstev, letos je ta namen v proračunu zagotovljenih 4,4 milijona. Za leti 2016 in 2017 tako 
preostane za dodelitev in izplačila približno 9,6 milijona evrov. 
 
Razlog za zamik pri izplačilih v prvih letih izvajanja programa je predvsem v začetnih aktivnostih, ki so 
potrebovale določen zagonski čas, da so se začele odvijati z večjo intenzivnostjo. V zadnjih letih 
izvajanja programa pa se je Vlada soočala z omejenimi proračunskimi zmožnostmi, saj je lahko Vlada v 
letih proračunih oziroma z rebalansi državnega proračuna za izvajanje programa zagotavljala bistveno 
manjši del sredstev od prvotno zakonsko predvidenih 5,5 milijonov evrov letno. 
 
Največ sredstev je bilo namenjenih spodbujanju začetnih investicij podjetij in ustvarjanja delovnih mest, 
manj je bilo aktivnosti na spodbujanju razvoja človeških virov in socialnem podjetništvu. Spodbujanje 
razvoja človeških virov in socialnega podjetništva predstavljata pomembnejše, neizkoriščene priložnosti 
v tej regiji. V letih 2016 in 2017 bo tako možnost, da se realizirajo projekti, ki so bili že zastavljeni, a 
neizvedeni. 
 
Na nekaterih področjih v Pomurju je sicer zaznati postopno izboljševanje splošne gospodarske slike, a 
ne do te mere, da podaljšanje obdobja izvajanja zakona ne bi bilo opravičeno, saj je še vedno 
problematična visoka brezposelnost - ta je približno 19-odstotna. 
 


