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20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 21. junija 2016. Poslanke in poslanci so 
me drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017, novelo Zakona o skladnem regionalnem razvoju, novelo Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter novelo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. DZ je 
ocenil, da sta Predlog zakona o dimnikarskih storitvah in Predlog zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka primerna za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajno pot pa sta kot neprimerna 
za nadaljnjo obravnavo končala opozicijska predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in predlog novele Zakona o dohodnini. 
 
Sprejeti zakoni 
 
Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) 
 
Novela zakona o izvrševanju proračuna je potrebna, da bi se lahko že letos začela izvajati marca 
sprejeti Zakon o sistemu jamstva za vloge v bankah ter februarja sprejeti Zakon o gospodarjenju z 
gozdovi. 
 
S spremembami precej tehničnega zakona, s katerim se omogoča izvrševanje vsakokratnega 
proračuna, se zagotavlja tudi vir za financiranje letošnjih investicij v vodno infrastrukturo. Država bo 
letos iz elektrogospodarstva prejela višje dividende in odločila se je, da bo uporabila možnost izjeme za 
namensko prerazporeditev teh sredstev ter jih vložila v vodni sklad oz. za naložbe v izgradnjo 
hidroelektrarn na spodnji Savi. Gre za 40,7 milijona evrov. 
 
Tretje področje, na katero sega novela zakona, pa je financiranje občin. Podaljšuje se zakonsko 
določeni rok za vračilo neupravičeno porabljenih evropskih sredstev ter omogoča mehanizem 
dodatnega zadolževanja, če občina teh vračil ne bi zmogla v po novem 90-dnevnem roku. 
 
Z novelo zakona se omogoča tudi prerazporejanje pravic porabe med postavkami na politikah 
pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga ter plačila v EU. 
 
Novela Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B) 
 
V skladu z novelo med drugim v lastniški strukturi regionalnih razvojnih agencij ne bo več pogoj manj 
kot tretjinski ustanoviteljski delež ene občine v okviru javnega deleža. 
 
Med obmejna problemska območja pa se dodatno uvrščajo občine, ki imajo koeficient razvitosti po 
Zakonu o financiranju občin manjši od 0,9, če mejijo seveda na obmejna problemska območja. 
 
Na regionalno raven se bo preneslo tudi nove naloge s področja spodbujanja in razvoja podjetništva ter 
kulture inovativnosti, izvajanja regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in prostorskega 
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planiranja na regionalni ravni. O manjših prerazporeditvah med postavkami nacionalnega regionalno 
razvojnega sklada bo po novem odločal zgolj pristojni minister, ne več vlada. 
 
Novela opredeljuje tudi razmerje do pomurskega razvojnega zakona in finančne spodbude za avtohtone 
narodne skupnosti in romsko skupnost. Ob tem je DZ na pobudo poslancev narodnosti sprejel dopolnilo, 
da se v državnem proračunu vsako leto določijo nepovratne finančne spodbude za ustvarjanje 
gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejši razvoj območij, kjer živita. 
 
Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti bo sprejela vlada, in sicer 
prvega za obdobje 2017-2020. S tem se bo vsaj do neke mere zagotovil razvoj celotnega območja, kjer 
živita narodni skupnosti, ne le v gospodarskem smislu. 
 
Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)  
 
Novela ureja vprašanje socialno-varstvenih zavodov, ki do zdaj niso imeli pravne podlage za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Novela uvaja prepoved telesnega 
kaznovanja in nasilja nad otroki, prepoved vključevanja v vzgojo in izobraževanje osebam, zoper katere 
je bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Vzpostavlja tudi 
javno mrežo organizacij za izobraževanje odraslih in tudi formalno ukinja volontersko pripravništvo v 
vzgoji in izobraževanju. 
 
Novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E) 
 
Novela zakona vsakemu potrošniku daje pravico do osnovnega bančnega računa. Odprtje osnovnega 
plačilnega računa bodo morale nuditi vse banke v Sloveniji pod nediskriminatornimi pogoji. Omejitve so 
povezane le s sumom kršitev določb zakona, ki ureja preprečevanje in pranje denarja in financiranje 
terorizma. 
 
S tem se zakon o plačilnih storitvah in sistemih usklajuje z evropsko direktivo iz leta 2014. Ta določa, da 
mora imeti vsakdo, ki prebiva v EU, imeti pravico do odprtja osnovnega plačilnega računa. Stroški in 
pravila za upravljanje z računom morajo biti pregledni in primerljivi, prehod iz enega računa na drugega 
pa preprost. 
 
Osnovni plačilni račun mora strankam omogočati plačevanje, dvigovanje denarja in opravljanje plačil 
znotraj EU, ne pa nujno tudi prekoračitev. Banke morajo te račune ponujati v okviru rednega poslovanja, 
zanje pa zaračunavati stroške, ki so nižji od tistih za druge storitve, piše v direktivi. 
 
Poleg uvedbe osnovnega plačilnega računa pa novela zakona določa tudi pravila glede primerljivosti 
nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, kot tudi pravila glede zamenjave plačilnih računov, in sicer 
znotraj države članice ter tudi znotraj celotne EU. 
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Zakona v obravnavi 
 
Predlog zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS) 
  
Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s 
koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na Vladi ni bil sprejet. 
Zato je DZ konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, zdaj pa je 
Vlada pripravila nov predlog zakona. 
 
Ta bo uveljavil licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Koncesionarjev ne bo več, 
kar pomeni, da si bodo lahko lastniki malih kurilnih naprav sami izbrali dimnikarja. 
 
Dimnikarjem bodo licence podeljevale (in odvzemale) upravne enote. Licence ne bodo krajevno 
omejene in bodo veljale za celotno območje Slovenije, prav tako ne bodo časovno omejene. 
 
V opoziciji so do predloga izrazili vrsto pomislekov in večinoma napovedali, da ga ne bodo podprli. 
Poslanci koalicijskih strank so se s predlagano novo ureditvijo opravljanja dimnikarskih storitev 
načeloma strinjali, a tudi sami priznavali, da je potrebna izboljšav. Te bodo zdaj kot prvi poskusili v 
zakonsko besedilo vnesti člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnega delovnega 
telesa. 
 
Predlog zakona poleg svobodne izbire dimnikarja predvideva tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih 
naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi 
usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence. To naj bi omogočalo in olajšalo nadzor. 
 
Novi sistem naj bi zaživel leta 2017. 
 
Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) 
 
Po predlogu zakona se bo katastrski dohodek določal na podlagi ekonomskega računa za kmetijsko 
gospodarstvo in ne več na podlagi zapletenega sistema kalkulacij. Predlog po mnenju vlade pomeni 
pomembno fazo v razvoju ugotavljanja katastrskega dohodka kot pavšalne ocene potencialnega 
tržnega dohodka zemljišč za različno rabo. Namesto sistema kalkulacij, ki so nejasno določale, kako se 
določi katastrski dohodek za posamezne vrste rabe zemljišč, bi se ta določal na podlagi ekonomskega 
računa za kmetijsko gospodarstvo, za kar bi podatke zagotavljal Statistični urad RS. 
 
Po koalicijskih usklajevanjih in pogovorih z deležniki v kmetijstvu je vlada v predlog vnesla triletno 
prehodno obdobje za postopno prilagajanje na novi režim in na nove zneske katastrskega dohodka.  
 
Z novo metodo se bo v ugotavljanje katastrskega dohodka zajelo praktično vse kmetijske pridelke, po 
novem tudi posebne intenzivne kulture, za katere se je moral do zdaj dohodek ugotavljati na podlagi 
knjigovodenja. Zaradi sedanje podcenjenosti katastrskega dohodka se bo po novem skupni katastrski 
dohodek povečal z 41 na okoli 100 milijonov evrov. 
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Zavrnjena zakona 
 
Predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) 
 
Namen predloga novele je po pojasnilih predlagateljev uveljaviti pravičnejši in bolj življenjski način 
ureditve regresnih zahtevkov, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uveljavlja od 
delodajalcev. Predlagali so, da bi zavod lahko uveljavljal regresne zahtevke od delodajalcev le v 
primerih, ko bi škoda nastala zaradi velike malomarnosti delodajalca ali namerno. 
 
Odškodninski zahtevki namreč lahko po oceni predlagateljev ogrozijo poslovanje nekaterih 
delodajalcev, predvsem ekonomsko šibkejših, malih ter srednje velikih. Poleg tega delodajalci tveganja, 
povezanega z regresnimi zahtevki, ne morejo zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, ki takih 
zavarovalnih produktov ne ponujajo. Poudarjali so, da se s tem ne bi zmanjšale pravice delavcev in 
standardi varstva pri delu. ZZZS letno po njihovih podatkih zabeleži dober milijon evrov priliva na ta 
račun, a da se sredstva nato ne porabijo namensko. 
 
Vlada in koalicija pa sta predlogu nasprotovali, saj da se z njim spreminja temeljni princip 
odškodninskega prava, naj škodo povrne tisti, ki jo je povzročil. Predlog zakona pa omenjenemu načelu 
ne sledi, saj predlaga ureditev, da bi imel ZZZS pravico od delodajalca zahtevati povzročeno škodo le 
takrat, ko je delodajalec namenoma ali iz hude malomarnosti opustil izvajanje ukrepov za varnost ali 
zdravje pri delu, delavec pa je zbolel, se poškodoval ali umrl. 
 
Predlog prav tako omeji odgovornost delodajalca, ko predlaga omejitev višine povrnitve povzročene 
škode na 20-kratnik najnižje pokojninske osnove. Predlog zakona je zato po mnenju koalicije prav tako 
nasprotuje temeljnim načelom Zakona o varnosti in zdravju pri delu, in posega v temeljne obveznosti 
Zakona o delovnih razmerjih. 
 
Predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) 
 
Predlog novele je določal, da bi z letom 2018 začela veljati višja in enotna splošna dohodninske 
olajšava v višini 7000 evrov. S tem so želeli predlagatelji razbremeniti visoka davčna bremena 
zavezancev ter posledično izboljšati okolje za razvoj gospodarskih aktivnosti. 
 
V poslanskih skupinah so se strinjali, da sedanja stopničasta splošna olajšava prinaša velike 
nepravilnosti in nepravičnosti ter jo je zato treba spremeniti. A večina je menila, da ne na način, kot je 
predlagan, saj predlagatelji niso navedli rešitve, s čim bi nadomestili izpad proračunskih prihodkov, ki jih 
je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman ocenila na okoli 490 milijonov 
evrov. 
 

*** 


