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24. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
24. redna seja Državnega zbora RS je bila od 14. do 23. novembra 2016. Poslanke in poslanci so 
med drugim sprejeli Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS in s tem potrdili vpis 
pravice do pitne vode v Ustavo RS ter potrdili Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma. Sprejeli 
so tudi državni proračun za leti 2017 in 2018, Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018, novela Zakona o gozdovih, novelo Zakona o organiziranosti in delu 
v policiji, Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letih od 2016 do 2022 ter Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji za obdobje do leta 2030. Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju je bil umaknjen iz postopka. 
 
Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ70) 
 
V skladu z ustavnim zakonom bo v Ustavo RS vnesen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico 
do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in 
trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno 
blago. V Ustavi bo zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 
zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. 
 
Ustavni zakon sicer določa, da mora DZ v 18 mesecih z novimi ustavnimi določbami uskladiti še 
preostalo zakonodajo. DZ bo ustavni zakon predvidoma razglasil osmi dan po njegovem sprejemu. 
 
Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2018 (DP2018) 
 
Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju še niso usklajene, a Vlada pričakuje, da ji bo uspelo 
dogovor s sindikati doseči do začetka novega proračunskega leta. V nasprotnem primeru napoveduje 
enostranske ukrepe, saj mora masa za plače ostati v načrtovanem obsegu. 
 
Slovenija v obdobju od leta 2014 dalje spet beleži rast obsega bruto domačega proizvoda, ta pa se bo 
nadaljevala tudi v letih 2017 in 2018. V teh razmerah so proračunski prihodki v letu 2017 načrtovani v 
višini 8,8 milijarde evrov, kar je 421 milijonov evrov več od ocene letošnjih prihodkov. Precej zmernejša 
rast je predvidena na strani odhodkov, namreč za 351 milijonov evrov na 9,5 milijarde evrov v letu 2017. 
Proračunski primanjkljaj v letu 2017 naj bi znašal 681 milijonov evrov. V deležu bruto domačega 
proizvoda to pomeni 1,6 odstotka. 
 
V letu 2018 se bo v proračun steklo blizu 9,3 milijarde evrov, odhodki pa so načrtovani v višini nekaj 
manj kot 9,6 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi tako znašal 306 milijonov evrov oz. 0,7 
odstotka BDP v letu 2018. 
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Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) 
 
Z zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2017 in za proračun Republike Slovenije za leto 
2018 določa njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, poraba sredstev kohezijske politike, 
namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na 
ravni države, višina povprečnine, prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov 
proračuna države in proračunov občin, izračunavanje presežkov ter urejajo druga vprašanja, povezana 
z izvrševanjem proračuna. 
 
Povprečnina je za leto 2017 določena v višini 530 evrov na prebivalca, v letu 2018 pa 536 evrov. 
 
Sredstva za sofinanciranje investicij se zagotavljajo v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri 
čemer se v letu 2017 2 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 
% sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, v letu 2018 pa se 3 
% sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 2 % sredstev v obliki 
odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. 
 
Novela Zakona o gozdovih (ZG-H) 
 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer v letošnjem letu napad podlubnikov v slovenskih gozdovih enormno 
povečal. Z novelo zakona se bodo lahko pravočasno in učinkovito opravila sanitarna sečnja in 
preventivna varstvena dela v gozdovih ter zagotovilo ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v 
gozdovih. 
 
Vlada je v novelo zakona zapisala nujne ukrepe s področja varstva gozdov ter zmanjšala 
administrativne ovire, ki bi oteževale odvoz napadene hlodovine in ostalih gozdno-lesnih sortimentov iz 
gozda. To naj bi pripomoglo k hitrejšemu in učinkovitejšemu obvladovanju podlubnikov, preprečevanju 
njihovega širjenja ter hitrejši obnovi poškodovanih gozdov. 
 
Po novem bo prevoz lesa namesto prevoznic spremljala knjigovodska listina, ki jo tudi v okviru 
zakonitega poslovanja uporabljajo podjetja že sedaj. Lastniki gozdov pa bodo lahko za lastno potrebo 
do 10 kubičnih metrov lesa prevažali zgolj z odločbo Zavoda za gozdove. 
 
Novela opredeljuje tudi rastiščni koeficient, ki je eden izmed elementov za določitev višine katastrskega 
dohodka. S to dopolnitvijo zakona bodo zagotovili transparentnost pri določitvi rastiščnega koeficienta, 
hkrati pa lastnikom gozdov omogočili, da zahtevajo dodatno preveritev tega koeficienta za njihovo 
posest.Zavod za gozdove to pobudo prouči po metodi določitve koeficienta in če se pobuda izkaže za 
upravičeno, gozdni parceli določi nov rastiščni koeficient. V primeru spremembe nastale materialne 
stroške nosi zavod, v nasprotnem primeru pa lastnik gozdne parcele. 
 
V novelo zakona je vključena še določitev glob za tiste obiskovalce gozdov, ki pri nabiranju plodov, 
rastlin, mahov in gob presežejo dovoljene količine. Doslej je gozdarska inšpekcija izrekala globe le za 
presežene količine nabranih gob. 
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Novela obenem določa prosto gibanje obiskovalcev po gozdu, a na lastno odgovornost in v skladu s 
predpisi, ki urejajo ravnanje v gozdovi. 
 
Poslanci so z več dopolnili natančneje opredelili prost dostop v gozd ter dodali možnost, da se v 
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote lahko opredelijo tudi dejavnosti, ki bi zagotovile 
pogoje za vzpostavitev gozdno-lesnih verig. Natančneje so določili tudi način ugotavljanja rastiščnega 
koeficienta za posamezno gozdno parcelo ter opredelili možnosti in postopke za proučitev ali 
spremembo rastiščnega koeficienta, ki se opravi na pobudo lastnika. 
 
Novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C) 
 
Z novelo zakona se izpolnjujejo zaveze iz stavkovnega sporazuma s policijskima sindikatoma, hkrati pa 
izboljšuje nekatere pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki so se pokazale v praksi. 
 
Novela tako ureja določene posebnosti delovnopravnih razmerij. Vzpostavlja karierni sistem, ki bo 
omogočil izkoriščanje kadrovskih potencialov znotraj policije. Zaposleni v policiji bodo po predlogu še 
naprej del plačnega sistema javne uprave, ampak bo zanje sistem dopolnjen zaradi specifik njihovega 
poklica.  
 
Novela prinaša tudi novost, da bodo uslužbence policije, ki niso pripadniki posebne policijske enote, a 
opravljajo naloge skupaj z enoto, postavili v enak pravni položaj. Uvajajo tudi dopust za ohranjanje 
psihofizične pripravljenosti na specifičnih delovnih mestih. V ustrezen položaj se postavlja policiste, ki 
niso nezgodno zavarovani, saj se jim posebna odškodnina prizna, ko opravljajo operativno ali drugo 
nevarno delo. 
 
Pri višini dodatka za stalno pripravljenost se uvaja razlika, ali je policist v tem času doma ali na drugem 
kraju. Na 15 let pa zmanjšujejo obvezen obseg delovnih izkušenj za spregled izobrazbe pri 
napredovanju. 
 
Z zakonom se definira tudi položaj tajnih sodelavcev policije, ki so bili v zdajšnjem zakonu izvzeti. 
Novost je tudi ta, da bodo otroci umrlih policistov imeli pravico do štipendije oziroma šolnine. 
 
Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS) 
 
Pariški sporazum je bil sprejet 12. decembra lani na 21. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC) v francoski prestolnici. Po podatkih ZN se je pod sporazumom doslej 
nabralo 193 podpisov, ratifikacijske listine pa je predložilo 110 pogodbenic - 109 držav in EU. V imenu 
Slovenije je pariški sporazum 22. aprila v New Yorku podpisal premier Miro Cerar. Pariški sporazuma v 
boju proti podnebnim spremembam prvič v zgodovini združuje razvite države in države v razvoju. 
 
Sporazum med drugim določa dolgoročen cilj, da se dvig povprečne globalne temperature zadrži 
občutno pod dvema stopinjama Celzija glede na predindustrijsko raven in da se nadaljujejo 
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prizadevanja, da dvig globalne temperature ne preseže 1,5 stopinje Celzija. Sporazum bo nadomestil 
kjotski protokol iz leta 1997, ki je veljal v obdobju 2008-2012, ter t. i. amandma iz Dohe, ki se nanaša na 
obdobje 2013-2020. Uporabljati se bo začel po letu 2020. 
 
Pariški sporazum je začel veljati 4. novembra, 30 dni zatem, ko je bil izpolnjen pogoj, da svoje 
ratifikacijske listine predloži najmanj 55 pogodbenic, katerih ocenjeni skupni delež emisij pomeni 
najmanj 55 odstotkov vseh svetovnih izpustov toplogrednih plinov. 
 
Slovenija mora sicer po potrditvi v DZ še formalno zaključiti postopek ratifikacije ter listine predložiti ZN, 
šele takrat bo prišteta med pogodbenice sporazuma. Vseeno pa je ključno fazo v postopku država še 
uspela zaključiti v času globalne podnebne konference, ki letos poteka v maroškem Marakešu in ki naj 
bi začrtala pot k uresničitvi pariškega sporazuma. 
 
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 
do 2022 (ReNPVNDN16–22) 
 
Nacionalni program posebno pozornost namenja področju preventive, hkrati pa opredeljuje osnovna 
ogrožanja, ki se v zadnjih letih niso bistveno spremenila. Stalnice ogrožanja tako še vedno predstavljajo 
potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, močan veter ter neurja. Priča smo tudi večjemu številu 
množičnih nesreč v prometu. 
 
Temeljni cilji na področju omenjenega sistema v prihodnjem obdobju so izboljšanje preventive, razvoj 
sistemov za pravočasno napovedovanje, odkrivanje in opozarjanje na nevarnosti ter celovita ureditev 
področja ukrepanja ob železniških nesrečah. Načrtujejo tudi večje vključevanje zmogljivosti Slovenske 
vojske in več vaj za posamezne vrste nesreč. 
 
Občine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami letno namenjajo okoli 48 milijonov evrov, država 
pa nekaj več kot 30 milijonov letno. Sredstva naj se v prihodnjih letih ne bi zmanjševala. 
 
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 
2030 (ReNPRP30) 
 
Resolucije vsebuje nabor največjih izzivov na področju prometa, pa tudi opredelitev in financiranje 
njihovih rešitev. Program predstavlja operacionalizacijo lani sprejete strategije razvoja prometa. Glavni 
cilj programa je zagotoviti stabilno financiranje na področju prometa. 
 
V strategiji razvoja prometa so našteti ključni problemi in izzivi, ki jih je treba v Sloveniji urediti na vseh 
področjih prometnega sistema, torej cest, železnic, pomorstva, letalstva in trajnostne mobilnosti. Z 
nacionalnim programom pa se za posamezna področja identificira tudi reševanje problemov, zato je 
vlada v njem opredelila tudi finančna sredstva, roke in nosilce posameznih projektov, potrebne za 
njihovo izvedbo. Država s tem po njegovem mnenju vstopa v novo obdobje vlaganj v prometno 
infrastrukturo, s katerim želijo začeti nov razvojni cikel. 
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Nacionalni program naslavlja celotno obdobje, vendar podrobno obravnava predvsem prvih šest let. 
Predvideva vlaganja v infrastrukturo v višini med 600 in 700 milijonov evrov letno s strani državnih virov 
ter še dodatnih 300 milijonov evrov letno s strani zasebnih investitorjev in občin. Skupaj je v obdobju 
2016-2022 za realizacijo aktivnosti iz nacionalnega programa predvidenih za devet milijard evrov 
naložb, do leta 2030 pa nato še dodatnih 7,9 milijarde evrov. Od tega je vložek države predviden v višini 
10,2 milijarde evrov. 
 
Ključni projekti, ki bodo v tem obdobju realizirani, se dotikajo tako obnove državnega cestnega omrežja 
kot tudi odprave ozkih grl na železniškem omrežju.  
 
Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (ZUPPJS17) 
 
Umaknjen iz postopka. 
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