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23. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
23. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 25. oktobra 2016. Poslanke in poslanci 
so med drugim sprejeli novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakon o 
dimnikarskih storitvah. Poslanci so sklenili, da predlog novele Zakona o gozdovih in predlog 
novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih nista primerna za nadaljnjo obravnavo. 
Obravnava novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se vrača na matični 
parlamentarni odbor. 
 
Sprejeta zakona 
 
Novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F) 
 
Novela predvideva, da se bo nacionalni program za kulturo kot strateški dokument sprejemal za najmanj 
osem in ne več štiri leta, kar se zdi ministru Peršaku glede na dolžino investicijskih ciklov, ki je daljši od 
štirih let, skoraj nujno. 
 
Gmotni položaj samozaposlenih rešuje tako, da uvaja delovne štipendije, določa minimalno plačilo za 
opravljeno pogodbeno delo v programu ali projektu, ki je financiran iz javnih sredstev, ter jim podaljšuje 
pravico do plačila prispevkov za socialno varnost s treh na pet let. Določa tudi, da se bo posameznik 
lahko registriral za opravljanje več specializiranih poklicev. 
 
Med poglavitnimi novostmi, ki jih prinaša novela, je tudi možnost za predčasno upokojevanje baletnih 
plesalcev. 
 
Zakon 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, vlada pa je 
pripravila nov predlog. 
 
Ta uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev, izvajalcem pa bodo licence, če 
bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote. 
 
Ministrstvo tako z zakonom ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 v celoti prepuščeno trgu, 
izvajanje dimnikarskih storitev pa v celoti neregulirano. 
Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 
mesecev, v nasprotnem primeru se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni in bo to delo opravljal tisti, ki 
ga je doslej. 
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Med prednostmi je možnost izbire dimnikarske službe, pri tem pa bodo določene tudi najvišje cene 
storitev. Licence ne bodo krajevno omejene in bodo veljale za celotno območje države, tudi ne bodo 
časovno omejene. 
 
Zakon poleg svobodne izbire dimnikarja prinaša 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. 
 
Zakon v obravnavi 
 
Predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G) 
 
Obravnava novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero opozicijska poslanska 
skupina predlaga razširitev kroga upravičencev do brezplačnega šolskega kosila, se vrača na matični 
parlamentarni odbor. Državni zbor je zavrnil sklep odbora, da novela ni primerna za nadaljnjo 
obravnavo. Koalicija je sprva nasprotovala noveli, nato pa si je premislila.  
 
Poslanska skupina z novelo predlaga razširitev upravičenosti do brezplačnega šolskega kosila tudi na 
otroke družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda. Zdajšnja zakonodaja namreč določa, da 
subvencija v višini celotne cene kosila pripada le otrokom družin iz prvega dohodkovnega razreda, pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18 
odstotkov neto povprečne plače. Po podatkih Vlade bi strošek brezplačnih šolskih kosil za otroke družin 
iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda znašal na leto okoli 9,3 milijona evrov.  
 
Zavrnjena zakona 
 
Predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E) 
 
Opozicijska poslanska skupina je predlagala črtanje določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki 
določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za prejemnike denarne socialne pomoči 
in varstvenega dodatka, ter celotne obveznosti vračanja prejete socialne pomoči in dediščine 
prejemnika socialne pomoči. Prav tako so predlagali oprostitev plačila socialno varstvenih storitev in 
prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.  
 
18. oktobra se je končala javna razprava o vladni noveli zakona, ki se loteva enake problematike. Vlada 
v noveli predlaga črtanje instituta zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v 
lasti upravičenca do varstvenega dodatka oziroma denarne socialne pomoči, ki je do teh pravic 
upravičen, ker nima dovolj sredstev za preživljanje. Kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za 
preživljanje, se šteje oseba, ki ima v lasti stanovanje oziroma hišo, katere vrednost presega 120.000 
evrov. 
 
Če ima oseba v lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 evrov, pa je po predlogu vladne novele do 
teh pravic lahko upravičena le, če center za socialno delo po prostem preudarku presodi, da si 
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preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Po 
preteku 24 mesecev pa pod dodatnim pogojem zaznambe na nepremičnini. 
 
Predlog novele Zakona o gozdovih (ZG-G) 
Opozicijska poslanska skupina je predlagala ukinitev prevoznic za prevoz posekanega lesa in gozdnih 
sortimentov iz gozda. 
 
Njihova ukinitev pa je predvidena tudi v predlogu novele Zakona o gozdovih, ki ga je 19. oktobra 
sprejela Vlada. Ta prinaša še druge rešitve za učinkovitejšo sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi 
podlubnikov in drugih škodljivcev, ali bolezni gozdnega drevja, zato so se poslanci v večini strinjali, da je 
vladni predlog novele Zakona o gozdovih, ki je tudi že v parlamentarni proceduri, primernejši. 
 


