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32. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Poslanke in poslanci so na 32. redni seji Državnega zbora RS, ki je bila od 10. 
do 14. julija 2017, med drugim sprejeli Zakon o ukrepih za odpravo posledic 
pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, Zakon o celostni 
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter novelo Zakona 
o elektronskih komunikacijah. DZ je odločil tudi, da sta predlog novele Zakona 
o glavnem mestu Republike Slovenije in Predlog zakona o urejanju prostora 
primerna za nadaljnjo obravnavo. 
 
Sprejeti zakoni 
 
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 
22. aprilom 2017 (ZUOPPKP) 
 
Interventni zakon o odpravi posledic aprilske pozebe v kmetijstvu ureja postopke 
ocene škode ter nujne ukrepe za odpravo posledic pozebe. Interventni zakon med 
drugim omogoča odstopanje od roka za vložitev zahteve za odpis ali zmanjšanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Daje tudi podlago za delni ali 
celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
 
Z njim bo mogoč dokup grozdja z drugih vinorodnih območij ter višji dokup sadja za 
kmetije, ki imajo kot dopolnilno dejavnost opredeljeno predelavo sadja. Finančna 
pomoč za najbolj prizadete kmetije se bo dvignila, zakon pa daje tudi pravno podlago 
za subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada za obratna sredstva vinogradniškim in sadjarskim kmetijam. 
 
Vlada bo tako prihodnje leto iz proračunske rezerve za izvedbo zakona zagotovila do 
sedem milijonov evrov, za izvedbo ugodnih kreditov pa ministrstvo za kmetijstvo že 
letos zagotavlja 180.000 evrov.  
 
Novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) 
 
Glavni cilj novele zakona o elektronskih komunikacijah je prenos evropske direktive o 
ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v slovenski pravni red. Slovenija pri tem že zamuja, saj bi morala določbe 
direktive vgraditi v svojo zakonodajo že do 1. januarja 2016. 
 
Rešitve, ki jih prinaša novela zakona, so namenjene pospeševanju gradnje javnih 
komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist končnih uporabnikov ter zmanjšanju 
stroškov gradnje in spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in sicer ne 
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le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa tudi druge gospodarske javne 
infrastrukture. 
 
Cenejšo izgradnjo naj bi prinesle med drugim tudi spremembe pri usklajevanju in 
preglednosti načrtovanih gradbenih del, kot tudi racionalizacija postopka izdaje 
dovoljenj. 
 
Ohranja se ureditev, po kateri mora infrastrukturni operater ali drug investitor v javna 
komunikacijska omrežja in investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture 
Agenciji za komunikacijska omrežja RS (Akos) sporočiti namero o načrtovani gradnji, 
pri čemer so predvidene izjeme za gradbena dela neznatnega pomena z vidika 
vrednosti, obsega ali trajanja, kjer ni možnosti za doseganje sinergijskih učinkov. 
Novost pa je možnost, da operater omrežja sam zaprosi infrastrukturnega operaterja 
za te informacije. 
 
Ohranja se obveznost vpisa v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov pri 
organu, pristojnem za geodetske zadeve. Da bi izvajalci storitev lahko ponudili svoje 
storitve na že obstoječi infrastrukturi in zaradi pregleda obstoječega stanja 
infrastrukture za potrebe javnega financiranja oziroma javno-zasebnega partnerstva, 
pa zakon prinaša razkritje podatkov o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne 
priključne točke. 
 
Zakon dodaja tudi obveznost infrastrukturnih operaterjev za vpisovanje podatkov v 
kataster gospodarske javne infrastrukture tudi za elektronska komunikacijska 
omrežja, ki niso javna. Sem med drugim sodi uporaba za lastne interne poslovne 
potrebe. Namen določbe je doseganje večjih sinergijskih učinkov pri investicijah v 
gradnjo širokopasovnih omrežij na podlagi boljšega pregleda nad obstoječo in 
razpoložljivo infrastrukturo. 
 
Skladno z evropsko direktivo je dodana možnost, da operater omrežja, kadar 
osnovne informacije o obstoječi fizični infrastrukturi niso na voljo v zbirnem katastru, 
zaprosi za te informacije katerega koli infrastrukturnega operaterja na zadevnem 
območju. 
 
Kot koristno za končne uporabnike pa novela zakona prinaša dopolnitev določb o 
naročniških pogodbah, s čimer se operaterjem nalaga, da zagotovijo možnosti za 
spremljanje in nadzor uporabe podatkovnih storitev. Uporabniki bodo pri tem lahko 
določili finančno oz. količinsko mejo, ki je brez posebne odobritve ne morejo preseči. 
Od operaterjev novela zakona zahteva, da nadgradijo svojo opremo za zaznavo klica 
v sili iz vozil. Gre za projekt EU, ki uveljavlja mehanizem, ki ob nesreči vozila 
avtomatsko obvesti klicni center 112 ter tako za reševanje prihrani veliko 
dragocenega časa. 
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S prepovedjo poslovnega sodelovanja direktorja Akosa in njegovih namestnikov na 
področjih, ki so v pristojnosti agencije, pa novela zakona prinaša tudi sistemsko 
izboljšanje transparentnosti in kakovosti delovanja agencije.  
 
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 
(ZOPOPP) 
 
Osnovni cilj zakona je sistemsko zagotoviti celostno obravnavo otrok s posebnimi 
potrebami in rizičnimi dejavniki in njihovih družin. Glavna pridobitev zakona je 
preoblikovanje zdajšnjih razvojnih ambulant v centre za zgodnjo obravnavo v okviru 
javno dostopne mreže. 
 
V centrih za zgodnjo obravnavo bodo otroka skupaj obravnavali strokovnjaki s 
področja zdravstva, sociale ter vzgoje in izobraževanja. Odvisno od potreb otroka in 
celotne družine bodo izdelali individualni načrt pomoči celotni družini, ne samo 
otroku. Družina pa se bo lahko v vsakem trenutku obrnila na koordinatorja družine. 
 
Koordinator bo skrbel za usklajeno izvajanje načrta o pomoči družini in bo povezoval 
center za zgodnjo obravnavo, vrtec, center za socialno delo in druge institucije, ki 
bodo obravnavale otroka oziroma družino. Koordinator bo družino tudi obveščal o 
različnih oblikah pomoči, ki so ji na razpolago, zlasti na področju socialnega varstva. 
 
V ta namen zakon predvideva okrepitev števila zdravstvenega osebja v razvojnih 
ambulantah s strokovnjaki, ki niso del zdravstva, to je s specialnim pedagogom in po 
potrebi z drugimi strokovnjaki. 
 
Zakon bodo najprej preizkusili s pilotnim projektom, uporabljati pa se bo začel z letom 
2019. 
 
V Sloveniji je od približno 400.000 otrok okoli 10 do 15 odstotkov z rizičnimi dejavniki 
v razvoju, med katerimi so tudi otroci s posebnimi potrebami. Nekateri strokovnjaki 
ocenjujejo, da se delež otrok z rizičnimi dejavniki viša in je nekje okoli 25 odstotkov. 
 
Zakona v obravnavi 
 
Predlog novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B) 
 
Predlagane spremembe posegajo v način določanja deleža dohodnine, ki bo za 

posamezno proračunsko leto pripadal Mestni občini Ljubljana (MOL) kot glavnemu 

mestu. Ta ne bo smel biti nižji od 0,60 odstotka in ne višji od 0,80 odstotka, četudi bi 
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izračun po določeni metodologiji pokazal drugače. Za leto 2018 so delež določili na 

najnižji meji, to je pri 0,60 odstotka. Sicer bi MOL pripadlo 0,37 odstotka. 

Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 
 
Zakon bo krovno urejal področje prostora in bo nadomestil sedanje zakone o 
prostorskem načrtovanju, o urejanju prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v 
prostor. 
 
Na področju prostorskega načrtovanja se tako predlaga uzakonitev mehanizmov za 
aktivno usklajevanje legitimnih, a pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru. Za 
primere, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči 
usklajene rešitve, bo mnenje podajala vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo 
posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom kot posvetovalnim 
organom okoljskega ministrstva. 
 
Predlog zakona prinaša institut lokacijske preveritve, prek katerega bo občina lahko 
prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, 
dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo 
dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora. 
 
Novosti so tudi v postopku načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev 
državnega pomena po principu "Vse na enem mestu in v enem postopku". Močan 
poudarek se daje tudi doslej odsotnemu, a ključnemu vidiku strateškega načrtovanja 
na regionalni ravni. Predlog zakona namreč kot novost prinaša pripravo regionalnega 
prostorskega plana, ki bo veljal na ravni razvojne regije. 
 
Glede občinskih prostorskih načrtov ni predvidenih bistvenih sprememb. Občinski 
prostorski načrt torej ostaja, a se bo razbremenil določenih vsebin - strateški del bo 
prešel v že omenjeni regionalni prostorski plan ali v občinski prostorski plan, ki bo 
obvezen le za mestne občine, izločila pa se bo tudi vsebina novo vpeljanega odloka 
o urejanju podobe naselij in krajine. 
 
Z uzakonitvijo odloka o urejanju podobe naselij in krajine predlog zakona namenja 
pozornost tudi urejanju t.i. negradbenih posegov v prostor. Omogoča se tudi boljše in 
zgodnejše sodelovanje javnosti in vzpostavlja možnost sodnega varstva glede 
sprejetih prostorskih izvedbenih aktov ter opredeljuje status nevladnih organizacij, ki 
na tem področju delajo v javnem interesu. 
 
Številne novosti prinaša tudi del zakona, namenjen ukrepom zemljiške politike. Za 
sedanji sistem urejanja prostora je namreč značilno, da se ga skoraj povsem enači s 
prostorskim načrtovanjem, torej vnaprejšnjim predpisovanjem rabe prostora, medtem 
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ko nadaljnje gospodarjenje s tako načrtovanim prostorom izostane, sploh pri najbolj 
ključnem segmentu, stavbnih zemljiščih. 
 
Zakon tudi posodablja obstoječe prostorske ukrepe, kot so razlastitev, začasni ukrepi 
za zavarovanje urejanja prostora in upravna komasacija. Glede predkupne pravice 
pa občini omogoča njeno uveljavljanje tudi na kmetijskih zemljiščih v območju za 
dolgoročni razvoj naselja. 
 
Vpeljuje se razvojne stopnje stavbnih zemljišč ter njihovo evidentiranje z namenom 
pregleda gospodarjenja z njimi, kar naj bi se odrazilo v ustrezni zalogi in ponudbi 
primerno komunalno opremljenih zemljišč po konkurenčnih cenah. 
 
Z akontacijo komunalnega prispevka se občinam omogoča hitrejšo delno povrnitev 
stroškov, ki jih imajo s komunalnim opremljanjem zemljišč, lastnike takšnih zemljišč 
pa spodbuja k čim prejšnjemu začetku gradnje. Predvidena je tudi taksa za 
neizkoriščena stavbna zemljišča, ki je nov finančni mehanizem zemljiške politike. 
 

*** 


