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31. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
31. redna seja Državnega zbora RS je bila od 19. do 22. junija 2017. Poslanke in poslanci so po 
vetu Državnega sveta RS ponovno potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018, sprejet je bi tudi nov Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča. Kot primerne za nadaljnjo 
obravnavo pa je DZ potrdil Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Predlog 
gradbenega zakona ter predlog novele Zakona o socialnem varstvu. 
 
Sprejeta zakona 
 
Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) 
 
Povprečnina za občine za letos se bo povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. 
januarja naprej. Dvig povprečnine sledi obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica 
dogovora s sindikati javnega sektorja. Državni proračun bo dvig povprečnin stal 7,2 milijona evrov. 
 
Takšni višini smo nasprotovali v občinskih združenjih, kjer smo opozarjali, da takšna povprečnina ne 
pokriva dejanskih stroškov lokalnih skupnosti. Državni svet pa je na sprejeto novelo vložil veto. Državni 
svetniki so namreč opozarjali, da povprečnina v celoti ne pokriva večjih stroškov dela javnih 
uslužbencev. Poleg tega pa omenjeni dvig povprečnine ne upošteva raznolikosti občin in s tem njihovih 
različnih finančnih potreb. 
 
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) 
 
Temeljni cilj zakona je omogočiti lastnikom oz. etažnim lastnikom in pridobiteljem posameznih delov oz. 
stavb, zgrajenih pred letom 2003, da na čim lažji in ekonomičen način dosežejo uskladitev 
nepremičninskih evidenc s pravim dejanskim in pravilnim pravnim stanjem. 
 
Zakon temelji na enakih načelih kot njegov predhodnik. Med drugim pa širi možnost uvedbe postopka 
vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega zemljišča še na druge osebe, ki imajo interes. 
S tem se veča možnost pravne ureditve teh razmerij. 
 
Novost je sprememba meril v postopku ugotavljanja pripadajočega zemljišča, in sicer so ta popolnejša 
in hkrati bolj prožna. Sodiščem se daje več pristojnosti v postopku ugotavljanja lastninskopravnih 
razmerij. Zakon vsebuje še vzvode, ki bodo etažne lastnike spodbudili, da uredijo pravice in jih ustrezno 
vpišejo v zemljiško knjigo. 
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Zakoni v obravnavi 
 
Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 
 
Z novim zakonom bo opredelitev pogojev za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti in 
pridobivanje pooblastil urejeno v ločenem zakonu; trenutno je to urejeno v okviru Zakona o graditvi 
objektov. 
 
Novi zakon bo glede na predlog med drugim opredelil regulirane poklice pooblaščeni arhitekt, 
pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec ter pogoje za 
opravljanje dejavnosti in pridobivanje licenc. Podjetja bodo imela za prilagoditev predvidoma časa eno 
leto. 
 
V zakonu bo urejeno tudi delovanje zbornice za arhitekturo in inženirske zbornice, pri čemer pa ni 
predvidenih večjih sprememb glede na veljavno ureditev, razen podaljšanja mandata skupščine in 
organov zbornice ter nekaterih sprememb pri vodenju disciplinskih postopkov, je povedala ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen. 
 
Predlog gradbenega zakona (GZ) 
 
Glavni cilji zakona, ki bo nadomestil veljavni Zakon o graditvi objektov, so zmanjševanje investicijskega 
tveganja in večja pravna varnost, integracija postopkov, omogočanje usklajevanja varstvenih in 
razvojnih interesov, informatizacija postopkov, krepitev odgovornosti udeležencev pri graditvi, odprava 
administrativnih ovir in legalizacija neproblematičnih objektov. 
 
Predvideno je, da bodo lahko investitorji na upravnih enotah dobili nasvete in pomoč ter predvsem 
predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku 
zavezujoča. 
 
Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti na podlagi formalno manj obsežne dokumentacije. Pridobiti ga 
bo mogoče tudi v skrajšanem postopku, če bo investitor predložil vsa potrebna mnenja. Sedanja 
soglasja se bodo sicer prekvalificirala v mnenja in ne bodo več samostojni upravni akti. 
 
Zakon bo uvedel obveznost prijave začetka gradnje, pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o 
začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe. 
 
Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov (potrebna bo samo 
še prijava začetka gradnje) in za začasne objekte. 
 
Za gradnje, pri katerih je potrebno tudi okoljevarstveno soglasje, bosta po novem postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja integrirana in se bo tako vodil samo en postopek. 
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Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se zaključila z uporabnim dovoljenjem. To bo sicer 
pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z 
izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca, da objekt izpolnjuje vse predpisane zahteve in da je 
evidentiran. 
 
Predvidena je možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, ki so starejši od 
20 let, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, mlajše objekte pa bo mogoče v petih 
letih legalizirati po postopkih, ki so veljali v času gradnje. 
 
Predlog novele Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) 
 
Predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki določa reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD), 
gre v nadaljnji postopek. Predlog predvideva 16 območnih centrov, zdajšnji centri pa bodo postali 
njihove enote. 
 
Posamezni območni center, v katerega se bo po predlogu spojilo več zdajšnjih CSD, bo na enem mestu 
vodil in upravljal delo za celotno območje. Znotraj centra bo delovala skupna splošna služba, ki bo 
zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. 
 
Znotraj območnega centra bo ustanovljena enota za odločanje o t. i. letnih pravicah, denimo o otroškem 
dodatku. Pri vsakem območnem centru bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri 
za otroke in mladostnike. 
 
Nova organizacijska struktura CSD bo po predlogu začela delovati 1. oktobra 2018. 
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