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34. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
34. seja Državnega zbora RS je bila od 16. do 26. oktobra 2017. Poslanke in poslanci so med 
drugim sprejeli Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Predlog 
gradbenega zakona (GZ), Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G), 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (ZTNP-1A), Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski 
parlament, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu in Predlog 
zakona o dopolnitvi ZIPRS1718-b. Prav tako pa je Državni zbor RS sklenil, da je predlog Predlog 
zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v primeren za drugo obravnavo. 
 
Sprejeti zakoni 
 
Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 
Z zakonom o pooblaščenih arhitektih in inženirjih regulacijo te dejavnosti in poklicev iz sedanjega 
zakona o graditvi objektov izločajo v poseben zakon. Med drugim opredeljuje štiri regulirane poklice - 
pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski 
načrtovalec - ter določa pogoje za pridobivanje licenc in opravljanje dejavnosti. 
 
Predlog gradbenega zakona (GZ) 
Gradbeni zakon med drugim prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega bo 
potrebna manj obsežna dokumentacija, del postopka bo tudi pridobivanje mnenj (sedanjih soglasij), kar 
naj bi skrajšalo postopke. Predvidena je tudi možnost skrajšanega postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za 
začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim 
dovoljenjem, katerega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, 
mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca. 
 
Večjo varnost za investitorje naj bi prineslo obvezno svetovanje na upravnih enotah še pred vložitvijo 
zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in 
drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča. 
 
Zakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje, 
pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe, 
poleg tega naj bi bila zagotovljena večja aktivnost nadzornika gradnje. Za nadzor gradnje objektov, za 
katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije. 
 
Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj - za objekte, ki 
so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, pri čemer bo 
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moral lastnik med drugim plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Mlajše objekte, ki 
so bili zgrajeni do uveljavitve zakona, bo mogoče legalizirati po postopkih, ki so veljali v času gradnje. 
 
Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 
Predlog zakona o urejanju prostora bo nadomestil sedanje zakone o prostorskem načrtovanju, o 
urejanju prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v prostor ter bo po besedah resorne ministrice 
Irene Majcen ponudil celovit nabor mehanizmov za učinkovito urejanje prostora. 
 
Zakon med drugim prinaša mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, 
in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči 
usklajene rešitve, mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo 
posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom kot posvetovalnim organom okoljskega 
ministrstva. 
 
Med novostmi je enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s 
konceptom celovitega dovoljenja. Zakon uvaja tudi 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. 
 
Uvedel bo novo raven strateškega načrtovanja, in sicer regionalni prostorski plan, ki bo veljal na ravni 
razvojne regije. Občinski prostorski načrt ostaja, bo pa razbremenjen določenih vsebin - strateški del bo 
prešel v 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, ki bo urejal 
negradbene posege v prostor. Zakon poleg tega med drugim vpeljuje tudi razvojne stopnje stavbnih 
zemljišč in njihovo evidentiranje. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (ZUJIK-G) 
Državni zbor RS je sprejel predlog novele krovnega zakona v kulturi. Dragan Matić (SMC) kot 
prvopodpisani poslanec pod predlagano novelo je uvodoma izpostavil, da gre za enega redkih primerov, 
ko je na mizi sprememba predpisa s področja kulture, ki je v izrazito javnem interesu in se nanaša na 
umetnike, do katerih javni denar ne pride. Ker ni javnih naročil, nimajo možnosti za ustvarjalnost na 
projektih, je poudaril in pripomnil, da je bil umetniški delež v javnih investicijah v Sloveniji že prisoten. 
 
Ukrep predvideva, da bi investitorji v javne investicije namenili odstotek sredstev za umetnost, če bi bila 
ta vredna do deset milijonov, oziroma 1,25 odstotka, če bi šlo za investicijo nad deset milijonov evrov.  
 
Ker je bila večina občin do predloga odklonilna, je matični odbor z dopolnilom predvidel, da bi ukrep za 
lokalne skupnosti veljal zgolj kot priporočilo in ne kot obveza. Poslanska skupina Levica pa je naknadno 
vložila dopolnilo, s katerim bi predlog novele povrnila v prvotno stanje - da bi umetniški delež upoštevali 
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tudi pri investicijah, ki se izvajajo na občinski ravni. Z njim pa se je zavzela tudi za to, da bi ukrep razširili 
še na zasebne investicije, ki presegajo milijon evrov. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja  
Z novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja se povečuje učinkovitost javnega 
naročanja in zagotavlja skladnost z novim zakonom o javnem naročanju iz lanske pomladi. 
 
Vlada je spremembe zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja pripravila na podlagi 
novega zakona o javnem naročanju, ki je v veljavi od aprila lani, kot tudi ugotovljenih pomanjkljivostih 
veljavnega sistema na tem področju.  V skladu z veljavnim zakonom je pravno varstvo zagotovljeno v 
predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku, vendar večina postopkov pravnega varstva poteka 
pred naročniki v predrevizijskem postopku in državno revizijsko komisijo v revizijskem postopku. Tema 
dvema fazama je namenjen bistveni del rešitev sprejete novele zakona, njene rešitve pa se s ciljem 
večje učinkovitosti nanašajo tudi na sodni postopek. 
 
Ena bistvenih novosti zakona je informatizacija postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala 
eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in 
Državno revizijsko komisijo ter drugimi sodelujočimi v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem 
postopku. 
 
Predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek so postopki, ki potekajo sočasno s postopkom javnega 
naročanja in so neposredno povezani z njim. Zato je smiselno, da se elektronsko poslovanje uvede tudi 
v te postopke, kot se je sicer z dvema direktivama že uvedlo v novo javnonaročniško zakonodajo EU. 
 
S tem se bodo vse informacije in dokumenti lahko izmenjevali elektronsko, kar bi po oceni ministra za 
javno upravo Borisa Koprivnikarja skrajšalo trajanje postopka v povprečju za 15 dni, poleg tega pa tudi 
znižalo administrativna bremena in stroške vseh vpletenih subjektov. 
 
Med preostalimi rešitvami, ki jih prinaša novela, so še jasnejša in z instituti zakona o javnem naročanju 
skladna ureditev taks za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek ter zagotovitev primernejših in 
učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega 
naročila. 
 
Državna revizijska komisija bo poleg tega lahko sklicala ustno obravnavo. Ta je namenjena predvsem 
temu, da lahko vsi vpleteni, ne samo na podlagi pisnih dokumentov, ampak tudi na podlagi konkretnih 
osebnih razlag, bolje predstavijo svoja stališča, določevalci pa so tako bolje seznanjeni s primerom. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A) 
Državni zbor je potrdil novelo zakona o TNP, ki bo omogočila ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na 
območju športno-rekreacijskega centra Pokljuka. Dovoljena bo tudi gradnja vodnih zadrževalnikov v 
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drugih rekreacijskih središčih, kar bo med drugim omogočilo zasneževanje na smučišču Vogel. Podprla 
jo je večina poslanskih skupin. 
 
Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak je povedala, da bo novela 
zakona ob doseganju ciljev varstva narave in zavarovanja Triglavskega narodnega parka (TNP) 
zagotovila pravno podlago za legalizacijo in ekološko sanacijo obstoječega vodnega zbiralnika na 
območju športno-rekreacijskega centra Pokljuka na Rudnem polju ter za gradnjo vodnih zadrževalnikov 
v drugih rekreacijskih središčih. Vodni zbiralnik na Pokljuki je po zakonu, ki ureja graditev objektov, 
neskladna gradnja, saj je njegov obseg večji, kot je bilo načrtovano v projektni dokumentaciji, ki je bila 
podlaga za gradbeno dovoljenje. 
 
Novela bo tudi poenostavila postopek v primeru načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena v 
narodnem parku, po katerem lahko ob predhodnem soglasju države te prostorske ureditve načrtuje tudi 
lokalna skupnost. 
 
Sprememba zakona bo prinesla tudi možnost izjeme od varstvenih režimov za ožja zavarovana 
območja, ko bo potrebna sanacija ceste, ki je bila poškodovana zaradi naravne nesreče. 
 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament 
Državni zbor je soglasno sprejel dopolnitev zakona o volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski 
parlament, ki državljanom Slovenije, ki živijo v drugih članicah EU, omogoča, da kandidirajo v Evropski 
parlament. Zakon namreč določa organ, ki ugotavlja obstoj volilne pravice in podatke posreduje državi, 
v kateri kandidat kandidira. 
 
Dopolnitev zakona v slovenski pravni red vnaša direktivo EU, ki bi jo morala Slovenija v svojo 
zakonodajo prenesti že pred časom, zaradi česar EU zoper Slovenijo vodi neformalni postopek. EU 
namreč meni, da naša zakonodaja ne določa skrajnega roka (pet dni), v katerem mora pristojni organ 
drugi državi članici EU poslati informacije o obstoju volilne pravice slovenskega državljana, ki na 
volitvah v Evropski parlament kandidira v drugi državi članici. 
 
Po oceni Zvonka Laha (NSi) bi lahko prenos omenjene direktive v celoti pravilno izvedli že leta 2014, ko 
je DZ spreminjal osnovni zakon, vendar so takrat del njene vsebine spregledali. Po besedah Anite 
Koleša (SMC) je dopolnitev "tehnični popravek novele iz leta 2014, saj je Evropska komisija v zvezi s 
prenosom omenjene direktive ugotovila, da ni bil v celoti prenesen en njen del". V SDS pa bi po 
besedah Tomaža Lisca (SDS) od vlade pričakovali, da bi s predlogom v DZ prišla prej, "ne pa spet pred 
iztekom roka za poročanje".  
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu  
Državni zbor je s 44 glasovi za in 17 proti sprejel spremembo zakona o glavnem mestu RS, po katerem 
delež dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana, ne sme biti nižji od 0,6 odstotka in ne višji od 0,8 
odstotka. Po mnenju koalicije bo sprememba Ljubljani prinesla stabilnejše financiranje, opozicija pa 
meni, da Ljubljano privilegira. 
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Sprememba, ki jo je predlagala vlada, določa, da delež dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana, 
ne sme biti nižji od 0,6 odstotka in ne višji od 0,8 odstotka, četudi bi izračun po določeni metodologiji 
pokazal drugače. Za leto 2018 so delež določili na najnižji meji, to je pri 0,6 odstotka, sicer bi občini 
pripadlo 0,37 odstotka. 
 
V splošni razpravi v prvem branju predloga pred enim mesecem so podporo spremembi izrazili v 
koalicijskih SMC, SD in DeSUS, ne pa tudi opozicijskih SDS, NSi in Levici. 
 
Po mnenju Janija Möderndorferja (SMC) novela postavlja varovalke, ki bodo preprečile, da bi se 
vsakokratna oblast igrala s tem, koliko sredstev bo dobilo glavno mesto. V SDS in NSi so nasprotno 
opozarjali, da se Ljubljani namenja dodatna sredstva, ostale občine pa s predlaganimi spremembami 
zakona o financiranju občin ne bodo dobile nič in le izgubljajo. 
 
Predlog zakona o dopolnitvi ZIPRS1718-b 
DZ s sprejeto novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2017 in 2018 zagotavlja sredstva 
za finančno sanacijo javnih zdravstvenih zavodov. Kot določa septembra sprejeti interventni zakon, bo 
vlada bolnišnicam, ki poslujejo z izgubo, najpozneje do 29. decembra zagotovila 136,2 milijona evrov. 
 
Državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec je povedala, da bo Ministrstvo za finance 
bolnišnicam ta sredstva zagotovilo s tistih postavk, kjer načrtovana sredstva do konca leta ne bodo 
porabljena. Kot je povedala, so neporabljena ostala sredstva za poplačilo odškodnin v sodnih postopkih, 
za transferje v pokojninsko blagajno in za vplačila v skupni evropski proračun. Z novelo zakona se 
finančnemu ministrstvu daje enkratno pooblastilo za izvedbo natančno določenih prerazporeditev s teh 
postavk. 
 
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je že septembra povedala, da bo omenjenih 136 milijonov 
evrov zadoščalo za pokritje 80 odstotkov izgub bolnišnic. Ministrica za zdravje je ob sprejetju zakona 
povedala še, da da se v bolnišnicah dela izguba tudi v letu 2017. Med vzroki je navedla večje število 
dolgotrajnih bolniških odsotnosti, padec ravni cen storitev na tisto iz leta 2014 ter rast števila napotitev 
ter opravljenih pregledov in posegov v bolnišnicah. Manjši del odgovornosti pa bi lahko pripisali tudi 
neučinkovitemu vodenju javnih zavodov. 
 
Zakon v obravnavi 
 
Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v nadaljnji postopek  
Državni zbor je danes z 49 glasovi za in 16 glasovi proti sklenil, da je predlog novega zakona o 
množičnem vrednotenju nepremičnin primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci so sicer izrazili precej 
pomislekov, predvsem v povezavi z morebitnim davkom na nepremičnine. 
 
Novi zakon bo predvidoma prenovil sistem množičnega vrednotenja nepremičnin, na podlagi katerega 
geodetska uprava nepremičninam v državi pripiše posplošeno tržno vrednost. Spremembe so med 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

drugim potrebne, da bo mogoče te vrednosti uporabiti tudi v davčne namene - ustavno sodišče je 
namreč presodilo, da uporaba posplošene tržne vrednosti na podlagi veljavne zakonodaje ni primerna 
za odmero davkov - ter da se izboljša modele vrednotenja in posledično zagotovi bolj realno 
vrednotenje ter skupaj z nekaterimi drugimi zakonskimi spremembami tudi izboljša kakovost podatkov o 
nepremičninah. 
 
Na oblikovanje modelov vrednotenja bodo lahko po novem v javni razgrnitvi sodelovale občine in lastniki 
nepremičnin. Slednji bodo lahko tudi ugovarjali določeni posplošeni vrednosti njihove nepremičnine, in 
sicer prek uveljavljanja posebnih okoliščin, ki jih modeli ne bodo upoštevali. Uveljavljanje bo za 
okoliščine, ki bodo vnaprej opredeljene, poenostavljeno, lahko pa bodo lastniki predložili individualno 
cenitev. O upravičenosti bodo odločale posebne komisije. Lastniki bodo nato imeli tudi možnost pritožbe 
na odločbo o upoštevanju teh okoliščin. 
 
V novem sistemu po predlogu ne bo več vsakoletne indeksacije vrednosti in generalnega vrednotenja 
na štiri leta, ampak je predvideno preverjanje modelov na vsaki dve leti. Novo generalno vrednotenje je 
predvideno za prihodnje leto, nato bodo lastniki prejeli nova obvestila o pripisani vrednosti za njihovo 
nepremičnino. 
 
Razprava v prvi obravnavi predloga zakona se je v precejšnji meri usmerila v obdavčitev nepremičnin, 
saj bo rezultat zakona o množičnem vrednotenju tudi podlaga za morebitni davek na nepremičnine. 
Vlada je sicer napovedala, da davka v tem mandatu ne bo sprejemala. 
 
Več poslancev je menilo, da vrednotenje ne bi smelo kasneje prinesti dodatnih obremenitev, med 
drugim z vidika katastrskega dohodka in obdavčitve nepremičnin. Predlog zakona predvideva, da se bo 
stavbe vrednotilo na podlagi dejanske rabe, zemljišča pa po namenski rabi. Izjema pri zemljiščih bodo 
tista, na katerih je javna cesta in železnica ali so v naravi vodna zemljišča in se bodo vrednotila po 
dejanski rabi. 
 
Poslanci so opozorili na predvidene rešitve za gozdove, pri katerih naj se ne bi dovolj upoštevalo 
specifik terena na posameznih območjih, in na vrednotenje kmetijskih površin. Menili so, da bi bilo treba 
razlikovati med zemljišči, ki imajo status zazidljivih površin, a se dejansko kmetijsko obdelujejo, in 
gradbenimi parcelami, ki so komunalno opremljene. 
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