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33. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
33. seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. septembra 2017. Poslanke in poslanci so med 
drugim sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona o urejanju trga dela, novelo 
Zakona o vrtcih, novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, novelo Zakona o socialnem varstvu, 
novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakon o kolektivnih tožbah ter Deklaracijo o 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–
december 2018. DZ je tudi sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) 
primeren za drugo obravnavo. 
 
Sprejeti zakoni 
 
Novela Zakona o vrtcih (ZVrt-F) 
 
Novela zakona drugim uvaja brezplačne krajše programe za otroke, ki niso vključeni v vrtce, in 
preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja. 
 
Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) 
 
Novela opredeljuje način podeljevanja koncesij v zdravstvu, določa konkurenčno prepoved in na novo 
uvaja nosilca zdravstvene dejavnosti. Prav tako se opredeljuje področje nadzorov v zdravstvu in 
oglaševanje zdravstvenih storitev. 
 
V trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti je področje koncesij zelo ohlapno opredeljeno v 
štirih členih, sprejeta novela pa predvideva, da se koncesija podeli le na podlagi javnega razpisa, za 
obdobje 15 let, pri čemer se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za 
dopolnitev javne zdravstvene mreže. Po noveli koncesija ne bo predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo. 
 
Besedilo novele na novo opredeljuje tudi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora biti pri 
izvajalcu zaposlen sorazmerno glede na obseg dejavnosti. Po novem bodo lahko zaposleni v javnih 
zdravstvenih zavodih delo pri zasebnikih opravljali le pod zakonsko določenimi pogoji. Novela na novo 
opredeljuje tudi zasebne zdravstvene delavce in zasebno zdravstveno dejavnost ter to, katerih 
zdravstvenih dejavnosti zasebniki ne smejo opravljati. 
 
Besedilo zakona tudi prepoveduje oglaševanje zdravstvene dejavnosti, ki je zavajajoče, nedostojno in 
nedovoljeno glede na zakon o varstvu potrošnikov. Ureja pa tudi dolga leta nerešeno vprašanje 
medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo delo višjih sester. 
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Novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) 
 
Novelo Zakona o socialnem varstvu prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Reorganizacija 
predvideva združitev sedanjih centrov za socialno delo v 16 območnih centrov. Vseh 62 enot centrov za 
socialno delo pa bi še vedno ostalo glavni nosilec socialne politike v lokalnem okolju. Z zakonom 
centralizirajo administrativne in splošne službe, strokovno delo pa ostaja na obstoječih enotah. Poleg 
tega si predlagatelji obetajo, da bosta z reorganizacijo zagotovljena večja mobilnost strokovnega kadra 
in tudi lažja multidisciplinarna obravnava najtežjih primerov. 
 
Glavni cilji reorganizacije so poenotenje dela centrov za socialno delo, poenostavitev upravnih 
postopkov in s tem razbremenitev strokovnih delavcev ter približevanje centrov za socialno delo 
uporabnikom in uporabnicam. 
 
Novela uvaja tudi informativne odločbe o enoletnih pravicah, ki bodo po navedbah ministrice bistveno 
razbremenila centre za socialno delo tega administrativnega dela. 
 
Novela Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) 
 
Novela zakona o inšpekciji dela rešuje predvsem dva pomembna problema, in sicer vprašanje 
prekarnosti in pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač. 
 
Prekarnost je vse bolj razširjena ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. V zakonodaji imamo jasno 
zapisano, da mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, v kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja. 
Ker se to velikokrat ne zgodi, je zdaj v zakonu jasno opredeljeno, da lahko inšpektor odredi delodajalcu, 
da mora delavcu v roku treh dneh glede na ugotovljeno stanje ponuditi pogodbo. Predvidene so tudi 
sankcije, če tega ne stori. S tem ukrepom se zasleduje preprečevanje nelegalne uporabe atipičnih oblik 
dela. Delavec ima pravno varstvo v primeru neizročitve predloga pogodbe o zaposlitvi ali v primeru 
izročitve neustreznega predloga pogodbe o zaposlitvi. 
 
Druga pomembna določba se nanaša na pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač. Inšpektor bo 
imel možnost, da lahko z odločbo prepove opravljanje dela do odprave nepravilnosti, če dvakrat v 
obdobju enega leta pravnomočno ugotovi, da delodajalec ni izplačal plače v skladu z določbami o 
plačilnem dnevu. Pri tem novem ukrepu inšpektorja gre za prepoved opravljanja dela, kjer so te 
nepravilnosti ugotovljene, in ne pri celotnem poslovnem subjektu. 
 
Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) 
 
Novela zakona vključuje dva pomembna elementa. Prvi se nanaša na čim prejšnje aktiviranje ljudi. 
Delavec ima po novem že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na zavod za zaposlovanje, ob tem 
pa se takoj začnejo aktivnosti za iskanje nove zaposlitve. Obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev 
zaposlitve najkasneje v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga 
nesposobnosti je bil predlagan zato, ker je verjetnost nove zaposlitve najvišja v prvih mesecih po izgubi 
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dela. Na podlagi trenutno veljavnega zakona ima delavec v odpovednem roku zgolj možnost takšne 
prijave. 
 
Hkrati se zaostruje sankcija za nespoštovanje te obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve - 
namesto sedaj veljavnega skrajšanja pravice do denarnega nadomestila se bo za prve tri mesece 
upravičenosti zdaj odmerni odstotek znižal z 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje denarno 
nadomestilo. 
 
Drugi zelo pomemben element pa je, da bodo imele osebe z nizko stopnjo izobrazbe, tudi tiste s 
srednješolsko izobrazbo, a ne iz deficitarnih poklicev, možnost, da v primeru zaposlitve največ 12 
mesecev prejemajo še 20 odstotkov denarnega nadomestila. S spodbudo za zaposlovanje nižje in 
srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila želijo na ministrstvu doseči čim prejšnjo 
aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila, ki sicer možnost za 
zaposlitev imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo. 
 
Novela Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D) 
 
Novela določa, da morajo vozniki v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z 
dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za 
varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, 
se morajo razvrstiti čim bolj levo, po potrebi tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, po potrebi tudi 
čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas, je zapisano v noveli. Tega zakon do 
zdaj ni omogočal. 
 
Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT) 
 
Poslanci so z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje 
uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj. S tem bo v slovenski pravni red prvič vnešeno 
kolektivno upravljanje dajatvenih zahtevkov, kar bo po mnenju vlade okrepilo varstvo potrošnikov in 
odvračalo potencialne kršitelje. 
 
Zakon v slovenski pravni red prinaša možnost kolektivnega uveljavljanja denarnih in drugih 
kompenzacijskih zahtevkov v primeru nekaterih tipičnih množičnih oškodovanj, in sicer na področju 
pravic potrošnikov, pravic vlagateljev, finančnih storitev, varstva konkurence, varstva okolja in kršitev 
pravic delavcev. 
Kolektivna odškodninska tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je 
posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati 
posamičnega zahtevka. 
 
Zakon prinaša tudi možnost kolektivne poravnave kot posebnega instituta sporazumnega reševanja 
sporov v primerih množičnega oškodovanja, uveljavlja se zastopniško kolektivno tožbo, ki jo bodo lahko 
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vložile osebe zasebnega prava, katerih namen ni ustvarjanje dobička, kot dodatno obliko varstva pa se 
uvaja kolektivno opustitveno tožbo ter določa register kolektivnih tožb, stroške postopka in financiranje 
kolektivne tožbe. 
 
Poslanci so s sprejetjem koalicijskega dopolnila omogočili, da se bo zakon lahko uporabljal tudi za 
primere, ki so nastali pred trenutkom njegove uveljavitve, če zahtevki še niso zastarali. 
 
Z dopolnilom pa so tudi določili, da se s kolektivno tožbo ne morejo uveljavljati zahtevki iz naslova 
odškodninske odgovornosti države, lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil zaradi protipravnega 
ravnanja.  
 
Za tožbo bo moralo sicer vedno stati neko civilno združenje, lahko tudi že obstoječa organizacija. Ne bo 
pa potrebno, da se vsi oškodovani združijo, temveč le, da neka skupina zadevo pripelje pred sodišče, to 
pa potem odloči za vse oškodovance. 
 
Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v 
obdobju julij 2017–december 2018 
 
Dokument opredeljuje štiri prioritete Slovenije v EU. Med pomembnimi procesi do konca prihodnjega 
leta deklaracija izpostavlja razpravo o prihodnosti EU, pogajanja o brexitu in pripravo na pogajanja o 
prihodnjem večletnem finančnem okviru EU. 
 
Glede razprave o prihodnosti Evrope deklaracija poudarja, da Slovenija želi stabilno, povezano in 
enotno Evropsko unijo. Želi tvorno prispevati k njenemu nadaljnjemu razvoju in s tem ostati v njenem 
najbolj povezanem delu. Razprava o brexitu ne sme zasenčiti pomembne razprave 27 držav članic o 
skupni prihodnosti, ki se bo v državah članicah in institucijah EU intenzivno odvijala v naslednjih 
mesecih. Vse to bo vplivalo tudi na prihodnji proračun EU, v pogajanjih o katerem bo Slovenija 
zastopala svoje interese. 
 
Deklaracija opredeljuje štiri prednostne cilje za delovanje Slovenije v EU v naslednjem letu in pol: varno 
Evropo in Slovenijo, uspešno in trajnostno Evropo in Slovenijo, socialno Evropo in Slovenijo ter 
močnejšo Evropo v svetu. 
 
Deklaracija poudarja tudi zavzemanje Slovenije, da bi unija še dosledneje uveljavljala načela 
enakopravnosti vseh njenih članic, vladavine evropskega in mednarodnega prava ter pravočasnega in 
preglednega procesa odločanja. 
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Zakon v obravnavi 
 
Predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) 
 
DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki 
spreminja način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo obravnavo. Za tak sklep so 
glasovali predvsem poslanci koalicije, ki pa so tudi sami opozarjali, da bo treba besedilo izboljšati. V 
opoziciji menijo, da izgubljajo male občine. 
 
Kot je v petkovi prvi obravnavi novele v DZ, sklicani na zahtevo SDS, povedala državna sekretarka na 
Ministrstvu za javno upravo Tanja Bogataj, novela bolj natančno določa način določitve višine 
povprečnine, pri čemer upošteva javnofinančne razmere in demografsko sliko občin. Z novelo določajo 
neupravičene stroške, ki se ne upoštevajo pri izračunu povprečnine, odpravljajo inflacijo pri izračunu in 
bolj pregledno določajo sodelovanje združenj občin v samem postopku. 
 
Z novelo sistem sofinanciranja skupnih občinskih uprav spreminjajo tako, da se spodbuja ustanavljanje 
večjih grozdov, ki povežejo najmanj tri občine. 
 
V koaliciji so napovedali, da bodo novelo na tej stopnji obravnave v DZ sicer podprli, a hkrati 
napovedali, da bodo v nadaljnjem postopku potrebne izboljšave. 
 
V SD se po besedah Bojane Muršič strinjajo, da so potrebne spremembe pri načinu dodeljevanja 
sredstev občinam, predvsem v smislu, da bo sistem bolj dolgoročno vzdržen. Se pa bojijo, da 
predlagana novela tega ne zagotavlja. "Tokrat lahko podpremo sklep, da je predlog primeren za 
nadaljnjo obravnavo. A nujno je, da se pripravi takšen zakon, na podlagi katerega se bo na daljši rok 
vedelo, na kakšno višino sredstev lahko računajo občine," je dejala. Enako sta napovedala poslanca 
obeh manjšin. 
 
Jani Möderndorfer (SMC) je izrazil upanje, da bo razprava v DZ vlado spodbudila k razmisleku ter da se 
vlada zaveda, da bo na koncu potreben kompromis. "Se bodo pa tudi lokalne skupnosti morale 
zavedati, da obstaja razlika med pričakovanim in pa zmožnim," je dejal. 
 
Peter Vilfan (DeSUS) pa je menil, da bo moral zakon pri izračunu povprečnine bolj upoštevati 
demografske kazalce, predvsem ko gre za dve največji občini, kjer so denimo potrebe po domovih za 
starejše vse večje. 
 
V opoziciji so do predloga novele kritični. Po prepričanju Tomaža Lisca in SDS novela občinam prinaša 
manj sredstev, posebej za manjše, manj razvite občine. "Če boste pokazali analize in izračune, bodo ti 
pokazali, da gre ta zakon v prid verjetno dveh, treh največjih občin, vse ostale občine pa so tako kot 
določeni državljani drugorazredni," je dejal. 
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Tudi po prepričanju Zvonka Laha in NSi novela pomeni zniževanje prihodkov za večino občin. Novela 
po njegovem prepričanju izpušča veliko pomembnih meril za učinkovito in pravično financiranje občin, 
prav tako usmeritve računskega sodišča. 
 
Matej T. Vatovec (Levica) pa je vladi očital, da je predlog pripravila, še preden je sploh prebrala 
revizijsko poročilo računskega sodišča, ki je pri financiranju občin ugotovilo številne nejasnosti in 
nedorečenosti. Opozoril je tudi na pomanjkanje dialoga, kar pa je minister za javno upravo Boris 
Koprivnikar zavrnil. 

 
*** 


