
38. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 21. 2. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. 
februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o 
spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona 
o socialnem podjetništvu, novelo Zakona o javnih financah, Zakon o 
evidentiranju dejanske rabe zemljišč, novelo Zakona o posebnih pravicah 
narodnih skupnosti, novelo Zakona o cestah, nov Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnostih, novelo Zakona o javnem 
naročanju, novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter 
Resolucijo o družinski politiki 2018–2028. 
DZ je zavrnil novelo Energetskega zakona, kot primerna za nadaljnjo obravnavo 
sta  bila potrjena predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
ter Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na 
območju Celjske kotline. 
 
Sprejeti zakoni in resolucija 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS-1)  
Novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
prinaša vsebinsko prenovo doslej veljavnega zakona in natančneje ureja centraliziran 
način ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. 
Pri tem določa upravljavske pristojnosti ministrstva. Prav tako zakon določa, da so 
javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi pred sklenitvijo pravnega 
posla ravnanja s premoženjem, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 evrov, 
dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo. 
 
Zakon za občine zakon določa, da mora župan pri ravnanju z občinskim premoženjem 
za posle, vredne več kot pol milijona evrov, predhodno dobiti soglasje občinskega 
sveta. 
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) 
Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel 
promocijsko takso, s čimer bodo STO in občine dobile dodatna sredstva, ter uvedel 
novosti glede prodaje turističnih paketov. 
 
Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na 
ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih 
storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja. Zakon med drugim 
uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO). Poleg turistične 
takse (zgornja meja pri 2,50 evra), ki jo bodo še naprej določale občine, bo namreč 
uvedena še promocijska taksa. Ta bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in 
bo neposreden prihodek STO. Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo 
promocijska taksa znašala 0,625 evra, tako da bo gost plačal obe taksi v skupni višini 
3,125 evra. Na ministrstvu pričakujejo, da bo STO s tem pridobil dodatnih 4,7 milijona 
evrov, občine pa dodatnih 6,9 milijona evrov letno. 
 
Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine 
med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. 



in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v 
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč. 
 
Občine bodo lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve 
plačila turistične takse za posamezne skupine. 
 
Zakon bo urejal tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje 
tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran. 
 
Zakon bo na novo določil pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 
turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev. Z izjemami glede pridobitve 
licenc naj bi olajšali organiziranje izletov in tudi turističnih paketov, ki jih pripravljajo 
šole in društva. 
 
Novela Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) 
Novela med drugim odpravlja delitev socialnih podjetij na tip A (ki izvajajo dejavnost, 
ki zagotavlja pozitivne družbene učinke) in tip B (ki zaposlujejo določen delež težje 
zaposljivih oseb), tako da bodo ta podjetja pozitivne družbene učinke zagotavljala ali 
iz naslova poslovne dejavnosti ali iz naslova zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Z 
odpravo tega razlikovanja tudi ne bo več letnega poročanja o številu in strukturi 
zaposlenih ter doseženih prihodkih iz naslova opravljanja dejavnosti. 
 
Z novelo se želi okrepiti tržno naravnanost teh podjetij, torej prodajo njihovih izdelkov 
ali storitev na trgu. Novela bo odpravila zahtevo, da mora socialno podjetje v roku 
enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa 
vsaj dve osebi.  
 
Novela bo tudi odpravila omejitev registracije statusa socialnega podjetja za invalidska 
podjetja in zaposlitvene centre. 
 
Z novelo želijo poudariti, da je socialno podjetništvo del širšega konteksta socialne 
ekonomije. Svet za socialno podjetništvo bo po novem svet za socialno ekonomijo, 
strategija razvoja socialnega podjetništva pa strategija razvoja socialne ekonomije. 
 
Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv) 
Zakon bo omogočil iste ukrepe spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje 
vlagatelje, medtem ko veljavna zakonodaja določa le ukrepe za spodbujanje tujih 
investicij, kar postavlja domače investitorje v neenakovreden položaj. 
 
Zakon bo določil oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega 
dodeljevanja. Med spodbudami so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in 
subvencionirane obrestne mere ter možnost, da bo lahko občina na podlagi 
neposredne pogodbe proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od 
tržnih. 
 
Zakon bo opredelil strateško investicijo, in sicer bo to v predelovalni in storitveni 
dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 
delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov 
evrov, ki bo ustvarila vsaj 200 delovnih mest. 



 
Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna skupina, ki bo med drugim 
koordinirala pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja in 
gradbenega dovoljenja. Zakon bo za takšne investicije omogočil tudi razlastitev, če bo 
izkazan javni interes in naj bi določena investicija prispevala k javni koristi zaradi 
pospeševanja gospodarske rasti, zaposlovanja in skladnega regionalnega razvoja. 
 
Novela Zakona o javnih financah (ZJF-H)  
Z novelo Zakona o javnih financah se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska 
direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. S prenosom sicer 
zamujamo že štiri leta, zaradi česar Evropska komisija toži Slovenijo, država pa mora 
v prihodnjih mesecih odgovoriti na tožbo. 
 
Novela uvaja državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. 
Štiriletni program razvojnih politik bo vlada sprejemala vsako leto do konca novembra, 
vseboval pa bo prednostne naloge vlade, ki izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. 
 
Državni program razvojnih politik naj bi postal ključni dokument, ki bo predstavljal 
osnovo za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. Srednjeročna fiskalna 
strategija pa bo vsebovala vrsto elementov, ki bodo služile kot podlaga za ugotovitev 
ustreznosti konsolidacije javnih financ. 
 
Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture (ZEDRZ) 
Ministrstvo je ob prvem množičnem vrednotenju nepremičnin ugotovilo velike težave 
pri zemljiščih, ki pripadajo javni železniški in javni cestni infrastrukturi, in sicer celo v 
taki meri, da v mnogih primerih iz podatkov v javnih nepremičninskih evidenc ni bilo 
mogoče ugotoviti, da določeno zemljišče pripada javni železniški ali javni cestni 
infrastrukturi. Vlada je zato v okviru projekta nove sistemske obdavčitve nepremičnin 
leta 2016 naložila ministrstvu, naj zagotovi metodologijo evidentiranja dejanske rabe 
javne cestne in javne železniške infrastrukture. 
 
Skladno z novim zakonom bodo morali biti podatki o javni železniški in javni cestni 
infrastrukturi evidentirani v evidenci in v zbirnem katastru gospodarske javne 
infrastrukture. Podatki iz obeh evidenc bodo morali biti lokacijsko in vsebinsko 
usklajeni. 
 
Zakon določa, da informacijske rešitve za vodenje evidence zagotavlja Direkcija RS 
za infrastrukturo, in sicer tako, da določi podatkovni model za vodenje evidence ter 
izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco. Ureja tudi varstvo pravic 
lastnikov zemljišč, ne nanaša pa se na urejanje premoženjsko pravnih razmerij v 
povezavi z zemljišči. 
 
Novela Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A) 
Novela zakona jasneje določa obvezo znanja obeh jezikov za poučevanje v dvojezični 
šoli ter zavezo države, da bo financirala programe na visokošolski ravni in podpirala 
izobraževanje učiteljev. 
 



Med obravnavo novele je največ polemik izzval člen, ki se nanaša na znanje 
slovenskega in madžarskega jezika kot učnega jezika. Novela zakona obstoječim 
področjem vzgoje in izobraževanja, na katerih imajo pripadniki italijanske in madžarske 
narodne skupnosti posebne pravice, dodaja višješolsko strokovno izobraževanje ter 
področje vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami. 
 
Prav tako novela določa, da morajo biti na dvojezičnem območju učni načrti, katalogi 
znanj in izpitni katalogi objavljeni dvojezično ter da se za učence in dijake dvojezičnih 
šol zagotovijo dvojezične naloge za vsa tekmovanja iz znanja. Poleg tega se omogoča 
pravica, da lahko starši otroka vpišejo v šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezično šolo, tudi če živijo zunaj narodnostno mešanega območja. 
 
Novela Zakona o cestah (ZCes-1C) 
Novela zakona med drugim ureja problematiko odstranjevanja poškodovanih in 
pokvarjenih tovornih vozil na hitrih cestah in avtocestah. Na novo zastavljeni sistem 
odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah po 
pojasnilih ministra za infrastrukturo ne posega v pravice uporabnikov, saj za 
uporabnike uvaja novosti zgolj v tem, da bo lahko odvoz tovornega vozila opravil tisti 
izvajalec, s katerim bo Dars po izvedenem javnem razpisu sklenil pogodbo. Pogodbeni 
izvajalec odvoza vozil bo lahko svojo storitev zaračunal v skladu s cenikom, v katerem 
bodo določene najvišje cene, ki jih bo mogoče zaračunati za posamezno storitev. 
 
Novela zakona uvaja še definicijo t.i. skupnega prometnega prostora, možnost 
vzpostavitve poskusne prometne ureditve na državni cesti, v slovenski pravni red se 
prenaša evropska direktiva v delu, ki se nanaša na vzpostavitev sistemov za 
prepoznavo vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo dovoljene 
mase. 
 
Z načelom celovite ureditve področja izrednih prevozov se iz zakona o voznikih 
prenašajo določbe, ki se nanašajo na usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov. 
Ob tem pa področje izvajanja usposabljanja spremljevalcev izrednih prevozov ostaja v 
pretežni meri enako sedanjemu. Da bi omogočili poenoteno vnašanje podatkov o 
kršitvah največjih dovoljenih mer in mas vozil v nacionalni elektronski register, se 
kazenske določbe v tej zvezi predpisujejo na način, ki je predpisan z evropsko 
regulativo, pri tem pa globe za kršitve v tej zvezi ostajajo pretežno v okviru zdaj 
predpisanih. S predlogom zakona se zvišujejo tudi globe za prekrške, povezane s 
postavitvijo oz. uporabo objektov za obveščanje in oglaševanje. 
 
Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) 
Novela zakona bolje ščititi delavce pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s 
strani izvajalca javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Po njem bo lahko naročnik 
razveljavil pogodbo o javnem naročilu, če bo ugotovil, da izvajalec huje krši delovno, 
okoljsko ali socialno zakonodajo. 
 
V zakonu se socialna klavzula nadomešča z uporabo razveznega pogoja. Prvi je 
izpolnjen v primeru seznanitve naročnika, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo 
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali 
njegovega podizvajalca, drugi pa, da je od te seznanitve in do poteka pogodbe še vsaj 
šest mesecev. 



 
V novelo zakona so dodali člen, ki ureja, da velja specialna ureditev za primere 
naročanja v delovno intenzivnih storitvah, ki so se izkazale za najbolj problematične. 
Tu se uvaja polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca v vseh 
primerih javnih naročil, ki so sklenjena za veljavnost najmanj enega leta. Gre za 82 
storitev s področja gradbeništva, strežbe, čiščenja, varovanja in cestnih prevozov. 
 
Novela zakona ureja tudi nadgradnjo e-dosjeja. 
 
Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) 
Novela zakona med drugim določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki 
dobroimetja in uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. 
 
Novela odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in 
družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in 
sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. Do pomoči ob rojstvu otroka 
v višini 280 evrov pa bodo upravičeni vsi otroci, rojeni po 1. januarju, ne glede na 
materialni položaj družine. S 1. januarjem 2019 pa novela uvaja izplačilo pomoči ob 
rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti denimo za otroško opremo, 
potrebščine za otroke in otroško hrano. 
 
Z novelo uvajajo nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, 
pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila 
ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta 
skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadar koli od rojstva otroka do 
najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek 
pa do končanega prvega razreda osnovne šole. 
Prav tako uvajajo 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok 
zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo 
družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 
15 let. 
 
Novela določa tudi starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega 
zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za otroka do štirih let. Poleg tega 
novela sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine, so na svoji spletni 
strani zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Razpravo o predlogu, ki ga je DZ danes obravnaval po skrajšanem postopku, je sicer 
zaznamoval predlog, da starši, katerih otroci ne obiskujejo osnovne šole iz 
neupravičenih razlogov, ne bi dobili otroškega dodatka. Pristojni odbor za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti je ta člen nazadnje črtal. 
 
Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« 
(ReDP18–28) 
Ključna cilja resolucije sta izboljšati kakovost družinskega življenja s poudarkom na 
visoki kakovosti življenja otrok ter ustvariti pogoje, ki bodo spodbudno vplivali na 
odločanje za družino. 
 
V resoluciji je opredeljeno širše področje družinske politike in usmeritev razvoja 
družinske politike. Tako družinska politika temelji na celostnem in vključujočem 



pristopu. To pomeni, da vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik 
in različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Spoštuje avtonomnost družine in individualnost 
njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice in postavlja v ospredje varstvo in 
kakovost življenja družin in otrok. 
 
Zavrnjen zakon 

 
Novela Energetskega zakona (EZ-1B) 
Vlada je želela z novelo zakona določiti pravne podlage za bolj jasne določitve 
obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpraviti nekatere nedoslednosti. 
Zakon bi se uskladil z dvema evropskima direktivama, prenesel upravljanje dela 110-
kilovoltnega omrežja na Eles in uvedel obveznost namestitve energetske izkaznice na 
dodatne stavbe. 
 
Največ prahu je v parlamentarni obravnavi dvigovalo uvajanje plačljive storitve 
primarne regulacije, ki je namenjena temu, da je v regulacijskem območju vsak 
trenutek zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo, tudi v primeru izpadov 
proizvodnih enot ali večjih porabnikov. Primarno regulacijo bi s sprejetjem predlaganih 
sprememb izvajale tiste elektrarne, ki bodo izbrane na javnih razpisih sistemskega 
operaterja. Prav to je najbolj zaskrbelo okoljevarstvenike, ki so menili, da gre za 
dodatno finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj. S tem so se strinjali tudi člani 
opozicije in nekateri poslanci koalicije. Te navedbe so predstavniki infrastrukturnega 
ministrstva in energetike sicer večkrat zavrnili. Na ta način bi Eles lahko te storitve tudi 
naročal, to, kdo jih bo izvajal, pa bi bilo odvisno od konkurence na trgu. 
 
Veliko prahu je v razpravi dvignilo dopolnilo, ki ga je matični odbor sprejel na predlog 
SMC, s katerim bi se znižale koncesnine, ki jih hidroelektrarne plačujejo občinam. 
Glede na dopolnilo javne dajatve in nadomestila za velike hidroelektrarne z več kot 
deset megavatov inštalirane moči ne bi smele preseči 14 odstotkov prihodkov iz 
prodaje električne energije. V poslanski skupini SMC so želeli, da bi novosti veljale le 
za naložbe v nove hidroelektrarne z močjo nad desetimi megavati, za katere bodo 
investitorji sklenili koncesijsko pogodbo po uveljavitvi tega zakona, a DZ takšnega 
dopolnila prav tako ni potrdil. 
 
Zakona v obravnavi 
 
Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) 
Predlog ustvarja pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za krepitev 
vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in 
javni interes, navajajo v vladi. 
 
Vladni predlog novele opredeljuje vrste in pravila postopkov pred Komisijo za 
preprečevanje korupcije (KPK), ki bo kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z 
rutinskimi zadevami. Novela razširja obveznost poročanja o lobističnih stikih, obenem 
pa spreminja ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora 
nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja 
premoženja. Prav tako natančno opredeljuje imenovanje članov KPK. 
 
Poslanska razprava je pokazala, da bo novela v drugem branju deležna številnih 
dopolnil. Kljub načelni podpori boju proti korupciji so skoraj vse poslanske skupine 



namreč izpostavljale tudi pomanjkljivosti predlaganih rešitev, med drugim na področju 
pristojnosti KPK, ureditve lobiranja in možnosti razrešitve senata komisije. 
 
Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na 
območju Celjske kotline (ZSPOKCK) 
Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju 
Celjske kotline je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev. Kot je v splošni 
obravnavi predloga v DZ pojasnila predlagateljica zakona, predlog zakona vzpostavlja 
soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, 
izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja. Podrobneje so opisani 
splošni in specifični ukrepi za sanacijo, poudarek je na onesnaženi zemlji na otroških 
igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok. 
 
Predlagani zakon je rezultat skoraj dveletnega dela, usklajevanj na terenu in bi po 
njenem mnenju lahko služil kot vzorčni primer reševanja takšnih okoljskih bremen po 
celotni Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga zdaj problematizira, bi ga lahko 
vzel za podlago za svoje ukrepanje, za katerega trdi, da je potrebno. 
 
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je pojasnila, da se vlada zaveda 
problematike sanacije degradiranega okolja, a je treba k reševanju te problematike na 
območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistematično 
z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki. Vlada nasprotuje sprejetju 
predlaganega zakona za posamični primer, saj tak pristop ruši veljavno sistemsko 
ureditev na področju sanacije degradiranega okolja. 
 
Ministrstvo je v osnutku prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki je že bil v javni 
obravnavi, vključilo tudi posebno poglavje o sanaciji v preteklosti onesnaženih območij. 
Nov zakon bo sistemsko podrobneje uredil ta vprašanja, zlasti odgovornost za 
onesnaženje, postopek določitve onesnaženega območja, prioritetni vrstni red 
sanacije in njeno izvedbo ter sistemske finančne vire. 
 

*** 


