
39. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 28. 3. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. 

marca 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Zakon o nevladnih organizacijah, 

Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter Resolucijo o 

nacionalnem programu duševnega zdravja. Poslanke in poslanci so zavrnili 

Predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (ZIIPKEPS), v nadaljnjo 

obravnavo pa Za nadaljnjo obravnavo pa gresta Predlog zakona o dopolnitvah 

Zakona o gasilstvu (ZGas-C) in Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za 

nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1). 

 
 
Sprejeti zakoni in resoluciji 
  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) 

Državni zbor RS je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti sprejel novelo zakona o igrah na 
srečo, ki jo je v parlamentarni postopek vložil poslanec SMC Branko Zorman. Predlog 
prinaša sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. 
Predlagatelj zakona je poudaril, da je novela zakona o igrah na srečo namenjena 
"predvsem slovenskemu športu, slovenskim invalidom, slovenskim humanitarcem, ne 
nazadnje bo od tega imel kar nekaj slovenski proračun". Namenjena je tudi zaščiti 
slovenskih igralcev, ki sedaj stavijo pri tujih prirediteljih in tako ne uživajo zaščite, ki jo 
z nadzorom zagotavljajo slovenski organi. Z vstopom tujih ponudnikov bi namreč tudi 
ti plačevali koncesijske dajatve. 
 
Vlada je predlogu zakona nasprotovala. Državni sekretar na ministrstvu za finance 
Gorazd Renčelj je pojasnil, da Slovenija namreč potrebuje celovite nove rešitve, tudi 
zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo. 
 
O noveli zakona o igrah na srečo je na svoji redni seji razpravljal tudi Državni svet RS 
in z 18 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o igrah na 
srečo. Veto je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem, 
ki menijo, da spremenjena ureditev na področju športnih stav ne bo prinesla 
napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju iger na 
srečo. Navedli so še, da sprejeti zakon predstavlja preveliko tveganje, da bi se porušil 
sistem dolgoročnega in stabilnega financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih 
organizacij.  
 
Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) 

Državni zbor RS je z 58 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona o nevladnih 
organizacijah, s katerim bo okrepljeno področje nevladnega sektorja. Še prej pa so 
poslanci sprejeli dopolnila koalicije, ki se nanašajo na uvedbo sklada za razvoj 
nevladnih organizacij in sofinanciranje dveh veteranskih zamejskih organizacij. 
 
Zakon opredeljuje merila, kdaj se določena organizacija sploh šteje za nevladno 
organizacijo, v pravni red pa bo vnesel enotno pravno definicijo tega pojma. Po tej 



definiciji je nevladna organizacija pravna oseba zasebnega prava s sedežem v 
Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe 
zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. 
Nevladna organizacija ne sme biti organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga 
verska skupnost, sindikat ali zbornica. Prav tako to ne more biti organizacija, ki jo je 
ustanovila politična stranka. 
 
Poleg tega bo zakon celostno uredil pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravno-organizacijsko obliko. Med 
pomembnimi cilji je tudi vzpostavitev enotne evidence nevladnih organizacij v javnem 
interesu. Po predlogu bo enotno evidenco vzpostavila in vodila organizacija, pristojna 
za javnopravne evidence in storitve, na podlagi podatkov ministrstev, ki lahko podelijo 
status. 
 
Z zakonom se uvaja sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki se bo polnil z 
nerazdeljenimi sredstvi državljanov iz 0,5 odstotka dohodnine, kar znaša nekje med 
štiri in pet milijonov evrov. Prav tako pa se rešuje tudi problematika sofinanciranja dveh 
veteranskih zamejskih organizacij: Zveze koroških partizanov in prijateljev 
protifašističnega odpora v Celovcu ter Zveze vojnih invalidov narodno osvobodilne 
vojske iz Trsta. Obe sta namreč v Sloveniji definirani kot društvi, ki delujeta v javnem 
interesu, zaradi česar sta tudi upravičeni do financiranja. 
 
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 
DZ je soglasno sprejel resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu  
Državni sekretar na ministrstvu za delo Peter Pogačar je v predstavitvi resolucije 
povedal, da je program razdeljen na pet sklopov strateških ciljev. Ti so usmerjeni v 
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, v spodbujanje kulture preventive v delovnem 
okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev, v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, 
ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, ter v spodbujanje socialnega dialoga na 
tem področju. 
 
Resolucija predvideva konkretne nosilce posameznih ukrepov in finančne okvirje. 
Predvideni so triletni akcijski načrti, po koncu katerih je predvideno vrednotenje. 
 
Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja  
DZ je soglasno sprejel resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, ki po 
besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Jožice Maučec Zakotnik 
predstavlja strateški dokument, ki bo pomembno vplival na organizirano skrb za 
duševno zdravje Slovenk in Slovencev, s tem pa celotne družbe. 
 
Resolucija besedah vključuje celostni pristop, od promocije in varovanja duševnega 
zdravja, do programov za destigmatizacijo duševnih motenj, zgodnjo diagnostiko, 
interdisciplinarno in medresorno obravnavo ter rehabilitacijo oseb s težavami v 
duševnem zdravju. 
 
 
Zavrnjen zakon 
 
Predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save (ZIIPKEPS)  



Državni zbor RS je zavrnili predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je vložil 
poslanec DeSUS Ivan Hršak.  
 
Po predlogu zakona o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi bi se koncesija podelila 
neposredno družbi Srednjesavske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti Holdinga 
Slovenske elektrarne, za dobo 50 let. Koncesionar bi vsako leto državi plačal 10 
odstotkov vrednosti proizvedene električne energije in vodno povračilo. 
 
Državni prostorski načrti za prve tri hidroelektrarne (Suhadol, Trbovlje in Renke) bi 
morali biti izdelani do leta 2021. Denar za gradnjo bi po predlogu zagotovila vodni in 
podnebni sklad; če v njih ne bi bilo dovolj sredstev, pa bi lahko vlada manjkajoča 
sredstva zagotovila tudi iz integralnega proračuna. 
 
Vlada je sicer ves čas trdila, da je tik pred podpisom koncesijske pogodbe za gradnjo 
hidroelektrarn na srednji Savi, zato zakon ni potreben. Odprta vprašanja glede 
sklepanja pogodbe naj bi obravnavala na seji minulo sredo, ko je dogajanje zasenčil 
odstop premierja Mira Cerarja. Iz sporočila po seji vlade ni bilo razvidno, ali je beseda 
o tem res tekla. 
 
 
Zakona v obravnavi 
 

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-C)  

Državni zbor RS je s 34 glasovi za in 28 proti sklenil, da je predlog dopolnitve zakona 
o gasilstvu, ki so ga pripravili v SDS, primeren za nadaljnjo obravnavo. Za takšen sklep 
so glasovali poslanci SDS, Nsi in DeSUS, proti pa SMC in Levice. Poslanci SD niso 
glasovali ali pa so se glasovanja vzdržali. 
 
Po predlogu bi delodajalcu, ki zaposli prostovoljnega gasilca, znižali zavarovalne 
premije in priznali dodatne davčne olajšave. Prav tako bi država zagotovila denar za 
zavarovanje operativnih gasilcev ter njihove preventivne zdravstvene preglede, 
prostovoljnim operativnim gasilcem pa pokrila dodatno zdravstveno zavarovanje in jim 
za vsak dan izvajanja gasilske službe plačala dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 
Vlada RS je ocenila, da je predlog nedodelan. Poleg tega je ministrstvo za obrambo 
pripravilo svoj predlog dopolnitve zakona, ki naj bi bil bolj celovit in usklajen z vsemi, 
ki jih zadeva, je povedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak. 
 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 

Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1) 

Državni zbor RS je danes z 48 glasovi za in 14 proti sklenil, da je zakon o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, ki ga je predložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Draganom Matićem (SMC), primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 
Država bi na podlagi uvedbe tega predloga zakona v skladu z javnofinančnimi 
zmožnostmi v državnih proračunih za obdobje 2020-2026 zagotovila dodatnih 122,6 
milijona evrov. S predlaganim zakonom bi zagotavljali enakomeren razvoj na področju 



kulture, dostopnost do kulturnih dobrin in nadaljnjo izvedbo tistih programov v kulturi, 
za katere je treba nujno zagotoviti sredstva. Sredstva bi bila med drugim namenjena 
sanaciji najbolj ogroženih in najpomembnejših enot kulturne dediščine, ureditvi 
osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture, 
gradnji infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju in odkupom predmetov 
kulturne dediščine in sodobne umetnosti. 
 

* * * 


