
20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
Ljubljana, 30. 9. 2020 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 21. 9. 
2020 do 29. 9. 2020. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili Rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), Odlok o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-B), Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A), Zakon o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije 
(ZJSRS-H) in Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2H). Potrdili pa so tudi, da je Predlog Zakona o spremembi 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D) primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 
Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020) 
Poslanke in poslanci so s 49 glasovi za in 31 proti sprejeli predlog Rebalansa 
proračuna za leto 2020. Z rebalansom se bodo odhodki v primerjavi z veljavnim 
proračunom povečali za tri milijarde evrov na 13,4 milijarde evrov, prihodki pa 
zmanjšali za skoraj 1,6 milijarde evrov na 9,2 milijarde evrov. Državna blagajna naj bi 
tako leto končala s 4,2 milijarde evrov primanjkljaja. 
 
Transferji posameznikom in gospodinjstvom so višji za 460 milijonov evrov, 922 
milijonov evrov več pa je namenjenih v obliki subvencij gospodarskim subjektom za 
ohranjanje delovnih mest. Kot poslanec upokojenske stranke je posebej izpostavil 
povečanje proračunskih sredstev za sofinanciranje pokojninske blagajne za 215 
milijonov evrov.  
 
Protikoronski ukrepi imajo predvsem finančne posledice in ob povečanju odhodkov ter 
zmanjšanju prihodkov bo proračun leto 2020 končal s primanjkljajem v višini 4,2 
milijarde evrov oz. 9,3 odstotka bruto domačega proizvoda.  
 
Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 
2022 (OdPSD20–22-B) 
Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 24 proti potrdili Odlok o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, s katerim se zaradi posledic 
epidemije covida-19 izdatki države po majskem dvigu za več kot dve milijardi evrov 
povečujejo še za dobro milijardo evrov.  
 
Povečanje porabe, do katerega prihaja zaradi financiranja ukrepov za blažitev posledic 
epidemije, bodo omogočile spremembe odloka, s katerim se običajno za tri leta naprej 
začrta najvišjo dovoljeno porabo tako državnega proračuna kot tudi preostalih javnih 
blagajn in javnih financ v celoti. 
 
Letos je DZ zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije covida-19, odlok 
spremenil že maja, ko je omogočil povečanje izdatkov tako države kot celote kot tudi 
državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske blagajne. 
 
Sprejeti zakoni 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) 



Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 33 proti potrdili novelo zakona o izvrševanju 
proračuna za leti 2020 in 2021. Z njo se zvišuje predvidena zadolžitev države v tem 
letu. 
 
Potrebni obseg zadolžitve države v letu 2020 se v primerjavi z veljavnim zakonom 
zvišuje z nekaj manj kot 1,6 milijarde evrov na skoraj 7,3 milijarde evrov. V to številko 
je zajeta tudi že izvedena zadolžitev države za namen financiranja omilitve posledic 
epidemije covida-19 v znesku nekaj manj kot 2,2 milijarde evrov, je povedal minister. 
Ker imajo javni zdravstveni zavodi zaradi epidemije bistveno večje stroške, se jim bo z 
uveljavitvijo novele zakona iz državnega proračuna zagotovilo sredstva za materialne 
stroške, kot so nakupi zaščitne opreme ali testov za ugotavljanje okuženosti. V opoziciji 
bi radi ta znesek še povečali, saj zdravstvena blagajna zaradi hkratnega padca 
prihodkov in povečanja odhodkov zaradi epidemije beležil ogromen primanjkljaj. 
 
Med določbami v zakonskem besedilu je tudi ureditev na področju prevzemanja in 
plačevanja obveznosti proračunskih uporabnikov, s katero naj bi se pospešilo črpanje 
evropskih sredstev. 
 
Vsako leto so ob sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna veliko pozornosti 
deležni členi, ki določajo višino povprečnine za občine. Tokrat ni tako, saj je bila 
povprečnina za leto 2020 spremenjena že z zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti 
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19 iz letošnjega marca. So pa 
finančne posledice upoštevane v rebalansu, o katerem so poslanci danes razpravljali 
ves dan, glasovanje pa je napovedano v sredo. 
 
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H) 
Poslanke in poslanci so s 76 glasovi za in 1 proti potrdili Zakon o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije. 
S tem so izenačili položaj otrok, ki dobivajo preživnino od enega od staršev, in tistih, ki 
prejemajo nadomestilo iz preživninskega sklada. Slednji bodo do nadomestila 
preživnine po novem upravičeni do 26. leta, in ne več le do 18. Novelo zakona o 
javnem jamstvenem in preživninskem skladu je podprlo 76 poslancev, proti je glasoval 
eden. 
 
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
2H) 
Poslanke in poslanci so s 72 glasovi za potrdili dopolnitve pokojninskega zakona, ki 
izenačujejo pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim 
je doba prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje že priznala kot pokojninska 
doba brez dokupa. Uporabljati se bodo začele z letom 2021. 
 
Pokojninska reforma iz leta 2012 je uvedla razlikovanje med pokojninsko dobo z 
dokupom in pokojninsko dobo brez dokupa. Tistim s pokojninsko dobo z dokupom je 
določila strožje upokojitvene pogoje kot tistim s pokojninsko dobo brez dokupa. 
 
Tako je dobo prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje ter dokupljena 
vojaška in študijska leta pred 31. decembrom 2012 uvrstila med pokojninsko dobo z 
dokupom. Pokojninska novela iz leta 2017 je nato določila, da se doba prostovoljne 
vključitve v zavarovanje pred 31. decembrom 2012 šteje kot pokojninska doba brez 



dokupa. Ta rešitev pa ni veljala za tiste, ki so pokojninsko dobo v istem obdobju 
dokupili. 
 
Zakonske dopolnitve pa tudi izenačujejo obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz 
kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov in ne glede na 
administrativno opredelitev, ali je bil nekdo zavarovan kot t. i. združeni ali kot drugi 
kmet. 
 
Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo 
Predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP-1D) 

Poslanke in poslanci so z 71 glasovi za in enim proti sklenili, da gre predlog 
spremembe zakona o starševskem varstvu v tretjo obravnavo. Opravili jo bodo na 
naslednji seji. S predlogom bi se staršem s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 
plačal prispevek za socialno varnost do polne delovne obveznosti od sorazmernega 
dela njihove povprečne mesečne bruto plače. 
 
Prispevek za socialno varnost do polne delovne obveznosti se jim torej ne bi več plačal 
od sorazmernega dela minimalne plače, določa predlog spremembe zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je v zakonodajni postopek vložil 
Državni svet RS. Predlagana sprememba bo preprečila, da bi se omenjenim staršem 
zaradi razlike v vplačanih prispevkih za socialno varnost znižala pokojninska osnova 
in s tem njihova višina pokojnine. 
 
 

* * * 
 
 


