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24. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA  

Ljubljana, 16. 7. 2021  - v Državnem zboru je od 5. 7. 2021 do 15. 7. 2021 je potekala 24. 

redna seja. Na seji so poslanke in poslanci med drugim sprejeli predlog zakona o 

nujnih ukrepih na področju zdravstva in predlog zakona o interventnih ukrepih za 

pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, za predlog 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih pa so poslanci na 

ponovnem glasovanj,u po izglasovanem vetu državnega sveta, odločili, da je nekatere 

kritike in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo, in ga 

bodo obravnavali v jesenskem roku.   

Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki je bil obravnavan v 

DZ. So poslanci s 47 glasovi za in 25 proti potrdili. Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki 

med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine. Opozicijske 

stranke pa so z dopolnilom uspele spremeniti način izvedbe razpisa za skrajševanje čakalnih 

dob, tako da bodo najprej zapolnili zmogljivosti izvajalcev v javni zdravstveni mreži. Ukrepi iz 

zakona, ki ga je vlada v parlamentarni postopek poslala po nujnem postopku, so sicer 

ocenjeni v višini 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. 

finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.  

Iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi se tako pretežno financiralo 

podaljšanje razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev nacionalnega 

razpisa, na katerega bi se lahko enakovredno prijavili vsi z ustreznimi pogoji.  

V Levici so v taki rešitvi videli možnost privatizacije javnega zdravstva, zato so to določbo 

želeli črtati z dopolnilom. Uspešnejši na današnji seji DZ pa so bili v LMŠ, SD in SAB, saj je 

bil s 45 glasovi za in 44 proti sprejet njihov predlog načina izvedbe razpisa po t. i. kaskadnem 

sistemu. To pomeni, da bi z razpisom najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih 

zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh ostalih, ki izpolnjujejo 

ustrezne pogoje.  

Zakon, ki ga je vlada v parlament poslala po nujnem postopku, sicer prinaša še črtanje 

pogoja, da morajo imeti odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti tudi tri oz. pet let delovnih 

izkušenj po pridobitvi zdravniške licence. Kot so opozarjali v koaliciji, je bila ta sprememba 

nujna, saj bi sicer v več javnih zdravstvenih zavodih brez zdravnika ostalo ogromno ljudi.  

Novi zakon daje tudi podlago, da lahko ministrstvo za zdravje nameni sredstva za štipendije 

na področju zdravstva. Naslavlja tudi zadnja leta upadajoče zanimanje za specializacijo 

družinske medicine in uvaja finančno spodbudo v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne 

plače specializanta družinske medicine. Do njega so upravičeni zdravniki, ki so se na 

specializacijo prijavili v letih 2021 in 2022. Prinaša tudi financiranje dodatnih specializacij 

klinične psihologije.  
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Poleg ukrepov na področju zdravstva pa vladno besedilo predlaga še dodatke v času 

razglašene epidemije za ravnatelje, pa tudi za župane, podžupane, direktorje občinskih 

uprav in načelnike upravnih enot. Zakonski predlog daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa 

nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja 

dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra.  

 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) 

Poslanci na ponovnem glasovanju po izglasovanem vetu državnega sveta z 78 glasovi proti 

in enim glasom za niso vnovič potrdili novele zakona o nalezljivih boleznih. Proti so glasovali 

tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli 

še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo. 

Z novelo zakona je vlada želela uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli 

zakona o nalezljivih boleznih, povezani z ukrepi ob epidemiji covida-19, neustavni. 

Tako med drugim na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila in kazalnike, ki se 

upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejetju posameznih 

ukrepov, določa pa tudi časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov.  

Po ustavni odločbi je del zakona, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in 

zbiranje, v neskladju z ustavo. DZ mora neskladje v skladu z odločbo, objavljeno v začetku 

junija, odpraviti v dveh mesecih. Posledično so bili neustavni tudi vladni odloki za zajezitev 

epidemije v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi.  

Vlada si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile v razpravi, prouči in vloži 

novo.  

Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 

posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) 

DZ je sprejel interventni zakon za turizem in povezane panoge, ki skupaj 243,5 milijona 

evrov pomoči prinaša predvsem turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj 

prizadela. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega 

časa, vsi prebivalci bodo prejeli nove bone.  

Glede novih bonov je v zakonu zapisano, da je njihova vrednost za odrasle 100 evrov, za 

mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij, 

unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, 

športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji. 

Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi 

novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki. Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več 

manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Enako kot obstoječi boni bodo 

evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave 

RS, ki bo tudi vodila evidenco bonov ter skrbela za povračilo sredstev ponudnikom.  
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Podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture bo država 

pomagala tudi tako, da jim bo ponudila sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021. 

Višina pomoči je določena pri 1024 evrov na zaposlenega, do nje pa bodo upravičeni tisti, ki 

so se za opravljanje dejavnosti registrirali najpozneje do 31. maja letos ter beležijo več kot 

20-odstoten upad prometa.  

Do pomoči za financiranje regresa bodo po zagotovilih državnega sekretarja na 

gospodarskem ministrstvu Simona Zajca upravičeni tako tisti, ki so regres že izplačali v 

zakonskem roku, to je do 1. julija, kot tudi tisti, ki ga morda zaradi likvidnostnih težav še niso.  

Posebej za organizatorje prireditev, koncertov in sejmov je predvideno povračilo stroškov 

zaradi odpovedi ali omejene izvedbe dogodka. Upravičenci bodo prejeli povrnjenih 80 oz. 60 

odstotkov nastalih stroškov, če ti presegajo 10.000 evrov, in sicer od avgusta do konca tega 

leta.  

Za čas od uveljavitve zakona do konca leta pa je predvideno povračilo 25 odstotkov 

stroškov, porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del.  

Za imetnike vodne pravice za kopališča zakon prinaša oprostitev plačila vodnega povračila v 

letošnjem prvem polletju, žičničarjem, ki del letošnje smučarske sezone niso smeli obratovati, 

pa delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic.  

V novi interventni zakon je zapisan tudi 20 milijonov evrov težak ukrep za celotno 

gospodarstvo, in sicer podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa še vsaj do 

konca septembra, morda pa celo do konca leta. Ta ukrep imajo podjetja na voljo od lanskega 

junija in se je v skladu z doslej sprejeto protikoronsko zakonodajo z junijem iztekel.  

Vlada je v predlog zakona vključila še nekatere druge rešitve, med njimi podaljšanje 

veljavnosti osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost od 29. marca lani, začasno možnost 

porabe sredstev iz sklada za vode tudi za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb, 

podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic ter podaljšanje roka plačila za odjavljeno vozilo.  

Ne glede na določbe zakona o trgovini, po kateri morajo biti te ob nedeljah in praznikih 

zaprte, bodo lahko do konca leta 2022 nemoteno poslovale trgovine na letališčih. Prav tako 

bodo ob nedeljah lahko odprte trgovine v turistično-informacijskih centrih in muzejih, so 

dodatno danes potrdili poslanci.  

Vlada je predlagala, da novega interventnega zakona tako kot predhodnih zakonov za 

pomoč gospodarstvu in državljanom ob epidemiji ni mogoče izpodbijati na referendumu. 

Sklep je bil potrjen 12.7.2021.  

Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. 

in 9. aprilom leta 2021 (ZUOPPKP21) 
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Poslanci so pritrdili predlog pomoči prizadetim kmetom v spomladanski pozebi. Predlog daje 

podlago za izdelavo končne ocene škode ter za nujne interventne ukrepe za odpravo njenih 

posledic. Večinoma so poslanske skupine naklonjene, da se pomoč omogoči čim prej. 

Glasovanje o zakonu bo DZ opravil v sredo.   

Cilj predloga zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 

9. aprilom : 

Z uveljavitvijo zakona se bo dovolil izjemni dokup pridelka grozdja tudi z območij zunaj 

vinorodnega okoliša pridelave grozdja tistim fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki 

posamezniki in jim je pozeba povzročila škodo. Zakon bo uveljavil tudi pravno podlago za 

pomoč prizadetim kmetijskim gospodarstvom v obliki ugodnih posojil za financiranje tekočih 

stroškov, omogočil bo znižanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje ter odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Rešitve prinaša 

tudi za kmetije z dopolnilno dejavnostjo predelave sadja. S predlogom zakona se tudi ureja 

možnost odpisa obveznosti za vzdrževanje namakalnega razvoda Vogršček za lastnike oz. 

zakupnike tamkajšnjih kmetijskih zemljišč, ki jim je zaradi sanacijskih del na pregradi 

Vogršček motena dobava vode.  

Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 

DZ je sprejel zakon o hipotekarni in komunalni obveznici. Ta v slovenski pravni red prenaša 

evropsko direktivo o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru. Kot je v razpravi v 

DZ spomnil državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Ješovnik, v Sloveniji že imamo 

zakon o hipotekarni in komunalni obveznici.  Ključne rešitve predloga so poenotenje 

strukturnih lastnosti kritih obveznic kot vrednostnih papirjev, dvojno zavarovanje vlagateljev v 

krite obveznice, izvzetost iz postopka reševanja in prisilnega prenehanja kreditnih institucij, 

zahteve glede kritnega premoženja in njegovega upravljanja, zahteve glede izvajanja 

javnega nadzora nad izdajo, poslovanjem, upravljanjem kritih obveznic ter zahteve glede 

javnega obveščanja vlagateljev, je naštel.  

"V Sloveniji nobena kreditna institucija ni izdala krite obveznice, saj mora biti obseg izdaje 

precejšen, da upraviči stroške izdaje," je povzel stanje. A vzpostavitev poenotenega okvira bi 

po njegovem lahko spodbudila razvoj tega trga v Sloveniji, ki bi lahko doprinesel k 

stabilnejšemu viru financiranja za kreditne institucije, vlagatelji pa bi imeli na voljo varnejše 

alternativne naložbe, je dodal.  

Predlog zakona sodi v paket, ki regulira evropski kapitalski trg in v katerem sta še novela 

zakona o trgu finančnih instrumentov in zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij.  

Resolucija o podnebni strategiji z dopolnilom o jedrski energiji  

Poslanci so z 49 glasovi za in 17 proti potrdil predlog resolucije o dolgoročni podnebni 

strategiji Slovenije do leta 2050. Pred tem so  izglasovali tudi dopolnilo koalicijskih poslanskih 

skupin o jedrski energiji, ki je bilo sicer sporno za del opozicije.  
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Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja cilj, da do leta 2050 doseže podnebno 

nevtralnost. Emisije toplogrednih plinov bo do sredine stoletja zmanjšala za 80 do 90 

odstotkov glede na leto 2005. Izboljšala bo ponore ter hkrati pospešila izvajanje politik 

prilagajanja na podnebne spremembe in zagotavljanje podnebne varnosti prebivalcev.  

Potem ko so v obravnavi na matičnem odboru za okolje poslanci z dopolnilom sporno 

določilo o jedrski energiji iz resolucije umaknili, pa se je danes z amandmajem koalicijskih 

poslanskih skupin tekst v dokument znova vrnil. Resolucija tako navaja, da "na področju 

jedrske energije Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvede 

upravne postopke in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje".  

Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP-1B) 

Državni zbor se je na seji seznanil s predlogom novele zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, po katerem bi bili ti upravičeni do stalnega spremljevalca. Novela, ki jo 

je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ, na matičnem odboru ni dobila 

zadostne podpore, zato se njena zakonodajna pot neuspešno končuje.  

Po veljavni zakonodaji so do stalnega spremljevalca upravičeni le težje in težko gibalno 

ovirani ter slepi otroci. Po zakonskem predlogu iz poslanske skupine LMŠ pa bi bili do 

stalnega spremljevalca upravičeni vsi otroci s posebnimi potrebami, ki ga potrebujejo za 

fizično ali drugačno pomoč v času šolanja.  

Otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni in otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami imajo sicer zdaj izjemoma možnost do začasnega spremljevalca.  

Na vladi oziroma ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se strinjali, da je treba 

najti ustrezno rešitev, a hkrati ocenili, da predlog novele ne rešuje tega, kar bi želeli rešiti. Po 

navedbah državnega sekretarja Damirja Orehovca pripravljajo sistemski zakonski predlog, ki 

bo celovito uredil to področje.  

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je že pred časom pozdravil predlog in hkrati 

poudaril potrebo po sistemskem financiranju spremljevalcev in določitvi kriterijev 

upravičenosti do spremljevalca. 

 

 Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI-L) 

Poslanci so s 47 glasovi za in 43 glasovi proti potrdili predlog novele za ureditev financiranja 

zasebnih šol. Koalicijski poslanci so z njeno vložitvijo želeli uresničiti odločbi ustavnega 

sodišča. 
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Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so ga v 

začetku maja v parlamentarno proceduro vložili poslanci SDS, NSi in SMC, predvideva, da 

država zagotovi 100 odstotkov sredstev za obvezni program in 85 odstotkov sredstev za 

izvajanje razširjenega programa, torej dopolnilnega pouka, podaljšanega bivanja in 

jutranjega varstva v zasebnih osnovnih šolah. Teh je v Sloveniji šest, javnih osnovnih šol in 

podružničnih šol pa je v Sloveniji 448, so v razpravi v DZ izpostavili mnogi poslanci.  

Ustavno sodišče je prvič leta 2014 odločilo, da sedanji sistem, ko zasebne osnovne šole z 

javno veljavnim in akreditiranim programom niso enako financirane kot javne šole. V teh letih 

je neslavno propadlo več predlogov za uresničitev odločitve ustavnega sodišča, ker nikoli ni 

bilo zadostne politične podpore nobeni od predlaganih rešitev. Z lansko dodatno ustavno 

odločbo pa je odločilo, da mora država 100-odstotno financirati obvezni del programa.  

DZ je tudi večinsko podprl dopolnilo nepovezanih poslancev, s katerimi zasebnim šolam 

postavljajo merila za njihovo upravičenost do javnega financiranja. Tako morajo biti vpisane v 

razvid izvajalcev, vpisni pogoji morajo biti napisani tako, da zagotavljajo vpis ne glede na 

narodnost, spol, raso, vero itd., ali kakšno drugo okoliščino. Zasebne glasbene šole morajo, 

da bi pridobile financiranje, izvajati pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in imeti 

vpisanih najmanj 35 učencev. Pogoj je tudi, da morajo imeti zasebne šole zaposlenih vsaj 80 

odstotkov učiteljev, potrebnih za izvedbo programa. 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F),  

Državni zbor je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o kmetijstvu, ki jo je 

obravnaval v okviru rednega postopka. Novela prinaša obsežnejše spremembe, ki se 

nanašajo na izvajanja skupne evropske in nacionalne kmetijske politike. Z novelo se 

natančneje določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, poročanje o stanju 

organske snovi za oceni emisij in odvzemov toplogrednih plinov iz kmetijstva, uvaja se 

spremljanje stanja kmetijskih tal in ureditev gojenja. Vsak kmet bo moral soglašati, da se 

lahko jemlje vzorce na njegovem zemljišču, za gnojenje pa se dovoljuje uporaba ostankov 

kmetijske pridelave in predelavo.  

Poenostavljajo se nekateri administrativni postopki, urejajo se določbe plačilnih rokov za hitro 

pokvarljive živilske proizvode, širi se nabor nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano za 

štiri na 27. Usklajujejo se tudi določbe na področju ekološke pridelave in spremljanja s 

predpisi EU.  

Uvaja se možnost, da agencija za kmetijske trge pozove prijavitelja na posamezen ukrep, če 

nima plačanih davkov in prispevkov, k dopolnilu vloge. Doslej je bila namreč vloga tistih, ki so 

imeli več kot 50 evra davčnega dolga ob oddaji, avtomatsko zavrnjena.  

Dopolnjujejo se pogoji za imenovanje in razrešitev prehranskega varuha, ta ne sme biti 

nosilec kmetijskega gospodarstva, po novem bo moral tudi pripravljati trimesečna redna 
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poročila. Pri javni agenciji za varstvo konkurence se za zaposlene, ki spremljajo verigo s 

hrano, uvajajo dodatne naloge. Daje se tudi dodatno pooblastilo kmetijski inšpekciji, ki bo 

lahko v javnih prehranskih obratih izvajala nadzor nad izvajanjem novele o zelenem 

naročanju.  

Uvajajo se nekatere evidence s področja kmetijstva, predvsem standardnega prihodka 

kmetijskega gospodarstva, pridelovalcev zelišč in zelenjave, zbirajo se tudi podatki rastlinske 

genske banke.  

Iz predloga zakona se je sicer črtala ureditev obcestne prodaje pridelkov, to področje pa naj 

bi bilo urejeno v prvi spremembi zakonodaje, ki ureja področje prodaje. Iz predloga se je 

črtala tudi popolna javnost številke KMG-MID.  

Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) 

DZ je ocenil, s strani poslancev SDS, predložen predlog novele zakona o dohodnini, s katero 

bi se zvišala splošna dohodninska olajšava s 3500 na 4826 evrov, kot neprimernega za 

nadaljnjo obravnavo. Predlog novele zakona o dohodnini je v parlamentarno obravnavo 

januarja lani vložila skupina poslancev SDS s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Z njo bi se 

zvišala splošna dohodninska olajšava s 3500 na 4826 evrov, kolikor znaša letno denarno 

socialno nadomestilo.  

Matični odbor je ob obravnavi predloga novele ocenil, da ta ni primeren za nadaljnjo 

obravnavo.  Temeljno izhodišče predloga izhaja iz dejstva, da so prejemniki socialne pomoči 

privilegirani glede obveznosti plačevanja dohodnine, saj odrasla oseba, ki je prejemnik 

denarne socialne pomoči, prejme okoli 4826 evrov letno, od tega pa ne plača dohodnine. Na 

drugi strani pa država tistim, ki delajo, prizna splošno olajšavo le v višini 3500 evrov. 

Poglavitna rešitev je tako dvig splošne dohodninske olajšave.  

V vmesnem času pa je prišlo do menjave vlade in aktualna vlada je pripravila paket davčnih 

zakonov, med katerimi je tudi sprememba zakona o dohodnini, po kateri se splošna olajšava 

postopoma dviguje s 3500 na 7500 evrov. Vlada predloga ne podpira, saj je primerljivo 

vsebino vključila v celovite rešitve sprememb zakona o dohodnini, ki jih je v DZ poslala maja, 

je na seji DZ pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Maja Kostnik Kališek.  

Cilj vladnega zakona je doseči razbremenitev dela z namenom, da bo gospodarstvo 

sposobno obdržati in privabiti ustrezne kadre. Zato je vlada v svojem predlogu zakona 

pripravila tudi predlog vzdržnega dviga splošne olajšave na nivo ocenjenih minimalnih 

življenjskih stroškov ter druge predloge sprememb, ki so namenjeni davčni razbremenitvi 

delavcev in večji privlačnosti slovenskega davčnega okolja. Pripravljene so tudi druge 

rešitve, ki gredo v smer razbremenitve dohodkov fizičnih oseb, s katerimi bodo spodbudili oz. 

ponovno vzpostavili gospodarske aktivnosti in spodbudili naložbe v Sloveniji.  
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) 

DZ sprejel novelo zakona o javnem naročanju, z 51 glasovi za in 14 proti Gre za prvo novelo 

zakona po letu 2015, ko je bil zakon sprejet in prinaša številne novosti, predvsem z vidika 

transparentnosti in učinkovitosti. Kot je v ponedeljkovi razpravi pojasnil državni sekretar na 

ministrstvu za javno upravo Peter Geršak, je bilo po šestih letih uporabe tega zakona dovolj 

časa za preizkus in ugotovitev, da so določeni instituti potrebni prenove, predvsem 

poenostavitev tako zaradi prakse, ki se je v tem času vzpostavila, kot tudi zaradi epidemije. 

Zato ta zakon vsebuje tudi nekaj rešitev, ki jih je prinesla interventna zakonodaja.  

Geršak je izpostavil, da sistem javnega naročanja primarno določa pravo EU in da je 

slovenski zakonodajalec izjemno omejen pri zakonodajnem urejanju sistema. Novela po 

oceni ministrstva za javno upravo vsebuje številne novosti, ki bodo prinesle večjo 

učinkovitost in fleksibilnost javnega naročanja.  

Za lažje naročanje pri lokalnemu gospodarstvu se zvišujejo mejne vrednosti za naročila male 

vrednosti, in sicer s sedanjih 20.000 evrov na 40.000 evrov, pri gradbenih projektih pa s 

40.000 evrov na 80.000 evrov.  

Zakon naj bi rešil tudi nekaj praktičnih vprašanj. Ponudnikom tako ne bo več treba dodatno 

predložiti izjav o nekaznovanosti, prav tako zakon na novo uvaja diskrecijsko pravico 

naročnika, da izloča neobičajno nizke ponudbe. Zakon obenem širi nabor prekrškov.  

 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E) 

Poslanci so sprejeli Novelo zakona o zemljiški knjigi.  V skladu z novelo bo v zemljiško knjigo 

mogoče vpisati povezane nepremičnine, uvaja pa se tudi digitalizacija nekaterih postopkov.  

Prilagoditve zakona o zemljiški knjigi so med drugim potrebne zaradi nedavno noveliranega 

stvarnopravnega zakonika, ki je v slovenski pravni red prenesel instrument povezanih 

nepremičnin. S prilagoditvami zakona o zemljiški knjigi bo namreč ta nov stvarnopravni 

položaj mogoče vpisati v zemljiško knjigo in udejanjiti koristi, ki jih prinaša.  

"Druga skupina posegov v zakonsko besedilo pa je rezultat tehtnega razmisleka in 

posvetovanj s ključnimi izvajalci zakona o zemljiški knjigi, torej s sodišči, notarji, odvetniki in 

drugo strokovno javnostjo," je pojasnil državni sekretar Ratej. Novela prinaša podlago, da bo 

notar pogodbo lahko poslal po elektronski poti in na ta način tudi prevzel potrdilo o plačilu 

davka. Novo je tudi pravilo o izbrisu pravic, ki prenehajo s smrtjo. Če iz letnice rojstva izhaja, 

da oseba ne more biti več živa, ne bo več treba iskati potrdila o smrti. Državni organi bodo 

lahko tudi neposredno dostopali do t. i. zaščitenih vpisov v zemljiški knjigi, če jih rabijo za 

izvajanje svojih nalog in pooblastil.  Novela prinaša rešitve za varstvo upnikov.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 

(ZPrCP-F)  
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Tretjo obravnava vladne novele zakona o pravilih cestnega prometa bo DZ opravil na 

naslednji seji, to je v septembru. Novela med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in 

zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide. Prav tako uvaja 

možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju.  

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je med četrtkovo drugo 

obravnavo novele zakona o pravilih cestnega prometa poudaril, da novela zasleduje glavne 

cilje prometno varnostne politike v državi. Po njegovih besedah novela med drugim prinaša 

strožjo obravnavo voznikov, ki med vožnjo uporabljajo naprave, ki zmanjšujejo slušno in 

vidno zaznavanje.  

Poleg tega novela ureja pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na 

površinah za pešce in kolesarje, določa pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem 

prometu, kot tudi pravila ravnanja ob rdeči luči na semaforju in prometnem znaku za vožnjo 

desno ob rdeči luči na semaforju. Prav tako določa primerno bočno razdaljo 1,5 metra pri 

prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov.  

Predvideva tudi razširitev pooblastil občinskih redarjem in cestnih nadzornikov, ureditev 

vožnje z električnimi skiroji in zagotovitev pravne podlage za preizkušanje samovozečih vozil 

na slovenskih cestah. Tako na koalicijski kot na opozicijski strani so pozdravili rešitve, kot so 

višje kazni za telefoniranje med vožnjo in ureditev vožnje z električnimi skiroji.  

Že na matičnem odboru so poslanci precej razprave namenili tudi predlaganim določilom, ki 

bi na novo uredila odgovornost lastnika vozila, kadar ni mogoče ugotoviti, kdo je bil za 

volanom. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba je namreč ocenila, da predlagana 

ureditev ni v skladu z zakonom o prekrških, vprašljiva je bila tudi z vidika skladnosti z ustavo.  

Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) 

Državni zbor je s 57 glasovi za in nobenim proti sprejel zakonu o spodbujanju rabe 

obnovljivih virov energije. Poslanci so med drugim poudarili potrebo po zanesljivi, cenovno 

konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z električno energijo.  

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije vsebinsko ureja izvajanje politike države 

in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje ter ukrepe za doseganje teh 

ciljev in načine njihovega financiranja.Zakon ureja tudi potrdilo o izvoru, samooskrbo z 

električno energijo iz obnovljivih virov, skupnosti obnovljivih virov energije, rabo energije iz 

obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa.  

Vlada je nov zakon pripravila, ker je doslej materijo urejal energetski zakon, slednji pa je 

postajal vse bolj obsežen in nepregleden. V zakonu je določen vsakoletni izhodiščni delež 

obnovljivih virov energije, ki ne sme biti nižji od 25 odstotkov, medtem ko so skupni cilj 2030 

in vmesni cilji po tehnologijah določeni v nacionalnem energetskem in podnebnem programu. 

V zakonu se ureja podporna shema in v okviru tega tudi vsebina v zvezi z deklaracijami za 

proizvodne naprave in potrdili o izvoru.  
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Zakon določa tudi delovanje centra za podpore, torej obvezne državne gospodarske javne 

službe, ki upravlja s sredstvi. Na podlagi koncesije bo to službo še naprej izvajala družba 

Borzen. Zakon ureja tudi nadomestilo lokalnim skupnostim za izrabo prostora za veter. Na 

področju samooskrbe prihaja do bistvenih sprememb glede na obstoječo shemo, končni 

odjemalci bodo morali plačati omrežnino na vso prevzeto energijo iz omrežja, obenem pa 

bodo za viške dobili plačilo.  

Z vidika prostorskega urejanja je v zakonu določeno, da morajo nosilci planiranja in operaterji 

omrežij pri razvoju in umeščanju upoštevati spodbujanje obnovljivih virov energije. 

Vzpostavlja se tudi kontaktna točka za pomoč vlagateljem pri postopkih pridobivanja 

dovoljenj. Na področju ogrevanja in hlajenja je novost prepoved projektiranja in gradnje kotla 

na kurilno olje in premog po letu 2023.  

Pri sistemih daljinskega ogrevanja je določen cilj povečevanje deleža obnovljivih virov 

energije za en odstotek letno, obveznost priprave trajnostnih načrtov ter možnost odklopa 

odjemalca od energetsko neučinkovitih sistemov po letu 2025. Pri vključevanju energije iz 

obnovljivih virov v promet pa naj bi do 2030 dosegli vsaj 14-odstotni delež iz obnovljivih virov, 

delež v posameznem letu pa ne sme pasti pod 10 odstotkov.  

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ-S) 

Predlog zakona je bil s strani poslancev zavrnjen s 53 glasovi proti in 35 za. S predlogom je 

želela Levica zagotoviti kritje razlike med prihodki in odhodki v zdravstveni blagajni iz 

državnega proračuna. Predlog po mnenju koalicije, DeSUS, SNS in SAB ni primeren za 

nadaljnjo obravnavo. Vlada, po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje 

Alenke Forte, ne podpira predloga, ker pri financiranju zdravstvenega varstva ne naslavlja 

dolgoročne stabilnosti. Prav tako ne določa časovnega okna, v katerem bi bil primanjkljaj 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) krit iz državnega proračuna. 

Nenazadnje ne vsebuje projekcij glede vplivov na fiskalno vzdržnost proračuna, je še 

naštela.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) 

Poslanci so s 63 glasovi za in 15 proti odločil, da je novela zakona o lekarniški dejavnosti, s 

katero v SMC-ju predlagajo spremembo meril za oblikovanje lekarniške mreže na primarni 

ravni, primerna za nadaljnjo obravnavo. V noveli zakona o lekarniški dejavnosti poslanci 

prepoznali tako dobre kot slabe rešitve.  

V SMC so novelo zakona o lekarniški dejavnosti vložili v parlamentarno proceduro februarja 

letos. Po besedah Dušana Verbiča predlagajo poseg v ureditev lekarniške mreže na primarni 

ravni, ki bi vsem uporabnikom zagotovil enakopraven dostop do storitev. Kot eno od meril za 

oblikovanje mreže bi tako dodali število prebivalcev ter dnevnih in sezonskih migrantov na 

območju delovanja lekarne. 
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Novela prinaša tudi možnost, da se lahko s soglasjem ministrstva za zdravje odprejo nove 

lekarne oziroma podružnice tudi na razdalji, krajši od 400 metrov, na urbanih območjih in 

vsaj pet kilometrov na drugih, če to narekujejo potrebe prebivalstva. 

Predlagana so tudi odprava omejitve soustanavljanja javnih lekarniških zavodov samo na 

sosednje občine, pred ustanovitvijo pa bi po noveli občine morale sprejeti sporazum o 

medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih glede zavoda. 

Prav tako novela odpravlja omejitev, da direktor javnega zavoda ne sme biti član sveta 

drugega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda. V zakon o lekarniški 

dejavnosti bi predlagatelji novele vnesli tudi določbo, da lahko javni lekarniški zavod ustanovi 

organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil. S tem bi odpravili prepoved 

vertikalnega povezovanja. 

Sicer je ustavno sodišče novembra 2020 ugotovilo, da je v neskladju z ustavo določba 

zakona, da se koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti lahko podeli zgolj za časovno 

omejeno obdobje, do največ 30 let. Protiustavnost mora DZ odpraviti v enem letu, a se 

novela tega vprašanja ne loteva. 

Do zakonskega predloga iz vrst SMC so kritični v Lekarniški zbornici Slovenije, saj bi novela 

po njihovem mnenju škodljivo posegla v dobro urejeno lekarniško mrežo. Kot so že pred 

časom ocenili, je zdajšnji zakon o lekarniški dejavnosti ustrezen, saj vsem uporabnikom 

omogoča dober dostop do kakovostnih zdravil in storitev, farmacevtskim podjetjem pa 

neodvisnost. 

V zbornici so kritični tudi do predvidene odprave omejitve soustanavljanja javnih lekarniških 

zavodov samo na sosednje občine. Menijo namreč, da morajo biti izvajalci lekarniške 

dejavnosti vezani na določeno regijo. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 

(ZDDV-1N)  

 

DZ  po prvem branju vladnega predloga novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) 

ocenil, da le ta ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Novela naj bi v slovenski pravni red 

prenesla določbe evropskih direktiv in nekatere poenostavitve ter administrativne 

razbremenitve davčnih zavezancev in finančne uprave. Med drugim se ukinja prag za 

obvezen vstop kmetov v sistem DDV-ja, račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na 

njegovo zahtevo. 

Predlog novele uvaja nekatere poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ ter sledi 

ciljem okoljske politike. Med temi je denimo pravica do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil 

pod določenimi pogoji, ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV in ukinitev 

obveznosti izročitve računa v papirni obliki kupcev, razen kadar kupec zahteva račun.  
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Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (ZSONSO) 

Predlog za izenačitev zahtev za sežigalnice in naprave za sosežig ni dobil zadostne podpore 

poslancev. 

S predlogom je želela  Levica odpraviti razlike med emisijami iz sežigalnic odpadkov in 

naprav za sosežig odpadkov. Predlog med drugim predvideva, da bi se izenačile mejne 

vrednosti dušikovih oksidov za sežigalnice odpadkov in naprav za sosežig odpadkov ter 

odpravile izjeme pri preseganju mejnih vrednosti žveplovih okdisov in glede kurilnih vrednosti 

odpadnih olj.  

Zakon bi tudi skrajšal dovoljeni čas preseganja mejnih vrednosti iz sežigalnic in naprav za 

sosežig s štirih na dve uri, na letni ravni pa s 60 na 30 ur. Za cementarne bi 10-krat znižal 

dovoljene izpuste benzena. Določil bi obveznost sprotnega javljanja podatkov meritev emisij 

in njihovo sprotno objavo na agencijo za okolje, ki bi jih morali onesnaževalci poročati na pol 

ure.  

Vlada po besedah državne sekretarke na ministrstvu za okolje in prostor Metke Gorišek 

predloga ne podpira, ker da ruši sistemski pristop, kot ga določa zakon o varstvu okolja. 

Poleg tega je v predlogu v delu, ki zaostruje mejne vrednosti emisij, "moč čutiti tudi 

pomanjkanje tehnične strokovnosti oz. razumevanje procesa sosežiga odpadkov oz. sežiga 

odpadkov". Zakon bi zaostril posamezne določbe uredbe o sežigalnicah odpadkov in 

napravah za sosežig odpadkov, ki je prenesla določila področne evropske uredbe, kar bi 

pomenilo odstopanje od sistemskega pristopa, tako da bi morali tudi za ostale naprave 

namesto podzakonskih predpisov sprejemati zakone.  

Poleg tega se zakon ne opredeljuje do najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT), ki jih morajo 

naprave v uporabo uvesti do konca leta 2023. Goriškova je tudi dejala, da trditev, da so za 

sežigalnice določene strožje mejne vrednosti kot za naprave za sosežig, ne drži - po njenih 

besedah so mejne vrednosti v obeh primerih enake, za nekatera onesnaževala pa so mejne 

vrednosti za sosežig celo za eno tretjino bolj omejujoče. Navedla je, da glede na meritve 

prebivalci v bližini cementarne v Anhovem niso bolj prizadeti zaradi emisij snovi v zraku kot 

na drugih območjih. Poleg tega je izenačevanje emisij dušikovih oksidov za sežigalnice in 

naprave za sosežig težko, saj gre za različne tehnologije, je navedla.  

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko 

zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) 

Poslanci so s 63 glasovi za in dvema proti ocenili, da je predlog zakona o zagotavljanju 

finančnih sredstev za investicije v zdravstvo, ki za prihodnjih deset let predvideva za skoraj 

dve milijardi evrov vlaganj v slovensko zdravstvo, primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Poslanci so v razpravi delili mnenje, da je vlaganje v zdravstvo nujno, zato so zakon podprli 

tudi nekateri opozicijski poslanci, del opozicije pa je bil vzdržan oz. zakonu niso nasprotovali. 
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So pa opozicijski poslanci imeli določene pripombe oz. pomisleke glede posameznih določb 

in rešitev predloga zakona. 

 Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50) 

Z 49 glasovi za in 17 proti so poslanci sprejeli  Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji 
Slovenije do leta 2050. 
 
Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s 

prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021, celotnen program 

predsedovanja je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.  

 
* * * 


