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25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 28. 9. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 25. redni 
seji, ki je potekala od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021, sprejeli Zakon o dopolnitvah Zakona 
o nadzoru državne meje, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali. Opravljena je bila tudi prva obravnava predloga Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3) ter predloga Gradbenega zakona (GZ-1).  
 
Sprejeta zakona 
Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 50 glasovi za in enim proti sprejeli 
Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, katerega cilj je zagotoviti vodenje 
postopkov za ustanovitev služnosti v javno korist in sklepanja pogodb o ustanovitvi 
služnosti v javno korist. 
 
Pogoj za izplačilo pogodbeno dogovorjene odškodnine je vpis služnosti v zemljiško knjigo 
na podlagi sklenjene pogodbe iz postopka sporazumevanja, ki pa je ni mogoče vpisati na 
nepremičninah, katerih  solastnica je Republika Slovenija. S spremembo bo omogočen 
vpis služnosti v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika 
Slovenija, in posledično tudi izplačilo  odškodnine upravičencu.  
 
S predlaganimi dopolnitvami se bo služnost v javno korist lahko vknjižila na podlagi 
sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih začasnih 
tehničnih ovir ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na 
posameznem zemljišču. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 87 glasovi za in enim proti sprejeli 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. 
 
Novela zakona celoviteje ureja področje odgovornega lastništva živali in področje ravnanja 
z zapuščenimi živalmi. Z rešitvami se spodbuja odgovorno lastništvo živali in se sledi cilju 
zagotavljanja zaščite in dobrobiti živali. 
 
Ena od ključnih sprememb je omejitev posedovanja eksotičnih vrst živali. Tako se uvajata 
listi prepovedanih in dovoljenih živalskih vrst. Prepovedane živalske vrste bodo tako lahko 
le v oskrbi živalskih vrtov, posameznik pa bo lahko posedoval in skrbel za živali tistih vrst, 
ki bodo na seznamu dovoljenih vrst. 
 
Z namenom preprečevanja in omejevanja nezakonite trgovine s psi, se natančneje določa 
sledljivost izvora psa. Zakon predvideva označevanje pasjih mladičev do 8 tedna starosti 
(ko so mladiči še v leglu). Pri oglaševanju psov bo obvezna navedba številke čipa psa, če 
bo oglaševani pes starejši od 8 tednov. Če bo oglaševani pes mlajši od 8 tednov, pa bo 
treba navesti številko čipa matere. 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5FB3D8CBEF17C918C125874C002C934B
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5FB3D8CBEF17C918C125874C002C934B
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/f87681ada018f151f5eb1463eecf900834ff4ac51c88d89bd1bb430d2d9bf498
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5018d5ea0dea36017a13050530cb81338ad8af917b8ac0adc00e4113058560de
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Novela zakona uvaja tudi prepoved privezovanja psov. To bo mogoče le v izjemnih 
primerih, če bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Prepoved privezovanja psov začne 
veljati s 1. januarjem 2023.  
 
Novela prepoveduje usmrtitev živali za krzno in usmrtitev zdravih živali v zavetiščih.  
 
Novost je podrobnejša določitev stroškov in nosilcev stroškov oskrbe zapuščenih živali v 
zavetiščih. Stroški oskrbe zapuščene živali se z novelo zakona delijo med imetnika 
zavetišča, občino in državo. Tako bo oskrba do 30 dni strošek občine, nato imetnika 
zavetišča, od 120. dneva dalje pa države. Podrobnejša merila za izračun stroškov bo 
predpisal resorni minister. 
 
Zakona v postopku nadaljnje obravnave 
Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) 
S predlogom Zakona o urejanju prostora se skrajšujejo postopki in odpravlja nekatere faze 
postopkov, uvaja se tako imenovani projektni pristop.  
 
Temeljni cilji predloga Zakona so: 

• krovno urejanje področja urejanja prostora;  

• jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, ki temelji na ločitvi med strateške in 
izvedbene akte, in omogoča večjo fleksibilnost ter učinkovitost prostorskega 
načrtovanja, hkrati pa ne ruši obstoječih temeljnih instrumentov prostorskega 
načrtovanja, kot je občinski prostorski  načrt (OPN);  

• nadgradnja prostorskega strateškega načrtovanja na regionalnem nivoju in 
prostorskega  načrtovanja na morju;  

• vzpostavitev projektnega vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju z 
aktivnejšim  
sodelovanjem nosilcev urejanja prostora;  

• nadgradnja postopka načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena po 
principu vse na enem mestu in v enem postopku od načrtovanja do dovoljevanja;  

• nadgradnja procesa priprave OPN kot temeljnega prostorskega akta občine z 
namenom njegove učinkovitejše obravnave;  

• integracija celovite presoje vplivov na okolje v postopke priprave prostorskih 
izvedbenih  
aktov;  

• nadgradnja instituta lokacijske preveritve kot fleksibilnega instrumenta omogočanja  
posegov v prostor pri posamični poselitvi, odstopanj od prostorskih aktov in 
začasne rabe prostora;  

• nadgradnja načina sodelovanja nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave 
prostorskih aktov;  

• posodobitev ukrepov zemljiške politike z namenom doseganja boljše izkoriščenosti  
prostora, razvoja stavbnih zemljišč in gospodarjenja občin s stavbnimi zemljišči;  

• nadgradnja pravil za določanje gradbenih parcel;  

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/9c7e1f0dcd6e35781fec1735c56a4dcc386fab1cbdcb4d52889f471c197a18fb
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• nadgradnja ustreznih finančnih instrumentov zemljiške politike. 
 
Predlog Gradbenega zakona (GZ-1) 
Ključne rešitve predloga Gradbenega zakona so: 

• možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem postopku,  

• vzpostavitev pravne podlage za poslovanje v elektronski obliki (e-graditev), 

• poenostavljene rešitve za začasne objekte, 

• poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. 
 
Poleg tega bodo občine poslej izdajale mnenje o skladnosti gradnje s prostorskim 
izvedbenim aktom, kar bo poenostavilo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Nadzor nad 
nezahtevnimi objekti bodo lahko izvajale tudi občinske inšpekcije. V primeru zahtevnejših 
inženirskih objektov bo možna fazna prijava gradnje in posledično faznost pridobivanja 
projektov za izvedbo. Uvedena bodo načela krožnega gospodarstva. 
 
 

* * * 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/673960a058ee8925d71d53e41ac1432a782abbb04c13d6dfe9115d32d45e5f37

