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28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 17. 12. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 28. redni 
seji sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij 
(ZSInv-A), Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z) 
in Zakon o oskrbi s plini (ZOP). Opravljene pa so bile še obravnave predloga Zakona 
o debirokratizaciji (ZDeb) in predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini (ZDoh-2AB), o katerih bodo poslanci glasovali na naslednji seji. Svojo 
zakonodajno pot pa je končal predlog Zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1). 
 
Sprejeti zakoni 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A) 
Državni zbor RS je z 48 glasovi za in osmimi proti sprejel novelo zakona o spodbujanju 
investicij, ki predvideva premik spodbud z ustvarjanja delovnih mest na spodbujanje 
kapitalsko intenzivnih investicij za zeleni prehod. Novela bo podlaga za črpanje 88,5 
milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.  
 
Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andrej Čus, je v 
okviru razprave povedal, da se želi z novelo Zakona uresničiti zavezo iz načrta za 
okrevanje in odpornost, da se bo z reformo usmerilo investicijsko dejavnost v zeleni 
prehod in doseganje višje produktivnosti gospodarstva. Želi se tudi omogočiti črpanje 
dodatnih 88,5 milijona evrov za spodbujanje investicij iz naslova mehanizma za okrevanje 
in odpornost.  
 
Z novelo Zakona se bo prilagodilo okvire vrednosti investicij, ki bodo lahko sofinancirane iz 
načrta za okrevanje in odpornost. V predelovalni dejavnosti bodo to investicije v vrednosti 
od enega do 12 milijonov evrov, v storitveni dejavnosti od pol do tri milijone evrov ter v 
razvojno-raziskovalni dejavnosti od pol do dva milijona evrov. Dodana vrednost na 
zaposlenega v družbi bo morala biti dve leti po zaključku investicije višja od tiste v letu 
pred oddajo vloge. Odpravlja se pogoj ustvarjanja novih delovnih mest, ostaja pa pogoj 
ohranjanja povprečnega števila zaposlenih v obdobju ohranjanja investicije.  
 
Predlagani so dodatni, "zeleni" pogoji za pridobitev spodbud, in sicer energetska 
učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje, snovna učinkovitost, začetek 
investicije v roku šestih mesecev po skleniti pogodbe o dodelitvi subvencije in doseganje 
vsaj 40 odstotkov ocenjenih točk iz naslova okoljsko trajnostnih meril. Obenem po 
predlogu ne bo dovoljeno podpreti investicij, ki bi bile v nasprotju z evropskimi cilji za 
spodbujanje trajnostnih naložb. 
 
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z) 
Državni zbor RS je s 45 glasovi za in 40 proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, ki sta jih predlagala poslanca narodnih skupnosti. S spremembami se bo 
ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov na dvojezičnih območjih povišal dodatek za 
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_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

dvojezičnost.  
 
S predlogom, ki sta ga vložila poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvath in Felice Žiža, 
naj bi med drugim odpravili razlikovanje pri izplačilu dodatka za dvojezičnost med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih obeh narodnih skupnosti. Doslej 
je namreč veljalo, da učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem v vrtcih ter 
osnovnem in srednjem šolstvu na dvojezičnih območjih pripada dodatek za dvojezičnosti v 
višini od 12 do 15 odstotkov osnovne plače. Enako velja za novinarje javnega zavoda 
Radiotelevizije Slovenija. Dodatek v višini med tremi in šestimi odstotki plače pa dobivajo 
ostali javni uslužbenci, med njimi so tudi ravnatelji.  
 
Zakon o oskrbi s plini (ZOP) 
Državni zbor RS je s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o oskrbi s plini, s katerim 
bo to področje izvzeto iz energetskega zakona in urejeno samostojno. Med drugimi cilji 
zakona sta zanesljiva oskrba s plinom in omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom. 
 
Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je ponovil, da zakon 
povzema osnovno strukturo obstoječe ureditve na področju zemeljskega plina v 
energetskem zakonu, naslavlja pa določena vprašanja, za katera se je izkazalo, da so do 
zdaj pomanjkljivo urejena. Med drugim dopolnjuje definicije izrazov z novimi pojmi, ki se 
nanašajo na proizvajalca in prevzem plina v sistem, kar da je potrebno zaradi ureditve 
pravil o vključevanju plinov iz obnovljivih virov v distribucijske sisteme. V njem so tudi 
nekatere določbe, povezane s pogoji dostopa proizvajalca plina do sistema predvsem na 
distribucijski ravni. V povezavi s prevzemom plina v plinski sistem od proizvajalcev plina 
dopolnjuje zakonsko ureditev bilančne sheme, in sicer tako, da tudi za prevzemna mesta 
določa obveznost njihove vključitve v bilančno skupino na podlagi sklenjene odprte 
pogodbe.  
 
Zakon tako uvaja "nova pojma, kot sta krizni plin, solidarnostni plin". "Oba sta namenjena 
izravnavi plinskega sistema. Krizni plin se zagotovi z omejevanjem oskrbe domačih 
odjemalcev, solidarnostni plin pa lahko država kupi v okviru mehanizma solidarnostne 
pomoči med sosednjimi državami EU na osnovi posebnih, t. i. bilateralnih sporazumov. 
  
Zakon je nujen z vidika ohranjanja in razvijanja dobro delujočega notranjega energetskega 
trga. Z njim naj bi bilo mogoče lažje doseči izvajanje regulatornih in strokovnih nalog javne 
uprave na tem področju in hitreje usklajevati nacionalno zakonodajo z evropsko.  
 
Zakona v postopku nadaljnje obravnave 
 
Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) 
Državni zbor RS bo tretjo obravnavo predloga zakona o debirokratizaciji opravil na 
naslednji seji, so odločili poslanci. V drugi obravnavi so med drugim sprejeli dopolnilo 
opozicije, po katerem se ne bo ustanovilo Uradnega registra RS, ampak Register pravnih 
aktov lokalnih skupnosti.  
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Po prvotnem predlogu bi bila v Uradnem registru RS objavljena uradna prečiščena 
besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, na avtentičnost objavljenih besedil pa 
bi se bilo mogoče zanesti v pravnem prometu.  
 
DZ pa je zavrnil predlog Levice, LMŠ in SD, da bi se člen, ki omogoča vročanje tudi na 
navadno e-pošto, črtal. Izpostavljali so predvsem vprašanje varnosti in dokazovanja 
vročitve, medtem ko sta direktor finančne uprave in vodja strateškega sveta za 
debirokratizacijo, ki naj bi zakon pripravil, Ivan Simič in koalicija dejala, da gre le za 
dodatno in prostovoljno možnost.  
 
Zakon bo po z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih 
administrativnih bremen posegel v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavil zakone in 
podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Gre za prvi 
paket sprememb za debirokratizacijo, je v imenu predlagatelja dejala državna sekretarka v 
kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec in dodala, da je strateški svet za 
debirokratizacijo prejel še več drugih predlogov, ki jih bodo vključili v nove pakete. Paketno 
reševanje se jim zdi edino možno.  
 
Po predlogu se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni 
številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih 
oseb s posamezniki. Predvidena je možnost vročanja dokumentov na elektronski naslov, 
ki ga bo posameznik posredoval pristojnemu organu. Predvidena je uvedba vročanja 
sklepov javnim uslužbencem tudi na službeno e-pošto. V zakonu o pravdnem postopku bi 
ukinili overjanje natisnjenih izvodov odločb z elektronskim podpisom.  
 
V zakonu o ohranjanju narave bi določili, da bi naloge upravljanja zavarovanega območja 
lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter da bi naravovarstveni nadzor lahko opravljala tudi 
občinska uprava.  
 
V zakonu o športu bi ukinili dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in 
najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu.  
 
V zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti pa bi določili, da se v manjših krajih, ki so 
vezani na mestna pokopališča, dopušča spoštovanje želje žalujočih, da lahko pokojnik do 
pogreba leži doma. 
 
O predlogu Zakona o debirokratizaciji bi lahko bila v okviru decembrske redne seje 
opravljena tudi že tretja obravnava, vendar je tretjina poslancev glasovala proti temu 
predlogu. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) 
Državni zbor RS ni glasoval o sprejemu novele zakona o dohodnini, s katero vlada 
predlaga kar nekaj razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala. Tik pred 
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glasovanjem je prestavitev odločanja na eno od prihodnjih sej predlagal poslanec SDS 
Danijel Krivec in večina navzočih je s tem soglašala.  
 
Vlada je predlog novele zakona o dohodnini poslala v obravnavo v DZ v začetku maja in 
na oktobrski seji je ob obstrukciji večjega dela opozicije uspešno prestal prvo obravnavo. 
Po predlogu bi se splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, 
postopno do leta 2025 zvišala z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov.  
 
Vlada predlaga še nekaj drugih sprememb zakona, ki mu nasprotuje večji del opozicije, 
ker da so nevarne za vzdržnost javnih financ, prinašajo pa največ ugodnosti najbolj 
premožnim. Med drugim naj bi se znižala stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, 
dividend in dobičkov ter skrajšal čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev 
neobdavčena. 
 
Med predlogi so tudi davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, 
ponovna uvedba seniorske olajšave ter ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno 
uspešnost. Vlada je začetek uporabe predlaganih sprememb predvidela s 1. januarjem 
 
Zavrnjen predlog zakona 
 
Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1) 
Predlog zakona o ravnanju z odpadki, ki so ga vložili poslanci SNS, je končal zakonodajno 
pot, saj odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor 30. novembra 2021 ni potrdil 
členov zakona, zato se je zakonodajni postopek končal.  
 
S predlogom so želeli v SNS področje urediti v posebnem zakonu, med drugim s 
petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki in opredelitvijo proizvajalčeve razširjene 
odgovornosti. Vlada je ocenila, da je predlog zakona vsebinsko, terminološko in izvedbeno 
pomanjkljiv, da ni konsistenten in ni usklajen z obstoječo zakonodajo s področja odpadkov, 
ki sicer celovito implementira tudi evropsko politiko ravnanja z odpadki, upoštevajoč pravo 
varstva okolja.  
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