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93. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 14. 1. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni 
seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja ter Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C) 
Državni zbor RS je s 43 glasovi za in 11 proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o javnem naročanju, katerega namen je, da se na področju nabav v zdravstvu 
doseže znižanje cen in omogoči izenačitev nabavnih cen v javnih zavodih na vseh ravneh. 
 
V praksi bi se referenčna cena določila na javnem razpisu. Ceno bo, po pregledu 
pridobljenih podatkov iz slovenskih bolnišnic in bolnišnic držav članic Evropske unije, 
oblikoval na novo ustanovljeni vladni urad, pristojen za centralno evidenco. Zakon določa, 
da se bo blago lahko nabavilo s pogajanji brez predhodne objave v primeru, če 
določenega artikla ne bo mogoče naročiti po referenčni ceni, niti z zakonsko dopustnim 
odstopanjem, ki predvideva, da se blago lahko nabavi do 10 odstotkov nad določeno 
referenčno ceno. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in 
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPMIMVI-B) 
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in s 33 proti sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. To na novo določa raven znanja italijanskega jezika za 
strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom, za učitelje pa še dodaten 
preizkus znanja. 
 
Osnovni razlog za spremembo zakona je slediti spremembam v praksi v manjšinskem 
šolstvu v Sloveniji ter zagotoviti večjo kakovost šolstva v italijanskem učnem jeziku na 
Obali. Novela prinaša dve novosti, in sicer da morajo učitelji, ki v šolah z italijanskim učnim 
jezikom poučujejo slovenski jezik in druge tuje jezike, uspešno opraviti preizkus znanja 
italijanskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope. 
 
Poleg tega se zvišuje raven znanja italijanskega jezika za strokovne, administrativne, 
tehnične, računovodske in druge delavce in način preverjanja ravni znanja. Zahtevana 
raven je odvisna od specifik delovnega mesta. 
 
Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) 
Državni zbor RS je s z 81 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa, da se bodo pokojnine, uveljavljene do 
konca leta 2010, dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=CDE4ACCA7C27B365C12587C7002B01BE
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=CDE4ACCA7C27B365C12587C7002B01BE
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1,7 odstotka, vse preostale pa za odstotek. Tako se bodo s 1. januarjem letos na omenjeni 
način dodatno uskladile pokojnine in drugi prejemki, razen dodatka za pomoč in postrežbo 
in letnega dodatka. Višji zneski bodo izplačani s pokojninami za mesec januar konec tega 
meseca. 
 

* * * 


