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99. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
Ljubljana, 8. 4. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99. izredni 
seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med drugim sprejeli Zakon o upravljanju 
javnega potniškega prometa, Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela, 
Zakon o cestah, Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno 
infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, Zakon o stanovanjski 
jamstveni shemi za mlade in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
rudarstvu. Odločili so tudi, da so predlog Zakona o elektronskih komunikacijah 
primeren za nadaljnjo obravnavo, predlog novele Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih, predlog novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in 
primerni za nadaljnjo obravnavo. 
 
Sprejeti zakoni 
 
Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 47 glasovi za in enim proti sprejeli Zakon o 
upravljanju javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: ZUJPP), katerega je pripravilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. 
 
Namen ZUJPP je zagotoviti učinkovito upravljanje in izvajanje javnega potniškega prometa 
s tem za povečanje števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz 
 
Z ZUJPP se: 

• določa enoten način upravljanja z javnim potniškim prometom v Republiki Sloveniji, 

• ureja temeljna načela in cilje upravljanja javnega potniškega prometa,  

• določa ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa,  

• določa izvajanje sistema integriranega javnega linijskega prevoza potnikov,  

• določa nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev javnega potniškega prometa, 

• določa financiranje prevoznih storitev javnega potniškega prometa ter zagotavljanje 
preglednosti poslovanja in nadzor nad porabo javnih sredstev. 

 
ZUJPP vzpostavlja družbo za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države - Družbe za upravljanje javnega 
potniškega prometa (v nadaljevanju: družba) bodo zlasti: 

• sodelovanje pri določanju strategije razvoja javnega potniškega prometa, 

• priprava strokovnih podlag, 

• upravljanje sistema enotne vozovnice, 

• zagotavljanje informiranja potnikov in promocije javnega prevoza, 

• sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture za potnike in infrastrukture za 
dopolnilne potniške storitve. 

 
Ena izmed glavnih rešitev in sprememb v primerjavi s sedanjo ureditvijo je podelitev 
javnega pooblastila družbi, da kot koncedent v imenu Republike Slovenije zagotavlja 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=363A04AC20238CA0C1258810003005E8
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=363A04AC20238CA0C1258810003005E8
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/18379d999063db3c5d15a9df7c71de1271e248b01c55029b3dc638ce8be61d94
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/18379d999063db3c5d15a9df7c71de1271e248b01c55029b3dc638ce8be61d94


 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov, pristojnost 
izvajanja postopkov oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in 
železniškega linijskega prevoza, podelitve pravic za izvajanje javne službe, sklepanja 
pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb. 
 
Z ZUJPP se spreminja sedanji sistem financiranja javnega potniškega prometa. V okviru 
družbe se bo zagotovila finančna integracija tako, da se bodo na enotnem računu zbirali in 
upravljali vsi viri financiranja javnega potniškega prometa, ki se za financiranje 
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa v državni pristojnosti zagotavljajo 
na državni in lokalni ravni ter iz drugih virov. Družba bo tako edina pooblaščena za 
sklepanje pogodb z vsemi sofinancerji. Zato bo morala tudi zagotoviti, da se bodo ta 
sredstva zbirala na ločenem računu in da bodo namenjena le za poravnavo nadomestila 
stroškov in spodbud, do katerih so na podlagi sklenjenih pogodb gospodarskih javnih služb 
javnega potniškega prometa upravičeni prevozniki. 
 
Z ZUJPP se uveljavlja načelo integrirane ponudbe javnega potniškega prometa, skladno s 
katerim morajo biti storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja Republika 
Slovenija kot gospodarsko javno službo, medsebojno povezane v enotno, dopolnjujočo se 
ponudbo, ki temelji na fizični, finančni, informacijski, tarifni in upravljavski integraciji, ter je 
prilagojena razvoju in potrebam potnikov. Pristojnost upravljanja in skrb za razvoj sistema 
enotne vozovnice se za večjo učinkovitost in nadaljnji razvoj prenese na družbo. Prav tako 
se na družbo, za dosego večje usklajenosti voznih redov, prenaša pristojnost načrtovanja, 
usklajevanja in potrjevanja voznih redov medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza 
potnikov. Družba bo potrjevala tudi predlog voznega reda prevoza potnikov v železniškem 
prometu. 
 
Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 65 glasovi za in nobenim proti sprejeli 
Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), katerega je v sprejem vložila 
skupina poslank in poslancev. 
 
Cilj Zakona odprava anomalije na področju minimalnega plačila za delo oziroma odprava 
nepravičnih razlik v vrednotenju začasnega ali občasnega dela dijakov in 
študentov ter upokojencev. Z zakonom se zasleduje tudi cilj zagotavljanja dostojnega 
plačila za opravljeno delo in predlaga korekcija minimalne urne postavke za opravljeno 
uro začasnega in občasnega dela upokojence. 
 
Tako bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne 
bo smela biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne 
mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas. Upoštevalo se bo, da povprečna 
mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Bruto dohodek za 
opravljeno začasno in občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne bo smelo presegati 
9.237,96 eurov. Višina bruto urne postavke in višina bruto dohodka za opravljeno začasno 
ali občasno delo se bosta usklajevala z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/1c8af5a8e63c4b2dcf5580f1b6d7d19e14d4ef12d64872e9d617d980e5bf4e67
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določa zakon, ki ureja minimalno plačo. Višina bruto urne postavke bo veljala od marca 
tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta. 
 
Zakon o cestah (ZCes-2) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 42  glasovi za in 12 proti sprejeli Zakon o 
cestah (v nadaljevanju: ZCes-2), katerega je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. 
 
Najpomembnejši cilji ZCes-2 so: 

• vzpostavitev trajnostne cestne infrastrukture, ki bo zadovoljevala družbene, 
ekonomske in ekološke potrebe; 

• dvig standardov varnosti, povezanih s cestno infrastrukturo; 

• optimalno izkoriščanje in racionalna ter varna uporaba obstoječe cestne 
infrastrukture; 

• uskladitev nacionalnih predpisov s predpisi EU; 

• pravna urejenost javne cestne infrastrukture; 

• gospodarnejša ureditev organiziranja gradnje, upravljanja in vzdrževanja državnih 
cest; 

• večja jasnost in določnost posameznih zakonskih določb, ki bosta prispevali k večji 
pravni varnosti uporabnikov cestne infrastrukture. 

 
Podrobneje se ureja oziroma razmejuje posamezna dela v okviru javnih cest, in sicer v 
povezavi z zakonskimi določbami gradbene zakonodaje. Opredeljen je obseg posameznih 
del, ki se lahko na javnih cestah izvajajo kot redna vzdrževalna dela, vzdrževalna dela, 
vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcija in novogradnja ceste. Dodatno so 
opredeljene izjeme, ki se lahko v okviru vzdrževalnih del v javno korist izvajajo izven 
območja ceste (izven varovalnega pasu), kot so ukrepi za zaščito ceste, premostitveni 
objekti, protihrupni ukrepi, krajše kolesarske poti. Predpisan je celoten postopek izvedbe 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist od začetka del do pridobitve dovoljenja 
za obratovanje. Predviden je postopek za odvijanje prometa v celotnem času izvajanja del 
in odvijanje prometa pod posebnimi pogoji v primeru, ko dela na cesti še niso v celoti 
dokončana. Izvajanje vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist poteka ,brez 
pridobljenega gradbenega dovoljenja. 
 
Vzdrževalna dela v javno korist je izvedba rekonstrukcijskih del javne ceste, s katerimi se 
spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in 
opreme ter druge infrastrukture v območju cestnega telesa. Z izvedbo takšne 
rekonstrukcije, katero območje ne sme posegati izven varovalnega pasu javne ceste, se 
izvedejo tudi obnovitvena dela in vse ostale izboljšave, ki so povezane z varnostjo ceste. 
Ob teh delih se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni in drugi objekti, ki jih 
pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, 
prepusti) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, katere je v območju ceste treba 
zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije javne ceste. 
 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/335ad37d31c106d2adfe10da62c5b6ce9513a066ea2904c8acaeadc0d6c11bc3
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/335ad37d31c106d2adfe10da62c5b6ce9513a066ea2904c8acaeadc0d6c11bc3


 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

Rekonstrukcija ceste je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječe ceste, pri čemer se 
delno ali v celoti spreminjajo njeni konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge 
njene izboljšave, deli trase ceste pa se zaradi izboljšanja geometrijskih elementov 
prestavljajo izven območja obstoječe ceste. Rekonstrukcija in novogradnja cest se izvajata 
v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in graditev objektov. 
 
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v 
Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 58 glasovi za in nobenim proti sprejeli 
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki 
Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (v nadaljevanju: ZFSŠI27), katerega je v sprejem vložila 
skupina poslank in poslancev. 
 
Z ZFSŠI27 se zagotavljajo finančna sredstva za financiranje in sofinanciranje investicij v 
športno infrastrukturo v obdobju 2023 do 2027, in sicer v višini 150 mio € (30 mio € na 
leto). Sredstva se bodo zagotovila iz državnega proračuna, razdeljevala pa se bodo na 
podlagi javnega razpisa, katerega bo pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 53 glasovi za in nobenim proti sprejeli 
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi (v nadaljevanju: ZSJSM), katerega je v sprejem 
vložila skupina poslank in poslancev.  
 
Poglavitna rešitev ZSJM je vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s 
katero bo mladim, do starosti 38, omogočeno lažje reševanje prvega stanovanjskega 
problema. To pomeni prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske 
nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja. 
 
Z ZSJSM se določa maksimalna višina kredita, za katero bo možno jamstvo po ZSJSM, in 
sicer največ 200.000 €, ročnost kredita pa največ 30 let.  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 54  glasovi za in nobenim proti sprejeli 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (v nadaljevanju: ZRud-1D), 
katerega je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. 
 
Bistveni cilji predlaganega zakona so: 

• zagotoviti podlage za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami, 

• omogočiti podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, 

• poenostaviti in do-regulirati postopke s področja opustitve izkoriščanja, 

• odprava administrativnih ovir, 

• do-regulacija področja opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu, 

• do-regulacija na področju inšpekcijskega nadzorstva, 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/3715f33a0b2bbdf91ccb02e17af75a145f44384572fc65ac5eb41ff6c8f6eecb
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/3715f33a0b2bbdf91ccb02e17af75a145f44384572fc65ac5eb41ff6c8f6eecb
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/0ad01ca46fc1f3c11a7ad8705c3b4323382b72100ba78bba0ced6f15f47a9683
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=DEA66FD7793071C6C12587C8003C4E8E&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
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• učinkovitejše ukrepanje v primeru nelegalnih kopov ter zmanjševanje sive 
ekonomije. 

 
 
Zakoni za nadaljnjo obravnavo 
 
Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) 
Temeljni cilj predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2) je 
prenos Direktive 2018/1972/EU v nacionalni pravni red in v nacionalni zakonodaji prenova 
rešitev oz. ureditve, kot je ta postavljena z implementacijo štirih EU direktiv, ki so 
prenovljene z navedeno direktivo. 
 
Namen predloga ZRKom-2 je tudi: 

• pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki 
Sloveniji in s tem gospodarskega ter družbenega razvoja v državi, vključno z 
razvojem informacijske družbe; 

• dostop do zelo visokozmogljivih omrežij in njihova uporaba za vse državljane in 
podjetja v EU ob hkratni krepitvi varnostnih zahtev za zagotavljanje omrežij in 
storitev, kar bo zaradi večjega zaupanja uporabnikov pospešilo tudi uporabo 
zadevnih storitev;  

• razvijanje notranjega trga EU in uveljavljanje legitimnih interesov vseh njenih 
državljanov; 

• zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, učinkovite 
uporabe radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, univerzalne storitve; 

• zagotavljanje varstva pravic uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki 
s posebnimi socialnimi potrebami; 

• zagotavljanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih 
komunikacijskih storitev; 

• okrepitev pravil glede zagotavljanja varnosti omrežij in storitev, vključno v luči 
obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije. 

 
Predlog zakona bo predvidoma izboljšal veljavno zakonsko ureditev tudi v segmentu, ko 
gre za nacionalne določbe oz. kjer je mogoče zagotoviti jasnejši in boljši način prenosa, 
kjer se je pri uporabi posameznih določb v praksi pokazalo, da je to potrebno in mogoče. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (ZSDP-1F) 
Glavni cilji predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih (v nadaljevanju: ZSDP-1F) so povečanje otrokovih koristi in 
izboljšanje položaja otrok s spodbujanjem družin, da obiskujejo osnovno šolo in nadaljnje 
izobraževalne programe. Z nekaterimi določbami ZDSP-1F se v slovenski pravni red 
prenaša Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=89C523CE8DA9A536C1258809004542D1&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=EA1BBC47EC2A10A9C12587F2004CA9DE&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=EA1BBC47EC2A10A9C12587F2004CA9DE&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
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Direktive Sveta 2010/18/EU (v nadaljevanju Direktiva (EU) 2019/1158) v delu, ki se 
nanaša na očetovski in starševski dopust, plačilo, nadomestilo in prožne ureditve dela. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih (ZSVarPre-I) 
Glavni razlogi za sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre-I) so: 

• aktivno reševanje socialne problematike, 

• sprememba krivdnih razlogov zaradi katerih se denarna socialna pomoč ne dodeli 

• hramba podatkov in dokumentov iz zbirke podatkov o denarni socialni pomoči in 
varstvenem dodatku. 

 
Z ZSVarPre-I se bo omogočila pravična porazdelitev javnih sredstev glede na potrebe 
posameznika oz. družine in glede na namen denarne socialne pomoči, kar pomeni da jo 
prejmejo tisti, ki jo zares potrebujejo. 
 
 
 

* * * 
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