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Spoštovani g. predsednik Državnega zbora 
Spoštovani vodje poslanskih skupin v Državnem zboru 
 
Priloženo vam pošiljam naše ugotovitve in predloge glede 28. in 29. člena predloga Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), ki smo jih poslali hkrati tudi predsedniku Vlade RS ter 
ministroma za okolje in prostor in za finance z namenom, da v zakonodajnem postopku preverite ustreznost 
in utemeljenost zlasti 1. odst. 29. člena zakona, kakor tudi ustreznost 2. odst. 28. člena in 3. odst. 29. člena 
predloga zakona glede določitve datuma odlaganja uporabe določenih pravic iz veljavnega ZMVN-1.  
Prosimo, da v zakonodajnem postopku upoštevate razloge, ki smo jih navedli v našem pismu predsedniku 
Vlade in na podlagi odločitev poslancev oz. matičnega odbora za to področje sprejmete naše predlagane 
popravke. Naše združenje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju prostora in nepremičnin 
na podlagi ustrezne odločbe ministra za okolje in prostor ter je že vrsto let vključeno v strokovno pripravo 
zakonodajnih rešitev na tem področju.  
Pripravljeni smo tudi sodelovati v razpravi na matičnem odboru Državnega zbora, v kolikor boste ocenili, da 
bi to lahko prispevalo k dovolj vsestranski proučitvi utemeljenosti naših pripomb in predlogov ter sprejemu 
takšnih rešitev, ki ne bodo povzročile težko popravljivih posledic na obravnavanem področju tako za fizične 
in pravne osebe, kakor tudi občine in državne organe Republike Slovenije.  
Prosimo, da nas obvestite o možnosti našega sodelovanja v razpravi na matičnem odboru. 
Hkrati pa prosimo vodje poslanskih skupin, da proučijo naše pripombe in predloge in se odločijo o potrebnosti 
vložitve amandmajev k navedenima dvema členoma predlaganega zakona. 
 
S spoštovanjem, 
 

Predsednik SNZ FIABCI: 
mag. Marko Novak 

6. 10. 2020
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Podpisal: MARKO NOVAK  
V vednost:  

- Slovenski inštitut za revizijo, dr. Marjan Odar 
- Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, direktorica Mojca Majič 
- Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana 
- Banka Slovenije, guverner mag. Boštjan Vasle 
- GZS, generalna direktorica mag. Sonja Šmuc 
- GZS-ZPN, direktor Boštjan Udovič 
- Skupnost občin Slovenije, predsednik Peter Misja 
- Združenje občin Slovenije, predsednik Robert Smrdelj 
- Združenje mestnih občin Slovenije, predsednik mag. Gregor Macedoni 


