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4. REDNA SEJA VLADE RS 
 

Ljubljana, 11. 4. 2013 - Vlada RS je na 4. redni seji začela z obravnavo predloga Nacionalnega 
reformnega programa 2013 – 2014, sprejela predlog novele Zakona o državni upravi ter se 
seznanila z izhodišči za pripravo Zakona o javnih financah in z informacijo o stanju zaostankov 

pri črpanju EU sredstev po ministrstvih. 
 

Predloga Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014 
 
Gre za zelo pomemben dokument, ki ga bo vlada skupaj s Programom stabilnosti v začetku maja 

poslala v Bruselj. Gradivo bodo ministrstva še dopolnjevala, tako da še ni bilo dokončno sprejeto.  
Nacionalni reformni program (NRP) je letni dokument, ki ga morajo kot del evropskega semestra države 
članice predložiti Evropski komisiji. Slovenija bo NRP Evropski komisiji po sredovala predvidoma v 

začetku maja. Nacionalni reformni program Slovenije 2013 - 2014 vsebuje načrtovane ukrepe Vlade RS, 
ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne konsolidacije. Ukrepi upoštevajo tudi prioritete, 
sprejete v Letnem pregledu rasti 2013 na ravni EU, in odgovarjajo na specifična priporočila državi 

(sprejeta na Evropskem svetu junija 2012), hkrati pa neposredno prispevajo k doseganju nacionalnih 
ciljev Evropa 2020.  
 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), ki je pričel veljati 
14. 3. 2013, je spremenil strukturo vlade oziroma na novo določil nekatere ministrice oziroma ministre, 
ki so v vladi, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost uskladitve Zakona o državni upravi (ZDU) 

s tem zakonom. ZDU je treba z določbami ZVRS-G uskladiti najkasneje v treh mesecih od dne, ko 
prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.  
  

Cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDU je uskladitev z določbami ZVRS–G, ki 
spreminjajo strukturo vlade, s čimer se zagotavlja boljša operativnost in uspešnejše izvajanje nalog 
nove vlade. 

 
Predlagani zakon ureja naslednja ministrstva:  

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki nadaljuje z delom z delovnimi področji Ministrstva 
za izobraževanje, znanost kulturo in šport, razen delovnega področja kulture.  

 
Ministrstvo za kulturo, ki je bilo ustanovljeno z dnem prisege pristojnih ministrov po uveljavitvi ZVRS-
G. Ministrstvo opravlja naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev, 

slovenskega jezika in verske svobode. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, naloge na 

področjih upravnih notranjih zadev in migracij,  sistemskega urejanja tajnih podatkov, javne uprave, 
sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, 
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plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja 
splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, 

dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti 
javne uprave, boljše zakonodaje, odprave administrativnih ovir ter naloge na  področjih uresničevanja 
ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne 

skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.  
 

Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega 
tožilstva, državnega pravobranilstva in ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega 
tožilstva in državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, 

civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne 
uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne 
pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah ter naloge 

na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, 
načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, po 
pooblastilu vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe 

posameznega organa državne uprave in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v 
skladu z zakonom ali aktom vlade. V pristojnost ministrstva je preneseno tudi delovno  področje 
gospodarskih javnih služb ter področje E-pravosodja.  

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki s spremenjenim nazivom 

nadaljuje z opravljanjem dela na dosedanjem delovnem področju.  
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, 

prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva; varnosti in kakovosti 
krme; varnosti in kakovosti hrane oziroma živil ter uporabe materialov, ki prihajajo v  stik z živili, v 
postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne 

prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih 
obratih prehrane in obratih za prehrano na delu; ter naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja 
narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja 

narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih 
nesreč, investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb.  

 
Predlog zakona vsebuje tudi določitev obveznosti brezplačnega posredovanja podatkov o povračilih in 
drugih prejemkih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in funkcionarjev. Vzpostavitev tovrstne  

pravne podlage je nujna zaradi spremljanja stanja v zvezi z gibanjem obsega stroškov dela, kontrole 
izplačil proračunskih sredstev ter zagotavljanja analitičnih podlag in finančnih izračunov učinkov 
spreminjanja oziroma dopolnjevanje predpisov.   

 
Predlog zakona vsebuje tudi spremembe na področju elektronskega poslovanja uprave. Z enotnim 
upravljanjem državne informatike bo izboljšana zmogljivost komunikacijskih in informacijskih sistemov, 

ki bodo uporabnikom znotraj državne uprave nudile učinkovito podporo pri sprejemanju odločitev in 
optimalnemu izvajanju nalog v nacionalnem in mednarodnem okolju na osnovi gospodarnega, 
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zanesljivega in varnega dostopanja do podatkov ter povezljivosti. Istočasno bo državljanom in 
gospodarskim subjektom omogočen učinkovit, zanesljiv in enostaven dostop do storitev.  

 
Izhodišča za pripravo Zakona o javnih financah 
 

Zakon o javnih financah je bil sprejet v letu 1999. V vmesnem obdobju je bil zakon sicer večkrat 
spremenjen, nekatere njegove določbe pa so prenehale veljati na podlagi sprejema drugih zakonov, 

vendar temeljna zasnova in ureditev področja javnih financ ostaja nespremenjena.  
 
V času pristopnih pogajanj za članstvo v EU je bil veljavni ZJF v pogovorih z Evropsko komisijo 

predstavljen kot usklajen z evropsko zakonodajo na tem področju, saj je vzpostavljal vse potrebne 
elemente. Kljub navedenemu pa zakon ne vsebuje prilagoditev, ki so potrebne glede na zadnje 
spremembe oziroma dopolnitve evropske zakonodaje v povezavi z okrepitvijo ekonomskega upravljanja 

v državah članicah EU in okrepitvijo nadzornih mehanizmov za obvladovanje javnofinančnih 
neravnovesij zaradi ekonomske in finančne krize. Zato je potrebno zakon v določenih segmentih 
prilagoditi pravnemu redu EU, v obdobju finančne krize pa določiti pravila, ki bodo zagotavljala finančno 

disciplino, nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje 
uravnoteženega javnofinančnega salda.  
 

Zakon bi bilo potrebno prilagoditi tudi novim shemam bilanc sektorja država, ki temeljijo na novem, 
revidiranem metodološkem priročniku »Government Finance Statistics Manual (GFS-2001), ki naj bi ga 

države postopno uveljavile v svojih zakonih in drugih predpisih, v katerih opredeljujejo metodologijo in 
sistem javnih financ in jih udejanjile v praksi. Bistvene novosti in spremembe v primerjavi z GFS – 1886 
so predvsem v uvedbi obračunskega predpisa kot osnove za izkazovanje vseh tokov in stanj v bilancah 

sektorja države. Ob tem se ohranja tudi izkazovanje tokov v bilancah sektorja države po načelu 
denarnega toka. Izkazi bilanc stanja so obvezna sestavina bilančnih prikazo v za celoten sektor države.  
 

Ministrstvo za finance ocenjuje, da bi bilo primerno, upoštevaje delo, ki je bilo opravljeno v letu 2011 na 
pripravi predloga zakona in dosedanjem usklajevanju besedila z zainteresirano javnostjo, pristopiti k 
pripravi celovitega novega Zakona o javnih financah, skupaj z Zakonom o računovodstvu.  

 
Ključna vprašanja, glede katerih je potrebna predhodna usmeritev vlade:  

 fiskalna pravila: ureditev fiskalnih pravil je ena od zahtev EU zakonodaje; način ureditve pa je 
odvisen od nadaljnjega ukrepanja politike v zvezi s predlaganimi spremembami Ustave RS s tem v 
zvezi.  

 Fiskalni svet – vloga in položaj: veljavni ZJF vsebuje tudi določbe o fiskalnem svetu. EU zakonodaja 
na področju ekonomskega upravljanja od držav članic zahteva, da določijo neodvisno telo, katerega 

pristojnost bo spremljanje proračunskega načrtovanja in izvrševanja proračuna ter nadzor. Gre za 
dodaten strokoven nadzor, ki se razlikuje od že vzpostavljenega nadzora Računskega sodišča ali 
Državnega zbora.  

 Financiranje de lovanja javnih zavodov: predlog ZJF iz leta 2011 je na tem področju izhajal iz 
predloga nove ureditve delovanja javnih zavodov na področju negospodarskih javnih služb, ki pa 
kasneje ni bila uveljavljena. Ocenjujemo, da mora ZJF v celoti postaviti pravila f inančnega 
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poslovanja javnih zavodov kot posrednih uporabnikov proračunov, vključno s pravili 
uporabe/najema stvarnega premoženja države.  

 Ureditev upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem, ki ni predmet upravljanja po zakonu o 
slovenskem državnem holdingu: na tem področju je treba udejaniti stališča Računskega sodišča in 

dosledno uveljaviti načelo, da stvarno premoženje države oziroma lokalne skupnosti ne more biti 
dano posrednemu proračunskemu uporabniku v upravljanje ampak zgolj v najem oziroma uporabo. 
Ob tem se zastavlja vprašanje višine najemnine oziroma plačila za uporabo državne oziroma 

lokalne infrastrukture. Finančno premoženje, ki ni zajeto v ZSDH, so nekatere kapitalske naložbe, 
za katere predvsem zaradi majhne vrednosti ali druge specifike ni smiselno, da preidejo v last ali 
upravljanje holdinga. ZJF bi moral določiti vsaj splošno pravno osnovo za njihovo posebno ureditev.  

 proračuni lokalnih skupnosti in zagotavljanje upoštevanja evropskih pravil ekonomskega upravljanja 
tudi na ravni proračunov lokalnih skupnosti: upoštevaje dejstvo, da pravila ekonomskega upravljanja 

zadevajo vse štiri blagajne javnega financiranja (državni proračun, pokojninsko in zdravstveno 
blagajno ter proračune lokalnih skupnosti) je treba na novo vzpostaviti mehanizem vključitve teh 
proračunov v celovito javnofinančno sliko države. Gre predvsem za vprašanje samostojnosti 

lokalnih skupnosti pri zagotavljanju financiranja oziroma omejitev, ki jih lahko lokalnim skupnostim 
določi država. 

 

Informacija o stanju zaostankov pri črpanju EU sredstev po ministrstvih na dan 4. 4. 2013 
 
Vlada RS je zadolžila vsa ministrstva, ki so vključena v izvajanje kohezijske politike, da pospešijo 

aktivnosti v povezavi s črpanjem evropskih sredstev na način, da:  

 Ministrstvu za finance, organu za potrjevanje, takoj predložijo zahtevke za povračilo že izplačanih 

sredstev iz državnega proračuna in najkasneje do 31. 5. 2013 odpravijo zaostanke, ki jih je 
ministrstvo za finance evidentiralo po posameznih projektih,  

 Preverijo izvajanje po podpisanih pogodbah, ki predstavljajo osnovo za nadaljnja izplačila iz 

državnega proračuna. 
 
Vlada je zadolžila Ministrstvo za finance, da mesečno poroča o stanju zaostankov pri črpanju 

kohezijskih sredstev in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi  organa upravljanja, da 
mesečno poroča o aktivnostih in napredku na področju črpanja kohezijskih sredstev.  

 
Vlada je zadolžila Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi 
organa upravljanja, da do 31. 5. 2013 priprav ita pregleden opis obstoječih informacijskih procesov v 

povezavi z izvajanjem kohezijske politike, ki so v njuni pristojnosti.  
 

*** 
 


