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43. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 24. 6. 2015 - Vlada RS je na 43. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakon o 
izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, predlog novele Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, novelo Zakona o varstvu okolja, spremembo Načrta 
za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, novelo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ter Načrt izvajanja 
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015. 
 
Predlog novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015        
 
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v drugi polovici leta 2015 omogočile izvajanje tistih 
nalog občin, ki se financirajo iz naslova primerne porabe. 
 
Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 
2. členu Zakona o javnih financah (ZJF). Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi 
ostali ureditvi, kot jo določa ZFO-1. 
 
S predlaganim zakonom se za drugo polletje 2015 določa povprečnino v višini 514,22 evrov, ki je za 
13,39 evra višja od povprečnine, določene z veljavnim ZIPRS1415. S povečano povprečnino se bo 
obseg primerne porabe občin povečal za razliko med ocenjenim znižanjem izdatkov občin in znižanjem, 
ki je doseženo s sistemskimi spremembami. Obseg dohodnine, ki v letu 2015 pripada občinam, je 
določen z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) in znaša 54 % dohodnine. Ta delež se s spremembami 
zakona ne spreminja. Sredstva za financiranje višje povprečnine bo potrebno zagotoviti s povečanjem 
finančne izravnave iz državnega proračuna.  
 
Zakon v prehodni določbi določa tudi način zagotavljanja višje finančne izravnave za mesec julij 2015 in 
sicer se bo razlika poplačala pri izplačilu finančne izravnave za mesec avgust. Hkrati se v prehodni 
določbi določa tudi, da se za mesec julij 2015 razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 občinam nakazuje 
tedensko do konca leta 2015.   
 
Predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
 
Predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti širi uporabo 
določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) o 
načelih ravnanja in postopkih ravnanja iz 2. in 5. poglavja zakona tudi za stvarno premoženje v lasti 
Banke Slovenije, ki bo s spremembo in dopolnitvijo vključena v opredelitev pojma osebe javnega prava. 
Banka Slovenije je namreč skladno z Zakonom o Banki Slovenije, pravna oseba javnega prava sui 
generis, ki ima v poslovnem registru Slovenije vpisano posebno unikatno pravnoorganizacijsko  obliko 
centralna banka. Za premoženje v lasti Banke Slovenije bo tako z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 
ZSPDSLS zagotovljena uporaba določb ZSPDSLS tudi za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s 
stvarnim premoženjem, in sicer predvsem  uporaba določb o načelih ravnanja in postopkih ravnanja iz 
2. in 5. poglavja ZSPDSLS, če te vsebine z zakonom niso določene drugače. Prav tako bo s 
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spremembo bolj natančno opredeljeno, katere vsebine zakona veljajo tudi za stvarno premoženje v lasti 
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov kot tudi s stvarnim 
premoženjem Banke Slovenije in javnih podjetij, če te vsebine s posebnim zakonom niso določene 
drugače. 
 
Predlog novele Zakona o varstvu okolja 
 
Poglavitni namen spremembe veljavnega Zakona o varstvu okolja je izpolniti zahteve Evropske komisije 
glede izvršitve sodbe Sodišča EU. Obstoječe naprave, v skladu z zakonom, ki do uveljavitve zakona ne 
bodo imele okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), bodo namreč morale prenehati obratovati. 
 
S predlaganim zakonom se odpravlja tudi napaka iz prehodnih določb Zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZVO. Upravljavci naprav, ki morajo v skladu z ZVO predložiti izhodiščno poročilo, ga bodo 
predložili le ob večji spremembi in posodobitvi OVD zaradi uskladitve obratovanja naprave z zaključki o 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, skladno z evropskimi predpisi o industrijskih emisijah. 
 
Sprememba Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
 
Vlada je zagotovila dodatnih 17,8 milijona evrov sredstev za aktivno politiko zaposlovanja (APZ). Za 
izvajanje ukrepov je tako skupaj namenjenih 65 milijonov evrov. Dodatna sredstva (27 % več kot prejšnji 
načrt APZ za leto 2015) so potrebna predvsem zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za programe javnih 
del v letu 2015, za program Usposabljanje na delovnem mestu 2015, za program Podjetno v svet 
podjetništva in druge programe, sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Glede na večji obseg sredstev v okviru spremembe načrta APZ za leto 2015 bo v programe aktivne 
politike zaposlovanja v letu 2015 vključenih 5.530 več oseb. Skupaj bo v programe APZ v letu 2015 tako 
vključenih skoraj 21.000 oseb. 
 
Novela Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2013 
 
S sprejeto uredbo se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 
30. junija 2015 na 31. avgust 2015. Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za 
podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Podaljšanje roka za sprejem zahtevkov za 
izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do 
konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi. S to uredbo se usklajujejo zneski (finančna sredstva) s 
sprejeto 8. spremembo Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.  
 
Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015 
 
Vlada RS je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2015, ki ga Uprava RS za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na 
državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. 
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Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se 
skladno z usmeritvami in programi, določenimi v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih od 2009 do 2015, izvajale leta 2015 na ravni države.  
 
Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo leta 
2015 usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev, določenih z nacionalnim programom. Ti so izboljšati 
preventivne dejavnosti na različnih področjih, povečati zmogljivosti opazovalnih omrežij in izboljšati 
opremljenost, učinkovitost, racionalnost ter odzivnost ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih povzročajo 
vremenske ujme. Zaradi nezadostnega obsega sredstev za delovanje in nadgradnjo sistema bo 
posebna pozornost namenjena usposabljanjem, saj bomo le tako lahko zagotovili njegovo visoko 
odzivnost. 
 
Mnenje glede Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A) 
 
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po 
skrajšanem postopku vložila Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnih skladih. Predlagatelji 
predlagajo spremembo obsega zadolževanja javnih skladov s področja stanovanjske politike in 
omogočanje predkupne pravice omenjenih skladov pri prodaji stanovanj DUTB. 
 
Vlada ugotavlja, da predlog zakona ni primeren za obravnavo.  
 

Obseg zadolževanja  

 
Predlagatelji v obrazložitvah navajajo podatke za Javni stanovanjski sklad MOL. Predvsem velja 
opozoriti, da so podatki, iz katerih predlagatelj izhaja, stari (leto 2011) in tudi netočni.  
 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Leto Namensko 
premoženje 

Dolgoročne 
finančne 
obveznosti 

Druge 
dolgoročne 
obveznosti 

Zadolženost 
2/1*100 

Zadolženost 
(2+3)/1*100 

2011 191.208.189 32.758.350 998.200 17,13 17,65 

2012 189.300.347 31.498.723 1.022.437 16,64 17,18 

2013 198.152.965 29.963.989 1.012.453 15,12 15,63 

2014 253.075.665 28.148.432 1.014.351 11,12 11,52 

Vir AJPES 
 
ZJS-1 je za vse javne sklade uvedel maksimalno, 10% zadolževanje (glede na kapital oziroma glede na 
prihodke).   
 
Predlog poslancev želi uvesti eno samo, zelo specifično izjemo, in sicer za sklade, ki so namenjeni 
stanovanjski politiki in upravljanju z nepremičninami: taki skladi bi se lahko zadolžili do 50% kapitala, v 
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primeru, da bi bila ročnost posojila nad 30 let, obrestna mera pa pod 2 %, pa celo do 70% kapitala. 
Predlog se utemeljuje z veliko potrebo po neprofitnih stanovanjih. 
 
Predlagatelji se seveda pri vsem tem eksplicitno sklicuje na učinke, ki bi jih taka sprememba imela 
predvsem na ljubljanski stanovanjski sklad. Prvi pomislek je torej, ali je smiselno spreminjati zakon, če 
je (kljub na videz splošni utemeljitvi) očiten namen, da prvenstveno koristi enemu samemu subjektu. 
 
Iz obrazložitve tudi ni dokazana kavzalna zveza: ali bi večja možnost zadolževanja stanovanjskih 
skladov omogočila avtomatično že tudi večje število neprofitnih stanovanj. V obrazložitvi so navedeni 
zgolj podatki o potrebi po neprofitnih stanovanjih in primerjalni podatki o dopustni zadolžitvi 
stanovanjskih skladov v drugih državah, ni pa eksplicitno pojasnjena vzročna zveza med višjim 
zadolževanjem stanovanjskih skladov in večjim številom neprofitnih stanovanj. 
 
Ne nazadnje je treba upoštevati tudi »učinek domin«: če bi se pri javnih skladih začele določati izjeme 
od sicer strogih pravil, bi se bržkone kmalu pojavile težnje po podobnih izjemah še pri drugih subjektih 
javnega prava.  
 
Prav tako je treba predlog obravnavati s širšega sistemskega vidika: zaradi uvajanja fiskalnega pravila 
in večje finančne discipline v sektorju država bo treba na podlagi ustave in predvidenega ustavnega 
zakona o fiskalnem pravilu v novem zakonu o javnih financah predvideti nov sistem možnega 
zadolževanja vseh institucionalnih enot sektorja država (državni proračun, lokalne skupnosti, javni 
skladi, javni zavodi, agencije, itd.). Zadolževanje vseh teh enot vpliva na višino dolga sektorja država in 
mora biti regulirano celovito. Predlagana sprememba zakona o javnih skladih bi otežila sistemsko 
urejanje področja zadolževanja (fiskalno pravilo), zato predloga zakona Vlada ne podpira.  
 
Glede na to, da je iz obrazložitve predloga zakona zaznati, da predlagatelji iščejo predvsem rešitev za 
Stanovanjski sklad MOL, kot navedeno že zgoraj, po mnenju vlade ni upravičena sprememba 
sistemskega zakona, ki ureja javne sklade, saj je v skladu s 50. členom ZJS-1 mogoče javni sklad 
preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo.  
 

Predkupna pravica  

 
Predlagatelj predlaga, da se zakon dopolni z določbo, da DUTB »javnim skladom, ki so bili ustanovljeni 
z namenom izvajanja stanovanjske politike ustanovitelja in upravljanja z nepremičninami ustanovitelja 
omogoči predkupno pravico za nakup nepremičnin, ki jih je DUTB pridobila v okviru izvajanja ukrepov za 
sanacijo bančnega sistema.«. 
 
V zvezi s predlogom pojasnjujemo, da se predkupna pravica pogodbeno določi (omogoči) s pravnim 
poslom med upravičencem in imetnikom stvari. Kolikor bi bil predlog sprejet, bi morala DUTB skleniti 
pravni posel za vsako nepremičnino. Prav tako bi bilo potrebno za vsako nepremičnino to predkupno 
pravico vpisati v zemljiško knjigo. Predlog člena bi, če bi bil sprejet, pomenil pomembno administrativno 
obremenitev za DUTB.  
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Prav tako opozarjajo, da je člen zastavljen preširoko, saj ne ločuje med stanovanjskimi in drugimi 
nepremičninami (npr. proizvodni obrat). Kolikor bi bil predlog uzakonjen, bi to lahko ogrozilo izvedbo 
dogovora o prestrukturiranju, katerega del je tudi dogovor o prenosu lastništva zdravega jedra.  
 
Uzakonitev predkupne pravice bi lahko imela negativne posledice tudi na sposobnost DUTB, da proda 
svoje nepremičnine v paketu. Kolikor bi se DUTB npr. dogovorila za prodajo večjega števila nepremičnin 
v paketu, predkupni upravičenec pa bi kupil le nekaj v paket vključeni nepremičnin, bi kupec paketa 
zaradi izgube nekaterih nepremičnin, ki pa so morda bile razlog, da se je sploh odločil za nakup, 
odstopila od sklenitve posla.  
 
(Vir: Vlada RS) 


