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35. REDNA SEJA DZ RS 
 
35. seja Državnega zbora RS je potekala od 13. do 28. novembra 2017. Poslanke in poslanci so 
med drugim sprejeli proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, novelo Zakona o financiranju občin, novelo 
Zakona o lokalnih volitvah in novelo Zakona o zemljiški knjigi.  
 
Sprejeta proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in 2019   
poslanci državnega zbora so z 42 glasovi za in 33 proti sprejeli predlog sprememb proračuna 
Republike Slovenije za leto 2018 in z 49 glasovi za in 23 proti dopolnjen predlog proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019. 
 
Proračun za leto 2018 je DZ sprejel že novembra lani, izboljšane makroekonomske okoliščine pa zdaj 
vladi vlivajo več optimizma pri načrtovanju prihodkov. Prihodnje leto naj bi se v državno blagajno steklo 
9,68 milijarde evrov, kar je 409 milijonov evrov več od dosedanjih načrtov. Leta 2019 se bodo prihodki 
povečali na 9,75 milijarde evrov. Malenkost se bo povečala tudi poraba, a bo tako kot že leta 2018 
zaostala za prihodki. Proračunski uporabniki bodo imeli na voljo 9,70 milijarde evrov, proračunski 
presežek pa bo znašal 53,8 milijona evrov. 
 
Hkrati vlada načrtuje tudi zvišanje proračunskih odhodkov, a za precej bolj skromnih 52 milijonov evrov, 
predvsem na račun spremenjene dinamike črpanja evropskih sredstev. Vsi proračunski uporabniki bodo 
imeli v letu 2018 na voljo skupaj 9,63 milijarde evrov in v letu 2019 9,70 milijarde evrov. 
 
Medtem ko je letos v proračunu še pričakovati več kot 500 milijonov evrov primanjkljaja, se naslednje 
leto obeta presežek v višini 50,8 milijona evrov, leta 2019 pa blizu 54 milijonov evrov. V obeh primerih je 
to 0,1 odstotka bruto domačega proizvoda. 
 
Zaradi uravnoteženja javnih financ vlada le postopoma odpravlja ukrepe, ki jih je sprejemala v času 
strogega varčevanja. Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi spet izvedena redna uskladitev 
pokojnin, je za te zdaj predvidena tudi izredna uskladitev, blažijo se omejitve pri zaposlovanju v javni 
upravi, v celoti se sproščajo omejitve pri otroških dodatkih, zvišuje se tudi povprečnina, a ne še na 
zakonsko določeno raven. 
 
Z novim proračunskim letom se bodo omilile omejitve pri zaposlovanju v javni upravi in število 
zaposlenih pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih skupaj se bo lahko povečalo za 0,7 odstotka. 
To pomeni dodatnih 217 ljudi, ki jih bodo zaposlili tisti organi, kjer je kadrovska stiska najhujša, med 
njimi je finančna ministrica omenjala inšpekcijo za delo in mejne policijske enote. Glede plač javnih 
uslužbencev je bila večina varčevalnih ukrepov že odpravljena, omejitve ostajajo med drugim pri 
regresu, premijah za kolektivno pokojninsko zavarovanje, uspešnosti. 
 
Pomembno vprašanje ob vsakoletnih proračunskih razpravah so sredstva, odmerjena občinam. 
Povprečnina se sicer zvišuje, celo na najvišjo raven doslej, kljub temu pa še ne dosega zakonsko 
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določene. Glede občin se sicer nekatere vsebine prenašajo v zakon o financiranju občin, po katerem naj 
bi imele občine za plačevanje zakonskih obveznosti na voljo 54 odstotkov dohodnine, pobrane v 
predpreteklem letu. 
 
Sredstva se bodo prihodnje leto zvišala vsem proračunskim uporabnikom, v skladu s prioritetami vlade 
pa so največja povečanja predvidena za področja prometa in prometne infrastrukture, znanosti in 
informacijske družbe, zdravstvenega varstva ter podjetništva in konkurenčnosti. 
Opozicijske poslanske skupine so k predlogu proračuna za leto 2019 vložile 34 dopolnil, vlada jih je na 
dopisni seji vse zavrnila, je pa sklenila, da bo tako kot že za leto 2018 zagotovila dodatnih 3,67 milijona 
evrov za področje športa in rekreacije. 
 
 
Sprejeti zakoni 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  
Poslanci Državnega zbora so z 51 glasovi za in 25 proti sprejeli Zakon o izvrševanju proračuna za leti 
2018 in 2019. Gre za tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za upravljanje s proračunom. V času krize 
je vanj zapisovala tudi nekatere varčevalne ukrepe, zdaj pa jih postopoma odpravlja. 
 
Tako je Vlada RS predvidela možnost povečanja skupnega števila zaposlenih pri vseh neposrednih 
proračunskih uporabnikih skupaj za pol odstotka, odbor DZ za finance pa je to številko zvišal na 0,7 
odstotka. S tem se bo lahko v javni upravi zaposlilo dodatnih 217 ljudi. Največje kadrovske težave imajo 
pri inšpekciji za delo in mejnih policijskih enotah. Trenutno je povečevanje števila zaposlenih pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih prepovedano, izjema so le zaposlitve na področju priprave oz. 
izvajanja strukturnih reform.  

 
Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi spet izvedena redna uskladitev pokojnin, je v predlog 
novega zakona o izvrševanju proračuna zapisana tudi njihova izredna uskladitev. Ta se bo izvedla 
aprila 2018, in sicer v višini 1,1 odstotka. 

 
Glede občin se vsebina tokratnega predloga zakona nekoliko razlikuje od zakonov o izvrševanju 
proračunov v preteklih letih. Nekatere vsebine v zvezi z njihovim financiranjem se namreč prenašajo v 
zakon o financiranju občin. 

 
Ostaja pa v zakonu o izvrševanju proračuna višina povprečnine, in sicer se bo v letu 2018 zvišala z 
letošnjih 530 evrov na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov. Če z 
občinskimi združenji ne bi bilo mogoče doseči dogovora glede teh zneskov, je predvideno, da se 
povprečnina določi v višini, kot jo predlaga vlada. 

 
Državni svet RS je na sprejet zakon izglasoval veto. Državni zbor bo o njem ponovno glasoval v 
decembru, za potrditev bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. 
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Novela Zakona o financiranju občin (ZFO-1C)  
Poslanci Državnega zbora RS so s 37 glasovi za in 31 proti sprejeli spremembe Zakona o financiranju 
občin, ki črtajo inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. Po pojasnilu vlade kot 
predlagateljice tudi jasneje in pregledneje določa postopek določitve povprečnine. 
 
Sprejete spremembe posegajo v uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, tako da bi bolj 
upoštevali demografsko strukturo prebivalcev. Ključni spremembi sta namreč prav pri predšolskih 
otrocih in starejših. Spremenjena je tudi določba o sofinanciranju skupnih občinskih uprav. 
 
Državni svet RS je na sprejeto novelo Zakona o financiranju občin izglasoval veto. Državni zbor 
bo o njem ponovno glasoval v decembru, za potrditev bo potrebnih najmanj 46 poslanskih 
glasov. 
 
Novela Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) 
Poslanci Državnega zbora RS so z 61 glasovi za in enim proti sprejeli novelo Zakona o lokalnih volitvah. 
Novela prinaša stalen datum lokalnih volitev, ki bodo odslej potekale tretjo nedeljo v novembru. 
 
Novelo je predlagala vlada, z njo pa je želela po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za javno 
upravo Nejca Brezovarja predvsem poenostaviti volilne postopke ter občinam znižati stroške volitev. 
 
Novela prinaša stalen termin rednih volitev. Po šestih rednih lokalnih volitvah namreč se ugotavlja, da 
se zaradi načina določanja datuma glasovanja ta po koledarju vseskozi pomika na zgodnejši termin. 
Tako bi to spremenili in fiksirali datum volitev na tretjo novembrsko nedeljo. Prvič bodo lokalne volitve 
po novem potekale že prihodnje leto. 
 
Prav tako novela zmanjšuje število volilnih organov, natančneje razmejuje pristojnosti med Državno 
volilno komisijo in ministrstvom za javno upravo, spreminja ureditev glede nadomestil članom volilnih 
organov ter določa vključitev tujcev v volitve svetov ožjih delov občin. 
 
Novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D) 
Poslanci Državnega zbora RS so s 45 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo Zakona o zemljiški 
knjigi. Poglavitna rešitev novega zakona je, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ni več izključno 
predlagalni postopek, ampak je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti. Mnogi 
posamezniki se namreč niso odločili za postopek dopolnitve zemljiške knjige, ker je bil začetek postopka 
vezan izključno na predlog osebe, ki izkaže pravni interes, vložitev takšnega predloga pa je povezana 
tudi s stroški.  
  
Dodatna težava  je na območjih, kjer lastniki sploh niso znani, ali so ti že umrli, ponovni zapuščinski 
postopki pa se še niso začeli ali še niso zaključeni. Odsotnost možnosti začetka postopka dopolnitve 
zemljiške knjige po uradni dolžnosti v takšnih primerih povzroča neusklajeno stanje med zemljiškim 
katastrom in zemljiško knjigo. 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

  
Po predlagani ureditvi se bo postopek dopolnitve zemljiške knjige praviloma začel po uradni dolžnosti, 
takoj ko bo zemljiško knjižno sodišče prejelo obvestilo oziroma potrdilo Geodetske uprave Republike 
Slovenije, da je določena zemljiška parcela vpisana v zemljiški kataster, ni pa še opravljen vpis 
konkretne zemljiške parcele v zemljiško knjigo.  
  
S sprejetimi spremembami se tako sledi cilju, da bo zemljiška knjiga popolno in v celoti izkazovala 
resnična stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena (1 : 1) z zemljiškim katastrom. Popolnost in 
usklajenost zemljiške knjige in zemljiškega katastra ni samo v zasebnem, ampak je tudi v javnem 
interesu, zato odločitve o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige ni mogoče pogojevati samo z 
vložitvijo predloga osebe, ki zatrjuje, da je lastnik nevpisane nepremičnine. 
  
Urejenost obeh ključni nepremičninskih evidenc je nujna za učinkovito delovanje države, saj drugače ni 
mogoče skrbeti za pravice oseb in določati obveznosti ter tako izvajati suverene oblasti na teritoriju 
države 
 

* * * 
 


