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132. REDNA SEJA VLADE RS  
 

Ljubljana, 26. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 132. redni seji med drugim sprejela Nacionalni 
reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017, Uredbo o določitvi 
vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, ter odgovorila na 

vprašanje glede novega zakona o javnih financah. 
 
Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017 

 
Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017. Oba 
dokumenta bo vlada skupaj z Odlokom o okviru za pripravo proračunov 2018-2020 posredovala 

Evropski komisiji. Prvi predstavlja srednjeročni načrt o prioritetnih ukrepih in projektih, drugi podrobneje 
opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter pot do srednjeročnega fiskalnega cilja. Vlada bo 

oba dokumenta, skupaj z Odlokom o okviru za pripravo proračunov 2018-2020, posredovala Evropski 
komisiji.  
 

Nacionalni reformni program podaja osnovne usmeritve in cilje za leti 2017-2018, ki jih vlada zasleduje 
ob spoštovanju skupnih pravil Evropske unije in omejitev pri gibanjih v javnih financah ter na širšem 
makroekonomskem področju. Dokument je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih za 

doseganje priporočil Evropskega sveta in ki so usmerjeni tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 
2020. Vlada je smiselno in v okviru možnosti pri pripravi dokumenta upoštevala tudi predloge socialni h 
partnerjev. Slovenija je v letu 2016 beležila 2,5 % rast BDP, kar je več, kot je bilo predvideno v 

Spomladanski napovedi za leto 2016, ko je ta znašala 1,7 %. Neprekinjeno okrevanje gospodarstva v 
zadnjih štirih letih deluje vzdržno in se odraža na stabi lnem zaposlovanju z 2 % stopnjo rasti 
zaposlenosti v 2016, kar je več, kot je bilo napovedano v lanskih dokumentih. Višja gospodarska rast je 

v določeni meri tudi rezultat preteklih reform in ukrepov. Zaupanje v gospodarstvo, ki so ga sprožile 
dokapitalizacija bank, reforme in vzdržna fiskalna konsolidacija, je pripomoglo k okrepitvi domačega 

povpraševanja. Prav tako se je popravila večina ugotovljenih makroekonomskih neravnotežij. Še 
posebej se je občutno znižala zadolženost podjetniškega sektorja. Izboljšanje gospodarske klime je tudi 
posledica sprememb institucionalne ureditve po krizi, vključujoč izboljšanega korporativnega upravljanja 

bank, kar naj bi v prihodnje preprečilo ponovitev nevzdržnega kreditiranja s strani bank. Na krepitev 
zaupanja v gospodarstvo je pomembno vplivala tudi vzdržna in postopna fiskalna konsolidacija. V 
sklopu strukturnih reform je Slovenija med drugim izvedla pomembne spremembe na področju trga 

dela, pokojnin in poslovnega okolja. Gre za reforme, ki neposredno naslavljajo potre be trga dela, njihovi 
učinki pa so vidni v daljšem časovnem obdobju.  
 

Ključni cilji za naslednje srednjeročno obdobje bodo še naprej usmerjeni v krepitev gospodarske rasti, 
zasledovanja cilja stabilnosti javnih financ in javnofinančne vzdržnosti na dolgi rok. Ukrepi so razdeljeni 

v tri skupine: dolgoročni strukturni ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, ukrepi s kratkoročnim 
strukturnim učinkom in ukrepi za krepitev potenciala rasti.  
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Progam stabilnosti za leto 2017 je pripravljen ob upoštevanju Odloka o okviru za pripravo proračunov 
2018-2020, ki ga je 20. aprila 2017 sprejel državni zbor. Program stabilnosti 2017 kot priloga odloku 

podrobneje opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter pot do doseganja srednjeročnega 
fiskalnega cilja, kot izhaja iz začrtanega Okvira. Nominalni saldo sektorja država se bo v programskem 
obdobju izboljševal in dosegel presežek v ocenjeni višini 0,2 odstotka BDP že v letu 2019. Po tej poti bo 

Slovenija beležila tudi znatno izboljševanje primarnega salda sektorja države, ki je pozitiven že od leta 
2015 naprej. S tem je začrtana pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih financ v letu 2020. Slovenija 
sledi fiskalnemu pravilu, kjer velja prehodno obdobje in pravilo, da se mora strukturni primanjkljaj 

postopno zniževati proti MTO, na način, da bo to skladno s Pravili pakta stabilnosti in rasti. Tako 
Slovenija na srednji rok izpolnjuje zahteve, saj dosega zahtevan povprečni fiskalni napor v letih 2016 -
2019. Strukturni saldo sektorja država se znižuje z nižjo dinamiko kot je letna zahteva za gospodarstvo 

v normalnih časih, zato je za Slovenijo v programskem obdobju ključna izvedba zastavljenih trajnih 
strukturnih ukrepov in reform, s katerimi se bo izboljšala struktura javnih financ, ter investicij, ki bodo 

okrepile potencialno rast. Dolg države v letu 2016 znižal na 79,7 % BDP. Načrtuje se, da se bo v 
programskem obdobju do leta 2020 dolg znižal na raven 67,5 % BDP.  
 

Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti 
 
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb, ki upravlja premoženje članov, trajno gospodari s 

kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno zastopa interese prebivalcev na podeželju, ohranja 
poseljenost in običaje na podeželju ter pripomore k razvoju podeželja. 
 

Pri vrednosti nepremičnine, ki je predmet dedovanja, je treba upoštevati boniteto zemljišč, dejansko 
rabo in omejitve pri upravljanju premoženja, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne 
skupnosti. Zakonodaja s področja množičnega vrednotenja upošteva boniteto zemljišč in dejansko rabo 

in sta z uredbo samo povzeti. Z uredbo se določi merilo za omejitev upravljanja s premoženjem, ki se 
izraža s faktorjem upravljanja nepremičnine. Uredba določa enačbo po kateri se izračuna vrednost 

nepremičnine, ki je predmet vrednosti zapuščine, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna 
nujni delež. 
 

Pri določitvi faktorja upravljanja nepremičnine se je upoštevalo naslednje:  
- upravljanje nepremičnine je zelo oteženo oziroma onemogočeno,  saj gre za solastnino večjega 

števila članov. V posameznih primerih je tudi več kot 100 solastnikov,  

- specifika in namen agrarnih skupnosti, 
- ohranitev agrarnih skupnosti, ki imajo že tradicijo iz 19. stoletja,  
- ohranja se vrednost nepremičnine, določena po zakonu, ki ureja množično vrednotenje 

nepremičnin, 
- nima posledic v proračunu Republike Slovenije.  

 
Uredba bo pripomogla k hitrejšemu reševanju dednih postopkov, ki so povezani z agrarnimi skupnostmi 
oziroma posameznimi člani agrarnih skupnosti.  
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Odgovor na vprašanje glede novega zakona o javnih financah 
 

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje , kdaj bo vlada sprejela oz. v zakonodajni postopek 
poslala nov zakon o javnih financah. Vlada si prizadeva, da bi bil zakon v zakonodajni postopek vložen 
pred letošnjim poletjem.  

 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se omenjeni zakon usklajuje z ministrstvi, občinami in drugimi 
deležniki. Ministrstvo za finance je v preteklem letu omenjeni zakon dvakrat usklajevalo s posameznimi 

ministrstvi, z združenji občin vsaj štirikrat, osnutek zakona pa je bil predstavljen tudi Ekonomsko-
socialnemu svetu. Glede na širok diapazon različnih deležnikov, ki jih nov zakon zadeva, in posledično 
kontradiktornih zahtev je usklajenost zakona težko doseči. Kljub težavam pri usklajevanju si vlada 

prizadeva, da bo zakon, ko bo poslan v zakonodajni postopek, usklajen v največji možni meri. 
Ministrstvo za finance nov zakon o javnih financah aktivno usklajuje tudi s službo vlade za zakonodajo, 

vlada pa si prizadeva, da bi bil zakon v zakonodajni postopek vlože n pred letošnjim poletjem.   
 

*** 


