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129. REDNA SEJA VLADE RS  
 

Ljubljana, 6. 4. 2017 - Vlada RS je na svoji 129. redni seji med drugim sprejela predlog novele 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (sprememba višine 
povprečnine) ter predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Vlada je sprejela tudi predlog proračunskega odloka 2018 - 2020 ter se seznanila z osnutkom 
Programa stabilnosti 2017 ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-
2018.  

 
Predlog  novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 
 

S predlaganim členom se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov. S socialnimi 
partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg 

sredstev za stroške dela javnih uslužbencev, od predvidenega. Sredstva za ta namen se bodo v 
proračunu države zagotovila s prerazporeditvami.  
 

Predloga členov 
 
5. člen 

V drugem odstavku 54. člena se v prvi alineji znesek »530,00 eurov« nadomesti z zneskom »533,50 
eura«. 
 

8. člen 
(nakazilo razlike finančne izravnave in povprečnine) 
(1) Razlika med finančno izravnavo od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob 

upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530 eurov, se občinam nakaže 
skupaj z izplačilom finančne izravnave za mesec junij 2017.  

 
(2) Razlika med prihodki iz 14. člena Zakona o financiranju občin(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11 in 14/15 – ZUUJFO) od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju 

povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530 eurov, se občinam nakaže v zadnjem tednu 
meseca junija 2017.  
 

Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, se s predlagano 
spremembo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 spreminja ureditev izplačila letnega 
dodatka v letu 2017. Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo 

navzgor glede na januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v 
primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 EUR. Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR, 
se dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR. Na takšen način se letni do datek 
zagotavlja vsem upokojencem ter prejemnikom nadomestil iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, tudi tistim z višjimi pokojninami oziroma nadomestili.  
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Z uveljavitvijo tega zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 milijonov 

eurov v povezavi s povišanjem povprečnine in 21 milijonov eurov za pokojninsko blagajno v povezavi s 
spremembo določb o letnem dodatku za upokojence. Sreds tva se bodo zagotovila s prerazporeditvami 
v proračunu države in v finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.   

 
Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
 

S predlaganimi spremembami zakona MIZŠ uresničuje odločbo Ustavnega sodišča RS, na novo pa 
opredeljuje tudi postopek imenovanja ravnateljev.  
  

Zakon izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki so pridobile javno veljavnost njihovega 
programa in pridobijo 100 odstotkov javnih sredstev za izvedbo obveznega programa. Za izvedbo 

razširjenega dela bodo šole pridobile, tako kot doslej, 85 odstotkov sredstev. Javna veljavnost 
programov se pridobiva v postopku preverjanja predlaganih dokumentov, konkretno izvajanje 
programov pa se lahko preverja samo z evalvacijo.  

  
Predlagani zakon določa programe na področju vzgoje in izobraževanja. Loči med programi, ki so javno 
veljavni, in tistimi, ki so pridobili javno veljavnost. Javno veljavni programi so tisti, ki jih sprejme minister. 

Pravico do izvajanja javno veljavnih programov imajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebni 
zavodi. Zasebne šole pa izvajajo programe, ki so pridobili javno veljavnost, torej tiste, za katere pristojni 
strokovni svet ugotovi, da izpolnjujejo v zakonu določene pogoje.  

 
Z namenom zagotavljanja kakovosti programa, ki ga izvaja šola, novela ZOFVI prinaša možnost 
odvzema javne veljavnosti programa, kadar strokovni svet ugotovi, da ta ne ustreza standardom in 

ciljem vzgoje in izobraževanja. Poleg tega zasebnim šolam nalaga, da morajo v predloženem programu 
jasno opredeliti, kako bodo s svojo programsko raznolikostjo prispevale k bogatitvi šolskega  prostora. 

 
Poleg uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, predlagana novela na novo opredeljuje postopek 
imenovanja ravnateljev z obveznostjo izločitve v primeru nasprotja interesov in uvaja soglasje ministra k 

imenovanju. Na enak način se novelira tudi postopek razrešitve. V postopk ih v skladu z veljavno 
zakonodajo je namreč prihajalo do različnih nejasnosti in tudi visoke stopnje tveganja, na kar je 
opozarjala tudi protikorupcijska komisija. 

 
Predlog proračunskega odloka 2018-2020 in osnutek Programa stabilnosti 2017 
 

Vlada je določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
2018-2020. Posredovala ga bo v sprejem DZ in v oceno fiskalnemu svetu. Poleg tega se je vlada 

seznanila z osnutkom Programa stabilnosti za leto 2017, ki ga bo skupaj s predlogom odloka 
posredovala DZ in fiskalnemu svetu, ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-
2018. 
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Okvir za pripravo proračunov sektorja država, pripravljen v obliki odloka DZ, mora v skladu z zakonom o 
fiskalnem pravilu določiti ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno 

proračunsko leto in ciljne salde ter najvišji možni obseg izdatkov posamezne blagajne javnega 
financiranja. 
 

Objavljeni predhodni podatki o višini javnofinančnega primanjkljaja za leto 2016, kažejo da je bil, po prvi 
objavi SURS, z dne 30. marca 2017, dosežen primanjkljaj glede na spremljanje realizacije 2016 in 
napovedi Ministrstva za finance ter preračune na podlagi 4 javnofinančnih blagajn, za 0,2 odstotne 

točke nižji od pričakovanj, na 1,5% BDP. Poleg tega izboljšana gospodarska napoved UMAR , s katero 
se je Vlada RS seznanila  dne 31. marca 2017,  potrjuje, da je Slovenija višje v gospodarskem ciklu od 
prvotnih pričakovanj. Omenjeni objavljeni podatki in napovedi kažejo, da sta tako ugodnejši 

javnofinančni rezultat kot tudi nova gospodarska napoved posledica tako cikličnih učinkov kot tudi 
vladnih ukrepov za spodbujane gospodarske rasti. Vlada Republike Slovenije v danes obravnavanih 

dokumentih tako vztraja na začrtani poti, da bo strukturni saldo sektorja država po oceni Ministrstva za 
finance uravnotežen konec leta 2020, ko dosežemo naš srednjeročni cilj (MTO). Dokler Slovenija MTO 
še ni dosegla, 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.  
 
Za leto 2018 je predviden 0,2-odstotni javnofinančni primanjkljaj, najvišji obseg izdatkov sektorja država 

pa znaša 19,158 milijarde evrov. Za leto 2019 je predviden pozitivni ciljni saldo v višini 0,2 odstotka BDP 
in najvišji obseg izdatkov v višini 19,512 milijarde evrov, za leto 2020 pa 0,4-odstotni ciljni saldo ter 
najvišji obseg izdatkov v višini 19,952 milijarde evrov.  

 
Za državni proračun je za leto 2018 predviden najvišji obseg izdatkov v višini 9,575 milijarde evrov, kar 
predstavlja 0,2-odstotni primanjkljaj, za leto 2019 je predviden najvišji obseg izdatkov v višini 9,697 

milijarde evrov in 0,6-odstotni primanjkljaj, za leto 2020 pa obseg izdatkov v višini 9,942 milijarde evrov 
in prav tako 0,6-odstotni primanjkljaj.  

 
Ciljni saldo državnega proračuna za leto 2018 upošteva tudi prihodek iz naslova  povračila pet 
odstotkov zadržanih sredstev finančne perspektive EU za obdobje 2007-2013, to je 205 milijonov evrov. 

Prav tako bo državni proračun namenil dodatna sredstva v Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaradi načrtovane politike na področju pokojnin ter dodatna sredstva v Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaradi kritja nekaterih nezdravstvenih storitev ter izvajanja 

posebnega vladnega projekta skrajševanja čakalnih dob. Obe blagajni socialnega zavarovanja se 
namreč ne smeta zadolževati in morata izkazovati uravnotežene proračune. 
 

Priloga odloku je tudi osnutek Programa stabilnosti 2017, ki 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, kot že omenjeno, v programskem obdobju še 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. Prav tako Slovenija sledi 
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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. 
 

Vlada je danes določila tudi besedilo predloga sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje 2017-2019, in sicer v delu, ki se nanaša na zdravstveno blagajno in sektor 
država. Posredovala ga bo v sprejem DZ in oceno fiskalnemu svetu.  

 
Za leto 2017 se nekoliko zvišuje nov najvišji dovoljeni obseg izdatkov zdravstvene blagajne po 

denarnem toku, in sicer s  sedanjih 2,608 milijarde evrov na 2,685 milijarde evrov. Spremenjene 
okoliščine in izboljšana gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) 
vplivata na finančni načrt ZZZS, ki zaradi gibanj na trgu dela in višje gospodarske aktivnosti od 

predvidene tudi v letu 2017 beleži nadaljnjo rast prihodkov, z njimi pa je povezano tudi nenačrtovano 
naraščanje odhodkov, vezanih na nadomestila plač med začasno zadržanostjo z dela ter zdravila in 
medicinske pripomočke. Poleg tega bo začel ZZZS v letu 2017 izvajati poseben vladni projekt za 

skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter za povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, iz blagajne 
ZZZS pa bo ob sprejemu zakona o zdravniški službi na državni proračun prenesen del izdatkov za 
financiranje pripravnikov, specializacije in terciarja I.  

 
Predlagana sprememba vpliva tudi na skupen najvišji obseg izdatkov sektorja država, kot je določen v 
lani sprejetem odloku za obdobje 2017-2019. Ti se bodo povečali z 18,419 milijarde evrov na 18,460 

milijarde evrov. Zaradi izboljšanih makroekonomskih okoliščin in tekočih trendov v javnih financah ter na 
podlagi izboljšane pomladanske napovedi UMAR se letos povečujejo tudi ocenjeni prihodki sektorja 

država, zato se v odloku za leto 2017 zniža tudi primanjkljaj sektorja država, in sicer z 1,6 odstotka BDP 
na 0,8 odstotka BDP.  
 

Vlada se je seznanila tudi z drugim osnutkom nacionalnega reformnega programa 2017-2018, 
srednjeročnega načrta vlade o prioritetnih ukrepih in projektih. Ministrstvo za finance je prvi osnutek iz 
marca dopolnilo z dodatnimi prispevki resorjev in s konkretnejšimi opredelitvami načrtovanih ukrepov, 

smiselno pa so upoštevane tudi pripombe socialnih partnerjev. 
 

*** 


