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9. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 22. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 9. redni seji med drugim 
določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 
2018 in 2019 in se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja 
območij Natura 2000 (2015 do 2020) v obdobju od 2015 do 2017. Prav tako je 
Vlada RS sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. 
zimski čas in odgovor glede nepremičnin pridobljenih zaradi omejitve 
dedovanja. 
 
Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 
V predlogu novele se urejajo vsebine, ki jih mora Vlada RS uveljaviti že v letošnjem 
letu, vplivajo pa na izvrševanje proračuna države in občinskih proračunov v letu 
2019. Predlagana novela tako zvišuje povprečnino, ki bo prihodnje leto pripadla 
občinam. V skladu z dogovorom, ki ga je vlada dosegla z občinskimi združenji, bo 
znašala 573,5 evra. Zaradi zvišanja povprečnine se bodo proračunski odhodki 
prihodnje leto povečali za 32,5 milijona evrov. 
 
Predlagana novela določa tudi višino letnega dodatka za upokojence. Zanj bo 
prihodnje leto namenjenih 140 milijonov evrov, kar je 18 milijonov evrov več, kot 
znaša nova ocena za letošnje leto. Izplačali ga bodo v petih razredih, in sicer: 

• prejemnikom pokojnin v znesku do 470 evrov se letni dodatek izplača v višini 
437 evrov; 

• prejemnikom pokojnin v znesku od 470,01 evra do 570 evrov se letni dodatek 
izplača v višini 297 evrov;  

• prejemnikom pokojnin v znesku od 570,01 evra do 670 evrov se letni dodatek 
izplača v višini 237 evrov;  

• uživalcem pokojnin v znesku od 670,01 evra do 810 evrov se letni dodatek 
izplača v višini 187 evrov;  

• uživalcem pokojnin v znesku, višjem od 810 evrov, se letni dodatek izplača v 
višini 127 evrov.  

   
Skupaj se bodo z uveljavitvijo te novele odhodki povečali za: 

• približno 6 milijonov evrov zaradi vzpostavitve novega proračunskega sklada; 

• 1,75 milijona evrov zaradi povišanja dovoljenega števila zaposlitev; 

• približno 32,5 milijona evrov zaradi zvišanja povprečnine; 

• približno 7 milijonov evrov zaradi izredne uskladitve pokojnin in 

• 18 milijonov evrov zaradi večjega letnega dodatka za upokojence v primerjavi 
z letom 2018. 
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S predlagano novelo na enak način kot v preteklih obdobjih omejujejo tudi določene 
izdatke. Kljub ugodni gospodarski rasti je pri proračunskem načrtovanju namreč 
potrebna previdnost, saj se gospodarska aktivnost tako doma kot na mednarodnih 
trgih umirja. Hkrati Slovenijo zavezujejo tudi fiskalna pravila, predvsem pa ustavno 
načelo srednjeročne uravnoteženosti proračunov. Za ta namen so predvideni ukrepi 
na področju socialnega varstva in na področju plač. 
 
Skupaj se bodo odhodki zmanjšali za: 

• približno 16 milijonov evrov zaradi neusklajevanja transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom; 

• približno 5 milijonov evrov zaradi neuskladitev mej dohodkov, ki so pogoj 
za pridobitev in višino pravic iz javnih sredstev in 

• 60 milijonov evrov za državni proračun (oziroma 100 milijonov evrov za 
sektor država) zaradi neizplačevanja redne delovne uspešnosti in 
povečanega obsega dela. Slednji ukrep je namenjen ustvarjanju fiskalnega 
prostora za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. 

 
 
Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 v obdobju od 
2015 do 2017 
Evropsko ekološko omrežje Natura 2000 v Sloveniji upravljamo preko veljavne 
sektorske zakonodaje in z Operativnim programom – Programom upravljanja 
območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Ta v prilogi določa podrobne varstvene 
cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in sektorske varstvene ukrepe 
oziroma usmeritve za njihovo doseganje ter izvajalce teh ukrepov oziroma usmeritev. 
Program je sprejela Vlada RS s sklepom leta 2015, s katerim je tudi naložila 
ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, ki so v tem 
Programu določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te 
ukrepe izvedejo. Na podlagi priporočil Računskega sodišča RS je nato vlada 1. 3. 
2018 naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih 
pooblastil, da o izvedbi ukrepov iz tega Programa podrobno poročajo Ministrstvu za 
okolje in prostor (MOP). MOP je na podlagi takšnega podrobnejšega poročanja 
pripravil skupno poročilo za leta 2015, 2016 in 2017, s katerim se je vlada seznanila.  
 
Splošni preliminarni zaključek je, da bo do konca leta 2020 okvirno tri četrtine vseh 
ukrepov oziroma usmeritev tega programa v določenih fazah izvajanja, kar pomeni v 
primerjavi z izvajanjem preteklega programa izboljšanje. Na več kot polovici področij 
je za pričakovati izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov. Za doseganje dovolj 
obsežnega izvajanja ukrepov na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne 
izboljšave, ki bodo omogočile boljše izvajanje. 
  
Predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas   
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Republika Slovenija načeloma podpira predlog za ukinitev sezonskega spreminjanja 
časa, vendar le pod pogojem, da se na ravni Evropske unije zagotovi mehanizem in 
ustrezen rok za koordiniran prehod držav članic na usklajen standardni čas. Slovenija 
bo podprla rešitve, ki bodo zagotovile usklajenost časovnih pasov med državami 
članicami in nemoteno delovanje notranjega trga ter vsakodnevnega življenja ljudi.  
 
Slovenija bo predlagala podaljšanje predlaganih rokov za prenos direktive v 
nacionalni pravni red in uveljavitev nacionalne zakonodaje, ki so prekratki in ne 
upoštevajo postopkovnih rokov za prilagoditev nacionalne zakonodaje. Prav tako se 
bo zavzemala za ustrezno dolgo prehodno obdobje za uveljavitev prepovedi 
sezonskega premikanja ure, ki bo omogočilo industriji prilagoditev na novo stanje.  
 
Republika Slovenija bo nasprotovala predlogu direktive, če tekom pogajanj ne bo 
moč najti zadovoljivih rešitev za omenjene zahteve.  
 
Pri pripravi stališča so bili upoštevani izidi javnega posvetovanja, ki ga je izvedla 
Evropska komisija. Poleg poročila (dokument 12118/18 ADD1) smo od Evropske 
komisije pridobili podatke iz javnega posvetovanja, ki se nanašajo samo na Slovenijo. 
Na javno posvetovanje se je iz Slovenije odzvalo 15.060 oseb (ali 0,73 % 
prebivalstva) ter 81 deležnikov. 12.040 oseb (79,9 %) in 58 deležnikov (71,6 %) 
sezonsko premikanje ure ocenjuje kot negativno ali zelo negativno, 2.121 oseb (14,1 
%) ter 19 deležnikov (23,4 %) pa kot pozitivno ali zelo pozitivno. Brez mnenja je bilo 
899 oseb (6 %) ter 4 deležniki (4,9 %).  
 
Za opustitev sezonskega premikanja ure se je opredelilo 13.150 oseb (87,3 %) in 64 
deležnikov (79 %), za ohranitev pa 1.910 oseb (12,7 %) in 17 deležnikov (21 %). 
8.187 oseb (54,4 %) in 51 deležnikov (62,7 %) bi raje izbralo trajen poletni čas, 5.559 
oseb (36,9 %) in 24 deležnikov (29,6 %) pa trajen zimski čas. Brez mnenja o izbiri 
stalnega časa je bilo 1.314 oseb (8,7 %) in 6 deležnikov (7,4 %).  
 
Iz teh rezultatov gre sklepati, da v Sloveniji velika večina ljudi pa tudi deležnikov ni 
zadovoljnih s sezonskim premikanjem ure in bi ga želelo opustiti. Na ta podatek smo 
oprli stališče, da Republika Slovenija načeloma podpira ukinitev sezonskega 
premikanja ure.  
 
Vendar pa vidi vlada glavni problem v dejstvu, da predlog Evropske komisije 
spoštovanje načelo subsidiarnosti prepušča državam članicam, da same izberejo 
svoj standardni čas. Svoboda izbire bo povzročila, da bo v EU prišlo do neusklajenih 
rešitev. Ena država članica bo lahko izbrala stalen poletni čas, njena soseda pa 
stalnega zimskega. Predlog Evropske komisije namreč ne predvideva mehanizma 
usklajene izbire standardnega časa med državami članicami. Tako bi v Evropski uniji 
lahko nastalo neharmonizirano stanje, ki je nekoč že obstajalo in zaradi katerega je 
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bila sploh sprejeta skupna rešitev. Neharmoniziran pristop bi povzročil težave za 
delovanje notranjega trga ter praktične nevšečnosti za ljudi.  
 
Zaradi tega vlada ocenjuje, da je nujno treba poiskati mehanizem, po katerem bodo 
države članice Evropske unije po uveljavitvi prepovedi usklajenega sezonskega 
premikanja ure, usklajeno izbrale standardni stalni čas. Poleg tega je treba pustiti 
dovolj dolgo prehodno obdobje, da se bodo vsi deli družbe, zlasti ekonomije, imeli 
čas ustrezno pripraviti na novi režim. Ocenjujejo, da ukinitve sezonskega premikanja 
ure ne bi bilo dobro uvesti pred letom 2020. Obenem je treba dopustiti tudi ustrezen 
čas, ki ga države članice potrebujejo za prilagoditev in uveljavitev nacionalne 
zakonodaje. Predlog Evropske komisije, da se nacionalna zakonodaja sprejme in 
začne izvajati do 1. 4. 2019 ni realen in ne upošteva ne evropskega ne domačih 
zakonodajnih postopkov.  
 
V primeru, da se ne bo mogoče uskladiti glede skupnega standardnega časa, je po 
mnenju Republike Slovenije bolje ohraniti režim po veljavni direktivi 2000/84/ES. Ta 
sistem kljub svojim pomanjkljivostim vsaj zagotavlja harmonizacijo na ravni EU. Ob 
pomanjkanju ocene učinka, ki je navadno priložena predlogom zakonodajnih aktov 
Evropske komisije, ni moč trditi, da bo javnost bolj zadovoljna z novo ureditvijo, ki bi 
sicer odpravila nevšečnosti zaradi premikanja ure, vendar bi lahko odprla nove 
nevšečnosti zaradi neusklajenega standardnega časa med državami članicami.  
 
Na tem mestu se vlada niti ne spušča v izbiro standardnega časa v Republiki 
Sloveniji po uveljavitvi predloga sprememb direktive. Ta izbira namreč ni predmet 
direktive. Trenutno je standardni čas v Republiki Sloveniji UTC+01:00 
(Srednjeevropski čas), ki je točen vzdolž 15. poldnevnika (ta poteka skoraj natančno 
čez sredino države). UTC+01:00 je v Sloveniji po trenutni ureditvi »zimski čas«, poleti 
pa preidemo na UTC+02:00 (poletni čas). Iz javnega posvetovanja, ki ga je izvedla 
Evropska komisija izhaja, da si večina ljudi in deležnikov v Sloveniji želi stalen poletni 
čas. Zaradi harmonizacije v regiji pa je zelo pomembno, kakšne bodo odločitve 
sosednjih držav članic.Za morebitno spremembo stalnega časa v Republiki Sloveniji 
(UTC+01:00) bo zato potrebno izvesti dodatna posvetovanja.  
 
Za zaključek ugotavljajo, da se Evropska komisija zaradi argumenta subsidiarnosti ni 
dovolj posvetila oceni potencialnih negativnih posledic ukinitve trenutnega režima 
premikanja ure, zlasti morebitne neusklajenosti standardnih časov v državah 
članicah. Zato smatramo, da je predlog direktive pomanjkljivo utemeljen. 
 
Odgovor Vlade RS glede nepremičnin pridobljenih zaradi omejitve dedovanja 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z vračilom socialnih 
prejemkov. Poslanko so zanimali podatki o nepremičninah in njihovem upravljanju, ki 
so prešle v državno last po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu 
o socialno varstvenih prejemkih.  
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Leta 2010 sta bila sprejeta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o 
socialno varstvenih prejemkih, ki sta kot zavarovanje te terjatve države uvedla 
prepoved razpolaganja z nepremičninami, z začetkom leta 2017 pa je to prepoved 
omejila in je bila vpisana v zemljiško knjigo le za nepremičnine v vrednosti nad 
120.000 EUR. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih od 2013 do 
2016 imelo odprtih približno 450 zadev, v katerih so bile nepremičnine iz naslova 
omejitve dedovanja. Večina nepremičnin so bila kmetijska in gozdna zemljišča in sta 
jih v upravljanje prevzela Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) in Družba 
Slovenski državni gozdovi d.o.o. Podatkov o številu nepremičnin in vrednostih 
ministrstvo nima. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v letu 2017 po 53 zapustnikih prejelo v upravljanje 104 
nepremičnine, od tega 18 nepremičnin v celoti, vse ostale pa je prejelo v solastniških 
deležih. V 12 primerih zapuščinski postopki še niso končani. V letu 2018 (do dne 29. 
10. 2018) je po 26 zapustnikih prejelo v upravljanje 48 nepremičnin, od tega je bilo 9 
nepremičnin v celoti, vse ostale pa je prejelo v solastniških deležih. V 30 primerih 
zapuščinski postopki še niso končani. Ocenjene vrednosti prevzetih nepremičnin ni 
mogoče podati, saj se slednja zaradi gospodarnosti ugotavlja šele v postopku 
razpolaganja, v katerem se vrednost nepremičnega premoženja določa bodisi 
izkustveno bodisi z izdelavo cenitvenega poročila. 
 
SKZG je od leta 2012 do 2018 na podlagi sklepov o dedovanju, s katerim je bila 
zapuščina izročena Republiki Sloveniji v upravljanje, prejel 3958 parcel oziroma 
solastniških deležev na parcelah, v skupni izmeri 488,70 ha. Podatek vsebuje tako 
sklepe o dedovanju, s katerimi je Republika Slovenija zapuščino prejela na podlagi 
omejitve dedovanja, kot tudi sklepe o dedovanju, s katerimi je bila Republiki Sloveniji 
zapuščina izrečena na podlagi kaducitete, torej zapuščine brez dedičev, ker SKZG 
teh dveh načinov pridobitve ne vodi ločeno. 
 
V letu 2016 (od 1. 7. 2016) je Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. pridobila 111 
zemljiških parcel oziroma deležev na njih v ocenjeni vrednosti 82.918,06 EUR. V letu 
2017 je družba v zapuščinskih postopkih pridobila 1214 zemljiških parcel oziroma 
deležev na njih v ocenjeni vrednosti 518.773,33 EUR. V letu 2018 (do vključno z 
oktobrom) je družba pridobila kot kaducitetna upravičenka in iz naslova omejitve 
dedovanja skupno 647 zemljiških parcel oziroma deležev na njih v ocenjeni vrednosti 
186.620,96 EUR.  
 
Za vzdrževanje teh nepremičnin skrbijo pristojni upravljavci. Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbi in upravlja z nepremičninami 
pridobljenimi do 31. 12. 2016. Ministrstvo za javno upravo za nepremičnine v svojem 
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upravljanju izvršuje vse pristojnosti in naloge upravljavca skladno z Zakonom o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. SKZG na podlagi 
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike (ZGGLRS) upravlja s 
kmetijskimi zemljišči, kar pomeni, da jih prvenstveno oddaja v zakup na podlagi 
določil Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) in zanje prejema zakupnino. Družba 
Slovenski državni gozdovi d.o.o. gospodari in upravlja z nepremičninami v skladu z 
Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Družba tako v 
zapuščinskih postopkih pridobiva le nepremičnine, ki so po dejanski rabi gozdna 
zemljišča, s katerimi gospodari  v skladu z zakonodajo. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letih od 2013 do 
2016 prodalo 49 nepremičnin. Od leta 2013 do konca leta 2016 je Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od prodaje nepremičnin iz naslova 
omejitve dedovanja prejelo 140.912,17 EUR.  
 
Ministrstvo za javno upravo je v letu 2017 prodalo 14 nepremičnin, v letu 2018 pa je 
bilo prodanih 11 nepremičnin. Ministrstvo za javno upravo je od prodaje nepremičnin 
iz naslova omejitve dedovanja prejelo v letu 2017 27.666,43 EUR ter v letu 2018 
93.111,00 EUR.  
 
SKZG je v letih od 2012 do 2018 prodal 1,4 ha zemljišč, ki jih je prejel v upravljanje iz 
naslova postopkov omejitve dedovanja in sicer za kupnino 15.206,54 EUR. 
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