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173. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 21. 3. 2018 - Vlada RS se je na svoji 173. redni seji med drugim seznanila s prvim 
osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018, sklepno informacijo o poteku pogajanj o 
razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter četrtim poročilo 
projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Vlada RS je 
sprejela temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike 
pred pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020, dala mnenje o Predlogu 
zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu ter Mnenje o Predlogu zakona o spremembah 
Stanovanjskega zakona, odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK 
zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb, odgovor 
na pisno poslansko vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč. 
 
Prvi osnutek nacionalnega reformnega programa 
 
Vlada se je seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018 in ga bo 
posredovala Ekonomsko socialnemu svetu ter državnemu zboru.  
 
Nacionalni reformni program je del Evropskega semestra in odgovarja na določene izzive ter 
priporočila Evropske komisije. Letošnji dokument zajema poročilo o doseganju specifičnih priporočil in 
ukrepih za doseganje glavnih ciljev Strategije EU 2020 ter odgovore na izzive identificirane v poročilu 
o državi. Dokument se tako osredotoča na poročanje o ukrepih, ki so bili že izvedeni in na tiste, ki so 
trenutno v teku. Prvi osnutek je bil pripravljen na podlagi poslanih prispevkov s strani vseh relevantnih 
ministrstev ter usklajevanj s socialnimi partnerji 
 
Temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike pred 
pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020  
 
Pred pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU po letu 2020 je vlada sprejela temeljna 
izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike in jih pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije v seznanitev. 
 
Evropska komisija bo predvidoma 2. maja 2018 predstavila predlog novega večletnega finančnega 
okvira EU, zato je vlada v decembru 2017 že sprejela načelna izhodišča za pogajanja, ki jih je potrdil 
tudi Državni zbor RS. V izhodiščih je vlada med drugim poudarila pričakovanja Slovenije, da bo 
evropska kohezijska politika tudi v prihodnje med osrednjimi razvojnimi politikami EU.  
 
Pričakuje se, da bodo tokratna pogajanja potekala v okoliščinah, kjer bo večji poudarek na financiranju 
novih izzivov EU, povezanih z migracijami, zagotavljanjem varnosti in s prilagajanjem na izzive 
globalizacije ter tehnoloških sprememb. Hkrati bo proračun EU soočen z izpadom financiranja zaradi 
izstopa Združenega kraljestva iz EU in močnimi zahtevami držav neto plačnic po znižanju obsega 
proračuna. Vse to bo imelo posledice na strukturo večletnega finančnega okvira in predvsem na 
obseg financiranja ene izmed ključnih politik EU – evropske kohezijske politike.  
 
Vlada je oblikovala temeljna izhodišča Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike, ki 
naslavljajo trenutne izzive na področju temeljnega ustroja kohezijske politike in njene teže v večletnem 
finančnem okviru. Namen temeljnih izhodišč je opredelitev do tistih vprašanj, ki so na tem področju za 
Slovenijo ključna, med drugim nedopustnost občutnega padca kohezijskih sredstev, razvojna 
naravnanost, izbira alokacijske metoda s poudarkom na BDP, poenostavitve izvajanja in zmanjšanje 
upravnih bremen ter vzpostavitev primerne kombinacije finančnih instrumentov in nepovratnih 
sredstev. Glede na izkušnje v programskem obdobju 2014–2020 vlada v izhodiščih poudarja tudi 
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pomen pravočasne priprave normativnega okvira, ki je pogoj za takojšnje učinkovito in kakovostno 
izvajanje kohezijske politike v novem obdobju. 
 
Po obravnavi v Državnem zboru bodo temeljna izhodišča poslana državam članicam in institucijam 
EU. 
 
Sklepna informacija o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja 
 
Z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so bili v tem mandatu Vlade RS sklenjeni naslednji 
dogovori: 
- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 
za leto 2015,  
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016  in  
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 
 
V letu 2015 so se na podlagi Dogovora za leto 2015 sprostila napredovanja v nazive in plačne 
razrede. Na podlagi dogovora za leto 2016 se je s 1.9.2016 sprostila plačna lestvica, in sicer na 
vrednost plačne lestvice uveljavljene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Prav tako se je 
postopoma odpravljal ukrep znižanega izplačila regresa za letni dopust in izplačilo premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja vse do leta 2018, ko sta ukrepa v celoti prenehala veljati in so 
javni uslužbenci upravičeni do izplačila regresa za letni dopust v višini minimalne plače in izplačila 
premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v polni višini. V letu 2018 tudi ne veljajo 
več ukrepi prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, omejitev števila dni letnega dopusta in omejitve sklepanja avtorskih in podjemih 
pogodb. 
 
V letu 2017 se je zaključila tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest  in nazivov pri delovnih 
mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in pri delovnih mestih pooblaščenih uradnih 
oseb. Vlada se je dogovoru 2016 zavezala nameniti dodatnih 70 mio EUR za ta namen, dejansko pa 
je bila zaveza izpolnjena v 1,4 mio EUR višjem znesku. V letu 2018 so se odpravile tudi anomalije pri 
delovnih mestih javnih uslužbencev plačne skupine B (direktorji) na podlagi sprejete nove Uredbe o 
plačah direktorjev. 
 
Posledično se ves čas tega mandata plače javnih uslužbencev povišujejo, pri čemer se je masa plač 
povečala za več kot 10 %, povprečna plača pa za več kot 7 % in to v vseh delih javnega sektorja. Na 
ravni posameznega javnega uslužbenca se je plača v mandatu te vlade povečala za od 4 % do 20 % 
za opravljanje istega dela, samo z odpravo anomalij v letu 2017 se je plača povišala  nekaj manj kot 
40 % zaposlenih v  javnem sektorju, večini od teh za vsaj 8 %.    
 
Vlada je na seji dne 1.3.2018 sprejela Nova izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in pooblastila posebno vladno pogajalsko skupino za 
nadaljevanje pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev, upoštevaje sprejeta nova izhodišča.  
 
Pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja so glede na zahteve 
posameznih sindikatov javnega sektorja potekala ločeno, in sicer v štirih skupinah: 
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- s Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (KSO),  
- s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ),  
- s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi 
Slovenije (SZSVS in SDZNS), 
- s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije (PSS in SPS). 
 
Do pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev dne 12.3.2018 so pogajanja potekala ločeno, dne 
12.3.2018 pa so KSO, SZSVS in SDZNS nastopali enotno za isto pogajalsko mizo, medtem ko so 
SVIZ ter policijska sindikata še vedno nastopali ločeno. 
 
Upoštevaje VIII. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju glede odprave anomalij, vključno z odpravo anomalij zaradi primerljivosti z delovnimi mesti 
zdravnikov in stavkovne zahteve sindikatov, je vladni predlog z dne 12.3.2018 vključeval naslednja 
vsebinska področja:  
1. Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju 
2. Plačilo ukrepanja ob vsakem času 
3. Ukrepi, ki so bili uveljavljeni z ZUJF in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, 
sprejetimi po sprejetju ZUJF 
4. Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2018 
5. Normativi in standardi v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva 
6. Dodatek za demenco in dodatek za delo s citostatiki  
7. Opredelitev glede drugih stavkovnih zahtev 
 
Vlada je v izhodiščih zavrnila pogajanja o stavkovnih zahtevah: 
 
a) Višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času (delo na dan praznika in v nedeljo ter v 
nočnem času), 
b) Uvedba dodatka zaradi prepovedi članstva v političnih strankah, 
c) Uvedba pravice do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe,  
d) Sklepanje novih kolektivnih pogodb, 
e) Uvedba 13. plače, 
f) Zahtevo v zvezi z ovrednotenjem konkurenčne klavzule iz 88. člena Zakona o finančni upravi, 
g) Spregled izobrazbe, 
h) Premik delovnih mest,  ki so sedaj v plačni skupini J v plačno skupino C, 
i) Zahteve, ki se nanašajo na delo novinarjev. 
 
Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu 
 
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je 1. 3. 2018 Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, s katerim predlaga 
dopolnitve 5., 8. in 26. člena zdaj veljavnega Zakona o gasilstvu.  
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S prvo predlagano dopolnitvijo naj bi se pojem operativnega gasilca iz 4. točke 5. člena veljavnega 
Zakona o gasilstvu dopolnil z opredelitvijo, da je status operativnega prostovoljnega gasilca odnos 
med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanja gasilcev tako, da se delodajalcu 
znižajo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave. Z dopolnitvijo prvega odstavka 8. člena naj bi se 
med naloge države na področju gasilstva dodali še nalogi zagotavljanja sredstev za zavarovanje 
operativnih gasilcev ter za preventivne zdravstvene predloge operativnih gasilcev, dopolnitev 26. 
člena veljavnega Zakona o gasilstvu pa nalaga državi, da prostovoljnim operativnim gasilcem zagotovi 
financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi 
dodatno pokojninsko zavarovanje. Vlagatelji predloga zakona predlagane rešitve utemeljujejo s tem, 
da bi bilo treba gasilcem, še zlasti pa prostovoljnim, ki so zaradi narave svojega dela v primeru 
naravnih in drugih nesreč vedno prvi pri nudenju pomoči in pri svojem delu tvegajo svoja življenja, čim 
bolj izboljšati njihov status in pogoje dela ter za to zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva. 
 
Vlada predlaganih dopolnitev Zakona o gasilstvu ne podpira. 
 
Iz prve predlagane rešitve, ki se nanaša na dopolnitev 4. točke 5. člena veljavnega Zakona o gasilstvu 
(1. člen predloga zakona) tako sploh ni razvidno, katere zavarovalne premije naj bi se delodajalcem 
znižale, niti kakšne bi bile njihove davčne olajšave. Iz predlagane rešitve tudi ni razvidno, ali se 
predlagana rešitev nanaša zgolj na nove zaposlitve (predlagana določba namreč izhaja iz 
»stimuliranja zaposlovanja«) ali tudi na že obstoječe. Sama dopolnitev je umeščena v točko, ki 
pojasnjuje pojem operativnega gasilca (to so osebe, ki poklicno ali prostovoljno opravljajo naloge 
operativnega gasilstva in izpolnjujejo z zakonom prepisane pogoje), čeprav se po vsebini nanaša le na 
operativne prostovoljne gasilce. Slednji so člani prostovoljnih gasilskih društev in so po svojih 
osnovnih statusih lahko zaposlene osebe, brezposelne osebe, študenti, samozaposleni in podobno, 
zato je v tem kontekstu po oceni vlade neustrezna tudi opredelitev, da je »status operativnega 
prostovoljnega gasilca odnos med delodajalcem in gasilcem«. Ne nazadnje velja ob tem še dodati, da 
urejanje davčnih vsebin v nedavčnih zakonih praviloma ni dopustno. 
 
Podobna ocena o nedoločnosti predlaganih rešitev velja tudi za dopolnitev 26. člena veljavnega 
Zakona o gasilstvu (3. člen predloga zakona). Iz nje namreč ni jasno razvidno, kakšno zdravstveno 
zavarovanje naj bi prostovoljnim gasilcem zagotavljala država, ali dopolnilno ali dodatno, smiselno 
enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede zagotavljanja pokojninskega zavarovanja (ali gre za 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatno pokojninsko zavarovanje). 
 
V smislu vsebinske presoje predlaganih rešitev vlada ugotavlja, da določena statusna vprašanja, 
vključno z varstvom pri izvrševanju dolžnosti na področju zaščite in reševanja, tudi ko gre za gasilce, 
poleg Zakona o gasilstvu, ureja tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Iz 
14. člena ZVNDN tako izhaja, da se v primeru naravne ali druge nesreče najprej uporabijo sile in 
sredstva lokalnih skupnosti, šele v primeru, ko zaradi velikega obsega nesreče oz. ogroženosti sile in 
sredstva lokalne skupnosti niso zadostna, država zagotovi uporabo sil in sredstev s širšega območja. 
Temu načelu sledi tudi financiranje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno s 
financiranjem nalog gasilstva. Predlagana dopolnitev prvega odstavka 8. člena veljavnega Zakona o 
gasilstvu (2. člen predloga zakona), po kateri naj bi država zagotavljala (tudi) sredstva za zavarovanje 
operativnih gasilcev in sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev, od teh 
načel odstopa, in sicer brez posebne utemeljitve. Takšna ureditev pomeni zgolj prenos občinskih 
bremen na državo, kar posledično lahko vodi v t. i. »podržavljanje javne občinske gasilske službe«, s 
čimer bi na državo padla velika odgovornost in tudi veliko finančno breme. 
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V sklepu vlada poudarja, da se ves čas zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva, kot 
pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, vključno s izboljšanjem statusa in 
pravic tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. V smislu slednjega je na podlagi pogajalskega 
procesa s Sindikatom poklicnega gasilstva v okviru odprave plačnih nesorazmerij med tako 
imenovanimi pooblaščenimi uradnimi osebami določila in v Državni zbor Republike Slovenije v 
začetku marca letos tudi že poslala predlog dopolnitev Zakona o gasilstvu, s katerim se ustrezneje in 
primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici ureja dodatek za stalnost. Prav tako se v okviru Ministrstva 
za obrambo pripravljajo tudi izhodišča za nov Zakon o gasilstvu, ki velik poudarek dajejo izboljšanju 
položaja gasilcev.  
 
Omenjenim izhodiščem naj bi sledil tudi obravnavani predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Tankom, pa vendar je ta po oceni Vlade Republike Slovenije toliko 
vsebinsko in nomotehnično neprimeren, da ga ne more podpreti. 
 
Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Stanovanjskega zakona  
 
Vlada predloga zakona ne podpira in poudarja, da so hišniki pridobili samo pravico do začasne 
uporabe hišniškega stanovanja za čas opravljanja hišniških del in da se ta stanovanja ne morejo 
enačiti s stanovanji, na katerih je bila v preteklosti pridobljena stanovanjska pravica (na primer 
denacionalizirana stanovanja). Sprejetje zakona bi povzročilo zahteve po tako imenovani privatizaciji 
drugih stanovanj, ki so bila pred letom 1991 opredeljena kot službena. 
 
Vlada poudarja, da imajo hišniki v večstanovanjskih stavbah že po zdaj veljavni zakonodaji več pravic 
kot najemniki drugih službenih stanovanj, saj so tisti hišniki, ki še opravljajo hišniška dela in prebivajo v 
hišniških stanovanjih ter izpolnjujejo vse zakonske pogoje, upravičeni do subvencije k najemnini. Ob 
tem ob upokojitvi lahko zaprosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog  
 
Novo Uredbo, ki opredeljuje metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih 
nalog je bilo treba pripraviti zaradi noveliranega Zakona o financiranju občin ZFO-1C (12. člen).  
 
Uredba razveljavlja dosedanjo Uredbo o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih 
nalog, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da se inflacija pri izračunu povprečnih stroškov ne 
upošteva več. 
 
Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. 
 
Četrto poročilo projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin 
 
Vlada se je seznanila s četrtim poročilom projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta 
priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Poročilo se nanaša na obdobje od 1. julija 
2017 do 31. decembra 2017, v katerem se je projektni svet sestal na treh sejah. 
  
Četrto poročilo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz poročila za obdobje od 1. julija 2017 do 31. 
decembra 2017 in programa aktivnosti za posodobitev sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin 
v letih 2018/19. 
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V obdobju, ki ga zajema četrto poročilo, so bili sprejeti pomembni zakoni za posodobitev sistema 
vrednotenja in obdavčitve, in sicer nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ter nov zakon o 
urejanju prostora. V obravnavo v DZ je bila poslana tudi novela zakona o evidentiranju nepremičnin, v 
pripravi pa je tudi nov zakon, ki bo celovito posodobil evidentiranje. V tem času je bil sprejet tudi zakon 
o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki bo omogočil 
evidentiranje dejanskega stanja. Nov zakon, ki bo urejal obdavčitev nepremičnin, v mandatu te vlade 
ne bo oblikovan.  
 
Glede izvajanja drugega cikla množičnega vrednotenja projektni svet v poročilu poroča o izvedeni 
indeksaciji vrednosti v začetku leta 2018 ter o aktivnostih, ki jih geodetska uprava že izvaja za namene 
novega cikla vrednotenja.  
 
Posebno poglavje je namenjeno pregledu napredka pri zagotavljanju podatkov za vrednotenje, 
predvsem podatkov o stavbah, dejanski rabi zemljišč, namenski rabi prostora ter podatkov o lastnikih 
in upravljavcih nepremičnin.  
 
Glede na vedno bolj perečo problematiko obstoječega sistema obdavčitve nepremičnin projektni svet v 
poročilu poroča tudi o aktivnostih za izboljšanje izvajanja sistema nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2017.  
 
V drugem delu poročila je predstavljen program aktivnosti za naprej, tako na področju priprave 
predpisov kot na področju zagotavljanja podatkov o nepremičninah. 
 
Predstavljena je časovnica za pripravo in uveljavitev podzakonskih aktov za nov zakon o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, za zakon o urejanju prostora in novelo zakona o evidentiranju nepremičnin. 
Predstavljena so tudi izhodišča za nov zakon o katastru nepremičnin ter časovnica sprejemanja, 
uveljavitve in rokov za zagotovitev podatkov na podlagi zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč 
javne cestne in javne železniške infrastrukture. Na kratko so tudi predstavljene aktivnosti, vezane na 
pripravo novega zakona o davku na nepremičnine. Predstavljene so tudi prihodnje aktivnosti in njihova 
časovnica na podlagi novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.  
 
Obsežnejše poglavje je namenjeno predstavitvi bodočih aktivnosti za izboljšanje in izpopolnitev 
podatkov o nepremičninah v javnih evidencah. Na podlagi gradiv se ugotavlja, da bodo za drugi cikel 
množičnega vrednotenja na razpolago bolj kakovostni in popolni podatki o podrobnejši namenski rabi 
prostora, pa tudi podatki o dejanski rabi vodnih zemljišč, glede na zakonske roke pa ne bo na 
razpolago podatkov o javnih cestah in železnici. Prav tako za drugi cikel vrednotenja še ni predvidena 
uporaba podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč in podatkov o razvojni stopnji stavbnih zemljišč. 
Oba navedena podatka bosta pomembno prispevala k večji kakovosti vrednotenja stavbnih zemljišč 
šele v tretjem ciklu vrednotenja po letu 2021.  
 
Odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK zaradi neizpolnitve 
obveznosti iz evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb 
 
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje 
Evropske komisije (EK) z dne 26. 1. 2018 zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb. EK v tem mnenju navaja, da Slovenija ni izpolnila 
obveznosti iz direktive, ker ni zahtevala, da se prikaže energetska izkaznica za stavbe, v katerih se 
pogosto zadržuje javnost in niso v lasti ali uporabi javnih organov, zato je pozvala vlado, naj v dveh 
mesecih od prejema mnenja sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s tem mnenjem. 
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Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je RS pripravila predlog spremembe Energetskega zakona, ki je 
predvideval dopolnitev 336. člena tako, da bo obveznost namestitve energetske izkaznice veljala tudi 
za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Vlada je spremembo zakona 
sprejela 22. 12. 2017 in jo predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru (DZ) RS po 
skrajšanem postopku. Na seji DZ dne 15. 2. 2018 je večina poslancev zaradi drugih sprememb 
zakona glasovala proti sprejemu zakona, zato sprememba zakona ni bila sprejeta. Zaradi tega je 
vlada 1. 3. 2018 znova sprejela spremembo Energetskega zakona in jo predložila v obravnavo DZ po 
nujnem postopku. Seja DZ, na kateri bo obravnavan predlog sprememb zakona, bo predvidoma med 
16. in 20. aprilom 2018. 
 
Vlada ocenjuje, da bodo nujne spremembe Energetskega zakona sprejete do konca aprila 2018, da 
bo zakon v Uradnem listu RS objavljen v začetku maja, spremembe pa bodo predvidoma začele veljati 
do konca maja 2018. 
 
Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz te direktive bo poleg dopolnitve zakona dopolnjen tudi Pravilnik 
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, in sicer z navedenimi klasifikacijami 
objektov, na katere naj bi se obveznost namestitve energetske izkaznice nanašala. Vlada ocenjuje, da 
bo pravilnik dopolnjen do konca junija 2018 in da bo po objavi v uradnem listu začel veljati do konca 
julija 2018. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo bo EK sproti obveščalo o napredku pri sprejemanju ukrepov za 
zagotovitev izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 13. člena direktive o energetski učinkovitosti 
stavb. 
 
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč  
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Ljuba Žnidarja v zvezi z 
evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč. 
 
Vlada v odgovoru med drugim navaja, da se »evidentiranje dejanske rabe javnih zemljišč za stojna 
mesta daljnovodov« dejansko že izvaja, in sicer na način, kot to določata pravna ureditev evidentiranja 
podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in pravna ureditev množičnega 
vrednotenja nepremičnin.  
 
V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, v katerem se evidentirajo podatki o objektih in 
omrežjih gospodarske infrastrukture v Sloveniji, se »stojna mesta daljnovodov« evidentirajo kot stebri 
ali drogi. Če je površina stebra ali droga v preseku z zemljiščem manjša kot 2m², se steber ali drog 
evidentira točkovno, če je površina stebra ali droga v preseku z zemljiščem večja kot 2m², pa se 
steber ali drog evidentira kot poligon. 
 
V evidenco vrednotenja, v kateri so v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin zbrani 
podatki o nepremičninah, ki so pomembni za določitev njihove posplošene vrednosti, se prevzemajo 
podatki o nepremičninah iz evidenc o nepremičninah, ki vplivajo na vrednost kot to določajo modeli 
vrednotenja nepremičnin. V evidenci vrednotenja se med drugim vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo tudi 
podatki o vplivnem območju. Vplivno območje je podatek o najkrajši razdalji med centroidom parcele 
oziroma stavbe in linijskim objektom iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Vplivno 
območje se pri množičnem vrednotenju nepremičnin upošteva takrat in tako, kot to določajo modeli 
vrednotenja nepremičnin. Podatki o vplivnem območju so bili že doslej vključeni v modele vrednotenja 
nepremičnin in bodo vanje vključeni tudi v prihodnje.  
 

http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zakon_o_mnozicnem_vrednotenju_nepremicnin_zmvn_1/
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Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč za 
vodotoke 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Ljuba Žnidarja v zvezi z evidentiranjem 
dejanske rabe javnih zemljišč za vodotoke. 
 
Vlada v odgovoru med drugim navaja, da je v teku druga javna razprava o predlogu določitve vodnih 
zemljišč celinskih voda v Sloveniji, ki je bil pripravljen v skladu s predpisi s področja upravljanja z 
vodami. Javna razprava bo potekala do 30. 3. 2018, potem pa se bo Ministrstvo za okolje in prostor do 
prejetih pripomb opredelilo in pripravilo uraden sloj vodnih zemljišč, ki bo v skladu z določbami Zakona 
o vodah vpisan v vodni kataster, ki ga vodi Direkcija RS za vode (DRSV).   
 
Geodetska uprava RS bo podatke o vodnih zemljiščih po njihovem vpisu v vodni kataster, ki ga vodi 
DRSV, prevzela kot dejansko rabo vodnih zemljišč in jih vključila v obstoječi sistem vodenja dejanskih 
rab v zemljiškem katastru, kjer bodo na voljo različnim uporabnikom – tudi za namene množičnega 
vrednotenja nepremičnin. 
 
V skladu z določili Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) pa bo do 1. 6. 2019 vzpostavljen 
prenovljen sistem dejanskih rab zemljišč, v katerega bodo vključene dejanske rabe zemljišč vseh 
upravljavcev zbirk dejanskih rab zemljišč. 
 

*** 


