169. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 22. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela dopolnitev
Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, spremembo posebne
vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev in odgovorila na poslansko
vprašanje o novem zakonu o javnih financah.
Dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
Dopolnitve so se pripravile, ker se je med izvajanjem strategije izkazalo, da določena področja, kot so
upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga
energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo.
Med drugim se je kot operativni cilj strategije v javnem sektorju do leta 2023 dodala prenova 3 %
javnih stavb v lasti ali uporabi ožjega javnega sektorja letno (med 15.000 in 25.000 m2), prenova 1,8
milijona m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju do 2023 in izboljšanje razmerja med vloženimi
javnimi sredstvi ter spodbujenimi naložbami v javnem sektorju na 1:3.
Direktiva o energetski učinkovitosti namreč vzpostavlja več ukrepov, med katerimi ima pomembno
mesto vodilna vloga javnega sektorja. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar okrog 10 %
celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz javnega sektorja bodo od leta 2018 naprej kot nove stavbe
lahko kupovale samo skoraj ničenergijske stavbe. Vsako leto pa bo potrebno prenoviti 3 % površine
stavb v lasti in rabi osrednje vlade.
Naložbe v energetsko učinkovitost stavb družbi prinašajo pomembne prihranke in širše koristi.
Prihranki energije za ogrevanje in pripravo tople vode zaradi izvedbe ukrepov energetske prenove
obstoječih stavb so ocenjeni v višini 10 % do leta 2020 oz. 25 % do leta 2030; to pomeni, da bi bila
brez ukrepov energija v stavbah v letu 2020 višja za dobrih 10 %, v letu 2030 pa skoraj za 25 %.
Največ prihrankov energije bo v skladu s strukturo investicij v stanovanjskem sektorju; na ravni 85 %
vseh doseženih prihrankov z ukrepi prenove stavb.
Ocenjeno je, da bodo dodatne investicije v energetsko prenovo povečale zaposlenost za 0,36 % do
0,58 % letno oz. med 3.000 in 4.600 novih delovnih mest. To predstavlja neposredna nova delovna
mesta. Sicer pa bodo aktivnosti glede na načrtovan povprečen letni obseg investicij predstavljale
skupaj okrog 7.000 delovnih mest (posrednih in neposrednih). To bo imelo za posledico tudi pozitivne
učinke na gospodarsko rast in javnofinančne prihodke.
Poslansko vprašanje o novem zakonu o javnih financah
Poslanec je na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi s posledicami nesprejetja novega in
celovitega zakona o javnih financah.
Vlada pojasnjuje, da se je s predlogom novega zakona o javnih financah poizkušalo urejati večje
število vprašanj, ki na novo urejajo finančni položaj različnih uporabnikov javnih sredstev. Navedeni
zakon je določal enotne omejitve pri ravnanju z javnimi sredstvi, nove naloge, drugačen proračunski
pristop pri porabi sredstev in večji nadzor pri porabi javnih sredstev. Namen ministrstva za finance je
bil tudi posodobiti nekatera zastarela pravila in odpraviti zaznane pomanjkljivosti sedanje ureditve.
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Vse to pa je botrovalo tudi temu, da predloga zakona ni bilo mogoče uskladiti z vsemi deležniki, pri
tem pa je bilo iz posredovanih pripomb mogoče ugotoviti, da se želi določati splošna pravila na način,
da bo prilagojen posameznemu področju proračunskega uporabnika. Tovrstne težnje so posledično
privedle do velikega števila pripomb in predlogov, ki so si medsebojno večkrat v nasprotju. Navedeno
je posledica dejstva, da noben drug zakon nima takšnega vpliva na delovanje proračunskih
uporabnikov in vseh blagajn javnega financiranja kot prav zakon o javnih financah.
Neposrednih negativnih posledic zaradi nesprejetja novega in celovitega zakona o javnih financah za
državni proračun in javna sredstva ne bo. Že sedaj veljavni zakon o javnih financah namreč določa
vrsto načel, kot so npr. načelo učinkovitosti, gospodarnosti, namenskosti, zakonitosti itd. in drugih
ureditev pri ravnanju s proračunskimi sredstvi, pri tem pa navedena načela veljajo tako za neposredne
kot posredne uporabnike proračuna. Poleg navedenega je treba upoštevati tudi, da se ključne rešitve,
ki bi lahko povzročale škodo, določajo z novelo zakona o javnih financah, ki uvaja večjo fiskalno
disciplino, bistveno bolj natančno načrtovanje izdatkov vseh institucionalnih enot sektorja država,
predvsem pa bistveno večji poudarek na programski klasifikaciji, kar izhaja iz ureditve, po kateri
morajo institucionalne enote sektorja država na ravni podprograma določiti vrstni red prioritet iz svoje
pristojnosti za naslednja štiri leta.
Vlada se strinja, da je večjo gospodarnost pri ravnanju z javnimi sredstvi mogoče povečati tudi s
kogentnimi pravnimi normami ter s povečanim nadzorom nad porabo javnih sredstev na način, da se
opredelijo kršitve in nanje vežejo sankcije.
Sprememba posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev
Sklep Vlade RS, s katerim je bila 16.1.2018 imenovana posebna vladna pogajalska skupina za
razrešitev stavkovnih zahtev, se spremeni tako, da se:
 za vodjo posebne vladne pogajalske skupine namesto Borisa Koprivnikarja, ministra za
javno upravo, imenuje mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade,
 za namestnico vodje posebne vladne pogajalske skupine namesto mag. Lilijane Kozlovič,
generalne sekretarke vlade, imenuje mag. Saša Jazbec, Ministrstvo za finance,
 kot članica posebne vladne pogajalske skupine v ožji sestavi imenuje mag. Tanja Bogataj,
Ministrstvo za javno upravo,
 kot član posebne vladne pogajalske skupine v širši sestavi imenuje mag. Mirko Stopar,
Ministrstvo za zdravje,
Sestava posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja je torej naslednja:
 mag. Lilijana KOZLOVIČ, generalna sekretarka vlade, vodja posebne vladne pogajalske
skupine,
 mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, namestnica vodje posebne vladne pogajalske
skupine,
 Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 mag. Boštjan VASLE, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj, član,
 Darko STARE, Ministrstvo za pravosodje, član,
 Boštjan ŠEFIC, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 dr. Andreja BARLE LAKOTA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 Damjana PEČNIK, Ministrstvo za kulturo, članica,
 mag. Miloš BIZJAK, Ministrstvo za obrambo, član,
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Polonca DROFENIK, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
Mojca RAMŠAK PEŠEC, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
Davor DOMINKUŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
mag. Mirko STOPAR, Ministrstvo za zdravje, član,
mag. Tanja BOGATAJ, Ministrstvo za javno upravo, članica,
mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član.

Ožja sestava pogajalske skupine je naslednja:
 mag. Lilijana KOZLOVIČ, generalna sekretarka vlade, vodja posebne vladne pogajalske
skupine,
 mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, namestnica vodje posebne vladne pogajalske
skupine,
 Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica,
 mag. Boštjan VASLE, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj, član,
 mag. Tanja BOGATAJ, Ministrstvo za javno upravo, članica,
 mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član.
Širša sestava pa je naslednja:
 člani ožje sestave,
 Darko STARE, Ministrstvo za pravosodje, član,
 Boštjan ŠEFIC, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 dr. Andreja BARLE LAKOTA, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 Damjana PEČNIK, Ministrstvo za kulturo, članica,
 mag. Miloš BIZJAK, Ministrstvo za obrambo, član,
 Polonca DROFENIK, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
 Mojca RAMŠAK PEŠEC, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
 Davor DOMINKUŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 mag. Mirko STOPAR, Ministrstvo za zdravje, član.
***
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