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28. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 18. 4. 2019 -  Vlada RS se je na svoji 28. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin ter besedilo predloga novele Zakona o 
množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o odpadnih 
nagrobnih svečah, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter 
Uredbo o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za leto 2019 in izhodišča za sklenitev Dogovora med Vlado Republike 
Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike 
Slovenije za obdobje 2019 – 2022 ter se seznanila z informacijo o doseganju deleža 
obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije do leta 2020. Vlada RS pa je 
pripravila tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi 
postopki. 
 
Predlog sprememb Zakona o evidentiranju nepremičnin 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A). Sprememba prinaša časovno 
usklajenost z roki po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ker se rok 
uveljavitve modelov vrednotenja premika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020, se tudi roki 
za posodobitev podatkov prilagodijo temu datumu. 
 
Brez pravočasno sprejetih in uveljavljenih predlaganih sprememb ZEN-A od 1. junija 2019 
dalje množično vrednotenje nepremičnin ne bi imelo več podatkov o dejanski rabi zemljišč, 
kot so vodeni na dosedanji način, in ne bi moglo izračunati vrednosti nepremičnin po 
ZMVN. Nezmožnost uporabe teh podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 
nepremičnin pa bi pomenilo, da bi sistemski in drugi uporabniki informacijo o posplošenih 
tržnih vrednostih, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih nalog, v času do uveljavitve novih 
modelov vrednotenja izgubili. 
 
Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
in ga v Državni zbor pošilja v obravnavo po nujnem postopku.  
 
S predlagano novelo zakona se rok za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja 
nepremičnin zamika na 31. marec 2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin 
obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020. Izvedba poskusnega 
izračuna vrednosti nepremičnin, ki bo dostopna na Portalu množičnega vrednotenja 
nepremičnin, je načrtovana za letošnjo jesen.  
 
Množično vrednotenje nepremičnin bi sicer moralo biti izvedeno do 31. julija 2019, vzrokov 
za zamudo rokov pri izvedbi množičnega vrednotenja pa je po navedbah Ministrstva za 
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okolje in prostor, ki je izvajalec množičnega vrednotenja, več. Oblikovanje nove evidence 
vrednotenja zahteva izvedbo obširnega tehničnega dela, pokazala pa se je tudi potreba po 
izvedbi daljših postopkov usklajevanja modelov vrednotenja s strokovno javnostjo ter javne 
razgrnitve lastnikom nepremičnin.  
 
S podaljšanjem roka za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja 
nepremičnin se hkrati zagotavlja tudi dodaten čas za izvedbo nalog preveritve kakovosti 
obstoječih uradnih evidenc in zagotovitve določenih dodatno potrebnih podatkov. Izvedba 
vseh teh nalog je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo 
ter občin. Dodaten čas imajo na voljo tudi lastniki nepremičnin, da pregledajo ustreznost 
podatkov o nepremičninah ter po potrebi sprožijo ustrezne postopke za njihove popravke.   
 
Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je vsebinsko povezan z 
novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki mora 
biti uveljavljena najkasneje do 1. junija 2019, zato vlada predlaga obravnavo in 
sprejemanje obeh novel po nujnem postopku. 
 
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah  
Glavni cilj nove uredbe je bolj jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in 
preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. 
 
S to uredbo se odpravljajo vsebinska neskladja Uredbe o ravnanju z odpadnimi 
nagrobnimi svečami, ki je bila sprejeta že v letu 2008, z Uredbo o odpadkih, kakor tudi 
podrobnejša ureditev obveznosti proizvajalcev nagrobnih sveč, pridobiteljev nagrobnih 
sveč in uvoznikov nagrobnih sveč (proizvajalci sveč), ki se jim zaradi razširjene 
odgovornosti lahko naloži, da na svoje stroške zagotovijo zbiranje odpadnih nagrobnih 
sveč in da za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotovijo obdelavo. V 
Uredbi o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je bila predpisana obveznost 
zagotavljanja predelave odpadnih nagrobnih sveč na zbiralcu, s to uredbo pa je 
predpisana obveznost zagotavljanja obdelave odpadnih nagrobnih sveč na nosilcu načrta 
oziroma na nosilcu skupnega načrta. Torej na tistih proizvajalcih sveč, ki dajejo nagrobne 
sveče v promet, iz teh nagrobnih sveč pa nastanejo odpadki - odpadne nagrobne sveče. 
 
Uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi 
njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi 
frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave.  
 
V sedaj veljavni uredbi je določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in 
obdobje prevzemanja neustrezno predpisano, zato tudi Ministrstvo za okolje in prostor ni 
moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč. 
 
S to uredbo se na novo predpisuje tudi finančno jamstvo, ki ga morajo zagotavljati 
proizvajalci sveč. Finančno jamstvo, ki ga poznamo tudi že v Uredbi o električni in 
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elektronski opremi, je namenjeno kot neke vrste zavarovanja države, če predpisano 
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami ne bi zagotovili proizvajalci sveč. 
 
Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
V Uredbi se spreminja člen, ki ureja število in vrste direktoratov v Ministrstvu za 
infrastrukturo. Dosedanjim trem direktoratom se doda Direktorat za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko. Tako se po novem v Ministrstvu za infrastrukturo organizirajo:  

• Direktorat za kopenski promet 

• Direktorat za letalski in pomorski promet,  

• Direktorat za energijo in  

• Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.  
 
V okviru novoustanovljenega Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko se 
bodo izvajale naloge s področja trajnostne mobilnosti, prometne politike, javnega 
potniškega prometa, alternativnih goriv, trans-evropskih transportnih omrežij in njihovega 
financiranja ter evropskih in mednarodnih zadev, direktorat pa bo hkrati sodeloval pri 
usklajevanju ukrepov na področju okolja in klimatskih sprememb, ki se nanašajo na 
področje prometa. Na ta način  bodo pod eno streho združene vsebine oziroma naloge, ki 
so horizontalne narave in so na krovni ravni povezane z delom celotnega ministrstva.  
 
Cilj združitve navedenih delovnih področij v okviru enotnega direktorata je izboljšanje 
učinkovitosti, koordinacije in pregleda nad udejanjanjem krovne prometne politike in 
Strategije ter Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa Republike Slovenije in 
s tem navedena delovna področja obravnavati kot zaokroženo, medsebojno usklajeno 
celoto.  
 
Uredba o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) 
določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po 198 
občinah, na območju katerih potekajo gozdne ceste. V novi uredbi so upoštevane 
spremembe glede dolžin gozdnih cest po občinah in tudi dolžin gozdnih cest po sektorjih 
lastništva gozdov (zasebni in državni gozdovi), nastale zaradi novogradenj, posodobitve 
evidence gozdnih cest, vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije, spremenil pa se je 
tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest. 
 
V Sloveniji je 12.165 km gozdnih cest. Zakon o gozdovih določa, da so »gozdne ceste 
gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter so sestavni 
del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo« (so v lasti lastnikov gozdov, skozi 
katere potekajo). Niso javno dobro, imajo pa po zakonu javni značaj. To pomeni, da jih 
poleg lastnikov lahko na lastno odgovornost uporabljajo tudi drugi uporabniki v skladu z 
režimom uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki. Zaradi 
deleža javnega značaja gozdnih cest, ki je na ravni Slovenije 33-odstotni, se iz proračuna 
Republike Slovenije v premo sorazmernem deležu sofinancira vzdrževanje gozdnih cest. 
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Preostali del sredstev prispevajo lastniki gozdov s plačevanjem pristojbin za vzdrževanje 
gozdnih cest. Gozdne ceste, na katerih javni značaj prometa presega 50 odstotkov, 
morajo v skladu z ZG v sistem javnih cest in v vzdrževanje prevzeti pripadajoče lokalne 
skupnosti. Zaradi zelo razdrobljene gozdne posesti, ki je v povprečju manjša od 3 ha in 
praviloma še dodatno razdeljena v več ločenih parcel, je bil vzpostavljen enotni sistem 
vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izvaja 198 občin v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije namesto več kot 460.000 lastnikov gozdov.  
 
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 
Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019, ki ga 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na 
državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter 
občinam. 
 
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je pripravljen skladno s 
cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022. Upoštevani so načrtovani 
najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun 
Republike Slovenije za leto 2019. 
 
Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2019 bo usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev, določenih z 
nacionalnim programom, to je izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih, 
povečevanje zmogljivosti opazovalnih omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, 
racionalnosti in odzivnosti ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme. 
 
Vsi nosilci nalog in odgovornosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
na državni, regijski ali lokalni ravni morajo leta 2019 pri uresničevanju temeljnih ciljev in 
nalog iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotoviti, 
da se nadgradi dosežena raven pripravljenosti za odzivanje ter izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter raven pri odpravi posledic nesreč. 
 
Dogovor med Vlado RS in MOL po Zakonu o glavnem mestu 
Vlada je sprejela izhodišča za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in 
Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 
2019 – 2022.  
 
V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) predsednik vlade in 
župan Mestne občine Ljubljana (MOL) kot glavnega mesta podpišeta dogovor, s katerim 
se opredelijo naloge mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, 
pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih 
letih. Prvič je bil dogovor sklenjen maja 2016 za obdobje 2016 – 2018. V letu 2019 se bo 
sklenil nov dogovor za obdobje 2019 – 2022. V skladu s točko 2 sklepa Vlade RS bo 
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Ministrstvo za javno upravo koordiniralo vodenje pogovorov z Mestno občino Ljubljana in 
koordinacijo ministrstev pri pripravi predloga dogovora. 
 
Predlog zajema nadaljevanje projektov, ki so bili dogovorjeni med Vlado RS in Mestno 
občino Ljubljana v letu 2016, vendar v obdobju, za katerega je bil dogovor sklenjen, še 
niso bili realizirani oziroma zaključeni. Poleg tega so predlagani še trije projekti, ki 
izpolnjujejo pogoje iz ZGMRS. Po uskladitvi vsebine dogovora s prilogo bo Ministrstvo za 
javno upravo pripravilo predlog vladnega sklepa za podpis dogovora. V prilogo dogovora 
bodo uvrščeni le projekti, s katerimi soglašata obe strani in za katere imajo ministrstva 
zagotovljena proračunska sredstva. Dogovor pa se bo sklenil za obdobje 2019 – 2022. 
 
Doseganje deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije do leta 2020 
Slovenija je v okviru Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(2009/28/ES) zavezana do leta 2020 doseči 25 % delež obnovljivih virov energije v skupni 
rabi bruto končne energije ter 10 % delež obnovljivih virov v prometu.  
 
Slovenija je v letu 2017 dosegla 21,5 % deleža OVE v bruto končni rabi energije. Za 
izpolnitev zastavljenega cilja 25 % delež OVE v skupni rabi bruto končne energije do leta 
2020 bo potrebno povečati uporabo OVE za več kot 2 TWh oziroma za 3,5 odstotne točke, 
kar je skoraj trikrat toliko, kot se je povečal delež OVE v obdobju med letoma 2010 in 
2017. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da obstaja možnost, da določenega ciljnega 
deleža OVE 25 % deleža OVE v skupni rabi bruto končne energije v 2020 Republika 
Slovenija ne bo dosegla.  
 
Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v letih 2019 in 2020 dodatne ukrepe za povečanje 
deleža OVE v skupni rabi bruto končne energije. Informacija ne nalaga Vladi RS, da potrdi 
v Informaciji predstavljene ukrepe za dosego ciljnega deleža obnovljivih virov energije, 
zaradi česar vrednotenje finančnih posledic gradiva na državni proračun ter presoja ostalih 
posledic ni potrebna. 
 
Poleg navedenega bo Republika Slovenija na strokovni in politični ravni v letu 2019 vodila 
posvetovanja z Evropsko komisijo (iterativni proces) z namenom zbližanja stališč glede 
ocene in priporočil v zvezi z osnutkom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 
v delu, ki se nanaša na določitev nacionalnega prispevka na področju obnovljivih virov 
energije do 2030. Republika Slovenija bo v okviru zgoraj omenjenih posvetovanj Evropsko 
komisijo v skladu s 5. členom uredbe o upravljanju energetske unije opozorila na 
nacionalne okoliščine, ki vplivajo na določitev nacionalnega prispevka k skupnemu cilju 
OVE na ravni EU do 2030. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki 
Poslanka je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi 
postopki. Po podatkih upravnih enot na dan 15. 3. 2019 ni imelo rešenih vseh zahtevkov 
za denacionalizacijo 31 upravnih enot, ki so skupaj imele 104 nepravnomočno zaključene 
zadeve. Od teh je bilo v reševanju na prvi stopnji 70 zadev, 4 zadeve pa so bile delno v 
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reševanju na UE, delno pa na upravnem oziroma vrhovnem sodišču, ministrstvu oziroma 
upravnem in okrajnem sodišču hkrati. Od 104 nerešenih zadev je bilo 42 zadev s področja 
MKGP, 42 zadev s področja MOP, 17 zadev s področja MGRT, 2 zadevi sta hkrati iz 
področja MKGP in MGRT, 1 zadeva pa iz področja MKGP in MOP. V pritožbenih 
postopkih je bilo na dan 15. 3. 2019 deset zadev, 20 zadev pa je bilo v upravnem sporu. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 


