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30. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 9. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela 
spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019 in sprejela končno 
oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav. 
Vlada se je seznanila tudi s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema 
obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Programom izvedbe 
drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve 
nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Prav tako pa se 
je Vlada RS seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine za pripravo 
predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in določila 
besedilo novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 
 
Sprememba programa financiranja letošnjega državnega proračuna  
Sprememba je potrebna zaradi sprejetja rebalansa proračuna za leto 2019, ki na novo 
opredeljuje višino skupnega potrebnega financiranja državnega proračuna v letošnjem 
letu.  
 
Program financiranja letošnjega državnega proračuna vsebuje oceno višine in strukture 
dolga po sprejemu rebalansa in izvedbi zadolževanja v letu 2019. Potem ko je ocena 
stanja dolga državnega proračuna na dan 31. december 2019 po prvotnem programu 
financiranja znašala 28.354.481.687,47 evra, v skladu z danes potrjeno spremembo ta 
ocena znaša 28.220.063.835,97 evra. 
 
Program financiranja upoštevajoč rebalans proračuna določa tudi nov obseg zadolžitve za 
financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2019. Po prvotnem programu je 
obseg potrebne zadolžitve znašal 2.141.481.009,47 evra, po danes potrjeni spremembi pa 
znaša 1.890.568.577,80 evra. 
 
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih 
poplav 
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019 
na območju Gorenjske, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Severno primorske in Zasavske 
regije, ki je v 61 občinah povzročilo škodo v višini 46.685.189,65 EUR.  
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 95.368,23 
EUR, delna škoda na stavbah 14.792,90 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 
1.743.197,48 EUR, škoda na vodotokih 44.397.058,43 EUR, škoda na gozdnih cestah 
273.050,27 EUR in škoda na državnih cestah 161.722,34 EUR. 
 
Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih, stavbah, gradbeno-inženirskih 
objektih, gozdnih cestah, državnih cestah in vodotokih iz prejšnje točke presega 0,3 
promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 EUR). Tako 
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je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč. 
 
Škodo je dne 4. aprila  2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po 
naravnih in drugih nesrečah. 
 
Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah predlaga Vladi RS, da 
potrdi višino ocenjene neposredne škode in naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo 
programe odprave posledic škode. 
 
Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je potrdila stroške 
ocenjevanja škode zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019, ki so jo opravile občinske 
komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 266,00 EUR, ki se pokrijejo 
iz proračunske rezerve. 
 
Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin  
Projektni svet ugotavlja, da je večina podatkov o nepremičninah za drugo sistemsko 
množično vrednotenje zagotovljenih. Ugotavlja tudi, da se je nadzor nad podatki v javnih 
evidencah okrepil, uredili pa so se tudi inštrumenti, ki omogočajo urejanje podatkov po 
uradni dolžnosti. Ob zaključku izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja 
nepremičnin, ki naj bi bil v skladu s predvideno novelo Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN-1) izveden konec marca 2020, bo tako tudi kakovost podatkov o 
nepremičninah v javnih evidencah primerna ter za potrebe vrednotenja in obdavčitev 
nepremičnin zadovoljiva.  
 
Projektni svet meni, da sta zamik izvedbe drugega sistemskega vrednotenja in uvedba 
nove obdavčitve nepremičnin ustrezna, saj bo na ta način zagotovljen dodaten čas za 
zagotovitev podatkov o vodnih zemljiščih in predvsem podatkov o javni cestni in železniški 
infrastrukturi, katerih manko sicer ni ovira za množično vrednotenje, temveč predvsem za 
obdavčitev nepremičnin. Za naslednje cikle množičnega vrednotenja se načrtuje 
nadgradnja podatkov v evidencah tudi s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč ter o 
njihovih razvojnih stopnjah. Ti podatki bodo v prihodnje prispevali h kakovostnejšemu 
vrednotenju stavbnih zemljišč.  
 
Vmesno poročilo v zvezi s predlogi za zmanjšanje stroškov občin 
Ministrstva prednostno in pospešeno delajo na usklajenih predlogih spremembe 
predpisov, evidentiranih v sklopu aktivnosti delovne skupine. Ministrstva izvedejo 
usklajevanja z reprezentativnimi združenji občin in pripravijo predlog usklajenih rešitev do 
konca maja 2019. 
 
Delovna skupina do 30. junija 2019 poroča vladi o usklajenih predlogih sprememb 
predpisov za zmanjšanja stroškov občin s konkretnimi rešitvami in višino zmanjšanja 
stroškov občin.  
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Ministrstvo za javno upravo je pripravilo vmesno poročilo o delu Delovne skupine za 
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Delovna 
skupina se je v širši sestavi sestala dvakrat in na drugi seji obravnavala vmesno poročilo, 
nastalo na podlagi aktivnosti delovne skupine v ožjih sestavah, na katerih so te 
obravnavale predloge, ki sodijo v pristojnost posamičnih ministrstev.  
 
Delovna skupina je iskala rešitve za zmanjšanje stroškov občin in sicer na podlagi 
predlogov  reprezentativnih združenj. Predloge reprezentativnih združenj občin je mogoče 
po vsebini razdeliti v dve skupini, na tiste, ki zahtevajo spremembe državnih predpisov in 
na tiste, ki ne zahtevajo spremembe državnih predpisov. Predlogi, ki ne zahtevajo 
sprememb predpisov se v večini nanašajo zgolj na njihovo interpretacijo ali pa samo 
njihovo dosledno uporabo predpisa.  
 
Predlogi, ki zahtevajo spremembe predpisov se nanašajo na poenostavitev postopkov ter 
na spremembe predpisov z določitvijo minimalnih standardov za občine. Med predlogi pa 
so tudi takšni, ki zahtevajo spremembo sistemske ureditve, saj naloga presega občinske 
meje in ima medobčinski in regionalni značaj.  
 
V vseh primerih se bo naloge presojalo tudi z vidika 140. člena ustave, da občine izvajajo 
lokalne naloge, torej bodo sedanje občinske pristojnosti lahko opredeljene kot državne, s 
tem pa se bo finančna obveznost iz občinskih proračunov prenesla na državni proračun. 
Pri doslej predlaganih ukrepih, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin, je 
delovna skupina evidentirala približno 31 mio EUR zmanjšanja stroškov občin, ki se 
nanašajo na družinskega pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in 
pogrebnin umrlih brez dedičev oz. brez naročnika pogreba. Za druge predloge občinskih 
združenj, ki še niso povsem usklajeni, izračun višine sredstev oz. stroškov še ni možen. 
Končna ocena bo znana, ko se bodo ministrstva opredelila do predlogov in pripravila z 
reprezentativnimi združenji usklajene predloge sprememb predpisov.  
 
Novela Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike se spodbuja 
nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja javne uprave in gospodarstva. Državi, 
naročnikom in gospodarskim subjektom prinaša pomembne koristi z vidika stroškov, vpliva 
na okolje in administrativnih bremen. 
 
S predlogom novele zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/55/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju v 
skladu s katero lahko izdajatelji pošiljajo elektronske račune, skladne z evropskim 
standardom za izdajanje elektronskih računov, prejemnikom v katerikoli državi članici EU. 
Novela zakona se bo tako uporabljala tudi za elektronske račune, ki so izdani v skladu z 
evropskim standardom za izdajanje elektronskih računov poleg že obstoječega 
slovenskega standarda za izdajanje e-računov e-SLOG.  
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Gre za elektronske račune, ki jih prejemajo proračunski uporabniki in ostali subjekti, ki 
izpolnjujejo pogoje za status naročnika, kot ga določa Zakon o javnem naročanju in 
področni zakoni, ki urejajo podeljevanje koncesij in javno-zasebno partnerstvo.   
 
Cilj novele zakona je izboljšanje konkurenčnosti in pravne varnosti gospodarskih subjektov 
ter odprava administrativnih, pravnih in tehničnih ovir, ki nastajajo zaradi nezdružljivosti 
nacionalnih standardov in predpisov držav članic Evropske unije, ki urejajo izdajanje 
elektronskih računov.  
 
Z vidika nižjih stroškov, vpliva na okolje in zmanjševanja administrativnih bremen, novela 
prinaša pomembne koristi za državo, naročnike in gospodarske subjekte.  
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