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51. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 21. 11. 2019 – Vlada RS je na svoji 51. redni seji med drugim določila 
besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika 
ter besedilo Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 
2021«. Vlada RS pa je odgovorila tudi na poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o 
dolgotrajni oskrbi in na pobudo za sistemsko rešitev problematike starajočega se 
prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in 
izgradnjo ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco. 
 
Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika 
Stvarno pravo je v sodobni pravni teoriji opredeljeno kot tisti ožji del sistema civilnega 
prava, ki poleg obligacijskega in dednega prava ureja premoženjska razmerja med 
posamezniki. V pravnem redu Republike Slovenije stvarnopravna razmerja ureja 
Stvarnopravni zakonik  (v nadaljevanju SPZ), ki je začel veljati 1. januarja 2003, doslej pa 
je bil spremenjen samo enkrat, in sicer leta 2013 z Zakonom o spremembah 
Stvarnopravnega zakonika. 
 
V času uporabe SPZ so se pokazale določene pomanjkljivosti oziroma možnosti za 
izboljšanje, zato je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb. Vlada je tako 
na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Stvarnopravnega zakonika.  
 
Predvsem glede na odziv prakse, ki omenjeni zakonik ocenjuje kot dober, je bil pristop k 
spremembam zadržan, v ustaljene institute z besedilom nismo posegali, s spremembami 
pa nadgrajujemo predvsem tiste institute, za katere se je tudi v sodni praksi pokazalo, da 
brez ustrezne normativne spremembe ureditev družbenih razmerij ni možna, ter tistih, ki 
niso več sledili poslovnemu prometu oziroma zavirajo njegov nadaljnji razvoj. 
 
Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani tako sledijo potrebam poslovnega 
prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev 
povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že 
oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S 
predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne 
ureditve. 
 
Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega 
zakonika prinaša, so: 

• Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja 
Člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da so živali čuteča bitja, s čimer 
Evropska unija v svojih dokumentih priznava živalim poseben pomen. 
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Ministrstvo za pravosodje je v predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika vključilo 
določbo novega 15.a člena, ki določa, da so živali živa bitja ter da njihovo zaščito urejajo 
posebni zakoni. Za živali se uporabljajo določila Stvarnopravnega zakonika, ki urejajo 
premičnine, če zakon ne določa drugače. 
 
Vključitev predlagane določbe v Stvarnopravni zakonik je prvi in pomemben korak pri 
zavedanju in podelitvi živalim posebnega statusa, hkrati pa je apel na pripravljavce ostale 
zakonodaje, da v prihodnje na posameznih področjih glede izvrševanja lastninskih 
upravičenj lastnika živali upošteva to njihovo značilnost. 
 
Živali ni mogoče enačiti s položajem stvari, potrebno jim je priznati poseben položaj. 
Ocenjujemo, da je dozorel čas, ko mora družba na živali prenehati gledati kot zgolj na 
telesni predmet, ki ga človek obvladuje, in da je izključno namenjen služenju in 
izpolnjevanju osebnih interesov lastnika, kot to velja za stvari. 
 

• Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih 
položajev 

Na podlagi opozoril pravne teorije in pravne prakse, dejanskih potreb prometa z 
nepremičninami in novih zahtev, ki jih je že prinesla prostorska zakonodaja, se s 
predlogom omogoča oblikovanje takšnih stvarnopravnih položajev, ki v praksi že obstajajo, 
vendar se zaradi odsotnosti ustreznih pravnih pravil rešujejo s pomočjo drugih, za to manj 
primernih institutov stvarnega prava.  
 

• Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 
Predlog zakona prinaša pravno podlago za prenovo registra neposestnih zastavnih pravic, 
ki bo sledila novim sodobnejšim tehničnim rešitvam v smeri za uporabnike bolj prijazne 
spletne aplikacije. Namen prenove registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 
premičnin v sodoben register je zagotovitev hitrejšega in ažurnješega opravljanja vpisov s 
strani oseb, ki so pooblaščene za opravo takšnih vpisov, javnosti pa bo omogočen 
preglednejši in posledično transparentnejši vpogled v podatke registra – torej o obstoju 
registrske neposestne zastavne pravice. 
 
Predlog zakona prinaša pravno podlago za vzpostavitev neposredne povezave med 
registrom neposestnih zastavnih pravic in drugimi registri, katerih (matični) podatki se 
vpisujejo tudi v register neposestnih zastavnih pravic (centralni register prebivalstva, 
Poslovni register, davčni register). S tem bo omogočeno takojšnje ažuriranje relevantnih 
sprememb podatkov, s čimer se bo zagotovila sprotna točnost podatkov. Po prenovi 
registra bo funkcija Ajpesa omejena na upravljavca registra, vpise vanj pa bodo 
zagotavljali kvalificirani upravičenci sami (notarji, sodišča, stečajni upravitelji, izvršitelji). 
 

• Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti v javno korist in stavbne 
pravice 

S predlagano ureditvijo se v primeru izvrševanja služnosti v javno korist odpravlja časovna 
omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako lahko ustanovi tudi 
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za obdobje, daljše od 30 let, lahko pa se ustanovi tudi za nedoločen čas, torej vse dokler 
je upravljanje z gospodarsko javno infrastrukturo, ki leži v ali na nepremičnini, 
obremenjeno s to služnostjo, potrebno za izvajanje javnih storitev. Prav tako se omogoča 
prenos neprave stvarne služnosti v javno korist na novega upravljavca takšnega podjema, 
ne da bi bilo treba novemu upravljavcu, ki bo upravljal gospodarsko javno infrastrukturo v 
javno korist, ponovno skleniti pogodbe o ustanovitvi služnosti z lastniki služečih 
nepremičnin. 
 
Pri stavbni pravici se odpravlja kogentna določba glede njenega trajanja (sedaj 99 let). 
Obe spremembi sledita tudi priporočilom Računskega sodišče RS v okviru Revizijskega 
poročila glede ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb 
 
Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 
2021« 
Resolucija je podlaga za nacionalne ukrepe in enovit strateški načrt za izpolnjevanje 
Skupne kmetijske politike. 
 
Resolucija zasleduje naslednje cilje: 
1. Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane 
2. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin 
3. Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju 
4. Horizontalni cilj: krepitev oblikovanja in prenosa znanja 
 
Za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane je ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano MKGP določilo naslednje cilje: zagotavljanje visokih standardov 
varne in kakovostne hrane; učinkovita raba in dostopnost virov; primerljiv dohodkovni 
položaj, stabilnost dohodka; krepitev agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta v 
verigi; spodbujanje pridelave in porabe hrane z višjo dodano vrednostjo; krepitev tržne 
naravnanosti in podjetništva; spodbujanje generacijske prenove; ohranitev proizvodnega 
potenciala in obsega kmetijskih zemljišč.   
 
Za uresničitev cilja trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, se 
med drugim stremi k zmanjšanju negativnih vplivov na vodo, tla in zrak; blaženje 
podnebnih sprememb, varovanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju kmetijske kulturne 
krajine ter zagotavljanju dobrobiti živali. 
 
Z vidika dviga kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju pa so cilji tudi 
spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, krepitev lokalnih pobud in medpanožnega 
sodelovanja ter krepitev navezave turizma na kakovostno hrano iz lokalnega okolja, 
ženske na podeželju in skrb za ranljive skupine. 
 
Ne nazadnje pa horizontalni cilj zahteva krepitev raziskovalne podpore za razvoj 
kmetijstva in podeželja, učinkovit prenos znanja do končnih upravičencev, učinkovit sistem 
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AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) oziroma sistem znanja in inovacij 
na področju kmetijstva. 
 
Pri pripravi dokumenta so bili upoštevani cilji Skupne kmetijske politike po letu 2021, 
mednarodni dogovori in strateški razvojni okviri Slovenije. 
 
Odgovor vlade na pisno poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni 
oskrbi 
Vlada odgovarja, da je bilo v času mandata dr. Anje Kopač Mrak od 2013 do 2018 v okviru 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju dolgotrajne 
oskrbe in deinstitucionalizacije izveden en projekt, in sicer »Priprava podlag za izvedbo 
pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi« v višini 69.999,95 evrov. V okviru navedenega projekta so bili doseženi naslednji 
cilji: (i) pripravljeno orodje za ocenjevanje potreb uporabnikov, metodiko postopka in 
določanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe, (ii) opravljen pregled dostopnosti, 
kakovosti in načina zbiranja podatkov povezanih z dolgotrajno oskrbo po občinah in 
regijah v Sloveniji in (iii) razvita spletna aplikacija za spremljanje in načrtovanje storitev 
dolgotrajne oskrbe. Projekt je izvajal Inštitut RS za socialno varstvo, od 1. 9. 2016 do 30. 
9. 2017 in je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Vlada 
pojasnjuje, da so bile pripravljene tri študije: ''Priprava izhodišč izvedbe 
deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji'' v višini 37.050,00 EUR, ''Izdelava analize 
ponudbe oskrbovanih stanovanj v RS'' v višini 20.581,40 EUR ter ''Analiza stanja in 
pregled obstoječih storitev institucionalnega varstva in oskrbe v skupnosti'' v višini 
11.433,15 EUR.  
 
V času mandata so bili načrtovani še drugi projekti s področja deinstitucionalizacije, ki pa 
niso bili potrjeni ali pri njih do septembra 2018 ni prišlo do realizacije sredstev. Gre za 
projekte načrtovane v okviru 9.2 in 9.3 specifičnega cilja Operativnega programa izvajanja 
evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. 
 
V mandatu Milojke Kolar Celarc, ki je trajal od 18. 9. 2014 do 13. 9. 2018, je bil v 
Izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014 -2020 sprejet sklep, da Ministrstvo za zdravje od leta 2017 do 
leta 2022 izvaja naslednje projekte na področju dolgotrajne oskrbe: "Informacijska podpora 
za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe", "Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež 
institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in 
programov za starejše", "Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti" in "Izvedba pilotnih 
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi".   

 
V letu 2019 sta bila projekta "Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne 
oskrbe" in "Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti" združena v enoten projekt "Model 
dolgotrajne oskrbe v skupnosti". 
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Skupna vrednost projektov, ki se izvajajo do leta 2022 in so namenjeni področju 
dolgotrajne oskrbe znaša 23,7 mio eur. Od tega je bilo v obdobju od 18. 9. 2014 do 13. 9. 
2018 porabljenih 149.960,19 eur. 
 
Vlada odgovorila na pobudo državnega svetnika za sistemsko rešitev problematike 
starajočega se prebivalstva 
Država se na izzive, povezane z demografskimi spremembami, odziva s Strategijo 
dolgožive družbe (v nadaljnjem besedilu: Strategija), ki je bila sprejeta leta 2017. Namen 
Strategije je ozavestiti in spodbuditi najširši krog deležnikov s potrebo po odzivanju na 
izzive, ki jih pred nas postavlja staranje prebivalstva. Slovenija je s Strategijo dobila okvir 
za organizirano in sistematično pot odzivanja na izzive staranja prebivalstva.  
 
Strategija izpostavlja ključne izzive, ki kažejo smer potrebnih prilagoditev in sprememb v 
štirih sklopih (stebrih):  

• zaposlenost/delovna aktivnost (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem 
in usposabljanjem, spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile);  

• samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, 
dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, 
zmanjševanje neenakosti v zdravju);  

• vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za 
komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično 
udejstvovanje);  

• oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v 
gospodarstvu, prilagoditve bivalnih razmer ter prometne ureditve s podporo IKT in 
tehnoloških rešitev).  

 
Za doseganje ciljev, ki prispevajo h kakovosti življenja starejših, so pomembni tudi 
strateški dokumenti pristojnih resorjev - Resolucija o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020, Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 
2020, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za 
družbo zdravja«, Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028. 
 
Staranje prebivalstva postaja pomemben izziv tudi za Slovenijo. Najhitreje se povečuje 
starostna skupina nad 80 let, ki potrebuje večji obseg dolgotrajne oskrbe. V tej starostni 
skupini  tudi največ starejših zboli za demenco. Bolezen močno obremeni celotno družino 
in otežuje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Zavedamo se, da je  
zagotavljanje raznolikih storitev in drugih oblik pomoči pomembno za zagotavljanje 
kakovosti življenja oseb z demenco in v veliko pomoč njihovim svojcem. 
 
Pri oskrbi oseb z demenco so bili v preteklih letih narejeni premiki pri prilagajanju storitev 
osebam z demenco in uvajanju novih konceptov dela, ki so v večji meri usmerjeni v 
posameznika in njegove potrebe. Da bi zagotovili primerljivo obravnavo oseb z demenco v 
vseh domovih, so pristojni v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije leta 
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2011 pripravili Usmeritve za delo z osebami z demenco v institucionalnem varstvu 
starejših.  
 
S cilji Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 so 
se zavezali širiti ponudbo storitev v skupnosti, saj je tudi želja starejših, da čim dlje 
ostanejo doma. Ker pa doma živi tudi vse več uporabnikov z demenco (predvsem v 
začetnih stadijih demence), je treba zagotoviti prilagoditve teh storitev njihovim potrebam,  
hkrati pa razviti še nove oblike pomoči za osebe z demenco in njihove svojce v domačem 
okolju.  
 
Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju, ki jo sofinancira Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), so tudi socialnovarstveni 
programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju o demenci  ter podpori 
svojcem, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, skupin za samopomoč in 
drugih oblik pomoči.  
 
Staranje prebivalstva in pomanjkanje storitev v skupnosti se vse bolj odraža tudi v 
pomanjkanju mest v institucionalnem varstvu starejših. Domovi poskušajo v mejah 
možnosti prilagajati svoje zmogljivosti vse večjim potrebam po namestitvi oseb z demenco 
in  ponujajo vse več prilagojenih enot. V okviru javnih zavodov sta bili med zadnjimi odprti 
enoti za osebe z demenco v DSO Škofja Loka in v Domu Nine Pokorn Grmovje. Glede 
dodatnih zmogljivosti MDDSZ v letu 2019 sofinancira gradnjo nove enote Doma 
upokojencev Center ob Regentovi cesti v Ljubljani, kjer bo na voljo dodatnih 44 mest za 
stanovalce z demenco. Dom upokojencev Postojna v letošnjem letu vzpostavlja dve 
gospodinjski skupini za stanovalce z demenco za skupno 24 oseb, Dom Lukavci pa 
varovani oddelek za 12 oseb. Vzpostavitev varovanega oddelka za stanovalce z demenco 
za skupno 12 oseb je v prihodnjem letu predvidena tudi v Obalnem domu upokojencev 
Koper.   
 
Sicer pa se večina dodatnih zmogljivosti zagotavlja s podelitvijo koncesij za opravljanje 
institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na podlagi razpisa, objavljenega v letu 
2017, so bile podeljene koncesije za skupno 928 mest v domovih za starejše v dveh delih, 
s takojšnjim začetkom in z odložnim pogojem začetka izvajanja dejavnosti, od tega bo za 
demenco namenjenih 380 mest. Širitev storitev v skupnosti za osebe z demenco se bo 
zagotavljala tudi s pomočjo sredstev Evropske unije programskega obdobja 2014–2020. 
 
Vlada se je v Koalicijskem sporazumu za mandatno obdobje 2018–2022 zavezala k 
vzpostavitvi samostojnega, integriranega in vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo 
posameznikom in družinam omogočal svobodno izbiro oblike oskrbe s kakovostnimi 
socialnimi in zdravstvenimi storitvami ter primerljive pravice za primerljive potrebe.  
 
Ministrstvo za zdravje sledi zavezam Koalicijskega sporazuma in v sodelovanju z drugimi 
resorji nadaljuje potrebne aktivnosti v povezavi s pripravo predloga zakona. Predlogi 
sistemskih rešitev gredo v smeri povezav in nadgradnje obstoječih ureditev ter v smeri, da 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

predlogi rešitev sledijo mednarodni definiciji dolgotrajne oskrbe, ki je v skladu z 
mednarodno definicijo sistema zdravstvenih računov opredeljena kot niz storitev oziroma 
pravic, ki jih potrebujejo osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, 
poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem 
časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih 
opravil. 
 
V skladu z Normativnim delovnim programom Vlade Republike Slovenije za leto 2019 bo 
predlog zakona o dolgotrajni oskrbi posredovan v državni zbor v letu 2020. 
 

* * * 


