5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
Ljubljana, 8. 3. 2018 - 5. seja Državnega zbora RS je potekala od 4. do 8. marca 2019. Poslanke in
poslanci so med drugim sprejeli rebalans Proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 ter Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1).
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019)
DZ RS je s 55 glasovi za in 26 proti sprejel predlog rebalansa državnega proračuna, s katerim se odhodki
prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Dokument po zagotovilih vlade
naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ. Glasovanje bo v
sredo.
Predsednik vlade Marjan Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj sta v predstavitvi rebalansa
zagotovila, ga je vlada pripravila z mislijo na državljane ter širši razvoj države, a hkrati zagotavlja tudi
stabilnost javnih financ. Javne finance so obremenjene s posledicami minulih odločitev in obveznosti, zato
so popravki veljavnega proračuna nujni, je Šarec pojasnil odločitev vlade za pripravo rebalansa. Spomnil
je na dogovor o zvišanju plač javnih uslužbencev iz lanskega decembra, ki je bilo po letih odrekanja
upravičeno, a zdaj pričakuje razumevanje, da nova zvišanja niso mogoča. Prihodki se bodo v primerjavi
z veljavnim proračunom povečali za 6,2 odstotka na 10,35 milijarde evrov, odhodki pa za 4,8 odstotka na
10,16 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 193,6 milijona evrov.
Rebalans zasleduje dva pomembna cilja: doseganje proračunskega presežka in zmanjševanje dolga, s
čimer se zagotavlja srednjeročno uravnoteženost javnih financ, so se s premierjem in finančnim ministrom
strinjali poslanci koalicije.
Proračun za leto 2019 je DZ sprejel že novembra 2017, lani pa so bile med letom državni blagajni
naložene nekatere dodatne obveznosti. Sklenjen je bil dogovor glede politike plač v javnem sektorju,
sprejet zakon o socialnovarstvenih prejemkih ter dogovorjena višja povprečnina za občine in letni dodatek
za upokojence. Vlada je upoštevala tudi višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje
obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvo. Hkrati z
zvišanjem izdatkov pa je lahko zaradi boljših gospodarskih napovedi lahko predvidela tudi zvišanje
prihodkov.
Dokument je na voljo TU.
Sprejeta zakona
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (ZIPRS1819-B)
Z zakonom se znižuje potrebna zadolžitev države. Potrebni obseg zadolžitve države v letu 2019 se v
primerjavi z veljavnim zakonom znižuje za približno 1,4 milijarde evrov. Namesto za 3,26 milijarde evrov
je letos za izvrševanje državnega proračuna potrebno financiranje v višini 1,89 milijarde evrov. Pri tem se
upošteva višji načrtovani presežek letošnjega proračuna v višini 193,6 milijona evrov, v letu 2018 izvršeno
predfinanciranje v višini 570,5 milijona evrov ter kupnino od lanske novembrske prodaje deleža v NLB v
višini 602,6 milijona evrov. Del od potrebnih 1,89 milijarde evrov je medtem država že zagotovila, saj je
januarja izdala obveznico v višini 1,5 milijarde evrov.
Spremenile so se tudi določbe glede dovoljenega števila zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu
državnih organov. Doslej dopustno povečanje v višini največ 0,8 odstotka se je povečalo za 0,2 odstotne
točke na največ en odstotek.

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1)
Državni zbor je s 50 glasovi za in šestimi proti sprejel nov zakon o nepravdnem postopku, ki zaradi
uveljavitve družinskega zakonika na sodišča prenaša odločanje v družinskih zadevah. Večina poslancev
je zakon pozdravila, je bilo pa slišati pomisleke, ali ne bodo sodišča po novem še bolj obremenjena in ali
ne bodo postopki zato trajali še dlje.
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob predstavitvi zakona povedala, da gre pri zakonu za enega
ključnih normativnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bodo v praksi zaživele spremembe družinske
zakonodaje. S 15. aprilom se bo namreč začel uporabljati družinski zakonik, po katerem bodo v vseh
družinskopravnih razmerjih odločala sodišča v nepravdnem postopku.
Družinski zakonik je namreč pristojnost odločanja v družinskih zadevah s centrov za socialno delo
praktično v celoti prenesel na sodišča in določil nekatere nove pristojnosti sodišč. S tem se odpravlja
dosedanja delitev, da v nekaterih družinsko pravnih vprašanjih odločajo različni organi. Po besedah
ministrice se z zakonom zagotovlja hitrejše reševanje družinskih zadev preko enotne obravnave
celotnega položaja družine pred enim sodiščem in po enotnih pravilih. Kljub temu bodo imeli centri za
socialno delo še naprej pomembno vlogo v postopkih.
Nova je določba, da lahko otrok v postopkih, ki ga zadevajo, izrazi svoje mnenje tudi v razgovoru z
zagovornikom otroka, ki je bil dodeljen v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic. Otrok
mnenje lahko izrazi tudi v neformalnem postopku sodnikom, lahko tudi ob sodelovanju strokovno
usposobljene osebe, torej ne na obravnavi in vselej brez prisotnosti staršev.
V zadnjem času se je sicer odprlo vprašanje o finančnih posledicah in tudi o tem, ali bodo sodišča
sposobna reševati vse zadeve. Ministrica je ob tem poudarila, da pri implementaciji družinskega zakonika
sodeluje več resorjev, pa tudi na vrhovnem sodišču so ustanovili posebno delovno skupino.
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