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ZADEVA: Sprememba obstoječega seznama s potrditvijo novega seznama pravnih oseb iz 87.
člena Zakona o javnih financah – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 1.
člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 112/09) je Vlada Republike Slovenije na ….. redni seji dne ……. pod točko ……
sprejela naslednji
SKLEP:
1. Vlada Republike Slovenije je izdala Seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o
javnih financah.
2. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 47400-1/2020/3
z dne 8. 10. 2020.
3. Ministrstvo za finance o sprejemu tega sklepa obvesti pravno osebo, ki je dodana in pravno osebo,
ki je izločena iz seznama iz 1. točke tega sklepa.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja
Priloge sklepa:



Seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah;
Seznam sprememb Seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih
financah, potrjenega s sklepom Vlade RS, št. 47400-1/2020/3 z dne 8. 10. 2020.

Sklep prejmejo:




Ministrstvo za finance
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov: /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 mag. Aleksander Nagode, generalni direktor Direktorata za javno premoženje,
 Goran Kitić, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja,
 Nada Udovč, podsekretarka v Sektorju za upravljanje javnega premoženja.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /
5. Kratek povzetek gradiva:
V skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF) mora
Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za finance, izdati seznam pravnih oseb iz prvega odstavka
87. člena ZJF. V primeru sprememb navedenega seznama Ministrstvo za finance predlaga v potrditev
Vladi RS spremembo oziroma nov seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF. Tokrat je
na predlagani novi seznam uvrščena ena pravna oseba: Center za avtohtone sorte semen,
proizvodnja in prodaja semen, d. o. o. Pri treh pravnih osebah: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o.v likvidaciji, Mednarodna ustanova – Forum slovenskih kultur in Javno podjetje Koprska pristaniška
pilotaža d. o. o. je prišlo do spremembe sedeža podjetja. Za dve pravni osebi: RUDNIK SENOVO v
zapiranju d. o. o. – v stečaju in LIPICA TURIZEM gostinstvo in turizem d. o .o. – v stečaju sta bila
zaključena stečajna postopka, posledično sta pravni osebi izbrisani iz sodnega oz. poslovnega
registra Slovenije ter s tem tudi izločeni iz seznama pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Pri podjetju
SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d. o. o., pa je prišlo do spremembe lastništva (100%
deleža Republike Slovenije je prešel na Slovenske državne gozdove, d. o. o.), zato je podjetje
izločeno iz seznama pravnih oseb iz 87. člena ZJF.
6. Presoja posledic za:
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)

javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
administrativne posledice
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
socialno področje
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij

DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
/
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)
t+1
t+2

2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
z m a n j š a n j e (–)
prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
z m a n j š a n j e (–)
prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje
(–)
odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje
(–)
odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih
proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
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odhodkov

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
DA / NE
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
Seznam in gradivo sta pripravljena na podlagi dejanskih uradnih podatkov o lastniškem deležu
Republike Slovenije v pravnih osebah uvrščenih na seznam pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih
financah, zato sodelovanje javnosti ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti,
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
DA / NE
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
DA / NE
mag. Maja Hostnik Kališek
DRŽAVNA SEKRETARKA
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PRILOGE:




Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije s prilogami (Priloga I),
Obrazložitev (Predloga II),
Mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo
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PRILOGA I
PREDLOG
Številka:
Ljubljana, …………………

Na podlagi 87. člena Zakona o javnih (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 1. člena Uredbe o
pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
112/09) je Vlada Republike Slovenije na ….. redni seji dne ……. pod točko …… sprejela naslednji

SKLEP:
1. Vlada Republike Slovenije je izdala Seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o
javnih financah.
2. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 47400-1/2020/3 z
dne 8. 10. 2020.
3. Ministrstvo za finance o sprejemu tega sklepa obvesti pravno osebo, ki je dodana in pravno osebo, ki
je izločena iz seznama iz 1. točke tega sklepa.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja
Priloge sklepa:



Seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah;
Seznam sprememb Seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih
financah, potrjenega s sklepom Vlade RS, št. 47400-1/2020/3 z dne 8. 10. 2020.

Sklep prejmejo:




Ministrstvo za finance
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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PRILOGA II
OBRAZLOŽITEV

1.

SPLOŠNO

87. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljnjem
besedilu: ZJF) določa:
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni
gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na
predlog ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena ter pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe oziroma predstavniki ali
pooblaščenci države v organih teh pravnih oseb upoštevati pri zadolževanju in izdajanju
poroštev.
Ministrstvo za finance v skladu s potrebami posodobi seznam pravnih oseb iz 87. člena ZJF.
Posodobljeni seznam posreduje v potrditev Vladi RS.
Vlada je na 35. redni seji dne 8. 10. 2020 s sklepom št. 47400-1/2020/3 določila zadnji veljavni
seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF.
Ker je v času od potrditve omenjenega seznama prišlo do sprememb, je potrebno vanj uvrstiti
novoustanovljeno pravno osebo s 100 % kapitalskim deležem Republike Slovenije, spremeniti
sedež treh pravnih oseb in prav tako tri pravne osebe izločiti iz navedenega seznama.
2.

SPREMEMBE OBSTOJEČEGA SEZNAMA PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA IZ
87. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

V primerjavi s sedaj veljavnim seznamom št. 47400-1/2020/3 z dne 8. 10. 2020 se na novem
seznamu pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF izvedejo naslednje spremembe in
dopolnitve:
-

dodana
pravna oseba – CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, proizvodnja in prodaja, d.
o. o.: dne 16. 12. 2021 je bila družba, v kateri ima Republika Slovenija 100% lastniški
delež, vpisana v sodni register;

-

spremem
ba sedeža pravne osebe – RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji,
MEDNARODNA USTANOVA – FORUM SLOVENSKIH KULTUR, JAVNO PODJETJE
KOPRSKA PRISTANIŠKA PILOTAŽA d. o. o.;

-

izločeni
pravni osebi zaradi zaključka stečajnega postopka in izbrisa iz sodnega registra –
RUDNIK SENOVO v zapiranju d. o. o. – v stečaju, LIPICA TURIZEM gostinstvo in
turizem d. o. o. – v stečaju.
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-

izločena
pravna oseba zaradi spremembe lastništva: SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in
storitve, d. o. o. – z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. je bilo
podjetju SNEŽNIK, d. o. o., spremenjeno lastništvo (100% lastništvo Republike Slovenije
je prešlo na Slovenske državne gozdove, d. o. o.).

Gradivo je bilo usklajeno s Službo Vlade RS za zakonodajo dne 24. 2. 2022.

3.

SKLEPN
E UGOTOVITVE

Ministrstvo za finance predlaga, da Vlada Republike Slovenije potrdi oziroma v skladu z tretjim
odstavkom 87. člena ZJF izda novi seznam pravnih oseb iz 87. člena ZJF in tako omogoči
Ministrstvu za finance izvajanje 87. člena ZJF ter naslednjih podzakonskih predpisov:
Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 112/09),
Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb
javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

8

