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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

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 in 13/18) 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. 47400-2/2017/3 
z dne 13. 7. 2017.

3. Ministrstvo za finance o sprejemu tega sklepa obvesti pravno osebo, ki je dodana na seznam iz 1. 
točke tega sklepa.

                                                                                   mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA

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, potrjen s sklepom Vlade RS, št. 47400-2/2017/3 z dne 13. 7. 2017.

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:
 Monika Pintar Mesarič, Generalna direktorica Direktorata za javno premoženje

 Mag. Aleksander Nagode, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja
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 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 z drugim odstavkom 87. člena Zakona o javnih financah 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: PLINHOLD, upravljanje plinske infrastrukture, 
d. o. o. Pri dveh pravnih osebah je prišlo do spremembe naziva. Ena pravna oseba (Rudnik Zagorje 
v zapiranju d. o. o.) pa je bila izločena iz seznama zaradi izbrisa iz sodnega/poslovnega  registra.
Natančne spremembe seznama, ki ga je zadnjič s sklepom št. 47400-2/2017/3 izdala Vlada na 143. 
redni seji dne 13. 7. 2017, so razvidne iz priloženega Seznama sprememb Seznama pravnih oseb 
javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah, ki je poleg novega Seznama pravnih oseb 
javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah priloga k predlogu Sklepa Vlade RS.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) 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

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 t + 3
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
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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 odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: DA/NE
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- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

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:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani 
predlagatelja:

DA/NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) /
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
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 normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

mag. Mateja Vraničar Erman
Ministrica
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PRILOGA: 
 Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije s prilogami (Priloga I),
 Obrazložitev (Priloga II),
 Mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo
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PREDLOGA I

Številka:

Ljubljana, …………………           

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 in 13/18) 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. 47400-2/2017/3 z dne 13. 7. 2017.

3. Ministrstvo za finance o sprejemu tega sklepa obvesti pravno osebo, ki je dodana na seznam 
iz 1. točke tega sklepa.

                                                                                   mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA

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, potrjen s sklepom Vlade RS, št. 47400-2/2017/3 z dne 13. 7. 2017.

Sklep prejmejo:

Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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PREDLOGA 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 in 13/18; 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 ažurira seznam pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih 
financah. Ažurirani seznam posreduje v potrditev Vladi RS.

Vlada je na 143. redni seji dne 13. 7. 2017 s sklepom št. 47400-2/2017/3 določila zadnji veljavni 
seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah. 

V navedenem seznamu je prišlo do sprememb v kapitalski naložbi Republike Slovenije v pravni osebi,
spremembi v nazivu dveh pravnih oseb ter izločitev pravne osebe iz seznama zaradi izbrisa iz 
sodnega/poslovnega registra. 

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

Na seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF je dodana 1 pravna oseba:

- PLINHOLD, upravljanje plinske infrastrukture, d. o. o. - dne 26. 4. 2018 je Okrožno sodišče v 
Ljubljani sprejelo sklep o vpisu spremembe pri navedeni pravni osebi, in sicer se kot družbenik izbriše 
Zavarovalnica Triglav, d. d., oziroma se njen poslovni delež prenese na Republiko Slovenijo, pri čemer 
Republika Slovenija postane 52,26% lastnik družbe. S tem družba Plinhold, d. o. o., izpolnjuje pogoje 
za uvrstitev na seznam pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah.

- Pri dveh pravnih osebah: Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. - v likvidaciji in Premogovniku 
Velenje, d. o. o., je prišlo do spremembe naziva. Pri Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o., v likvidaciji je 
bil umaknjen postopek likvidacije, podjetje pa se je preimenovalo v HSE – Energetska družba Trbovlje 
d. o. o. Premogovnik Velenje d. o. o. pa je spremenil pravnoorganizacijsko obliko iz delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo.

- Rudnik Zagorje v zapiranju d. o. o. je izločen iz seznama zaradi zaključka zapiralnega postopka in 
posledično izbrisa iz sodnega/poslovnega registra.

Gradivo je bilo usklajeno s Službo Vlade RS za zakonodajo dne 16. 5. 2018.
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3. SKLEPNE UGOTOVITVE

Ministrstvo za finance predlaga, da Vlada Republike Slovenije potrdi oziroma v skladu z tretjim 
odstavkom 87. člena Zakona o javnih financah izda novi seznam pravnih oseb iz 87. člena ZJF in tako 
omogoči Ministrstvu za finance izvajanje 87. člena Zakona o javnih financah ter sledečih 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).
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