
PRILOGA 2– podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade:

1. Zahteva predlagatelja za:
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA/NE
b) nujnost obravnave DA/NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA/NE

2. Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Zakon je potrebno čim prej posredovati v Državni zbor s predlogom za sprejemanje po nujnem 
postopku. Z zakonom se namreč popravljajo prehodne določbe zakona, ki bodo 31. julija 2019 
izpolnjene in njihove spremembe ne bodo imele več pravnih učinkov. 

Zakon je vsebinsko povezan z Zakonom o spremembah Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, s katerim se prav tako popravljajo 
prehodne določbe in določa zamik rokov tako, da bodo ti skladni s tem predlogom zakona, ki 
ureja zamik izvedbe množičnega vrednotenja. Določbe ZEN-A, ki se novelirajo, pa bodo 
izpolnjene 1. 6. 2019, zato je potrebna uveljavitev njihovih sprememb najkasneje do 1. 6. 
2019. 

Zagotovitev ustrezne pravne podlage za neprekinjeno izvajanje množičnega vrednotenja je 
nujna, saj bi sicer sistemski in drugi uporabniki informacijo o posplošenih tržnih vrednostih 
nepremičnin, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih nalog, izgubili. Eden glavnih sistemskih 
uporabnikov podatkov o posplošenih tržnih vrednostih nepremičnin je trenutno Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki te podatke dnevno uporablja v 
postopkih odločanja o pravicah do socialnih transferov. Da se preprečijo težko popravljive 
posledice za delovanje države, je treba oba omenjena zakona predlagati Državnemu zboru 
RS v sprejemanje po nujnem postopku.

Zaradi kratkih rokov za posredovanje gradiv v Državni zbor se predlaga, da se gradivo 
obravnava na odboru za gospodarstvo dne 16. 4. 2019 ter potrdi na seji vlade dne 18. 4. 2019.
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA/NE

(Če je odgovor NE, 
navedite razlog, ki izhaja 
iz predpisov o dostopu do 
informacij javnega 
značaja.)

4. Gradivo je lektorirano: DA/NE
Lekturo opravil:
ga. Milena Fabiani

5. Gradivo je pripravljeno na podlagi 
6. Predstavitev medresorskega usklajevanja: 
Gradivo je bilo posredovano Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Prav tako je bilo posredovano Službi vlade RS za zakonodajo.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta sporočila, da 
na gradivo nimajo pripomb oziroma z njim soglašajo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter Ministrstvo za infrastrukturo odziva nista posredovala. 

Gradivo je usklajeno s Službo vlade RS za zakonodajo.    

(Datum pošiljanja:)
(Gradivo je usklajeno: v celoti/večinoma/delno



Bistvena neusklajena vprašanja in razlogi za to:
 …
 …

Pri loži te mnenja organov, s kater imi gradivo ni  
usklajeno.)
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