
92.772.927 € 
MINISTRSTVO ZA 
ZUNANJE ZADEVE

73.481.835 €

12.877.685 €

5.473.219 €
840.432 €

99.756 €

78.616.820 € Upravne enote

300.125.139 €
MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR

166.897.507 € Ministrstvo za okolje
in prostor

84.177.406 €

38.522.722 €

16.212.776 €
12.365.794 €

4.327.730 €

4.032.603 €
3.793.460 €
1.426.881 €

1.254.430 €

758.081 €

25.623 €

23.910.005 € Geodetska uprava RS
16.010.577 €

7.899.427 €

75.842.435 € Direkcija RS za vode
70.198.592 €  

5.643.843 €

22.092.661 € Agencija RS za okolje
21.291.641 €

655.180 €

94.679 €

51.161 €

8.729.446 € Inšpektorat RS
za okolje in prostor

8.684.540 €

44.906 €

 2.653.087 € Uprava RS za jedrsko varnost
2.285.540 €

367.546 €

204.468.781 € 
MINISTRSTVO 
ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN 
TEHNOLOGIJO

195.262.872 € Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo

51.512.940 €
32.406.726 €

28.007.796 €
24.242.263 €
20.884.184 €

18.051.021 €

11.660.771 €

6.158.262 €

1.052.406 €

503.608 €
497.808 €

280.859 €
4.229 €

5.024.710 € Tržni inšpektorat RS

2.157.436 € Urad RS za meroslovje
2.023.763 € Urad RS za

intelektualno lastnino
 151.713.192 € Višja in okrožna sodišča

151.703.161 €
10.031 €

172.858.084 € 
MINISTRSTVO 
ZA KULTURO

168.508.578 € Ministrstvo za kulturo
102.868.840 €

53.914.932 €
8.217.091 €

1.784.858 €

860.000 €

786.703 €

76.155 €

3.978.143 € Arhiv RS

371.363 € Inšpektorat RS
za kulturo in medije

509.907.151 €
MINISTRSTVO 
ZA OBRAMBO

413.921.908 € Generalštab Slovenske vojske
413.921.908 €

50.554.489 € Ministrstvo za obrambo
49.006.917 €  

1.504.519 €  

43.052 €

42.009.889 € Uprava RS za zaščito  
in reševanje

40.839.847 €

1.144.959 €

25.084 €

2.713.218 € Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in
drugimi nesrečami

707.648 € Inšpektorat RS za obrambo

2.481.986.711 € 
MINISTRSTVO 
ZA FINANCE

 2.320.583.075 €  Ministrstvo za finance
930.366.652 € 
 701.702.824 € 
 509.744.899 €  

 83.157.052 € 
 22.840.733 € 

18.370.510 €

11.987.347 €

10.995.251 €

10.083.451 €
6.032.446 €

4.875.860 €

4.350.000 €
3.814.112 €

2.122.800 €

139.139 €

150.210.480 € Finančna uprava Republike 
Slovenije

145.219.472 €
4.991.008 €

  7.338.022 € Uprava RS za javna plačila
 2.717.233 € Urad RS za

nadzor proračuna
2.686.564 €

30.669 €

 1.137.901 € Urad RS za preprečevanje 
pranja denarja

1.679.696.905 € 
MINISTRSTVO 
ZA DELO, DRUŽINO,  
SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI

1.674.859.080 €  Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti

641.894.712 €

440.374.250 €

172.356.582 €
99.452.249 €
89.464.966 €

53.470.743 €

41.112.473 €
36.879.816 €

27.557.428 €
25.860.394 €

11.059.850 €
7.879.362 €
7.296.807 €

5.901.038 €
5.474.856 €
3.048.086 €

2.573.334 €
1.693.821 €

952.917 € 
502.692 €

46.126 €
6.578 €

4.837.825 € Inšpektorat RS za delo
4.548.874 €

 

288.951 €

1.937.615.457 € 
MINISTRSTVO 
ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

1.934.178.417 € Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

885.299.787 €
323.439.108 €
323.041.938 €
235.515.796 €

64.013.138 €

48.835.296 €
20.338.970 €
17.939.505 €

5.477.913 €

4.509.273 €
1.803.969 €
1.620.797 €

1.380.550 €
508.280 €
265.634 €

174.637 €
13.825 €

2.606.455 € Urad RS za mladino
 830.586 € Inšpektorat RS

za šolstvo in šport

84.165.915 € 
VLADNE SLUŽBE

16.107.192 € Generalni sekretariat vlade
15.144.836 €

624.384 €

266.414 €

71.558 €

14.752.412 € Slovenska obveščevalno - 
varnostna agencija

11.337.154 € Statistični urad Republike 
Slovenije

10.231.125 €
 

Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko

8.271.300 €

1.951.764 €
8.061 €

8.657.662 € Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu

6.776.494 € Urad Vlade RS za oskrbo in 
integracijo migrantov

5.152.333 € Urad Vlade RS za narodnosti

4.618.953 € Urad vlade za komuniciranje
4.517.632 €

101.321 €

2.415.724 € Služba vlade za zakonodajo
2.116.668 € Urad RS za makroekonomske 

analize in razvoj
1.476.422 € Protokol v Vladi RS

1.432.438 €
43.984 €

523.777 € Urad za varovanje tajnih 
podatkov

863.354.392 €  
MINISTRSTVO ZA 
INFRASTRUKTURO

685.767.481 € Direkcija RS za infrastrukturo
343.605.995 €
270.782.477 €
66.828.378 €

4.550.632 €

165.458.028 € Ministrstvo za infrastrukturo 
101.129.412 €
23.698.195 €
14.650.064 €

11.384.681 €

5.886.177 €

3.252.352 €
3.218.464 €

1.593.809 €
642.051 €

2.822 €

8.707.621 € Uprava Republike Slovenije 
za pomorstvo

8.649.763 €
57.858 €

3.421.263 € Inšpektorat RS  
za infrastrukturo

2.269.908 €

1.151.355 €

404.212.772 €
MINISTRSTVO ZA 
NOTRANJE ZADEVE

378.335.067 € Policija
377.731.776 €

540.266 €
63.025

25.046.787 € Ministrstvo za
notranje zadeve

23.046.612 €

1.935.077 €

65.098 €

830.918 € Inšpektorat RS za 
notranje zadeve

455.914.502 € 
MINISTRSTVO  
ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO  
IN PREHRANO

398.036.851 € Ministrstvo za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano

169.974.507 €
169.928.321 €
43.338.007 €

9.745.485 €

3.193.543 €
1.352.036 €

390.000 €

59.908 €

47.450 €

7.594 €

43.468.928 € Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in
varstvo rastlin

43.408.274 €
60.653 €

10.458.693 € Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja

3.950.029 € Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo

 

114.242.414 €  
MINISTRSTVO ZA  
JAVNO UPRAVO

113.391.932 € Ministrstvo za javno upravo
44.469.817 €
32.599.238 €

20.014.081 €
6.297.448 €

5.991.598 €

1.428.050 €
1.153.939 €

844.069 €
566.589 €

27.103 €

850.482 € Inšpektorat za javni sektor

BDP 48.006.595.079 €

PRORAČUN 2019 
Prihodki, odhodki in proračunski presežek

Vsi odhodki
9.911.693.352 €

Proračunski presežek
225.011.938 €

Skupni prihodki 
10.136.705.290 €

 

 3.871.520.644 € Davek na dodano vrednost
 1.543.291.624 € Trošarine 
 1.391.026.913 € Dohodnina
 997.088.420 € Davek od dohodkov

pravnih oseb
 875.357.092 € Drugi davčni prihodki 

726.944.937 € Prejeta sredstva iz
EU in iz drugih držav

 636.115.505 € Nedavčni prihodki
 81.586.065 € Kapitalski prihodki
 12.894.405 € Prejete donacije

 879.685 € Transferni prihodki

183.460.330 €   
MINISTRSTVO 
ZA ZDRAVJE

  176.921.242  €  Ministrstvo za zdravje
90.367.531 €
35.576.758 €

29.380.865 €
18.760.523 €

1.894.890 €
507.800 €

411.102 €

21.773 €

4.376.242 € Zdravstveni inšpektorat RS

1.569.092 € Urad RS za kemikalije

593.754 € Uprava RS za varstvo
pred sevanji

74.200.207 €
MINISTRSTVO  
ZA PRAVOSODJE

 47.578.925 € Uprava RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij

44.020.097 €
3.558.828 €

24.991.381 € Ministrstvo za pravosodje
24.943.048 €

48.333 €

1.629.901 € Uprava RS za probacijo

5.187.958 € Državna volilna komisija

1.282.126 € Kabinet predsednika vlade
1.193.471 €

88.655 €

7.666.185 € Delovna in socialna sodišča

2.289.795 € Informacijski pooblaščenec

3.506.215 € Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti

2.892.692 €
613.523 €

1.323.559 € Nacionalna agencija RS za 
kakovost v visokem šolstvu

424.003 € Fiskalni svet

4.319.645 € Ustavno sodišče

22.508.137 € Vrhovno državno tožilstvo RS
in okrožna državna tožilstva

22.397.149 €
110.987 €

2.799.018 € Predsednik RS

1.663.089 € Komisija za
preprečevanje korupcije

2.828.403 € Varuh človekovih pravic

1.038.620 € Zagovornik načela enakosti

15.067.910 € Vrhovno sodišče RS  
in Sodni svet RS

6.225.894 € Računsko sodišče

27.136.643 € Državni zbor

1.524.601 € Državna revizijska komisija

2.112.413 € Državni svet

10.029.050 € Državno pravobranilstvo RS
7.743.174 €  

2.285.876 €

3.448.389 € Upravno sodišče RS

784.859.876 €
OBRESTI ZARADI 
ZADOLŽEVANJA 1.531.780.833 € 

Osnovno šolstvo + 
Srednje splošno in poklicno šolstvo +
Višje in visokošolsko izobraževanje 

641.894.712 € 
Družinski prejemki 
in starševska nadomestila

930.366.652 €
Pokojnine

440.374.250 € 
Socialne pomoči in 
nadomestila neposredno
upravičencem

POREVIZIJSKO POROČILO
Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019

2020



POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 



POREVIZIJSKO POROČILO

Številka: 320-12/2019/121 
Ljubljana, 23. decembra 2020

Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
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V revizijskem poročilu o predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 20191 je 
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) Vladi Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: vlada) izreklo pozitivno mnenje o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 in mnenje s pridržkom o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2019. 
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče zahtevalo predložitev 
odzivnih poročil. 
 
V predpisanem roku 90 dni sta računskemu sodišču predložila odzivno poročilo: 

• vlada, odzivno poročilo je z varnim elektronskim podpisom potrdila odgovorna oseba dr. Božo 
Predalič, generalni sekretar; 

• Ministrstvo za zdravje, odzivno poročilo je z varnim elektronskim podpisom potrdila odgovorna 
oseba Tomaž Gantar, minister za zdravje. 

 
V odzivnih poročilih so predstavljeni ukrepi, ki jih je računsko sodišče v zahtevi za odzivno poročilo 
naložilo vladi in Ministrstvu za zdravje. 
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivni poročili ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanih popravljalnih ukrepov.  
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 

                                                      

1  [URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2020/Ipro19/IPro10_RevizijskoP.pdf], 

20. 11. 2020 

1. UVOD 
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2.1 Presežki institucionalnih enot države 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.1.a revizijskega poročila je navedeno, da se morajo na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona 
o fiskalnem pravilu2 (v nadaljevanju: ZFisP) presežki (v nadaljevanju: presežki po fiskalnem pravilu), ki jih 
posamezne institucionalne enote sektorja država, kamor spadajo tudi javni zavodi in javne agencije, 
ustvarijo v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. V skladu s 5. točko 9.i člena Zakona o javnih 
financah3 (v nadaljevanju: ZJF) javni zavodi in javne agencije presežek po fiskalnem pravilu izračunavajo 
na dan 31. 12. preteklega leta po denarnem toku in ga zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na 
kontih časovnih razmejitev, in neporabljena sredstva za investicije.  
 
ZFisP v drugem, tretjem in četrtem odstavku 5. člena določa tudi namene uporabe presežkov. Javni 
zavodi in javne agencije lahko presežke po fiskalnem pravilu uporabijo le za odplačevanje glavnic dolga, če 
so zadolženi. Če nimajo dolgov, presežke uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih 
podpotencialne ravni BDP, financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz 
prvega odstavka 12. člena ZFisP4 ali financiranje investicij v naslednjih letih ter izjemoma ob predhodnem 
soglasju ustanovitelja za povečanje njihovega premoženja. 
 
Nadalje peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da lahko ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena 
ZFisP po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj javnega 
zavoda oziroma javne agencije zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v 
proračun ustanovitelja.  
 
Uporabo na ločenem računu zbranih presežkov po fiskalnem pravilu za javne agencije in javne zavode 
podrobneje določa 9.m člen ZJF, ki v prvem odstavku določa, da o uporabi presežkov odloči vlada ob 
soglasju financerja oziroma sofinancerja, ki več kot 50-odstotno sofinancira javno agencijo in javni zavod, 
če ustanovitelj in financer nista ista oseba. Vlada lahko v skladu z drugim odstavkom 9.m člena ZJF 
zahteva vplačilo presežkov v državni proračun, če ugotovi, da javna agencija oziroma javni zavod ni 
zadolžen. 

                                                      

2  Uradni list RS, št. 55/15. 
3  Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 

in 13/18. 
4  Resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za 

finančno stanje sektorja država. 
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Presežek po fiskalnem pravilu za leto 2018, izračunan v skladu s 5. točko 9.i člena ZJF, sta imela Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije v znesku 232.973 EUR (presežek je bil ugotovljen v 
letnem poročilu za leto 2018) in javni zavod Varstveno delovni center Postojna v znesku 4.547 EUR 
(presežek je bil ugotovljen med izvajanjem revizije).  
 
Vlada je Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije izdala sklep5, s katerim je odločila, da se 
presežek v znesku 232.973 EUR uporabi v skladu s 5. členom ZFisP. Javnemu zavodu Varstveno delovni 
center Postojna pa vlada ni izdala sklepa o uporabi presežka, saj je javni zavod v letnem poročilu za 
leto 20186 nepravilno navedel, da nima presežka. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je za 
zavod pristojno, pa ni posebej preverjalo pravilnosti izračuna presežka. 
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je javnemu zavodu Varstveno delovni center Postojna 
izdala sklep o uporabi presežka po fiskalnem pravilu iz leta 2018.  

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Vlada je v odzivnem poročilu navedla, da je pristojno ministrstvo že pripravilo predlog sklepa o porabi 
presežka po fiskalnem pravilu iz leta 2018. Predlog sklepa je bil na dan 19. 11. 2020, ko nam je vlada 
predložila odzivno poročilo, v postopku medresorskega usklajevanja in naj bi ga vlada sprejela predvidoma 
v novembru 2020. Ta sklep javnemu zavodu Varstveno delovni center Postojna nalaga, da izkazani 
presežek v letu 2019 za leto 2018 v znesku 4.547 EUR, izračunan v skladu z 9.i členom ZJF, porabi za 
izdatke, ki so nastali v letu 2020 zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena ZFisP. 
 
Vlada je 9. 12. 2020 na podlagi našega poziva za predložitev dokazil o izvedenem popravljalnem ukrepu 
predložila Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47603-10/2020/3 z dne 8. 12. 2020 – soglasje vlade glede 
uporabe presežka (Varstveno delovni center Postojna). 
 
Vlada je z navedenim sklepom dala soglasje, da javni zavod Varstveno delovni center Postojna izkazani 
presežek v letu 2019 za leto 2018 v znesku 4.547 EUR, izračunan v skladu z 9.i členom ZJF, uporabi za 
izdatke, ki so nastali zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 v letu 2020. 

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 

 
 

                                                      

5  Z dne 26. 11. 2019. 
6  Z dne 20. 2. 2019. 
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2.2 Prihodki od plačila za vodno pravico, pridobljeno z vodnim 
dovoljenjem 

2.2.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.1.c revizijskega poročila je navedeno, da Zakon o vodah7 (v nadaljevanju: ZV-1) v 6. členu 
določa 2 okoljski dajatvi za rabo naravnih dobrin (plačilo za vodno pravico in vodno povračilo) in 
okoljsko dajatev za onesnaževanje voda, ki se plačuje v skladu s predpisi o varstvu okolja. V skladu s 
prvim odstavkom 119. člena ZV-1 je vodno pravico mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali 
koncesije, ki se na podlagi prvega odstavka 123. člena ZV-1 podeli proti plačilu za vodno pravico. Po 
četrtem odstavku 123. člena ZV-1 mora vlada predpisati podrobnejša merila za določitev roka, načina in 
višine plačila za vodno pravico in merila za njegovo znižanje ter oprostitev za primere, ko je vodna pravica 
pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja. 
 
Vlada bi morala na podlagi 209. člena ZV-1 sprejeti podrobnejše kriterije za določitev plačila za vodno 
pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, v 2 letih po njegovi uveljavitvi, to je do 10. 8. 2004, vendar 
predpis iz četrtega odstavka 123. člena ZV-1 še do danes ni sprejet. Zato se predpisana dajatev (plačilo za 
vodno pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem) tudi v letu 2019 ni vplačevala v državni proračun, saj 
se zaradi nesprejetih kriterijev za določitev plačila ni mogla odmerjati in zaračunati imetnikom vodnih 
dovoljenj. 
 
Izkazani prihodki od plačila za vodno pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem (v znesku 331.928 EUR), 
se nanašajo na obročna plačila nadomestila za rabo vode iz objektov in naprav oskrbe s pitno vodo za 
proizvodnjo pijač in dejavnost kopališč (to so zaračunane obveznosti za plačilo vodne pravice za nazaj za 
obdobje od leta 2005 do leta 2013 ter zgolj za navedeno vrsto rabe vode, ne pa tudi za rabo vode za druge 
namene in za celotno obdobje) na podlagi uveljavljene novele Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah8 . 
 
Da vlada še ni predpisala podrobnejših meril za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za 
imetnike vodnega dovoljenja za vse vrste rabe vode ter meril za znižanje in oprostitev tega plačila v skladu 
s četrtim odstavkom 123. člena ZV-1 in 9. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES 
z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike9, ki uveljavlja 
načelo povračila stroškov storitev za rabo vode po načelu "plača povzročitelj obremenitve", zaradi česar se 
predpisana dajatev ne vplačuje v državni proračun, smo opozorili že v revizijskem poročilu o pravilnosti in 
smotrnosti poslovanja Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) pri izvajanju ZV-1 v 
obdobju od leta 2002 do konca leta 200610 in v revizijskem poročilu o učinkovitosti poslovanja MOP pri 
izvajanju ZV-1 v obdobju od leta 2009 do konca leta 201011. 
 
MOP je v tej zvezi pojasnilo, da je pristopilo k celoviti ureditvi sistema dajatev za rabo vode, kar je 
zahtevnejša naloga in terja daljše časovno obdobje za dokončanje. Tako je ministrstvo v okviru te 

                                                      

7  Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20. 
8  Uradni list RS, št.100/13. 
9  UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1. 
10  [ URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1722/Zakon_o_vodah.pdf], 22. 12. 2020. 
11  [URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1290/MOP_ZV1_SP09-10.pdf], 22. 12. 2020. 
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problematike izvajalo številne predhodne aktivnosti (sprejem Načrta upravljanja voda na vodnem 
območju Donave za obdobje 2016–2021, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja 
za obdobje 2016–2021 in predvsem sprejem Programa ukrepov upravljanja voda). V letu 2017 je sprejemu 
načrtov za upravljanje z vodami sledila priprava Elaborata za razporeditev stroškov rabe vode med 
različnimi sektorji, ki je bil potrjen na vladi s sklepom št. 35500-7/2017/5 z dne 13. 12. 2017. V letu 2018 
je bil prioritetno v pripravi predlog podzakonskega predpisa samo za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki je 
bil dan v postopek javne obravnave 25. 7. 2019. V obrazložitvi osnutka Uredbe o podrobnejših merilih 
plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja za rabo vode za 
proizvodnjo pijač, je bilo navedeno, da je predlagani osnutek uredbe prehodne narave, saj MOP načrtuje 
celovito prenovo sistema, s katerim se bo poenotilo plačevanje dajatev za rabo vode. Za pripravo predloga 
ureditve poenostavitve plačila vseh dajatev za rabo vode je bila pripravljena projektna naloga v okviru 
Programa dela Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2020, ki bo dala strokovno in razvojno 
podporo cenovni politiki in na podlagi katere bo izdelana strokovna podlaga s podatkovno bazo in 
metodologijo za določitev višine dajatev za vodno pravico. 
 
Ne glede na pojasnilo MOP glede dosedanjih aktivnosti pa je bilo v revizijskem poročilu opozorjeno, da bi 
moral biti predpis iz četrtega odstavka 123. člena ZV-1 kljub temu sprejet do 10. 8. 2004. To pomeni, da je 
zakonodajalec odločil, da sta 2 leti za pripravo tega predpisa dovolj, zato je 16-letna zamuda zakonskega 
roka nedopustna. 
 
V reviziji smo ocenili, da so zaradi nesprejetega predpisa za zaračunavanje in pobiranje plačila za vodno 
pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, premalo realizirani prihodki proračuna za leto 2019, in sicer 
najmanj v znesku 6.465.004 EUR. 
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravila načrt aktivnosti za sprejem predpisa, 
s katerim bo na podlagi četrtega odstavka 123. člena ZV-1 za primere, ko je vodna pravica pridobljena na 
podlagi vodnega dovoljenja, predpisala podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za 
vodno pravico in merila za njegovo znižanje ter oprostitev. Načrt aktivnosti mora vsebovati navedbo 
aktivnosti, odgovorno osebo in rok za izvedbo posamezne aktivnosti. 

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Vlada v odzivnem poročilu navaja, da drži navedba računskega sodišča, da bi moral biti predpis na podlagi 
določb ZV-1, s katerim se ureja plačilo za vodno pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, izdan v 
2 letih po uveljavitvi zakona. Glede na to, da imetniki vodnih dovoljenj še ne plačujejo plačila za vodno 
pravico, in glede na to revizijo predloga zaključnega računa proračuna in predhodno izvedene revizije, 
povezane s to tematiko, ter ugotovitve in priporočila je ta problematika plačil za vodno pravico 
prednostna in zahteva čimprejšnje sprejetje pravne podlage za obračun in odmero tovrstne dajatve. 
Vendar zahteva, kot izhaja iz revizijskega poročila, da vlada sprejme predpis, s katerim bo na podlagi 
četrtega odstavka 123. člena ZV-1 za primere, ko je vodna pravica, pridobljena na podlagi vodnega 
dovoljenja, predpisala podrobnejša merila za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico ter 
merila za njegovo znižanje in oprostitev, zahteva strukturno spremembo sistema plačevanja dajatev za 
rabo vode.  
 
Predstavljena problematika in do zdaj izvedene dejavnosti MOP, v pristojnost katerega spada priprava 
manjkajočega podzakonskega predpisa, kažejo, da je naloga zahtevnejša in terja daljši čas za dokončanje. 



Porevizijsko poročilo | VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 9 

 

Zdajšnje stanje na področju plačevanja dajatev za vodo je namreč urejeno parcialno in ne omogoča 
enostavne, enoznačne ureditve plačil za rabo vode, zato je potrebna in načrtovana celovita prenova 
sistema plačil dajatev za rabo vode. S to prenovo je treba zagotoviti izvedljivost celotnega sistema, ki 
odpravlja sistemske anomalije in ki bo zagotovil finančno nevtralnost za obstoječe plačnike dajatev za rabo 
vode. Cilja zaračunavanja dajatev za rabo vode sta: 

• spodbujanje učinkovite rabe vode ‒ če imetnik vodne pravice porabi več vode, je tudi njegovo plačilo 
za rabo vode posledično sorazmerno višje;  

• spodbujanje izrabe podeljenih vodnih pravic ‒ imetnike vodnih pravic se odvrača od rezerviranih 
količin vode, ki jih ne porabijo v celoti za izvajanje svoje dejavnosti, s tovrstno rezervacijo količin 
vode pa onemogočajo rabo vode in ustvarjanje gospodarskih koristi drugim morebitnim uporabnikom 
vode.  

 
Pred pripravo navedenega predpisa je bilo treba izvesti veliko predhodnih dejavnosti (sprejetje Načrta 
upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016‒2021, Načrta upravljanja voda na 
vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016‒2021 in predvsem Programa ukrepov upravljanja 
voda). V letu 2017 je sprejetju načrtov za upravljanje voda sledila priprava Elaborata za razporeditev 
stroškov rabe vode med različnimi sektorji, s katerim se je vlada seznanila in potrdila izhodišča za 
razmejitev ocenjene višine in deleža vseh dajatev za pokrivanje stroškov rabe vode med različnimi sektorji 
v sklepu št. 35500-7/2017/5 z dne 13. 12. 2017. V elaboratu so se porazdelile obremenitve med 
posameznimi sektorji in določila osnovna izhodišča za pripravo predlogov izračunov plačila za 
obračunavanje dajatve rabe vode v primerih, ko imajo imetniki vodno pravico, pridobljeno z vodnim 
dovoljenjem. Potrjena izhodišča za razmejitev so bila pripravljena z upoštevanjem ugotovitev iz 
ekonomske analize, ki je del načrtov upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja 
za obdobje 2016‒2021. Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega 
morja12 je bila namreč izdana konec oktobra 2016.  
 
Za pripravo predloga ureditve poenostavitve plačila vseh dajatev za rabo vode je bila najprej pripravljena 
projektna naloga v okviru Programa dela Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2020, ki se bo 
izvajala v letu 2020 in še v letu 2021. Rezultati opravljene naloge Inštituta za vode Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: IZVRS) bodo strokovno-razvojna podpora cenovni politiki, na njihovi podlagi bosta 
izdelani podatkovna baza in metodologija za določitev višine dajatev za vodno pravico.  
 
Za celovito prenovo sistema plačil bo potrebna izvedba več zaporednih dejavnosti, in sicer sprememba 
oziroma uveljavitev zakonskih sprememb, sprememba podzakonskih predpisov (koncesijskih aktov) in 
vodnih dovoljenj ter sprejetje manjkajoče pravne podlage za plačilo vodne pravice, pridobljene na podlagi 
vodnega dovoljenja za vse vrste rabe vode.  
 
Glede na predstavljeno vsebino so v načrtu aktivnosti predstavljene naloge, ki jih bodo v prihodnjih 2 letih 
izvedle odgovorne institucije na področju rabe vode, in sicer vlada, MOP, Direktorat za vode in investicije 
(v nadaljevanju: DzVI) kot predlagatelj oziroma pripravljavec podzakonskih predpisov in izvajalec vladne 
politike na področju voda, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV) kot organ 
v sestavi MOP, ki samostojno opravlja naloge v zvezi z dovoljevanjem rabe voda, kamor spadata tudi 
obračunavanje in odmera dajatev za rabo vode (plačila za vodno pravico in vodno povračilo), in sodeluje 

                                                      

12  Uradni list RS, št. 67/16. 
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pri teh nalogah, ter IZVRS, ki ga je ustanovila Republika Slovenija za opravljanje določenih strokovnih in 
razvojnih nalog MOP. 
 
Načrt aktivnosti za sprejem manjkajočega predpisa iz 123. člena ZV-1: 

Aktivnost Rok za izvedbo aktivnosti Odgovorna oseba 

Izvedba projektne naloge v 
okviru Programa dela za Inštitut 
za vode Republike Slovenije 

- izdelana analiza obstoječega 
stanja v Sloveniji v sistemu 
dajatev na področju 
upravljanja voda od 
načrtovanja, obračunavanja, 
zaračunavanja, plačevanja 

- izdelana primerjava dajatev po 
vsaj 4 državah članicah EU 

- izdelana podatkovna baza 
podatkov (delovna verzija) 

v izvajanju do konca leta 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op.: Baza podatkov ne bo dokončana do 

konca leta 2020. 

IZVRS po pogodbi z MOP, 
DzVI po Programu dela za 
Inštitut za vode Republike 
Slovenije, ki se nanaša na naloge 
v javnem interesu za leto 2020  

Izvedba projektne naloge v 
okviru Programa dela za Inštitut 
za vode Republike Slovenije 

- izdelana podatkovna baza 
podatkov (končna različica) 

- na podlagi podatkov izdelana 
analiza posameznega sektorja 
– gospodinjstvo, 
gospodarstvo in kmetijstvo 
po klasifikacijah rabe 

- predlog za oblikovanje načina 
obračunavanja dajatev za rabo 
vode 

- izračun trenda rabe vode 

v letu 2021 

 
 
v 3 mesecih 
 
v 6 mesecih 
 
 
 
 
v 12 mesecih 
 
 
v 12 mesecih 

IZVRS po pogodbi z MOP, 
DzVI po Programu dela za 
IZVRS, ki se nanaša na naloge v 
javnem interesu za leto 2021 

Priprava predloga zakonskih 
podlag  

v letih 2021 in 2022 MOP, DzVI 

Izvedba potrebnih aktivnosti za 
sprejetje predloga zakona na vladi 

v letu 2022 MOP, DzVI  

Sprememba oziroma uveljavitev 
zakonskih sprememb 

v letu 2022 vlada  

Sprememba podzakonskih 
predpisov (koncesije, vodna 
dovoljenja) 

v letu 2022 MOP, DzVI in DRSV 



Porevizijsko poročilo | VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 11 

 

Aktivnost Rok za izvedbo aktivnosti Odgovorna oseba 

Sprejem podzakonskega predpisa, 
s katerim bo urejeno plačilo za 
vodno pravico, pridobljeno na 
podlagi vodnega dovoljenja 

v letu 2022 MOP, DzVI 

Priprava informacijskega sistema 
za obračunavanja dajatve  

v letu 2022 DRSV 

Uveljavitev predpisa in začetek 
zaračunavanja dajatev 

v letu 2023 DRSV 

2.2.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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3.1 Tekoči in investicijski transferi 

3.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 3.3.4.j revizijskega poročila je navedeno, da je Ministrstvo za zdravje z Rdečim križem Slovenije – 
Zveza združenj (v nadaljevanju: rdeči križ) sklenilo pogodbo o financiranju pogojev za razvijanje 
krvodajalstva, izobraževanja in preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči v Republiki Sloveniji za 
leto 2019 v vrednosti 760.880 EUR. V 2. členu pogodbe se je ministrstvo zavezalo zagotavljati sredstva za 
naloge, ki se nanašajo na krvodajalstvo, izobraževanje in preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. 
Podlaga za sklenitev pogodbe sta 9. in 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije13, v skladu s katerima 
mora Republika Slovenija iz svojega proračuna zagotavljati sredstva za naloge, ki jih rdeči križ opravlja kot 
javna pooblastila. Med nalogami, ki sodijo med javna pooblastila, je tudi izvajanje akcij za pridobivanje 
krvodajalcev in organiziranje krvodajalske akcije.  
 
Rdeči križ je ministrstvu izstavil zahtevek za izplačilo za krvodajalstvo za september 2019 v znesku 
68.230 EUR, ki mu je priložil tudi poročilo o izvajanju krvodajalstva rdečega križa za september. 
Ministrstvo je zahtevek plačalo 8. 11. 2019. 
 
V skladu s tretjim odstavkom 5. člena pogodbe je moral rdeči križ predložiti k zahtevku za izplačilo 
finančno poročilo na obrazcu št. 1 (za plače) in obrazcu št. 2 (za blago in storitve). V skladu s četrtim 
odstavkom 5. člena pogodbe bi moralo biti pripravljeno finančno poročilo za plače na obrazcu št. 1 kot 
sestavni del pogodbe, na podlagi petega odstavka tega člena pa bi moralo finančno poročilo za blago in 
storitve vsebovati specifikacijo vseh plačanih računov za posamezen mesec. Rdeči križ je v zahtevku za 
izplačilo za razvijanje krvodajalstva navedel skupne materialne stroške in donacije ter stroške dela 
zaposlenih in prostovoljcev po posameznih območnih združenjih rdečega križa ter kot dokazila o nastalih 
stroških predložil račune v skupnem znesku 2.453 EUR, pri čemer ni navedel specifikacije materialnih 
stroškov in obrazca št. 1 za plače po določbah Zakona o sitemu plač v javnem sektorju14, kot to zahteva 
5. člen sklenjene pogodbe. Ministrstvo je izplačalo sredstva, ne da bi pred izplačilom preverilo 
utemeljenost višine obveznosti iz predloženega zahtevka, kar je v neskladju s 54. členom ZJF. 
 
Pri pregledu zahtevka smo ugotovili, da je ministrstvo izplačalo stroške v znesku 2.915 EUR za 
odvetniške, finančno-računovodske ter IT storitve ter stroške najema avtobusnega prevoza, ki niso nastali 
v povezavi s krvodajalstvom oziroma v povezavi z izobraževanjem in preverjanjem usposobljenosti ekip 
prve pomoči, zato ne sodijo med stroške za izvajanje nalog, ki sodijo med javna pooblastila za razvijanje 

                                                      

13  Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10. 
14   Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18. 

3. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
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krvodajalstva po 9. členu Zakona o Rdečem križu Slovenije. Ministrstvo je z izplačilom stroškov brez 
pravne podlage kršilo drugi odstavek 2. člena ZJF, ki določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za 
financiranje nalog in druge namene, ki so opredeljeni z zakoni, ter v višini, ki je nujna za delovanje in 
izvajanje njihovih nalog in programov. 
 
V zvezi s to ugotovitvijo je Ministrstvo za zdravje pojasnilo, da je v sklenjeni pogodbi o financiranju javnih 
pooblastil na področju krvodajalstva za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020 z rdečim križem določilo 
podrobnejšo specifikacijo stroškov v prilogah k zahtevku za izplačilo (zbir materialnih stroškov in 
stroškov za prostovoljce ter zbir stroškov dela). 
 
Ministrstvo za zdravje je moralo v odzivnem poročilu izkazati, da je pričelo s postopkom za vračilo 

nenamensko porabljenih sredstev od rdečega križa v znesku 2.915 EUR v proračun Republike Slovenije. 

3.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Ministrstvo za zdravje je v odzivnem poročilu navedlo, da je v zvezi z odpravljanjem kršitev 2. in 54. člena 
ZJF pri izplačilu stroškov v znesku 2.915 EUR za odvetniške, finančno-računovodske in IT storitve rdeči 
križ zahtevana sredstva vrnil. Ministrstvo za zdravje je za svoje navedbe predložilo dopis, ki ga je 
posredovalo rdečemu križu za vračilo dolgovanega zneska, zahtevek za vračilo sredstev z dne 24. 11. 2020 
ter izpis iz prometa glavne knjige Proračuna Republike Slovenije, iz katerega je razvidno, da je rdeči križ 
nakazal v proračun znesek 2.915 EUR 24. 11. 2020.  

3.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv.  
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Pregledali smo odzivni poročili, ki sta ju na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o predlogu zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 izdelala Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za 
zdravje. Ocenili smo, da sta odzivni poročili, ki sta ju z varnim elektronskim podpisom potrdila 
dr. Božo Predalič, generalni sekretar vlade, in Tomaž Gantar, minister za zdravje, verodostojni. 
 
Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanih opisov ukrepov in 
predložene dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko 
podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
Ocenjujemo, da sta izkazana popravljalna ukrepa Vlade Republike Slovenije, opisana v točkah 2.1.2 in 2.2.2, 
ki se nanašata na sklep o uporabi presežka institucionalne enote države in na prihodke od plačila za vodno 
pravico, pridobljeno z vodnim dovoljenjem, zadovoljiva. 
 
Ocenjujemo, da je izkazani popravljani ukrep Ministrstva za zdravje, opisan v točki 3.1.2, ki se nanaša na 
vračilo nenamensko porabljenih sredstev v proračun Republike Slovenije v znesku 2.915 EUR, zadovoljiv. 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Vladi Republike Slovenije, priporočeno; 
2. Ministrstvu za zdravje, priporočeno; 
3. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
4. arhivu. 

 
 
 
 
  

4. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
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