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EPA 2136-VIII

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi drugega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) in 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20) pripravila
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) – nujni
postopek

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 49. seji, 30.
septembra 2021 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B), ki
ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada Republike
Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
Koncem aprila sprejeti nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost predstavlja osnovo
za uporabo sredstev, ki so na razpolago iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
Predlagane spremembe zakona določajo pravno podlago in način porabe evropskih
nepovratnih sredstev za projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v višini
1,8 milijarde evrov. Za financiranje ukrepov se s predlaganim zakonom ustanavlja
proračunski sklad, ki ga bo upravljal Urad Republike Slovenije za okrevanje in
odpornost. Novost je uvedba izjeme od sicer uveljavljenega proračunskega pravila,
tako da se bodo lahko neporabljena sredstva prenašala v naslednje proračunsko
leto. Prav tako lahko vlada pravice porabe izjemoma prenese s postavk namenskih
sredstev EU na postavke COVID-19 kot odziv na spremembe v strukturi javnih
izdatkov, povzročenih zaradi epidemije.
Vprašanja, ki so se zastavljala v razpravi, so se nanašala predvsem na vlogo,
sestavo in nadzor nad Uradom Republike Slovenije za okrevanje in odpornost ter s

tem v zvezi o njegovi odgovornosti pri prerazporejanju sredstev in ugotavljanju
ustreznosti posameznih projektov. Pojasnjeno je bilo, da je urad koordinacijski organ
v sestavi Ministrstva za finance, ki upravlja sredstva NOO, pri čemer je urad tudi
predmet nadzora v okviru obstoječih revizij Urada za nadzor proračuna, poročilo o
nadzoru pa se pošlje tudi Evropski komisiji. Glede izražene bojazni o morebitnem
premajhnem številu projektov, ki so pripravljeni za črpanje sredstev, ki so na
razpolago pa je bilo zagotovljeno, da ima urad podrobno opredeljene projekte in
področja ter pripravljen t. i. costing, z ocenami vrednosti investicij. Razpisi
posameznih ministrstev bodo omogočali podjetjem in občinam, da bodo s svojimi
projekti za zeleno transformacijo, digitalizacijo in dvig produktivnosti pridobivala
razpoložljiva sredstva.

***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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