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Na podlagi 42., 126., 143. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za 
finance in monetarno politiko kot matično delovno telo pripravil  
 
 

P O R O Č I L O 
 

k Predlogu zakona o spremembah 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D), EPA 781-VII. 

 
 
Odbor za finance in monetarno politiko (v nadaljevanju Odbor) je na 37. nujni seji 
13. 11. 2015 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju Predlog zakona), ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada (v nadaljevanju 
predlagatelj) in je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z dne 
25. 9. 2015. 
 
Kolegij predsednika Državnega zbora je na 38. seji 29. 9. 2015 odločil, da se Predlog 
zakona obravnava po nujnem postopku.  
 
Odbor je bil predhodno seznanjen: 

− z mnenjem Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 
z dne 20. 10. 2015 in  

− z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 27. 10. 2015. 
 
 

Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za finance 
mag. Mateja Vraničar, je v dopolnilni obrazložitvi členov povedala, da se s predlagano 
novelo v 130. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ohranja višina in 
način delitve koncesijske dajatve od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov 
iz leta 2015. Predlagana sprememba je pripravljena na podlagi Dogovora med 
predsednikom Vlade, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Študentsko organizacijo Slovenije, podpisanega 27. 11. 2014 ob sprejemu 
prejšnje novele (ZUJF-C), in je bila v postopku njene priprave s Študentsko 
organizacijo Slovenije usklajena. 
 
Iz pisnega pravnega mnenja Zakonodajno-pravne službe izhaja, da k Predlogu 
zakona nimajo pripomb. 
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Državni svetnik Jernej Verbič je predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta 
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki Predlagani zakon podpira in ugotavlja, da 
se na področju študentskega dela anomalije iz preteklosti postopoma odpravljajo. 
Komisija pri tem opozarja, da študentsko delo ne bi smelo postati temeljna oblika 
preživetja študentov, pač pa bi moralo predstavljati del programa usposabljanja za 
nadaljevanje poklica, tako da bi posamezniki postali konkurenčnejši na trgu dela. Hkrati 
študentsko delo ne sme predstavljati nelojalne konkurence drugim oblikam dela. 
 
Komisija je pri tem predlagala pristojnemu ministrstvu, da tekoče analizira stanje na 
področju zaposlovanja študentov, o svojih izsledkih poroča Državnemu svetu ter ob 
širši razpravi med socialnimi partnerji pristopi k oblikovanju sprememb delovno-pravne 
zakonodaje v smislu večje fleksibilnosti 
 
 
V razpravi so opozicijske poslance zanimali aktualni podatki o upadu začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov v letu 2015, ter zakaj se predlagana rešitev, ki 
trajno določa višino in način delitve koncesijske dajatve, ureja v tem zakonu.  
 
Predstavnica predlagatelja je pojasnila, da se obseg začasnega in občasnega dela 
dijakov in študentov v letu 2015 ni zmanjšal za več kot 15 %, kot izhaja iz podatkov 
Finančne uprave Republike Slovenije o obračunani koncesijski dajatvi v času pred in 
po uveljavitvi ZUJF-C. Predlagana ureditev predstavlja nomotehnično lažji način 
zakonske ureditve, po napovedih predlagatelja bo vsebovana v okviru sistemske 
zakonodaje, ki bo celovito uredila vse oblike dela. 
 
 

* * * 
 
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o obeh členih 
Predloga zakona skupaj in ju sprejel.  
 
Ker na matičnem delovnem telesu k Predlogu zakona amandmaji niso bili 
sprejeti, Odbor za finance in monetarno politiko predlaga Državnemu zboru, da 
Predlog zakona o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ sprejme 
v predloženem besedilu.         
 
 
Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo podpredsednik Odbora Tilen Božič. 
 
 
 
 
Marija Pečjak Ferlež Urška Ban  
sekretarka   predsednica 
 
 
 
 
 
 
 
 


