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37. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 15. 11. 2012 - Vlada RS je na 37. redni seji med drugim dopolnila predlog proračuna 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Sprejela je tudi predlog novele Zakona o funkcionarjih v 
državnih organih, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v 
letih 2011–2013.  
 

Predlog proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
 
Vlada RS je v dopolnjenih predlogih upoštevala določene organizacijske ter projektne spremembe pri 
proračunskih uporabnikih ter smiselno v danih javnofinančnih razmerah in postavljenih ciljih tudi 
razpravo, stališča in predloge posameznih delovnih teles Državnega zbora k predlogoma proračunov 
RS za leti 2013 in 2014. 
 
Dopolnitve predlogov proračunov so pripravljene kot spremembe na naslednjih področjih: 
- sprememba prihodkov iz naslova dohodnine po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije; 
- prilagoditev finančnega načrta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS za leto 2013; 
- uskladitev finančnega načrta Državne revizijske komisije; 
- vključitev novega proračunskega uporabnika Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin v predlog proračuna (Uprava v letu 2013 prevzame naloge Veterinarske uprave Republike 
Slovenije in Fitosanitarne uprave Republike Slovenije); 
- projektne spremembe pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z namenom podpore 
narodnostnim skupnostim; 
- zagotovitev sredstev za poslovanje sodišč. 
 
Vlada se je opredelila do amandmajev, ki so na predloga proračunov RS za leto 2013 in leto 2014 bili 
vloženi v Državnem zboru. Vlada je vložene amandmaje zavrnila. 
 
Z dopolnjenim predlogom proračuna RS za leto 2013 znašajo prihodki 8,611 milijarde EUR in odhodki 
9,620 milijarde EUR. V dopolnjenem predlogu proračuna RS za leto 2014 so prihodki načrtovani v višini 
8,409 milijarde EUR ter odhodki v višini 9,317 milijarde EUR (sprememba znaša 3,081 milijonov EUR v 
vsakem letu). Primanjkljaja državnega proračuna ostajata v obeh letih nespremenjena. 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih v državnih organih 
 
Vlada RS je na 26. redni seji dne 23. 8. 2012 ob obravnavi priporočila Mandatno-volilne komisije 
Državnega zbora RS glede predlogov zakonskih sprememb in uskladitve zakonodaje, ki ureja pravice 
do nadomestila plače vsem funkcionarjem, sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za finance, 
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo ter Službi Vlade RS za zakonodajo, da v okviru svojih 
pristojnosti preverijo zakone, ki urejajo pravice funkcionarjev po prenehanju mandata, ter najkasneje do 
30. 10. 2012 Vladi RS v sprejem predložijo predloge sprememb in dopolnitev zakonov, ki so potrebne 
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zaradi uskladitve zakonodaje, ki ureja pravice do nadomestila plače po prenehanju mandata za vse 
funkcionarje.   
 
S temi predlogi sprememb zakonov se ureja zniževanje nadomestil ter prejemanja nadomestil različnim 
funkcionarjem, prav tako pa se urejajo nadzorni mehanizmi glede preprečevanja zlorab glede 
prejemanja nadomestil. Pri tem se smiselno sledi sistemskim rešitvam iz letošnje novele Zakona o 
poslancih, katero je Državni zbor sprejel 15. junija 2012, na njih temelji predlagana reforma nadomestil 
za funkcionarje, ki jim prenehajo funkcije. 
 
Veljavna ureditev pravic funkcionarjev po prenehanju mandata, urejena v Zakonu o funkcionarjih, je 
naslednja: 
- pravica do nadomestila velja 3 mesece z možnostjo podaljšanja za 9 mesecev, če bi v tem času oseba 
izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine; 
- višina nadomestila je v višini 100 % plače, ki jo je funkcionar prejemal; 
- obseg veljavnosti: državni sekretar, župan, podžupan, generalni sekretar varuha človekovih pravic, 
svetovalec predsednika RS, Informacijski pooblaščenec, predsednik in namestnika Komisije za 
preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija. 
 
Predlagane so naslednje spremembe: 
- znižanje višine nadomestila s 100 % na 80 % zadnje plače, ki jo je funkcionar prejel;  
- potrebna je vloga za nadomestilo z dokazilom, da oseba nima zaposlitve; 
- možnost podaljšanja pravice do nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev; 
- oseba ni upravičena do nadomestila, če ji funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od potrditve 
mandata; 
- prenehanje pravice do prejemanja nadomestila plače, če se funkcionar pred potekom obdobja, za 
katerega mu pripada nadomestilo, zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost ali funkcijo ali izpolni 
pogoje za upokojitev; 
- prekrškovna določba glede kršitev v času prejemanja nadomestila (v primeru, če oseba ne prijavi 
dohodkov);  
- urejanje situacije, če je funkcionar v času trajanja funkcije ali po prenehanju funkcije priprt, če prestaja 
uklonilni zapor ali zaporno kazen; 
- v predlogu sprememb je dodana prehodna določba, ki bo urejala tiste pravice funkcionarjev po 
prenehanju funkcije, katerim je funkcija prenehala pred uveljavitvijo tega zakona in prejemajo 
nadomestilo na podlagi izdane odločbe pristojnega organa; tem osebam se bo omenjena pravica uredila 
na novo. 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, in sicer za: 
– oskrbo s pitno vodo, 
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
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– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
Določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim 
uporabnikom. 
 
Za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebna pridobitev pozitivnega 
strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje. Ceno storitve posamezne javne službe za 
območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, 
potrdi pa jo pristojni občinski organ. 
 
Če občina določi potrjeno ceno, ki ne omogoča plačila celotne najemnine izvajalcu, mora za razliko 
občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. 
 
Cena izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe je sestavljena iz treh delov, in sicer dela, 
ki predstavlja ceno javne infrastrukture, dela, ki predstavlja ceno izvajanja storitev posamezne 
gospodarske javne službe, in dela, ki predstavlja okoljske dajatve, če so te predpisane.  
 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Na računu sta  
prikazani obe ceni.  
 
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno 
oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:  
- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,  
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh, 
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami, 
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in 
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh. 
 
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in 
cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v petnajstih 
mesecih po uveljavitvi te uredbe. 
 
Ne glede na določbe te uredbe lahko izvajalec, ki ima za ceno soglasje pristojnega občinskega organa, 
ceno, s katero soglaša občina, uveljavi. 
 
V javni obravnavi je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje uredbo usklajevalo s Skupnostjo občin Slovenije, 
Združenjem občin Slovenije, Zbornico komunalnega gospodarstva, Obrtno zbornico Slovenije in 
posameznimi izvajalci gospodarskih javnih služb ter njihove pripombe smiselno umestilo v uredbo. 
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013  
 
Uredba ureja izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013, kar pomeni, 
da določa ukrepe, upravičene naložbe, aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev, 
merila za izbor projektov, nadzor nad izvajanjem, višino razpoložljivih finančnih sredstev za posamezen 
ukrep ter finančna merila za izvajanje. S spremembami in dopolnitvami Uredbe PRP se izboljša vsebino 
predpisa in na ta način zagotovi še uspešnejše izvajanje ukrepov. 
 

*** 


