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41. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 12. 6. 2015 - Vlada RS se je na 41. redni seji med drugim seznanila s poročilom 
Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja 
občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, sprejela pa je tudi Uredbo o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, predlog novele 
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, novelo Uredbe o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ter Uredbo o razporejanju 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 
 
Poročilo Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov 
delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir 
 
Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v 
zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in 
pooblašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo, da predlog za zmanjšanje stroškov občin 
predstavi združenjem občin. Obenem je vlada sklenila, naj ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za 
znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, saj predvideno 
znižanje stroškov na letni ravni še ni doseženo. 
 
Po sestanku predsednika vlade s predstavniki združenj občin v novembru 2014 je vlada (ministrstva) 
pripravila spisek ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine: ukrepi, ki 
jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila ministrstev, ukrepi, ki 
zahtevajo zakonski poseg in jih je mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 (Zakon o 
interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin) in ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in 
naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga skupina ukrepov sta že bili uveljavljeni, v tretjo 
skupino ukrepov pa sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljše roke za 
njihovo izvedbo. 
 
Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana z Dogovorom o višini povprečnine za leto 
2015, ki ga je vlada 29. 1. 2015 podpisala z  reprezentativnima združenjema. Z dogovorom se je vlada 
zavezala, da bo do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri 
izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 
mio EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta 
v letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 
z namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakoni 
določenih nalog občin. 
 
Vlada je 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s pripravo prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se 
nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir, 16. 4. 2015 pa se je 
seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in naložila ministrstvom, da 
pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin. Vlada je namreč 
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naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin 
in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca 
junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki 
uveljavitve.  
 
Z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov 
delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir se je vlada seznanila 28. 5. 2015 in 
naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem stroškov 
delovanja občin ter, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo dodatne ukrepe. 
 
Ministrstva so do 5. 6. 2015 posredovala na MJU dodatne predloge. Na podlagi tega je MJU pripravilo 
novo poročilo, v katerem ugotavlja, da  znesek še vedno ne dosega dogovorjenega zneska iz Dogovora 
o višini povprečnine za leto 2015 v višini 22,8 mio EUR na letni ravni.  
 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020  
 
Uredba CLLD je namenjena vsem lokalnim akterjem (društva, občine, podjetniki, regionalne razvojne 
agencije, posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja,…), ki jih zanima lokalni razvoj po 
pristopu »od spodaj navzgor«. To pomeni, da potrebe in cilje lokalnega območja identificirajo prebivalci 
tistega območja. O lokalnem razvoju odločajo prebivalci tistega območja, to pomeni, da sodelujejo pri 
pripravi strategije lokalnega razvoja, po potrditvi strategije lokalnega razvoja, pa s svojimi projekti 
kandidirajo na javne pozive lokalnih akcijskih skupin. 
 
Namen Uredbe CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu 
»od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem 
krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o 
lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. 
 
Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli 
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je 
cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih 
elementov. 
 
V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19 evrov.  
 
Razdelitev sredstev po skladih: 

 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 52.365.613,75 evrov, 

 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 36.750.000,44 evrov, 

 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 6.666,667,00 evrov.  
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Upravičene aktivnosti so tiste, ki temeljijo na vsaj eni od štirih tematskih področjih ukrepanja, ki so jih 
zadevni organi upravljanja identificirali kot ključna, lokalno prebivalstvo pa je v njih prepoznalo potencial 
za razvoj območja. Projekti morajo temeljiti na identifikaciji potreb in izzivov. To mora izhajati iz 
strategije lokalnega razvoja. 
 
Tematska področjih ukrepanja so:  

1. ustvarjanje delovnih mest,  
2. razvoj osnovnih storitev,  
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter  
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.  

 
Uredba CLLD je skupna uredba treh skladov, ki so se odločili za izvajanje skupnega pristopa CLLD, in 
sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014–2020, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020, Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in 
Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Uredba določa tudi vrste 
podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja.  
 
Uredba CLLD določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih 
skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij 
lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene 
aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih 
podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne 
določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. 
 
Predlog novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji podaljšala 
 
Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da do konca leta 2015 pristopi k 
pripravi ukrepov razvojne podpore in programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije do leta 
2023, skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  
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Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) je državni zbor 
sprejel na seji 22. 10. 2009. Veljati je začel 3. 11. 2009, uporabljati pa s 1. 1. 2010. 
 
Vrednost celotnega programa znaša 33.000.000 evrov.  
 
MGRT je po posameznih letih od 2010 zagotovil za izvajanje zakona iz naslova Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije sledeče zneske: 
2010: 3.793.270 evrov, 
2011: 3.623.741 evrov, 
2012: 4.443.691 evrov, 
2013: 2.907.065 evrov, 
2014: 4.263.648 evrov, 
skupaj: 19.003.935 evrov. 
 
Konec leta 2014 je bilo za aktivnosti iz programa izplačanih 19.003.935 evrov. Nerealizirana sredstva 
znašajo 13.996.065 evrov. 
 
Vlada predlaga podaljšanje obdobja izvajanja ZRPPR1015 za dve leti, to je do 31. 12. 2017. 
Predlagatelj ocenjuje, da bo podaljšanje izvajanja ZRPPR1015 za dve leti ugodno vplivalo na  
doseganje ciljev ZRPPR1015. Večina ukrepov razvojne podpore naj bi bila sicer izvedena v roku. Zamik 
je potreben predvsem zaradi instrumentov Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 
2010–2015, ki predvideva izvedbo nekaterih zahtevnih instrumentov.  
 
Novela Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno  varstvenih storitev  
 
Sprememba 4. člena uredbe določa, da če se izvajalec programa stanovanjske skupine ali bivalne 
skupnosti dogovori z lokalno skupnostjo o ceni doplačila za nadomestno bivanje izven institucionalnega 
varstva in je sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem programa, uporabnikom in lokalno 
skupnostjo, lahko center za socialno delo odloči z odločbo o oprostitvi plačila za uporabnika. Dosedanja 
ureditev, ki zahteva, da ima izvajalec oblikovano ceno v skladu s predpisano metodologijo in k tej ceni 
pridobljeno soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, se v praksi ni uveljavila, ker ministrstvo 
ni potrjevalo cene stanovanjskih skupin v programih duševnega zdravja, saj za takšno obliko bivanja 
niso bili določeni posebni standardi in normativi, kakor to velja pri izvajanju institucionalnega varstva. 
Razlog za navedeno je, da so socialnovarstveni programi na tem področju raznoliki in se razlikujejo 
glede kadrovske zasedbe v programu, načina izvajanja programa in tudi pri višini materialnih stroškov. 
Velikokrat v programih prihaja do razlik pri posameznih materialnih stroških, kot  je recimo višina tržne 
najemnine stanovanj. V drugih delih Slovenije so tržne najemnine bistveno nižje kakor v Ljubljani, 
nekateri izvajalci imajo od občin dodeljena neprofitna stanovanja in plačujejo neprofitno najemnino, ki je 
bistveno nižja od tržne. Zaradi navedenih razlogov ni bilo mogoče izoblikovati enakih standardov za te 
programe, ki določajo višino oskrbnine, kakor to velja v institucionalnem varstvu.  
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Če pa bosta občina in izvajalec sklenila neposredno pogodbo, s katero se bosta dogovorila za plačilo 
storitve za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, potem odločba centra za socialno delo o 
oprostitvi plačila za posameznega uporabnika ne bo potrebna. 
 
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest  
 
Z Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se upoštevajo spremembe, ki so 
nastale na terenu zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest (usklajevanja stanja 
občinskih in gozdnih cest) in tudi zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Posledično sta 
se spremenili skupna dolžina gozdnih cest po občinah in tudi dolžina gozdnih cest po sektorjih lastništva 
gozdov.  
 
Z dnem uveljavitve Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se tako prenehata 
uporabljati tretji odstavek 4. člena in priloga 2 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni 
list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – 
ZDavNepr in 22/14 – odl. US).  
 
V skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se zbrana sredstva za vzdrževanje gozdnih 
cest na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k 
vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov, razporejajo po posameznih občinah.  
 
Zaradi v prvem odstavku navedenih sprememb razdelilnik, ki je sestavni del Uredbo o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest, ne ustreza več dejanskemu stanju, zato se z novo Uredbo o razporejanju 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest glede na posodobljene podatke določa nov razdelilnik, na 
podlagi katerega Uprava RS za javna plačila razporeja zbrana sredstva pristojbin za vzdrževanje 
gozdnih cest po občinah. Taka uskladitev je bila nazadnje izvedena leta 2012. 
 

*** 


