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46. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 7. 2015 - Vlada RS je na 46. redni seji med drugim začela razpravo o razrezu 
proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 ter se 
seznanila z informacijo o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in 
zagotavljanju pravic porabe za finančno izravnavo. Vlada je tudi sprejela novelo Uredbe o 
odlagališčih odpadkov ter novelo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, mnenje o predlogu 
novele Zakona o lokalnih volitvah ter sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za 
pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi 
državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava. 
 
Razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 
    
V skladu z usmeritvami vlade, sprejetimi na prvi proračunski seji 19. 6. 2015 je Ministrstvo za finance 
pripravilo predlog Izhodišč za pripravo predlogov proračunov države za leti 2016 in 2017.  
 
Pri tem so bili upoštevani naslednji dokumenti: 

 Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo, ki ga je vlada sprejela 22. 4. 2015, 

 Nacionalni reformni program 2015 – 2016, ki ga je vlada sprejela 29. 4. 2015, 

 Program stabilnosti – Dopolnitev 2015, ki ga je vlada sprejela 29. 4. 2015, 

 Priporočila Evropske komisije za priporočila Evropskega Sveta glede Nacionalnega reformnega 
programa 2015 – 2016 in Programa stabilnosti – dopolnitev 2015, 

 Informacija za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017, ki jo je vlada 
sprejela 19. 6. 2015. 

 
Zastavljene ciljne vrednosti odhodkov in deficita proračuna, določene 19. 6. 2015, znašajo: 

 za leto 2016 znaša zgornja meja odhodkov 9.271,6 mio EUR, proračunski primanjkljaj po 
denarnem toku ne sme presegati 1,95 % BDP; 

 za leto 2017 znaša zgornja meja odhodkov 9.114,9 mio EUR, proračunski primanjkljaj po 
denarnem toku ne sme presegati 1,82 % BDP. 

 
Za doseganje teh ciljnih vrednosti so bili v predlaganem razrezu odhodkov že upoštevani učinki 
ukrepov, ki jih je vlada dogovorila 22. 4. 2015 ter ukrepi, ki so jih ministrstva in vladne službe 
posredovali ministrstvu za finance.  
 
Da bi bilo mogoče začeti s pripravo državnega proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti uporabnikov 
državnega proračuna, je ministrstvo za finance pripravilo predlog Razreza proračunskih odhodkov po 
predlagateljih finančnih načrtov za nadskupino tipov postavk 1 Integralna sredstva. Ostale kategorije 
odhodkov proračuna so zgolj informativno predstavljene v okvirnem Razrezu proračunskih odhodkov po 
nadskupinah tipov postavk 2 Namenska sredstva, 3 EU sredstva in 4 Integralna sredstva – slovenska 
udeležba, saj ministrstvo še ne razpolaga s končnimi ocenami le-teh.  
 



 

Združenje občin Slovenije 
 

The Association of Municipalities of Slovenia 
 

E mail: info@zdruzenjeobcin.si 
 

www.zdruzenjeobcin.si 
 

 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

Vlada je na seji tako opravila razpravo, dokončni razrez pa bo znan po nadaljnjih usklajevanjih v 
prihodnjih tednih. 
 
Informacija o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in zagotavljanju 
pravic porabe za finančno izravnavo 
 
Vlada RS se je seznanila z informacijo o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin 
in načinu zagotavljanja sredstev za plačilo finančne izravnave iz državnega proračuna ter sprejela 
predlog prerazporeditev pravice porabe na postavko Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu za 
finance. 
 
Državni zbor je 13. 7. 2015 sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, s 
katero je določil, da bo višina povprečnine za občine od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 znašala 519 evrov. S 
tem se obseg primerne porabe občin povečuje. Ob dani višini dohodnine, ki je občinski vir, je razliko do 
povečane primerne porabe potrebno zagotoviti s finančno izravnavo iz državnega proračuna. 
Posledično to pomeni, da je potrebno za finančno izravnavo zagotoviti 18,6 mio evrov več, kot je bilo 
prvotno načrtovano.  
 
Vlada je naložila vsem ministrstvom in vladnim službam, da v sodelovanju z ministrstvom za finance 
nadaljujejo usklajevanja in pripravijo predloge za prerazporeditev pravice porabe na postavko Tekoča 
proračunska rezerva pri ministrstvu za finance.  
 
Trenutna situacija glede zagotavljanja financiranja finančne izravnave v drugi polovici letošnjega leta je 
naslednja:  

 ministrstvo za finance zagotovi 3,42 mio € znotraj svojega finančnega načrta; 

 vladni proračunski uporabniki s prerazporeditvami v tekočo proračunsko rezervo zagotovijo  
3,71 mio €; 

 vlada naloži Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstvu za kulturo, da pripravita 
predlog prerazporeditve v tekočo proračunsko rezervo za namen financiranja finančne 
izravnave za občine v višini 21.458 € za Urad oziroma 160.728 € za ministrstvo za kulturo. 

 
Za manjkajoča sredstva Ministrstvo za finance nadaljuje pogovore s proračunskimi uporabniki glede 
zagotavljanja prihrankov do konca letošnjega leta in ponovno poroča vladi o predlogih rešitev do konca 
septembra 2015.  
 
Ministrstvo za finance na podlagi pripravljenih predlogov ministrstev oz. vladnih služb izvrši 
prerazporeditve v splošno proračunsko rezervacijo in nato pripravi gradivo za razporeditev sredstev na 
postavko Dopolnilna sredstva občinam za namen finančne izravnave ter ga posreduje vladi v sprejem. 
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Novela Uredbe o odlagališčih odpadkov 
 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo veljavne Uredbe o odlagališčih odpadkov se nekoliko 
spreminja veljavna ureditev, ki se nanaša na finančna jamstva, namenjena zavarovanju izvedbe 
ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za odlagališča odpadkov. 
 
Po novi ureditvi bodo lahko upravljavci odlagališč, ki so javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, 
poleg bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri banki predložili finančno jamstvo 
tudi v obliki izjave, kadar je upravljavec v izključni lasti občine ali izključna solastnina občin. Izjava bo 
morala vsebovati zavezo upravljavca odlagališča, da ima v svojem finančnem načrtu oblikovane 
rezervacije v višini finančnega jamstva, ta sredstva pa bodo namenjena izključno izpolnitvi obveznosti iz 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanja odlagališča. Izjavo bodo morali potrditi lastniki upravljavca, 
to je občina oz. občine. 
 
Upravljavec naprave bo moral v dokazilo o finančnem jamstvu predložiti svoj finančni načrt, v katerem 
bo morala biti oblikovana rezervacija v višini zahtevanega finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako 
moral v dokazilo predložiti sprejeti načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča. 
Finančni načrt in načrt obvladovanja tveganj bo moral potrditi lastnik upravljavca, to je občina oziroma 
občine, oziroma njegov nadzorni svet v primeru, ko je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja. 
 
Novela Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč 
Z Uredbo o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč se spreminja kriterij za ureditvena 
območja mest in drugih naselij, kjer se morajo pri novogradnjah graditi zaklonišča osnovne zaščite, in 
sicer se s 5.000 dviguje na 10.000 prebivalcev, kar bo pomenilo bistveno zmanjšanje območij, kjer bo 
gradnja zaklonišč obvezna in bo dejansko omejena le na najgosteje poseljena območja. V ta kriterij bo 
po novem zajeto le 16 naselij, medtem ko jih je bilo do zdaj 40. Prav tako se na teh območjih dviguje 
kriterij za obvezno graditev zaklonišč osnovne zaščite v vzgojno-varstvenih ustanovah iz sedanjega 
kriterija več kot 50 na več kot 100 otrok in v stavbah za redno izobraževanje iz sedanjih več kot 100 na 
več kot 200 udeležencev izobraževalnega programa. V stavbah za delo državnih organov se kot kriterij 
določa 50 zaposlenih. Uredba je pripravljena na podlagi izkustvenih in strokovnih argumentov, ki jih za 
predmetno področje uporablja večina držav članic evropske skupnosti. 
 
Spremembe uredbe temeljijo na dejstvu, da so sodobni viri ogrožanja, ki jih opredeljuje tudi Resolucija o 
strategiji nacionalne varnosti (Uradni list RS, št. 27/10) sicer kompleksni, vendar se je ogroženost 
Republike Slovenije glede neposrednih oboroženih spopadov zmanjšala. Ob upoštevanju tudi drugih 
vrst ogrožanja, kjer je možno uporabiti ukrep zaklanjanja, se ocenjuje, da predlagane spremembe 
kriterijev za graditev zaklonišč ne bodo vplivale na zmanjšanje varnosti za prebivalce Republike 
Slovenije. Sprememba kriterijev bo tudi zmanjšala stroške graditve objektov na navedenih ureditvenih 
območjih ter pri graditvi prej navedenih objektov, kar bo prineslo določene prihranke predvsem na nivoju 
lokalnih skupnosti, po oceni milijon evrov na letni ravni. 
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Mnenje o predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah 
Vlada RS podpira Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, s katerim 
se urejajo pogoji za kandidiranje za člane občinskega sveta, župana in člane svetov ožjih delov občine, 
vsebina predlogov kandidatur oziroma list kandidatov ter ponovne volitve.  
 
Namen predloga zakona je krepitev integritete občinskih funkcionarjev in preprečitev, da bi javne 
funkcije opravljale osebe, ki jim ni mogoče zaupati, da bodo zakonito, namensko in smotrno upravljale z 
občinskim premoženjem in porabljale proračunska sredstva. Predlagana ureditev je skladna s 
Programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 – 
ničelna toleranca do korupcije, sprejetim na 17. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 8.1.2015.  
 
Predlog zakona se tudi usklajuje s Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah 
v državni zbor glede roka za predložitev kandidatur oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji 
(trideset dni pred dnem glasovanja do 19. ure) in vsebine ovojnice z glasovnicami v primeru glasovanja 
po pošti. 
 
Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja 
nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja 
odškodnin na podlagi civilnega prava 
Medresorska delovna skupina se ustanovi z namenom proučitve možnosti spremembe 79. člena 
Zakona o vodah, za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih 
po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava, ki ne bodo več 
državna pomoč. Njene naloge bodo: 

 priprava prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi 
državnih pomoči, ki se izvaja na podlagi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun 
nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava, 

 preveritev predlaganega sistema z vidika državnih pomoči pri Evropski komisiji, da ne gre za 
dovoljeno državno pomoč, 

 uskladitev predloga novega sistema z mnenjem Evropske komisije, iz katerega izhaja, da ne 
gre za dovoljeno državno pomoč, 

 preveritev in navedba predpisov, na katere bi predlagana sprememba lahko vplivala. 
 
Člani medresorske skupine so:  

 Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  

 mag. Gvido Mravljak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  

 Mateja Godler, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

 Peter Nagode, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  

 Mateja Tavčar, Ministrstvo za okolje in prostor, 

 mag. Franci Lenarčič, Ministrstvo za okolje in prostor, 

 Jana Rudolf Mesarič, Ministrstvo za finance, 

 Bernarda Suša, Ministrstvo za finance, 
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 mag. Janko Burgar, Ministrstvo za javno upravo, 

 Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik, 

 en predstavnik KGZS, 

 po en predstavnik ZOS, SOS in ZMOS. 
 
Medresorska delovna skupina začne z delom takoj in po prejetju odgovora s strani Evropske Komisije 
(EK) o njem poroča Vladi RS. Delovati preneha, ko v skladu z odgovorom EK uskladi nov predlog 
sistema izplačevanja odškodnin na vodovarstvenih območjih, kar pomeni, da v primeru mnenja EK, da 
ne gre za dovoljeno državno pomoč, pripravi predloge sprememb predpisov, ki vključujejo to rešitev 
oziroma, v primeru, da gre za dovoljene državne pomoči, obdrži obstoječo ureditev ali poišče drugo 
ustrezno rešitev za trajno reševanje problematike kmetovanja na VVO, kot so učinkovito zagotavljanje 
nadomestnih zemljišč, ekološko kmetovanje, popravek sistema državnih pomoči v skladu s predpisi EU 
oz. vključitev v sistem de minimis. 
 

*** 
 


