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59. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 22. 10. 2015 - Vlada RS se je na 59. redni seji med drugim seznanila z  informacijo o 
poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov 
dela v javnem sektorju ter z informacijo Ministrstva za javno upravo v zvezi z napredkom pri 
izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v delu, ki se nanaša na znižanje stroškov za 
delovanje občin, prav tako je pripravila Poročilo v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin 
oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in ga poslala Odboru DZ za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo. Vlada je sprejela dopolnitve Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, uredbe o vodovarstvenem območju za vodna 
telesa vodonosnikov ter mnenje Vlade RS o zahtevi Varuha človekovih pravic RS za oceno 
ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v zvezi z 28. členom 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
 
Informacija o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na 
področju stroškov dela v javnem sektorju 
 
Vlada RS pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja. O dokončni vsebini dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem 
sektorju odloči vlada.  
 
Na zadnji seji pogajalske komisije dne 19. 10. 2015 je sindikalna stran predstavila svoj pogajalski 
predlog kot odgovor na predlog ukrepov, ki jih je sprejela vlada na seji dne 16. 10. 2015. Iz predloga 
ukrepov sindikalne strani izhaja, da naj bi se z mesecem marcem 2016 sprostila plačna lestvica, v celoti 
naj bi se izplačal regres za letni dopust (v višini minimalne plače, kot to sicer določa Zakon o delovnih 
razmerjih ZDR-1), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KPDZ) za javne 
uslužbence pa naj bi se v letu 2016 v prvih šestih mesecih izplačevale v višini 70% polne premije, v 
drugi polovici leta pa v višini 80 oziroma 90% polne premije. Za leto 2017 je sindikalna stran predlagala 
sprostitev premij KDPZ v celoti, poleg tega pa tudi delno sprostitev ukrepov, ki se nanašajo na 
izplačevanje delovne uspešnosti.  
 
Uveljavitev zadnjega predloga ukrepov sindikalne strani bi pomenila, skupaj z ocenjenimi učinki za 
napredovanja, povečanje mase sredstev za stroške dela v letu 2017 glede na leto 2015 za 8,3%, 
medtem ko bi uveljavitev zadnjega predloga vladne strani pomenila povišanje te mase za 5,7%. 
 
Informacija v zvezi z napredkom pri izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v delu, 
ki se nanaša na znižanje stroškov za delovanje občin 
 
Ministrstva nadaljujejo z realizacijo predvidenih aktivnosti za znižanje stroškov delovanja občin oziroma 
odprave ugotovljenih administrativnih ovir, dalje ministrstva nadaljujejo tudi z iskanjem dodatnih 
aktivnosti za znižanje stroškov občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, ki jih sporočijo 
Ministrstvu za javno upravo. 
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Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sklepom vlade, sprejetim 22. 1. 2015, doslej trikrat poročalo 
Vladi o pripravi prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov 
delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir. V skladu z navedenim sklepom ministrstvo nadaljuje 
svojo koordinativno vlogo z resorji, ki so odgovorni za pripravo sprememb predpisov za zniževanje 
stroškov občin. 
 
Vlada je na svoji 41. redni seji 12. 6. 2015 sprejela tretje poročilo, na osnovi katerega je pripravljeno 
tokratno poročilo izvajanja obvez ministrstev. Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da je stanje pri 
izvedbi predpisov za znižanje stroškov občin naslednje: 
- uveljavljene so bile spremembe naslednjih predpisov oziroma omogočeni prihranki: 

MF: Enotni zakladniški račun, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, 
Uporaba sistema MFERAC; 
MOP: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 
Zakon o vodah; 
MDDSZ: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
MO: Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Uredba o 
graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje 
ročnih in prevoznih gasilnih aparatov 

- Spremembe predpisov, za katere bo rok za uveljavitev potekel do konca leta: 
MJU: Zakon o javnih naročilih, Zakon o splošnem upravnem postopku 
MIZŠ: Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
MF:  Zakon o javnih financah 
MOP: Uredba o odlagališčih odpadkov 
MO: Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč 
MK: Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
MP: Zakon o sodnih taksah 
MGRT: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
MZ: Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 

 
Poročilu Vlade RS v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih 
administrativnih ovir 
  
Odbor Državnega Zbora RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 17. 
nujni seji dne 23. junija 2015 ob obravnavanju točke dnevnega reda z naslovom Problematika 
financiranja občin sprejel sklep, s katerim je pozval Vlado, da meseca oktobra 2015 ponovno poroča o 
doseženem napredku in učinkih sprejetih ukrepov. Poročilo obsega delo Vlade RS na področju 
zniževanja stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir v obdobju od 
novembra 2014 do septembra 2015. 
 
V novembru 2014 je bila oblikovana posebna koordinacijska skupina za dialog med vlado in združenji 
občin. Občinska združenja so takrat izrazila podporo prizadevanju države pri brzdanju izdatkov javnih 
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financ in pripravljenost za iskanje rešitev za zmanjšanje obveznosti občin. Na tej podlagi je bil 
dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za zmanjšanje stroškov občin.  
  
Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine in sicer (i) ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo 
podzakonske predpise ali navodila ministrstev, (ii) ukrepi, ki zahtevajo spremembe zakonodaje in jih je 
mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 in (iii) ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in 
bodo pripravljeni do konca leta 2015. Pri ocenjevanju narave ukrepov je potrebno poudariti, da vsi 
ukrepi ne učinkujejo v vseh občinah enako, ne v istem časovnem obdobju ter da je obseg učinkov od 
občine do občine različen. 
  
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v okviru pogajanj z reprezentativnimi združenji 
občin glede višine povprečnine za leto 2015 podrobneje opredelila tri skupine znižanja stroškov za 
delovanje občin, njihovo doseganje pa je bil tudi pogoj za podpis dogovora o višini povprečnine za leto 
2015 z reprezentativnimi združenji občin. 
  
Prvo skupino ukrepov je bilo mogoče uveljaviti še pred podpisom dogovora o povprečnini za leto 2015 
in so se nanašali na podzakonske predpise ali navodila ministrstev, v juliju 2015 pa so stopile v veljavo 
še nekatere spremembe podzakonskih predpisov (Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k 
zadolževanju občin, Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ter Pravilnik o minimalnih tehničnih in 
drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. 
  
Druga skupina ukrepov je bila uveljavljena s sprejemom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin 20. 2. 2015. Z zakonom je bilo spremenjenih enajst področnih zakonov, ki prinašajo trajne 
pozitivne učinke za delovanje občin. 
  
V tretjo skupino ukrepov sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljši rok 
izvedbe iz nabora predpisov, ki ga je vlada sprejela na seji januarja 2015. Vlada je tedaj naložila 
pristojnim ministrstvom, da ji predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in 
odpravo ugotovljenih administrativnih ovir, tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, 
razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve.  
 
V okviru ukrepov za znižanje stroškov občin in odpravo administrativnih ovir je vlada na že omenjeni seji 
12. 6. 2015 sprejela tudi seznam ukrepov, ki ne bodo izvedeni v letu 2015, saj zahtevajo v večini 
primerov večje sistemske spremembe, ki niso nujno vezane zgolj na področje zniževanja stroškov za 
občine.  
 
Novela Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
 
Uredba se dopolnjuje z natančnejšimi določbami za izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. S 
spremembo uredbe se bo točno določil način izračuna višine subvencije k plačilu tržne najemnine. 
Navedeno je mogoče zagotoviti le z uporabo formule v predlagani obliki in definicijo dejanske tržne 
najemnine. Ta mora biti v ugotovljena v evrih na kvadratni meter – EUR/m², saj sta priznana tržna 
najemnina in priznana neprofitna najemnina zakonsko določeni v evrih na kvadratni meter – EUR/m². 
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Uredba se dopolni  tako, da bo natančneje in jasneje urejena metodologija izračuna subvencije k plačilu 
tržne najemnine. Prehodna določba določa, da se za vloge, vložene do 1. 1. 2016, upoštevajo določbe 
prejšnje uredbe, vloge, vložene 1. 1.  2016 in po tem datumu, pa se obravnavajo po določbah te uredbe. 
 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov 
 
Vlada RS je sprejela štiri Uredbe o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa 
vodonosnikov: Apaškega polja; Dravsko – ptujskega polja; Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave 
in Dravskega polja ter Selniške dobrave. 
 
Uredbe so pripravljene z namenom, da se poenoti inšpekcijski nadzor v zvezi s prepovedjo uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in sredstev za zaščito lesa, in sicer tako, da opravljajo ta nadzor 
inšpektorji, pristojni za kmetijstvo.   
 
Vlada je do sedaj sprejela 11 uredb o vodovarstvenih območjih na podlagi Zakona o vodah, s katerimi 
so varovani viri pitne vode, ki se rabijo ali so namenjeni javni oskrbi  prebivalcev s pitno vodo. Z 
uredbami je med drugim določen vodovarstveni režim, ki se nanaša na prepovedi in omejitve rabe FFS. 
Določen je tudi nadzor nad izvajanjem posameznih določb, pri čemer so glede nadzora nad prepovedmi 
in omejitvami rabe FFS na vodovarstvenih območjih nastale nejasnosti glede pristojnosti nadzora. V  
vseh štirih uredbah je pristojnost nadzora v zvezi s prepovedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa 
določena v okviru fitosanitarnih inšpektorjev Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
v šestih uredbah pa v okviru inšpektorjev pristojnih za kmetijstvo Inšpektorata RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Da bi poenotili sistem nadzora za celotno območje Slovenije, je smiselno 
in racionalno, da ta nadzor v celoti opravlja en nadzorni organ, in sicer kmetijska inšpekcija. 
 
Mnenje o zahtevi Varuha človekovih pravic RS za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin v zvezi z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev 
 
Vlada se ne strinja z navedbami v zahtevi Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za oceno 
ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v zvezi z 28. členom 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  
 
S črtanjem določbe, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še 
subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih 
najemnin z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, je zopet zagotovljena sistemska 
ureditev v Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih ter odpravljen nesistemski poseg Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v ureditev v Stanovanjskem zakonu, ko finančne posledice za 
državni proračun in občinske proračune niso bile ocenjene/predvidene, niti ni bil predviden oziroma 
zagotovljen dodaten vir prihodkov. Takšne večje dodatne obremenitve občinskih proračunov pa lahko 
resno ogrozijo izvajanje drugih zakonskih nalog občine.   
 
(Vir: Vlada RS) 


