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38. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 28. 5. 2015 - Vlada RS je na 38. redni seji med drugim sprejela Drugo poročilo o 
aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave 
ugotovljenih administrativnih ovir, predlog novele Zakona o vodah, predlog Zakona o agrarnih 
skupnostih, predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, predlog novele Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uredbo o odpadkih, spremembe Programa 
upravljanja Natura 2000 (2015-2020) ter mnenju o predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi 
(odpoklic župana). 
 
Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma 
odprave ugotovljenih administrativnih ovir 
 
Vlada RS se je seznanila z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v 
zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in nalaga 
ministrstvom, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo znižali 
izdatki občin.  
 
Ministrstvo za javno upravo vsa ministrstva opozarja na 4. točko dogovora o višini povprečnine za leto 
2015, ki ga je vlada podpisala z združenji. V njem se je zavezala, da bo do 30. junija 2015 z izvedenimi 
ukrepi za znižanje stroškov občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio € na letni ravni ali pa bo na drug 
način občinam zagotovila ta sredstva. Iz Normativnega programa Vlade RS je mogoče razbrati, da bodo 
zakoni iz seznama Vlade z dne 22. 1. 2015 sprejeti šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato 
učinkov na zmanjšanje stroškov občin s temi predpisi ni mogoče računati do konca junija 2015.   
 
Na podlagi navedenega Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je pri navedenem tempu aktivnosti 
ministrstev nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje 
konkretnih finančnih prihrankov občin. Ministrstva poziva naj najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo 
konkretne ukrepe, s katerimi se bodo izdatki občin znižali. 
 
V novembru 2014 se je predsednik vlade sestal s predstavniki združenj občin. Na podlagi njihove 
pobude je bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili 
razdeljeni v tri skupine:  
(i) ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila ministrstev,  
(ii) 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  
(iii) ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga 
skupina ukrepov sta bili realizirani, tretja pa je v pripravi. V tretjo skupino ukrepov sodijo kompleksnejše 
naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljši rok izvedbe iz nabora zakonov.  
 
Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana s 4. točko Dogovora o višini povprečnine za 
leto 2015, ki ga je na podlagi Zakona o financiranju občin Vlada Republike Slovenije 29. 1. 2015 
podpisala z  reprezentativnima združenjema. Z dogovorom  se je Vlada RS zavezala, da bo do 30. 6. 
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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 € 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 zakonom določenih nalog občin.  
 
Vlada je dne 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 ter pooblastila 
Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in mesečno poroča vladi o napredku pri izvedbi 
sklepa.  
 
16. aprila 2015 se je Vlada Republike Slovenije 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 oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Vlada je namreč 
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. Vlada je takrat še ocenila, da je nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji 
občin, pač pa predvsem iskanja konkretnih finančnih prihrankov občin.  
 
Predlog novele Zakona o vodah 
 
Gre za spremembe in dopolnitve zakona, potrebne zaradi izvedbe ukrepov reorganizacije na področju 
upravljanja voda v skladu s sklepom vlade, z dne 5. 3. 2015. Poglavitni namen spremembe veljavnega 
zakona o vodah je zagotoviti pravno podlago za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z 
vodami, in sicer za ustanovitev Direkcije RS za vode, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP). Reorganizacija na področju upravljanja voda bo izvedena z združitvijo upravljavskih 
nalog na področju voda ter prenosom določenih pristojnosti na MOP oziroma na Direkcijo RS za vode. 
 
Poleg navedenega, novela zakona podaljšuje prehodno obdobje plačil za rabo vode (nadomestila) za 
leti 2014 in 2015, saj veljavna zakonodaja zajema obdobje le do 31. 12. 2013. 
 
Predlagani zakon predstavlja tudi izvedbo ukrepov vlade za rebalans proračuna glede znižanja stroškov 
za delovanje občin na področju obračunavanja nadomestil za stavbne pravice ter zagotovitev pravne 
podlage za izvedbo izrednih ukrepov v primerih, ko po naravni nesreči še vedno obstaja povečana 
stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.   
 
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih 
 
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je nov sistemski zakon, ki ureja skupno upravljanje s solastnino 
oziroma skupno lastnino članov agrarne skupnosti, temeljna načela delovanja agrarnih skupnosti, 
organiziranost agrarnih skupnosti kot premoženjske skupnosti, zastopanje in procesno sposobnost 
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agrarne skupnosti, članstvo v agrarni skupnosti, odločanje, poseben postopek dedovanja in prenehanje 
agrarne skupnosti. 
 
Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo 77.486,47 hektarjev zemljišč, kar predstavlja 3,67 % celotne 
površine Republike Slovenije. Skupno se v registrih agrarnih skupnosti vodi 638 agrarnih skupnosti, 
število članov v posamezni agrarni skupnosti pa se giblje od 3 do 513. V povprečju ima agrarna 
skupnosti 33,95 članov. Večina agrarnih skupnosti ima površine od 15 do 300 hektarjev. Največje 
agrarne skupnosti so Stara Fužina – Studor, Trenta in Čezsoča. 
 
Zakon o agrarnih skupnostih rešuje problematiko upravljanja z lastnino, ki je v solastnini oziroma skupni 
lastnini članov agrarne skupnosti na način, ki bo omogočil, da se s tovrstno lastnino upravlja na 
primeren način. S tem zakonom bo omogočeno normalno gospodarjenje s tovrstno lastnino, slednja ne 
bo »mrtva« in bo zagotovljena gospodarska, socialna in ekološka funkcija lastnine. Agrarna skupnost je 
prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, ki zagotavlja upravljanje in razpolaganje s 
premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, 
skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na 
podeželju ter razvoj podeželja. Zakon želi ponuditi pravno osnovo za oživitev agrarnih skupnosti, obuditi 
»bit« agrarnih skupnosti, seveda primerno 21. stoletju in slovenskemu pravnemu sistemu. 
 
Predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
 
S predlogom ZASP se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del Direktiva 2012/28/EU). 
 
Ker je rok za prenos Direktive 2012/28/EU že potekel 29. 10. 2014, je Evropska komisija zoper 
Republiko Slovenijo začela postopek opomina, ki ga je začasno prekinila zaradi obrazložitve, da je 
predlog zakona že pripravljen, in da bo posredovan v zakonodajni postopek predvidoma v prvi četrtini 
leta 2015 ter sprejet do poletja 2015. 
 
Poglavitne rešitve: 

 Implementacije direktive 2012/28/EU: V predlogu se ureja pogoje za uporabo osirotelih del, to je 
tistih varovanih del, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni mogoče najti. Ker v primeru osirotelih 
del ni mogoče pridobiti predhodnega soglasja imetnikov pravic za reproduciranje in dajanje na 
voljo javnosti (objava dela na spletni strani) varovanih del, je določenim javnim ustanovam, ki 
delujejo v javnem interesu (npr. javni dostopni arhivi, knjižnice) pod določenimi pogoji 
omogočeno, da varovana dela uporabljajo. V predlogu je tako določeno, katera dela je mogoče 
šteti za osirotela, kako se izvede skrbno iskanje, da je potrebno voditi evidenco skrbnih iskanj, 
in da lahko avtor osirotelega dela prekine status osirotelega dela ter zahteva pravično 
nadomestilo. Način izračuna višine in način plačila pravičnega nadomestila določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo na predlog ministra, pristojnega za kulturo. 

 Uvajata se izjemi od avtorske pravice v korist invalidnih oseb ter javno dostopnih knjižnic, 
muzejev arhivov ter izobraževalnih ustanov, kot to omogoča direktiva 2001/29/ES. 

 Manjše tehnične uskladitve z Direktivo 2001/29 EU in Direktivo 2006/115/ES. 
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Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 
S predlagano spremembo prehodne določbe Zakona je predvideno podaljšanje obdobja kadrovske 
prilagoditve, ki obsega možnost, da strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za 
nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa in jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega 
obsega za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
pogoje, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih. S predlagano spremembo se obseg 
dopolnjevanja učne obveznosti postopno zmanjšuje, in sicer v šolskem letu 2015/2016 ne sme 
presegati 40 odstotkov, v šolskem letu 2016/2017 ne več kot 30 odstotkov in v šolskem letu 2017/2018 
ne več kot  20 odstotkov zakonsko določenega obsega  učne obveznosti strokovnega delavca. 
 
Uredba o odpadkih  
 
Uredba o odpadkih v primerjavi z razveljavljeno Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/11) ohranja enako 
strukturo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti 
povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa tudi prevoznikov 
odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi. Uredba ureja pripravo in sprejem programov ravnanja z 
odpadki in programov preprečevanja odpadkov, informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje 
Evropski komisiji o odpadkih. 
 
Glavni razlog za razveljavitev in nadomestitev do sedaj veljavne Uredbe o odpadkih s to uredbo je EU 
Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija aprila 2013 opozorila na nekatere pomanjkljivosti in 
nepravilnosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb 
predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/ES 
glede varstva človekovega zdravja in okolja. V razveljavljeni Uredbi o odpadkih namreč ni določeno, da 
je treba z odpadki ravnati tako, da se ne ogroža rastlin in živali; poleg tega z besedno zvezo »čezmerno 
obremenjevanje«, ki je uporabljena v razveljavljeni uredbi, ni v celoti zajet pomen izraza »tveganje«, ki 
je uporabljen v omenjeni določbi Direktive 2008/98/ES. 
 
Nekatere spremembe in dopolnitve predpisa so izvedene zaradi uskladitve z dvema novima EU 
predpisoma, sprejetima na podlagi Direktive 2008/98/ES, ki sta bila decembra 2014 objavljena v 
Uradnem listu EU. To sta Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 
2008/98/ES o odpadkih, ki velja od 8. januarja 2015 ter Sklep Komisije o spremembi Odločbe Komisije 
2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/EU), ki velja od 19. januarja 2015. Oba predpisa, ki 
veljata neposredno, se začneta uporabljati 1. junija 2015.  
 
V Uredbi o odpadkih so bolj natančno opredeljene zahteve za začasno skladiščenje, predhodno 
skladiščenje in skladiščenje odpadkov, zlasti v povezavi z zagotavljanjem varstva okolja in zdravja ljudi. 
Izpolnjevanju teh zahtev se bo več pozornosti namenilo tudi v upravnih postopkih za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ter za vpis v evidenco zbiralcev. 
Nekatere spremembe in dopolnitve so izvedene zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja, 
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odpravljene so nekatere administrativne obremenitve, upoštevane pa so tudi ugotovljene pomanjkljivosti 
pri izvajanju in nadzoru razveljavljene Uredbe o odpadkih, zlasti v smislu izboljšanja postopkov za 
pridobitev predpisanih potrdil in okoljevarstvenih dovoljenj ter postopkov inšpekcijskega nadzora. 
 
Spremembe Programa upravljanja Natura 2000 (2015-2020) 
 
Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), 
sprejetega s sklepom vlade 9. aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in 
raziskave nadomestita z novima. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo na svojih spletnih straneh 
objavilo spremenjeni prilogi iz prejšnje točke in čistopis programa. 
 
K Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) sta bili sprejeti napačni prilogi 6.1 in 6.5. 
Prilogi namreč vsebujeta cilje in ukrepe, ki se nanašajo na območja, vrste in habitatne tipe, ki niso 
predmet obstoječih območij Nature 2000, zato se nadomeščata z novima, ki sta bili ves čas predmet 
obravnave tako v javni kot medresorski razpravi. 
 
Napaka se je zgodila po javni objavi na spletnih straneh MOP in po končanem medresorskem 
usklajevanju, zato postopkov ni treba ponavljati, saj sta bili prilogi javno objavljeni in medresorsko 
usklajevani. 
 
Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi je Državnemu zboru v 
obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem.  
  
Vlada podpira predlagani spremembi ureditve prenehanja mandata občinskih funkcionarjev v 37.a členu 
Zakona o lokalni samoupravi, pri čemer je potrebno zajeti vse situacije, ko občinski funkcionar postane 
trajno nezmožen opravljati funkcijo (npr. dolgotrajna bolezen, ki ne bo povezana z odvzemom poslovne 
sposobnosti, vendar prav tako pomeni trajno nezmožnost za opravljanje funkcije).  
 
Vlada Republike Slovenije poleg ureditve prenehanja mandata občinskega funkcionarja zaradi 
pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, podpira tudi ureditev instituta odpoklica župana, saj je namen teh sprememb krepitev 
integritete in zagotovitev politične odgovornosti občinskih funkcionarjev.  
 
Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 8.1.2015 sprejela tudi Program ukrepov Vlade 
Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - Ničelna toleranca do korupcije, 
katerega del je tudi ureditev pogojev za nastop in razlogov za prenehanje funkcije.  
 
Prav tako Vlada Republike Slovenije podpira dopolnitev 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, na 
podlagi katere bo volivec lahko oddal podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega 
državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisovanjem, kadar se bo župan odločil za način 
dajanja podpore volivcev z osebnim podpisovanjem. Vprašanje oddaje podpore zahtevi za razpis 
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referenduma preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisovanjem je sicer 
predmet urejanja v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, vendar je zaradi sistemskega vidika za 
lokalno raven to vprašanje treba urediti v Zakonu o lokalni samoupravi.  
 
Nadalje Vlada Republike Slovenije podpira tudi možnost podelitve statusa reprezentativnosti združenju 
več kot polovice mestnih občin (sprememba 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi). Vlada Republike 
Slovenije meni, da je treba upoštevati specifičen položaj mestnih občin ter njihovemu reprezentativnemu 
združenju omogočiti sodelovanje z državnimi organi in mednarodnimi organizacijami (status 
reprezentativnosti). 
 

*** 
 


