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112. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 1. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 112. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o 
načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske 
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) 
o pošiljkah odpadkov, novelo Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, stališče k 
zahtevi Državnega sveta glede zakona o izvrševanju proračunov 2017 in 2018 ter se seznanila z 
območji o t. i. belih lis in razvoju širokopasovnih omrežij. 
 
Novela Uredbe glede načrtov zaščite in reševanja 
 
Z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/12) so 
se v pravni red Republike Slovenije delno prenesle določbe Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. 
decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ter 
Direktive 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o spremembi 
Direktive sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, 
ki urejajo obveznost upravljavcev obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, da izdelajo načrte zaščite in 
reševanja za primer nesreče ter opravijo druge obveznosti glede načrtov. V fazi priprave uredbe leta 
2012 je bil državam članicam posredovan zadnji predlog Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 
snovi, ki spreminja in nato razveljavi Direktivo Sveta 96/82/ES. V uredbi so bile zato določbe te, takrat 
še nesprejete direktive, sicer vsebinsko upoštevane, vendar se na njo v 1. členu uredbe iz formalnih 
razlogov še ni bilo mogoče sklicevati. Ta formalna neskladnost se odpravlja s 1. členom nove uredbe. 
 
Uredba se v prvi alineji prvega odstavka 6. člena navezuje na Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih posledic. Nova Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih 
posledic je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 22/16, zato je treba uredbo uskladiti 
tudi v tem smislu (2. člen predloga uredbe). Ker so bile pri izvajanju določb veljavne uredbe ugotovljene 
določene pomanjkljivosti posameznih določb dodatka, ki je kot priloga sestavni del uredbe, se s 3. 
členom uredbe odpravljajo tudi te pomanjkljivosti. 
 
Novela Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 
 
Slovenija je z dopisom z dne 23. 12. 2015 prek spletne strani SANI priglasila zadevno shemo pomoči. 
Sprememba uredbe je potrebna zaradi uskladitve sheme državne pomoči s smernicami. 
 
Uredba o izvajanju Uredbe o pošiljkah odpadkov 
 
Uredba se bistveno ne razlikuje od uredbe iz leta 2007, spremenjene so le pristojnosti organa, in sicer 
se pristojnosti iz Agencije RS za okolje prenaša na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP). Poleg 
tega so dodane tudi obveznosti Policije in Finančne uprave RS ter bolj natančno opredeljeni razlogi za 
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zavrnitev pošiljk, zlasti, ko gre za upoštevanje samozadostnosti države pri odstranjevanju odpadkov. Pri 
pošiljkah odpadkov iz Slovenije, namenjenih za odstranjevanje, IRSOP upošteva, da ima odstranjevanje 
odpadkov v Sloveniji prednost pred odstranjevanjem v tujini, če so za posamezno vrsto odpadkov v 
Sloveniji razpoložljive zadostne zmogljivosti objektov za odstranjevanje. 
 
Območja t. i. belih lis in razvoju širokopasovnih omrežij 
 
Vlada se je seznanila s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, 
nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke 
poseljenosti, ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020. 
 
Vlada je marca sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt 
NGN 2020), ki je strateški načrt Republike Slovenije za gradnjo širokopasovne infrastrukture, ki bo 
omogočila visokohitrostni dostop do interneta. Načrt NGN 2020 je tudi podlaga za usmerjanje finančnih 
sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 in drugih javnih sredstev v sofinanciranje 
investicijskih projektov gradnje širokopasovne infrastrukture. Pri tem je Vlada sprejela tudi sklep, da 
pristojno ministrstvo pri operaterjih elektronskih komunikacij testira tržni interes za zagotavljanje 
širokopasovnega dostopa do interneta, glede na izražen tržni interes pa pripravi spisek območij, ki so 
bele lise, ter z njim dopolni Načrt NGN 2020 in o tem seznani Vlado. 
   
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. 5. 2016 objavilo javni poziv za izkaz tržnega 
interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije. Javni poziv je bil namenjen 
vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim 
investitorjem. Testiranje tržnega interesa je bilo zaključeno 5. 9. 2016. Analiza tako pridobljenih 
podatkov je pokazala, da je v segmentu goste poseljenosti 4204 gospodinjstev na belih lisah, v 
segmentu redke poseljenosti pa je na belih lisah 176 gospodinjstev.  
 
Trenutno se izvaja drugi krog testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti za 
gradnjo omrežnih priključnih točk v 25.410 gospodinjstvih s pasovno širino vsaj  100 Mb/s. V 
geografskem segmentu redke poseljenosti je gradnja širokopasovnih omrežij do gospodinjstev zaradi 
topoloških značilnosti ter velike razpršenosti med posameznimi gospodinjstvi zahtevnejša, kar 
predstavlja večje stroške gradnje širokopasovnega omrežja, zato je v geografskem segmentu redke 
poseljenosti predvideno sofinanciranje z javnimi sredstvi. 
 
Stališče k zahtevi Državnega sveta glede zakona o izvrševanju proračunov 2017 in 2018 
 
Vlada zavrača očitke, da ne zagotavlja ustreznega financiranja slovenskih občin in vztraja na poti 
fiskalne konsolidacije, v kateri svoj del sorazmerno prispevajo vse enote sektorja država. Vlada zato 
predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 sprejme. 
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Državni svet je na svoji 25. izredni seji 24. 11. 2016 izglasoval zahtevo, da mora državni zbor pred 
razglasitvijo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, o njem še enkrat odločati. Vlada je 
danes sprejela stališče k tej zahtevi državnega sveta in državnemu zboru predlaga, da predlog zakona 
o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 sprejme. 
 
Državni svet uveljavitvi zakona nasprotuje, ker naj ne bi zagotavljal primernega financiranja slovenskih 
občin. Državni svet poudarja, da pogajanja združenj občin z vladno pogajalsko skupino o povprečnini 
pred sprejemom zakona kažejo, da vlada občin in področja razvoja lokalne samouprave ne uvršča med 
prioritetne projekte. Državni svet vladi med drugim očita, da ni prisluhnila argumentom združenj občin za 
ohranitev razvojnega potenciala občin ter, da ni dosegla dogovora o povprečnini za naslednji dve leti, ki 
bi bil za občine sprejemljiv.  
 
Vlada pojasnjuje, da je treba pri pripravi proračunov upoštevati tako Direktivo Sveta 2011/85/EU o 
zahtevah v zvezi s proračunskimi okvirji držav članic, kot tudi Ustavo Republike Slovenije, ki v 148. 
členu določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez 
zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v 
izjemnih okoliščinah za državo. Kot določa Ustava, je državni zbor sprejel zakon o fiskalnem pravilu, ki 
za posamezna leta določa ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država, ob tem, 
da je največji možni obseg izdatkov za posamezne blagajne javnega financiranja določen po denarnem 
toku. Kot blagajne javnega financiranja štejemo državni proračun, pokojninsko in zdravstveno blagajno 
ter konsolidirane občinske proračune. 
  
V skladu z veljavnim okvirom je najvišji dovoljen obseg odhodkov sektorja država za leto 2017 določen 
v višini 18 milijard 419 milijonov €, za leto 2018 pa 18 milijard 537 milijonov €. V okviru javnofinančnega 
načrtovanja je treba zasledovati pot postopne javnofinančne konsolidacije. Slovenija je od leta 2016 
dalje v tako imenovani preventivni roki pakta za stabilnost in rast, kar pomeni, da je treba pri načrtovanju 
proračunov vseh institucionalnih enot sektorja država upoštevati vsa pravila, ki se nanašajo na zahteve 
po zmanjševanju dolga sektorja država, in tudi pravila, povezana z zmanjševanjem izdatkov. Državni 
proračun je kot ena izmed blagajn javnega financiranja pri spoštovanju teh pravil ključnega pomena.  
 
Mehanizem financiranja lokalnih skupnosti je določen z zakonom o financiranju občin. Glede na 
javnofinančno situacijo v preteklih letih so bili tudi na področju financiranja občin sprejeti različni ukrepi, 
ki so zmanjševali izdatke iz proračunov občin. Sprejete omejitve se, glede na zgoraj pojasnjeno, lahko 
sproščajo zgolj postopno, saj v nasprotnem primeru ne bi več sledili cilju konsolidacije javnih financ. Z 
obsegom sredstev za financiranje občin, ki je določen za leti 2017 in 2018, se je poizkušalo maksimalno 
približati občinskim pričakovanjem ob hkratnem upoštevanju vseh ostalih potreb, za katere mora državni 
proračun zagotoviti sredstva. Za leto 2017 je zagotovljena povprečnina 530 € na prebivalca (letos 522 
€), ki je za 8 € višja od trenutno veljavne povprečnine. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša še za 6 € 
(536 €), hkrati pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega 
obsega sredstev v višini 9 milijonov €. Vlada ocenjuje, da predlagana povprečnina zagotavlja primerno 
financiranje občin in da bo primerna poraba ob predlagani povprečnini občinam omogočala izvajanje 
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vseh nalog in programov, ki se financirajo iz primerne porabe, v potrebnem obsegu. Vladna in občinska 
stran sta se o višini povprečnine za leto 2018 v višini 536 € uskladili.  
 
Glede sredstev za sofinanciranje, ki se zagotavljajo v višini pet odstotkov skupne primerne porabe 
občin, je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz 
državnega proračuna, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države. Za leto 2018 je predlagana obratna delitev. Vlada razume, da so občine v primerjavi 
s preteklo finančno perspektivo v drugačnem položaju in nimajo več »svoje« prednostne osi, ki je bila v 
obdobju 2007-2013 namenjena razvoju regij. Sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov so 
v finančni perspektivi 2014-2020 namenjena uresničevanju ciljev Strategije EU 2020. Pri tem je treba 
upoštevati, da je Slovenija kot država, glede na obdobje 2007 – 2013, upravičena do bistveno manj 
sredstev. To je posebej izrazito prav pri obeh skladih, ki omogočata investicije v infrastrukturo. Pri 
Kohezijskem skladu gre za zmanjšanje iz 1.562 milijonov € na 895 milijonov €, pri Skladu za regionalni 
razvoj pa za zmanjšanje iz 1.783 milijonov € na 1.390 milijonov €. Skupaj torej za 1.060 milijonov €. V 
okviru teh pogojev je Slovenija pripravila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, v katerem ni posebne prioritete za razvoj regij oziroma lokalnih skupnosti. 
Sredstva, ki so neposredno namenjena za spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, so razporejena v 
okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) in sredstev namenjenih lokalnemu razvoju, ki ga vodi 
skupnost (CLLD). Prav zaradi dejstva, da je na voljo bistveno manj sredstev, se je pri vseh specifičnih 
ciljih razširil nabor upravičencev in tako so lokalne skupnosti kot tudi drugi subjekti spodbujanja razvoja 
na regionalni ravni možni upravičenci pri večini prednostnih naložb oziroma specifičnih ciljev.  
 
Glede opozorila o masi plač javnih uslužbencev je bilo s strani vladnih predstavnikov obljubljeno, da se 
bo vprašanje višine povprečnine za 2017 ponovno obravnavalo, če bo prišlo na plačnih pogajanjih s 
sindikati javnega sektorja do nepredvidenih finančnih posledic. Ob tem vlada poudarja, da bi sprostitev 
vseh ukrepov lahko ogrozila stabilnost javnih financ. Kot že povedano, je nujno postopno sproščanje 
ukrepov na vseh področjih, vlada pa si prizadeva, da so ukrepi, ki ostajajo v veljavi enakomerno 
porazdeljeni med vse tiste, ki so prejemki katerihkoli javnih sredstev.    
 
Vlada dodaja, da so občine leto 2015, ob povprečnini 522 €, kljub temu, da so imele izjemno visok 
obseg investicijske aktivnosti in več kot podvojile sredstva za investicije iz prejšnjih letih, obvladovale 
tekoče izdatke in leto zaključile z 29 mio € presežka prihodkov nad odhodki. Tudi letos, ob enaki 
povprečnini, občinski proračuni ne izkazujejo primanjkljajev, ki bi kazali na težave pri izvajanju njihovih 
nalog. V prvih 10 mesecih prihodki občinskih proračunov za 78 mio € presegajo njihove odhodke. 
 
Zagotovitev večjega obsega sredstev iz državnega proračuna za financiranje občin ni mogoča, saj 
fiksne obveznosti (torej tiste, ki izhajajo iz zakonov in že prevzetih obveznosti) predstavljajo preko 85 % 
proračuna države, izdatkov pa zaradi sprejetih fiskalnih pravil ni mogoče povečevati na račun 
dodatnega zadolževanja. Pri tem je treba upoštevati predvsem makroekonomsko gospodarsko in 
fiskalno stanje v državi ter zahteve po konsistentnem in dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih 
odhodkov.  
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Vlada zato zavrača očitke državnega sveta, da ne zagotavlja ustreznega financiranja slovenskih občin 
in vztraja na poti fiskalne konsolidacije, v kateri svoj del sorazmerno prispevajo vse enote sektorja 
država. Vlada zato predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 
in 2018 sprejme. 
 

*** 


