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88. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 19. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 88. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za 
problemska območja z visoko brezposelnostjo, novelo Uredbe o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike 2014-2020, novelo Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih in 
glasbenih šol, Uredbo o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v 
obvestilih za postopek naročila male vrednosti, novelo Uredbe o odlagališčih odpadkov ter 
obravnavala informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o 
ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje. 
 
Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka 
 
Veljavni sistem ugotavljanja katastrskega dohodka je bil urejen na novi pravni podlagi (ZUKD-1) z letom 
2011, vendar zaradi neurejenosti podatkov v zemljiškem katastru dejansko uveljavljen šele z letom 2013 
oziroma prvimi izračuni na novi podlagi za leto 2014. Novi izračuni so pokazali, da bi se sledeč 
realnejšemu obsegu dohodkov v kmetijskih in gozdarski dejavnosti skupna masa katastrskega dohodka 
morala  pomembno povečati, čeprav različno po vrstah rabe zemljišč. Zaradi nasprotovanja povišanju 
katastrskega dohodka, pa tudi oporekanju primernosti izračunov, ki so sloneli na podrobnih kalkulacijah 
za izračun dohodka po posameznih kmetijskih pridelkih, se je z zadnjo novelo zakona uporaba novih 
zneskov katastrskega dohodka zamrznila do leta 2016 z rešitvijo, da se katastrski dohodek v tem 
obdobju določa na podlagi katastrskega dohodka iz leta 2013. Obenem so resorna ministrstva 
(Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvo za okolje in 
prostor) ustanovila delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov ministrstev ter različnih stanovskih 
združenj, katere naloge je bila preveritev izračunov katastrskega dohodka in priprava izhodišč za novo 
metodo. 
 
Delovna skupina je ugotovila, da je obstoječi način izračuna katastrskega dohodka kot pavšalne ocene 
dohodka od pridelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov z metodološkega vidika na splošno ustrezen, 
saj v osnovi zagotavlja opredelitev višine katastrskega dohodka, ki odraža razliko med tržno vrednostjo 
pridelave na posameznem kmetijskem ali gozdnem zemljišču in upravičenimi nujnimi pridelovalnimi 
stroški, da pa ima nekatere slabosti, zaradi katerih so izračuni podvrženi možnostim prilaganja in manj 
zanesljivi na regionalni ravni. Predvsem je oporekala primernosti uporabe nekaterih statističnih 
podatkov na ravni posameznih statističnih regij, izraziti občutljivosti izračunov zaradi upoštevanja letnih 
nihanj v količinah in cenah ter zapletenosti in nepreglednosti sistema zaradi upoštevanja velikega števila 
spremenljivk, pa tudi prenizko upoštevanim dohodkom od živinoreje.   
 
Delovna skupina je predlagala, da se namesto sofisticiranega sistema kalkulacij razvije bolj robusten in 
enostaven, zato sicer manj podroben a obenem bolj pregleden sistem ugotavlja katastrskega dohodka, 
ki naj sloni na bolj generalnih statističnih podatkih o dohodkih kmetijske in gozdarske dejavnosti. Kot 
primerno rešitev, ki jo je mogoče izvajati brez dodatnega urejanja registra kmetijskih gospodarstev v 
smislu popolnega zajema in ureditve organizacijskega statusa kmetijam, je delovna skupina predlagala 
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metodo določanja katastrskega dohodka na podlagi podatkov iz ekonomskega računa za kmetijsko in 
gozdarsko dejavnost, kot ga letno pripravi Statistični urad RS.  
 
Predlog novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka je pripravljen na podlagi ugotovitev 
delovne skupine in njenih priporočil za poenostavitev metode ugotavljanja katastrskega dohodka. Ureja, 
da se katastrski dohodek ugotavlja na podlagi podatkov ekonomskega računa za kmetijsko in 
gozdarsko dejavnost.  
 
Predlagane rešitve:  

- izračuni katastrskega dohodka temeljijo na podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in 
gozdarstvo, agregiranih na ravni skupin kmetijskih pridelkov,  

- katastrski dohodek se za posamezne vrste pridelave, vezane na vrste rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, ugotovi kot prihodek posamezne vrste pridelave (skupine kmetijskih pridelkov, 
kot je  določena z ekonomskim računom za kmetijstvo in gozdarstvo), zmanjšan za delež 
stroškov, ki se določi na podlagi deleža stroškov v skupnem ekonomskem računu kmetijske ali 
gozdarske dejavnosti, 

- katastrski dohodek se določi v razredih proizvodne sposobnosti za kmetijska zemljišča na 
podlagi bonitetnih točk in za gozdna zemljišča na podlagi rastiščnega koeficienta, 

- določi se količnik za izračun dodatnega katastrskega dohodka posebnih intenzivnih kultur 
(pridelava jagod, špargljev, intenzivna pridelava vrtnin, reja polžev itd.) kot večkratnik 
katastrskega dohodka intenzivnega nasada, 

- pavšalna ocena dohodka v čebelarstvu se ugotovi kot prihodek od čebelarstva iz ekonomskega 
računa za kmetijstvo, zmanjšan za enak delež stroškov, kot velja za gozdna zemljišča, 

- ohrani se korekcija katastrskega dohodka zaradi omejene možnosti pridelave na območjih 
posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi,  

- katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj se ugotavljata na vsaka tri leta 
na podlagi predhodnega petletnega povprečja podatkov ekonomskega računa, 

- določi se smiselno prehodno obdobje postopnega povečevanja novih zneskov katastrskega 
dohodka do končne vrednosti. 

 
Pred predložitvijo zakona v zakonodajni postopek je bila opravljena javna obravnava zakona, pri 
oblikovanju končnih rešitev pa so sodelovale tudi nevladne organizacije s področja kmetijstva. 
Doseženo je bilo soglasje glede vseh ključnih elementov, kar omogoča nadaljevanje postopka. 
Usklajevanja se bodo nadaljevala še v teku samega zakonodajnega postopka, nekatera odprta 
vprašanja pa bodo predmet usklajevanja ob pripravi predloga sprememb zakona o dohodnini, ki ga 
vlada načrtuje pripraviti v naslednjih mesecih.  
 
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo  
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z 
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visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali 
zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti 
dosegla kritično mejo 17 %. To se je zgodilo v Pokolpju, Mariboru s širšo okolico in na območju občin 
Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Naštetim območjem je Vlada RS s sklepi določila status problemskega 
območja z visoko brezposelnostjo. 
 
Ob teritorialni  določitvi takšnega območja (na ravni občin) sprejme Vlada RS dodatne začasne ukrepe 
razvojne podpore. Ukrepi razvojne podpore so v pristojnosti različnih ministrstev in usmerjeni k istemu 
cilju– izboljšanju kritičnih razmer na območju. 
 
Poročila o izvajanju in vmesne evalvacije nekaterih ključnih ukrepov razvojne podpore kažejo na 
pomanjkljivost razpršenega izvajanja, ki jo želi vlada odpraviti s poenotenjem nekaterih ukrepov za vsa 
problemska območja tako, da se bodo ti tudi izvajali na enoten način. S tem bo dosežena potrebna 
kritična masa. Pri programih spodbujanja konkurenčnosti na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo je po novem določen standardni nabora instrumentov. Ti programi bodo v dveh 
mesecih po sprejemu tega sklepa vsebinsko prenovljeni, ob upoštevanju poročil o izvajanju, standardni 
nabor instrumentov pa se bo izvajal na enoten način. V programih spodbujanja konkurenčnosti bo vsako 
problemsko območje ohranilo omejeno število zanj specifičnih instrumentov. 
 
Pri ukrepih, ki vključujejo državne infrastrukturne investicijske projekte so problemi izvajanja v pristojnih 
ministrstvih praviloma povezani s finančno zahtevnostjo takih projektov. Zmanjševanje obsega državnih 
proračunov v preteklih letih je pripeljalo do velikih zaostankov pri realizaciji, v zadnjem letu pa tudi do 
zaustavitve izvajanja nekaterih ključnih infrastrukturnih investicij v problemskih območjih. Problem se bo 
deloma reševal s podaljšanjem obdobja izvajanja ukrepov razvojne podpore in deloma z revizijo vsebine 
posameznih ukrepov. 
 
Pomanjkljivost sedanjih rešitev je tudi večinsko financiranje izvajanja ukrepov iz integralnega proračuna. 
Možnosti, ki jih daje evropsko financiranje doslej niso bile v celoti izkoriščene. Novo programsko 
obdobje 2014–2020 je nova priložnost za vključitev evropskih strukturnih skladov. Je pa res, da so te 
možnosti omejene prav na področju infrastrukture, kjer so potrebe največje, in ki ni prioriteta evropskega 
financiranja.  
 
Predlaga se podaljšanje izvajanja ukrepov razvojne podpore do konca programskega obdobja 2014–
2020, vendar le za Pokolpje in območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, kjer je stopnja 
brezposelnosti v času sprejemanja tega sklepa višja od kritične stopnje 17%. 
 
Vrednost vseh ukrepov razvojne podpore za vsa tri problemska območja v celotnem obdobju trajanja 
ukrepov znaša nekaj več kot 303 milijone evrov.. Subvencije podjetjem znašajo okoli 56 milijonov evrov, 
krediti okoli 66 milijonov evrov, olajšave okoli 18 milijonov evrov in sredstva za infrastrukturo okoli 163 
milijonov evrov. 
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Za doseganje navedenih ciljev se  tri ločene sklepe za posamezna problemska območja z visoko 
brezposelnostjo nadomesti z enim samim vladnim sklepom. 
 
Informacija o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na 
področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje   
 
Vlada RS se je seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje in 
ugotavlja, da do 30. 4. 2016 ni bilo mogoče skleniti dogovora o postopnem sproščanju preostalih 
ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017–2019. Ministrstvu za 
javno upravo nalaga, da nadaljuje postopek priprave in usklajevanja sistemskih sprememb Zakona o 
javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in posreduje Vladi RS predloga zakonov 
skupaj s poročilom o usklajenosti do roka, določenega v normativnem programu dela vlade za 2016. 
 
Nadaljevanje pogajanj o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela 
v javnem sektorju v obdobju 2017–2020 se bo nadaljevalo po uskladitvi sistemskih sprememb Zakona o 
javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Novela Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 
 
Omenjena novela Uredbe, ki je bila na sprejeta 24. aprila 2015, je  utemeljena na neposrednem 
izvajanju evropskih pravnih podlag. Skupaj z novelo Zakona o izvrševanju proračuna predstavlja 
pomemben del normativnega okvira s področja evropske kohezijske politike v Sloveniji za programsko 
obdobje 2014–2020.  
 
S spremembo uredbe se ureja področje finančnih instrumentov in celostnih teritorialnih naložb, 
podrobneje opredeljuje posredniški organ in njegove naloge, spreminja število posredniških organov, 
dodaja primera neposredne potrditve operacije, usklajuje določila uredbe z Uredbo o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in ureja upravljalna preverjanja za ukrepe tehnične podpore posredniških 
organov ter jasneje definira ureditev administrativnih preverjanj. 
 
Novela Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih in glasbenih šol 
 
V skladu s 3. členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih 
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže 
glasbenih šol (v nadaljevanju Uredba) mora javna mreža osnovnih šol vsem otrokom zagotavljati 
možnost osnovnošolskega izobraževanja. Ustanoviteljica javnih osnovnih šol je lokalna skupnost, ki v 
ustanovitvenem aktu med drugim določi tudi šolski okoliš. To je območje na katerem imajo starši pravico 
vpisati otroka v osnovno šolo. Velikost šolskega okoliša je praviloma usklajena z zmogljivostjo šole.  
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S predlagano spremembo se v uredbo na novo dodaja, da lahko mestne občine pridobijo pravno 
podlago za določitev skupnega šolskega okoliša za največ tri šole. Na ta način bodo imela možnost 
enakomerne razporeditve oddelkov glede na zmogljivost posameznih šol. 
 
Pod določenimi pogoji lahko torej ustanovitelj določi skupni šolski okoliš za dve sosednji šoli. Izjemoma 
pa se lahko v MO Maribor, MO Ptuj in MO Kranj določi skupni šolski okoliš za največ tri šole, v kolikor 
se s tem zagotovi racionalnejša izraba šolskega prostora, prilagojena zmogljivostim osnovnih šol. 
 
Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek 
naročila male vrednosti  
 
Kot določa ZJN-3 vlada z uredbo določi informativni seznam naročnikov, za postopek naročila male 
vrednosti pa obvezne informacije, ki jih mora naročnik navesti v obvestilih v zvezi s tem postopkom, ki 
se objavijo na portalu javnih naročil. 
 
Z Uredbo, ki jo je izdala vlada, se tako določajo: informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o 
naročilu male vrednosti; informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o oddaji naročila male vrednosti 
ter informativni seznam naročnikov. 
 
Novela Uredbe o odlagališčih odpadkov 
 
Z novelo se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov med drugim:  

 dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za 
upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča 
za nenevarne odpadke, ki je v lasti občine ali več občin in je infrastruktura lokalnega pomena, 
lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v 
zapiranju, če vlogi zanj, med drugim, priloži finančno jamstvo (oziroma finančnemu jamstvu 
enakovreden ukrep). V skladu z uredbo se šteje, da je zagotovil finančnemu jamstvu 
enakovreden ukrep, če vloga vsebuje izjavo občine ali občin lastnic takšnega odlagališča o tem, 
da so seznanjene z višino finančnega jamstva in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog 
občine, določenih z zakonom (izjava). Izjavo sprejme pristojni organ občine, to je občinski svet. 
V primeru neizpolnitve zaveze iz izjave, MOP ukrepa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi; 

 glede na določbo člena, morajo upravljavci za zaprto »komunalno« odlagališče oziroma za tako 
odlagališče v zapiranju vložiti vlogo za izdajo OVD v 90-ih dneh od uveljavitve sprememb 
uredbe. To velja predvsem za tiste upravljavce, ki so v skladu z uredbo že vložili vlogo, pa je 
bilo o njej že odločeno (bodisi jo je pristojni organ zavrgel, bodisi jo je zavrnil). Tisti upravljavci, 
ki so vložili vlogo v skladu z uredbo, pa o tej vlogi še ni bilo odločeno,  niso dolžni vložiti nove 
vloge, ampak so dolžni, če niso predložili drugega finančnega jamstva dodatno predložiti Izjavo 
v skladu z novim 17. členom te uredbe. 

 
*** 


