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93. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 23. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim sprejela izhodišča za 
spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018, spremembe 
programov za problemska območja z visoko brezposelnostjo, Izvedbeni načrt za leti 2016 in 2017 
Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Operativni program oskrbe s pitno 
vodo za obdobje od 2016 do 2021 ter stališče do zapisa pravice do pitne vode v Ustavo RS.  
 
Spremembe državnega proračuna za leto 2017 in proračun za leto 2018 
 
Vlada je obravnavala in sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo 
proračuna za leto 2018 ter razrez proračunskih izdatkov po posameznih proračunskih porabnikih. Vlada 
z omenjenimi predlogi nadaljuje postopno javnofinančno konsolidacijo, razpoložljiva sredstva pa 
namenja področjem, ki so bila v času javnofinančne krize bistveno prikrajšana, npr. ceste in varnost. 
 
Z uveljavitvijo Zakona o fiskalnem pravilu, v skladu s katerim mora biti državni proračun na srednji rok 
strukturno izravnan, se je postopek priprave proračuna spremenil. V ta namen je DZ že aprila 2016 
sprejel okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2017-2019, v katerem je določen 
najvišji obseg izdatkov za državni proračun in ciljni saldo za leti 2017 in 2018. 
 
Z odlokom predviden skupni obseg izdatkov državnega proračuna za leto 2017 je za približno 100 
milijonov evrov večji od sprejetega proračuna, od tega za okoli 50 milijonov evrov na račun okrepljenega 
črpanja sredstev iz nove finančne perspektive EU glede na prvotno predvideno dinamiko, preostalo pa 
na račun višje ocene prihodkov od tiste, ki je bila načrtovana ob pripravi proračuna jeseni 2015.  
 
Kljub višjim odhodkom pa predlog sprememb proračuna za leto 2017 zagotavlja nominalni primanjkljaj, 
ki je za približno 40 milijonov evrov nižji od primanjkljaja, načrtovanega v sprejetem proračunu, vendar 
še vedno v okviru predvidenega obračunskega primanjkljaja 1,6 %  BDP po evropski metodologiji ESA. 
 
Vlada s predlogom sprememb proračuna za leto 2017 in predlogom proračuna za leto 2018 nadaljuje 
začrtano pot postopne javnofinančne konsolidacije, razpoložljiva sredstva pa prvenstveno usmerja v 
področja, ki so pomembna za ohranitev pozitivnega trenda, ki se kaže v gospodarski rasti, in področja, 
ki so bila v preteklem obdobju javnofinančne krize bistveno prikrajšana, npr. investicije v infrastrukturo, 
zdravje in varnost.  
 
Zastavljena časovnica predvideva, da bodo proračunski porabniki v sodelovanju z ministrstvom za 
finance do 29. julija pripravili predloge finančnih načrtov z obrazložitvami in potrebnimi ukrepi, pri čemer 
bodo morali pri načrtovanju porabe upoštevati obseg v razrezu določenih sredstev. 
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Spremembe programov za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
 
Vlada RS je sprejela spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 
2020, Programa spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 
2013-2020 in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju od 2013 do 
2018. 
 
Vlada Republike Slovenije je 19. maja 2016 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. S term sklepom so sprejeti dodatni začasni 
ukrepi razvojne podpore za problemska območja Pokolpje, Maribor s širšo okolico ter območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje.   
 
Različna problemska območja so namreč imela različne ukrepe in instrumente, v nekaterih primerih 
različen način izvajanja instrumentov. Razpršeno izvajanje želi vlada odpraviti s poenotenjem nekaterih 
ukrepov za vsa problemska območja tako, da se bodo ti tudi izvajali na enoten način, določiti standardni 
nabor instrumentov in regijsko specifične instrumente.  
 
Pokolpje 
Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016 je 
podaljšan do leta 2020. Poleg tega so sprejeti dodatni začasni ukrepi razvojne podpore in obseg 
sredstev po letih za celotno obdobje izvajanja programa in za vse ukrepe. 
Spremembe programa sledijo ciljem, ki so bili postavljeni že ob sprejetju programa v letu 2011.  
Glede na nove vire financiranja (kreditna sredstva, EU sredstva) v novi finančni perspektivi do leta 2020 
je v program dodan nabor novih instrumentov. Tako se bo program do leta 2020 izvajal s temi 
instrumenti: subvencije za spodbujanje investicij; ugodni razvojni krediti; subvencije za zagon podjetij; 
mikrokrediti; promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih 
investitorjev ter izvajanje programa; vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev; ustvarjanje novih 
delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike. 
Finančni okvir programa je sestavljen iz 20,1 milijon evrov iz bilance A in 23,8 iz bilance B ter 0,6 
sredstev EU. Višina integralnih, nepovratnih sredstev ostaja nespremenjena, 20 milijonov evrov. Za  
obdobje 2016-2020 so načrtovana le sredstva, ki so bila planirana, a niso zagotovljena v proračunih 
2011-2015. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s 
povratnimi viri financiranja. 
 
Maribor s širšo okolico 
Razlogi za spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora v obdobju 2013-2018 so 
povezani tudi z zagotavljanjem njegovega nemotenega nadaljevanja izvajanja. Gre za uskladitev 
načrtovanja sredstev za obdobje od leta 2016 do 2018 glede na sprejeti proračun RS za leto 2016 
in 2017 ter glede na realizacijo v minulem obdobju izvajanja programa. Novo programsko obdobje 
2014–2020 je nova priložnost za vključitev evropskih strukturnih skladov. 
Spremembe programa sledijo ciljem, ki so bili postavljeni že ob sprejetju programa v letu 2013 in so 
hkrati posledica omejenih sredstev za izvajanje prvotno načrtovanega programa. Ohranjajo se obstoječi 
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instrumenti in uvajajo novi glede na razpoložljiva sredstva, prioritete vlade ter glede na aktualne potrebe 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo. 
V veljavnem programu spodbujanja konkurenčnosti za obdobje 2013–2018 je znašal skupni finančni 
obseg programa 32.000.000 evrov. V spremenjenem programu spodbujanja konkurenčnosti za obdobje 
2013–2018 se skupni obseg sredstev zvišuje na 40.000.000 evrov, pri čemer se zmanjšuje obseg 
nepovratnih sredstev na znesek 16.810.000 evrov in povečuje obseg povratnih sredstev na znesek 
23.190.000 evrov. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s 
povratnimi viri financiranja. 
 
Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje v obdobju 2013-2018 je podaljšan do leta 2020. V programu so dodatni začasni ukrepi 
razvojne podpore. 
Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-
2020 vključuje naslednje instrumente, ki se sicer izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo: subvencije za spodbujanje investicij, ugodni razvojni krediti za investicije, subvencije 
za zagon podjetij, mikrokrediti, promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter 
izvajanje programa podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT). V veljavnem 
programu spodbujanja konkurenčnosti za obdobje 2013–2018 je znašal skupni finančni obseg programa 
13.374.000 evrov. V podaljšanem programu spodbujanja konkurenčnosti za obdobje 2013–2020 se 
skupni obseg sredstev zvišuje na 29.000.000 evrov pri čemer znaša obseg nepovratnih oblik 
financiranja 10.374.000 evrov, obseg povratnih oblik financiranja pa 18.626.000 evrov. Finančni okvir 
programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja. 
 
Izvedbeni načrt za leti 2016 in 2017 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 
 
Državni zbor je oktobra 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022. Četrti 
odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju določa, da na podlagi 
Nacionalnega programa za mladino vlada sprejme izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim 
proračunom. Peti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju pa določa, da so 
za uresničevanje Nacionalnega programa za mladino odgovorna pristojna ministrstva. 
 
Splošni cilji in usmeritve ReNPM13–22 po področjih se bodo uresničevali s pomočjo t. i. izvedbenih 
načrtov, ki jih bo sprejemala Vlada RS. Cilj se dosega z aktivnostmi/ukrepi znotraj prioritetnih 
podpodročij, katerih učinkovitost in uspešnost se meri s kazalci, oblikovanimi za vsako prioritetno 
podpodročje posebej. 
 
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj 
proračuna 2016 in 2017, v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 ter 
sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava 
predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki 
se financirajo iz norveškega finančnega mehanizma in programa Erasmus+. 
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Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021 
 
Operativni program vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno vodo, območij javnih 
vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, podrobnejšo določitev območij 
poselitve, analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov in območij poselitve z javnim 
vodovodom, stvarno in finančno analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter 
analize stanja zajetij za pitno vodo, stanja lastne oskrbe s pitno vodo, stanja meddržavne izmenjave 
vode, namenjene oskrbi s pitno vodo, učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in 
metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub. 
 
Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov in nosilce za varstvo zajetij za pitno 
vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se 
uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih 
zajetij za pitno vodo, doseganje standardov opremljenosti, povečanje varnosti oskrbe v pitno vodo na 
območjih javnih vodovodov, povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in 
spodbujanje varčne rabe pitne vode. 
 
Stališče do zapisa pravice do pitne vode v ustavo  
 
Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k Predlogu za začetek postopka za 
spremembo Ustave z osnutkom ustavnega zakona (UZ70). Vlada  predloga za spremembo ustave še ni 
prejela v obravnavo, tako da se do predloga za začetek postopka za spremembo ustave še ni 
opredelila.  
 
Glede na dosedanjo razpravo v Državnem svetu pa menijo, da bi sprememba oziroma dopolnitev 
ustave posegla vsaj na področja, urejena z naslednjimi predpisi: 
-  predpisov, ki urejajo vode, ne bi bilo treba spreminjati v delu, ki se nanaša na podelitev vodnih pravic, 
pač pa bi lahko terjala popravke določba o prepovedi rabe vodnih virov, ki služijo oskrbi s pitno vodo, 
»kot tržno blago«; 
-  predpisi, ki urejajo varstvo okolja, z vidika opredelitve nalog in pristojnosti države in lokalnih skupnosti 
oskrbe s pitno, glede opredelitve infrastrukture lokalnega pomena, nadzora nad izvajanjem neprofitnosti 
in javnih služb; 
- predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo z vidika morebitnega prenosa pristojnosti izvajanja 
gospodarske javne službe na državo in glede opredelitve infrastrukture lokalnega pomena. 
 
Kakor je bilo navedeno tudi že v do sedaj izvedeni obravnavi predloga za spremembo Ustave, bi bilo 
treba opredeliti tudi prehodno obdobje glede prenosa v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim 
skupnostim že podeljenih koncesij za izvajanje oskrbe s pitno vodo oziroma prenosa na državo ter kako 
ravnati v primerih obstoječe rabe vode za gospodarske namene iz sistemov za oskrbo s pitno vodo. 
 

*** 
 


