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107. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 27. 10. 2016 - Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim sprejela predlog novele  
Zakona o nadzoru državne meje, Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave 
in Jadranskega morja in Program ukrepov upravljanja voda, stališče do Mnenja Državnega sveta 
k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter se 
seznanila z zahtevo za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic. 
 
Predlog novele Zakona o nadzoru državne meje 
 
Predlog sprememb Zakona o nadzoru državne meje odpravlja predvsem podnormiranost veljavnega 
zakona glede postavitve začasnih tehničnih ovir, saj se s tem posega v ustavno pravico lastnine, ni pa 
predvideno, da se subjektom zagotovi ustrezna odškodnina, zato predlog določa upravičenost do 
odškodnine zaradi uporabe zemljišč.  
 
Predlog zakona tako med drugim določa:  

 upravičenost do nadomestila lastniku oziroma posestniku zemljišča in postopek uveljavljanja 
nadomestila, 

 omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za opravljanje nalog 
nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno 
rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev, 

 celovito in jasnejšo ureditev tehničnih sredstev za nadzor državne meje – določen je nabor 
tehničnih sredstev za fotografiranje, video in avdio snemanje ter sredstev za identifikacijo oseb, 
vozil in predmetov. 

 
Upravičenec bo vložil zahtevek za nadomestilo na pristojni upravni enoti, kjer leži zemljišče. Višina 
nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo v uredbi določi Vlada Republike Slovenije glede na 
obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, 
in vrsto dejanske rabe zemljišč. Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto za obdobje, ko je 
bila onemogočena redna raba zemljišča. Ministrstvo za notranje zadeve bo odškodnino izplačalo na 
račun upravičenca. 
 
Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in Program 
ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 – 2021 
 
Poglavitni namen načrtov upravljanja voda (NUV) je opredelitev ciljev doseganja dobrega stanja 
površinskih in podzemnih voda, preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja vodnih ekosistemov, 
spodbujanje trajnostne rabe vode ter zagotavljanje večjega varstva in izboljševanje vodnega okolja. V 
okviru NUV je tako izdelan pregled stanja vodnega okolja, pregled in analiza obremenitev in vplivov na 
vodno okolje (raba, onesnaževanje) ter določen stroškovno učinkovit program ukrepov za doseganje 
ciljev na področju voda. NUV vsebuje opis vodnih območij in vodnih teles površinskih in podzemnih 
voda, prikazan je vpliv človekovega delovanja (obremenitev) na stanje površinskih in podzemnih voda 
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(raba, onesnaževanje), prikazana so območja s posebnimi zahtevami (vodovarstvena območja, kopalne 
vode, ogrožena, občutljiva in ranljiva območja, itd.), opisan je monitoring ter stanje vodnih teles 
površinskih in podzemnih voda. NUV vsebuje tudi določitev ciljev na področju varstva, urejanja in rabe 
voda, ciljev na področju upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države in obravnava izjeme pri 
doseganju okoljskih ciljev. V okviru ekonomske analize so ocenjeni stroški obstoječih in predvidenih 
ukrepov na področju upravljanja z vodami, obravnavana so finančna sredstva in finančne posledice 
izvajanja Programa ukrepov upravljanja voda, ki se sprejema hkrati z NUV.  
 
Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 - 2021, ki temelji na analizah iz obeh načrtov 
upravljanja voda in vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi 
podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda (t.i. temeljni ukrepi »a«), ter 
program dopolnilnih in dodatnih ukrepov. Program tako vključuje ukrepe, namenjene izboljšanju 
izvajanja temeljnih ukrepov (t.i. temeljni ukrepi »b«), ter dodatne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih 
teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov 
upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja.  
 
Gre za enega od ključnih dokumentov na področju upravljanja z vodami, ki se je pripravljal dalj časa ob 
pomoči številnih strokovnjakov iz Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, Agencije RS za 
okolje, Inštituta za vode Republike Slovenije in Geološkega Zavoda Slovenije. Prav tako so bili v okviru 
številnih javnih posvetov, javnih obravnav in v okviru izvedene celovite presoje vplivov na okolje za 
predmetni načrt upravljanja voda, upoštevani številni predlogi in komentarji tako strokovne kot splošne 
javnosti. 
 
S sprejemom predmetnih načrtov upravljanja voda se tako izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na 
izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem vodne direktive (Direktiva 
2000/60/ES). S sprejemom pa se izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi  izpolnjevanjem predhodne 
pogojenosti za črpanje sredstev kohezijske politike EU iz programskega obdobja 2014 - 2020.  
 
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o vodah, ki določa, da vlada sprejme načrta upravljanja z 
vodami na vodnem območju Donave in Jadranskega morja ter da lahko vlada za posamezno vodno telo 
določi, da se pri izpolnjevanju ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega 
ekološkega potenciala vodnih teles, podaljšajo roki za doseganje ciljev. Doseganje ciljev v določenem 
času ni mogoče zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali nesorazmerno visokimi stroški 
ali naravnimi pogoji. V uredbi so določeni tudi nekateri pogoji in omejitve posegov zaradi doseganja 
ciljev obeh načrtov upravljanja voda, referenčni odseki in varstvo referenčnih odsekov. Za izvedbo ciljev 
obeh načrtov upravljanja voda je vlada sprejela Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 - 
2021, ki temelji na analizah iz obeh načrtov upravljanja voda.  
 
Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 – 2021 vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že 
izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na 
upravljanje voda (t.i. temeljni ukrepi »a«), ter program dopolnilnih in dodatnih ukrepov. Program 
vključuje ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov (t.i. temeljni ukrepi »b«), ter 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

dodatne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne 
bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in 
Jadranskega morja.  
 
Zahteve za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic 
 
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je seznanila vlado z zahtevo SVIZ za začetek ločenih pogajanj za 
sklenitev dogovora o dvigu plač zaposlenim na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja, kot tudi s 
predlogom SVIZ o spremembi in dopolnitvi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Slovenije in s predlogom za sklenitev Dogovora o ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju 
dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev. 
 
MIZŠ ocenjuje, da je delovno mesto pomočnice vzgojiteljice prenizko vrednoteno, kar se je izkazalo že 
ob uvajanju plačnega sistema leta 2009. Ministrstvo je zato že septembra pripravilo predlog za 
spremembo vrednotenja tega delovnega mesta in ga poslalo v obravnavo medresorski delovni skupini 
za odpravo anomalij. MIZŠ podpira zahtevo SVIZ za ustreznejše vrednotenje dela pomočnic vzgojiteljic 
in se strinja s strokovno razpravo o oblikovanju vsebinsko novega delovnega mesta. 
 
Poleg omenjenega predloga za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnika vzgojitelja je 
ministrstvo predlagalo tudi odpravo anomalij za nekatera druga delovna mesta v plačnih skupinah B, D 
in J. Na sestankih medresorske delovne skupine je bilo doseženo soglasje, da se delovno mesto 
pomočnika vzgojitelja uvrsti višje, prav tako pa tudi nekatera druga delovna mesta, za katera je bilo že 
leta 2009 ugotovljeno neustrezno vrednotenje. 
 
Stališče do mnenja Državnega sveta k zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 
 
Iz Mnenja, ki ga je Državni svet RS sprejel 12.10.2016 izhaja, da Državni svet predloga Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ne podpira, in sicer predvsem iz 
razlogov, ki se nanaša na ureditev financiranja občin. Državni svet opozarja tudi na visoka dobroimetja 
javnih zavodov pri bankah in drugih finančnih ustanovah, saj ugotavlja, da njihove bilance stanja na dan 
31.12.2015 izkazujejo dobroimetje v višini 366 mio eurov. Državni svet meni, da bi moral zakon bolj 
regulirano opredeliti uporabo presežnih sredstev ter taki instituciji znižati priliv javnih sredstev, s tem pa 
bi več sredstev ostalo za tiste proračunske uporabnike, ki presežkov ne morejo ustvariti na trgu. V 
povezavi z rešitvijo v zakonu, ki omogoča zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih 
uporabnikov proračuna, pa Državni svet opozarja, da marsikateri javni zavod varčuje sredstva za 
določeno investicijo, predlagana ureditev pa pomeni destimulacijo in neustrezno rešitev. Državni svet od 
vlade zahteva tudi odgovor, ali glede na to, da je Slovenija v obdobju relativno stabilne gospodarske 
rasti in da je izšla iz postopka presežnega primanjkljaja, to pomeni tudi kakršnokoli spremembo v 
dinamiki odplačevanja obveznosti do tujine.    
 
Vlada pojasnjuje, da je pri pripravi proračunov treba 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 
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določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez 
zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke, in da se od tega načela lahko začasno odstopi 
samo v izjemnih okoliščinah za državo. V Ustavi je določeno tudi, da se z zakonom, ki ga sprejme 
Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, določijo način in časovni okvir izvajanja tega 
načela, merila za določitev izjemnih okoliščin in način ravnanja ob njihovem nastopu. Na tej podlagi je 
Državni zbor sprejel zakon o fiskalnem pravilu, ki določa, da Državni zbor na predlog vlade vsako leto 
za najmanj tri prihodnja leta sprejme okvir za pripravo proračunov sektorja država, ki je akt, v katerem 
se za posamezna leta določi 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 eurov, za leto 2018 pa 18 milijard 537 milijonov. Slovenija je od leta 
2016 dalje v tako imenovani preventivni roki pakta za stabilnost in rast, kar drugače povedano 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.  
 
Pri zasledovanju postopnega zniževanja deficita sektorja država je bilo treba pri pripravi proračuna 
države izhajali iz predpostavke, da se je primanjkljaj sektorja država, ki se meri po metodologiji ESA, s 5 
% v letu 2014 znižal na 2,9 % BDP v letu 2015 in da bo letos dosežen deficit v višini 2,2 % BDP-ja. Tem 
predpostavkam sledi tudi obseg izdatkov, določen v okviru za pripravo proračunov sektorja država za 
obdobje 2017 do 2019, ki določa ciljne salde sektorja država za leto 2017 v višini 1,6 % BDP-ja in za 
leto 2018 v višini 1 % BDP-ja. Pomembno je tudi to, da je po zadnjih podatkih primanjkljaj sektorja 
država v letu 2015 nižji od načrtovanega, saj znaša 2,7 % BDP. Nižji primanjkljaj ne pomeni možnosti 
določitve večjih izdatkov, pač pa zahteva dodaten napor, ki ga je treba vložiti za javnofinančno 
konsolidacijo.  
  
Drugo merilo je povezano z dolgom sektorja država in zahteva, da se dolg sektorja država znižuje za 
eno dvajsetino vsako leto glede na presežni dolg in ob upoštevanju 60 % praga. Glede na to, da je dolg 
sektorja država v letu 2015 dosegel 83,2 % BDP-ja, ga moramo v letošnjem letu že začeti zmanjševati 
po najmanj 1,16 % BDP. Prav tako je treba skladno s sprejetimi pravili in zavezami zniževati 
posamezne vrste izdatkov, kar pa ob predvideni rasti prihodkov pomeni večji razkorak med prihodki in 
izdatki. 
 
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 državnega proračuna in tudi 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. S predlaganimi omejitvami, ki so določene za leti 2017 in 2018, se je 
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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 evrov na prebivalca, v letu 2018 536 evrov, hkrati pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim 
občinam v letu 2018 vrača tudi 50 % tako imenovane solidarnostne izravnave v višini 9 milijonov evrov. 
Temu je treba dodati tudi investicijske transfere po 21. členu Zakona o financiranju občin, ki se tudi 
postopno povečujejo. Pri tem ne gre pozabiti tudi dejstva, da po osmih mesecih izvrševanja občinskih 
proračunov letošnjega leta, občine beležijo 93 milijonov presežka. Ni dvoma, da se bo ta presežek do 
konca leta zmanjšal, saj v jesenskem času nastopijo dodatne obveznosti poplačil na področju investicij, 
kljub temu pa slika, kot izhaja iz podatkov, ki nam jih pošiljajo občine, ni kritična. 
 
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 kar 90 % 
proračuna države, izdatkov pa zaradi sprejetih fiskalnih pravil ni mogoče povečevati na račun 
dodatnega zadolževanja. 
  
V povezavi z opozorilom Državnega sveta, da imajo javni zavodi visoka dobroimetja pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah in da bi bilo treba znižati priliv javnih sredstev na način, da bi več sredstev 
ostalo za tiste proračunske uporabnike, ki presežkov ne morejo ustvariti na trgu, pa je nerazumljivo 
drugo opozorilo iz istega odstavka glede določbe 38. člena ZIPRS1718, po kateri bi se lahko transferi 
posrednim uporabnikom znižali. Pri določitvi vsebine 38. člena ZIPRS1718 je bilo upoštevano stanje, 
kot izhaja iz prvega opozorila.   
 
V povezavi z vprašanjem, ali iz razloga, ker se je Slovenija uvrstila med države s primanjkljajem sektorja 
država, nižjim od 3 % BDP, to pomeni kakšno spremembo v dinamiki odplačevanja obveznosti do tujine, 
je treba pojasniti, da se bo dolg sektorja država v naslednjih letih postopno zniževal. Slednje načrtuje 
Republika Slovenija doseči tako z vidika števca kot imenovalca relativnega kazalca o zadolženosti 
sektorja države, in sicer: 
• s postopnim zmanjševanjem denarnih rezerv državnega proračuna;  
• z nadaljnjim izboljševanjem pogojev za krepitev gospodarske rasti.  
 
Za leto 2016 je bila napovedana gospodarska rast v višini 1,7% BDP. Na podlagi medletnih podatkov 
SURS je dosežena gospodarska rast višja od napovedi, in sicer je ta v prvem kvartalu (Q1/Q-4) znašala 
2,3 %, v drugem kvartalu (Q2/Q-4) 2,7 % BDP. V prvi polovici leta 2016 se je BDP glede na isto obdobje 
prejšnjega leta skupaj povečal za 2,5 %. Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki jo pripravi UMAR, 
napoveduje višjo gospodarsko rast za vsa tri leta, in sicer v letu 2016 v višini 2,3 % BDP, za leto 2017 
(2,9 % BDP) in leto 2018 (2,6% BDP). 
 
Ministrstvo za finance načrtuje, da se bo dolg sektorja država konec leta 2016 zmanjšal na 80,2 % BDP. 
S tem bo Republika Slovenija spoštovala tudi pravilo o dolgu iz Pakta za stabilnost in rast, ki določa, da 
mora Republika Slovenija presežni dolg (tj. dolg sektorja država nad 60 % BDP) pričeti zmanjševati z 
ustreznim tempom. Hkrati se bo delež dolga ob zadostni nominalni rasti BDP zmanjševal tudi zaradi 
nadaljnje javnofinančne konsolidacije. Pri tem pa je treba pojasniti, da nižji primanjkljaj ne vpliva 
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neposredno na dinamiko odplačil že prevzetih obveznosti države iz naslova servisiranja dolga (glavnice 
in obresti). Gre za obveznosti iz naslova zadolževanja za deficite in refinanciranje odplačil glavnic 
preteklih let in jih je mogoče znižati le v okviru upravljanja z dolgom (predčasnim odkupom obstoječih 
obveznic glede na  tržne razmere). 

 
*** 


