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113. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 7. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 113. redni seji med drugim sprejela Strateški okvir 
prilagajanja podnebnim spremembam, novelo Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne 
uprave RS, sklep o vzdrževanju začasnih nastanitvenih centrov v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na 
Vrhniki, Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 in 
predlog Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 1.1, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s 
Strategijo razvoja lokalne samouprave ter odgovor na poslansko vprašanje zvezi z 
ustanavljanjem pokrajin v Republiki Sloveniji. 
 
Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam 
 
Vlada ob sprejemu strateškega okvira tudi pooblašča Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, da obvesti Evropsko komisijo o celoviti izpolnitvi Akcijskega načrta za izpolnjevanje tematske 
predhodne pogojenosti »Preprečevanje in obvladovanje tveganja« za koriščenje sredstev Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na 5. tematskem cilju 
»Prilagajanje podnebnim spremembam«. 
 
Dolgoročno izvajanje dejavnosti za prilagajanje v vseh sektorjih prinaša prihranke, manjšo škodo ob 
nesrečah, varovanje zdravja in večjo varnost prebivalcev, pa tudi nova delovna mesta, nove poslovne 
priložnosti in večjo varnost naložb ob polnem izkoriščanju nekaterih priložnosti, predvsem v sektorjih 
turizma, kmetijstva in gradbeništva, kar je treba prepoznati in spodbujati. 
 
Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti 
in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe. Za 
spremljanje uspešnosti doseganja cilja je predviden kazalec, ki bo spremljal stopnjo ranljivosti Slovenije, 
spremljanje celovitosti izvajanja usmeritev pa bo potekalo tudi v okviru septembra ustanovljene 
Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam. 
 
Strateški okvir predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja, zato v 
prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. 
Podrobneje so opredeljene posamezne horizontalne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na 
podnebne spremembe in s tem k zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, 
občutljivosti in ranljivosti Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti. Zastavljeni 
so koraki za celovito upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju vseh politik, 
ukrepov in aktivnosti, za krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja, za širše 
sodelovanje in povezovanje ter izmenjavo izkušenj in za dvig izobraženosti, usposobljenosti, 
ozaveščenosti in informiranosti o vplivih podnebnih sprememb in potrebnih ukrepih za prilagajanje. 
Poudarjena je pomembnost ustreznega in pravočasno načrtovanega zagotavljanja financiranja 
dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam doma in v državah v razvoju. 
Posamezne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam po sektorjih, vključno z izvajanjem 
sektorskih dejavnosti na področjih razvoja in prenosa raziskav, sodelovanja in izobraževanja, bo 
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podrobneje opredelil izvedbeni načrt usmeritev srednjeročnih ukrepov za prilagajanje, ki bo pripravljen 
po potrditvi strateškega dokumenta.   

 
Novela Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS 
 
V uredbi so določeni sedeži posameznih finančnih uradov, območja, na katerih opravljajo naloge, 
določena je tudi razmejitev nalog med Generalnim finančnim uradom in posameznimi finančnimi uradi.  
 
Finančno upravo Republike Slovenije, ki je na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, organ v 
sestavi Ministrstva za finance, sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje 
organizacijske enote finančne uprave. Finančna uprava Republike Slovenije (vse njene notranje 
organizacijske enote) je stvarno pristojna za opravljanje nalog, določenih v Zakonu o finančni upravi, na 
območju celotne države. 
 
Zaradi povečanja učinkovitosti pobiranja davkov s predlogom spremembe uredbe drugače določajo 
nekatere naloge, ki jih izvajajo posamezni finančni uradi. 

 
Sklep o vzdrževanju začasnih nastanitvenih centrov v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na Vrhniki v 
pripravljenosti do 30. junija 2017 
 
Vlada je sprejela Spremembo sklepa Vlade RS z dne 28. junija 2016 o vzdrževanju začasnih 
nastanitvenih centrov za migrante v pripravljenosti. S tem sklepom je bila določena podlaga za 
vzdrževanje začasnih nastanitvenih centrov na lokacijah v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na Vrhniki v 
pripravljenosti, in sicer do 31. decembra 2016.  Glede na trenutno stanje migracijskih tokov je vlada 
mnenja, da je smiselno vzdrževanje začasnih nastanitvenih centrov podaljšati še za šest mesecev, in 
sicer do 30. junija 2017.  

 
Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 in predlog 
Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 1.1 
 
Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 je pripravljeno 
na podlagi 5. alineje drugega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na 
področju civilne zaščite, ki določa, da Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče 
(Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje) pripravi poročilo o izdelavi ocen tveganj za 
Evropsko komisijo in po sprejetju na Vladi RS o tem poroča komisiji.  
 
Letošnje aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče so bile usmerjene predvsem v 
dopolnjevanje ocen tveganj za nesreče s podnebnimi vsebinami, s čimer bi na področju ocenjevanja 
tveganj za nesreče dokončno izpolnili v nadaljevanju omenjene predmetne predhodne pogojenosti za 
koriščenje finančnih sredstev EU.  
 
Predmetne predhodne pogojenosti mora Republika Slovenija izpolniti do 31. decembra 2016. 
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Po sprejetju na Vladi RS bo poročilo skupaj z Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1, 
posredovano Ministrstvu za okolje in prostor ter Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki 
bosta gradivo posredovala Evropski komisiji oziroma njenemu direktoratu DG REGIO. 
 
V Republiki Sloveniji je proces ocenjevanja tveganja za nesreče urejen z Uredbo o izvajanju Sklepa o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, ki vsebuje vse pomembne elemente in pristope k 
ocenjevanju tveganja za nesreče. Na tej podlagi je bilo leta 2015 narejenih prvih 12 ocen tveganja za 
posamezne nesreče in prva verzija Državne ocene tveganj za nesreče.  
 
Med merili za izpolnjevanje predhodnih pogojenosti v okviru Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 
2014–2020 je tudi do konca leta 2016 ustrezno pripravljena državna ocena tveganja za nesreče, v 
katero morajo biti vključene tudi posledice podnebnih sprememb, skladno z evropskimi smernicami, ki 
urejajo ocenjevanje tveganja za nesreče, in ob upoštevanju procesov izdelave ocen tveganja za 
nesreče iz mednarodnega standarda ISO 31010. 
 
Upoštevanje bodočih podnebnih sprememb v ocenah, izdelanih leta 2015, zaradi pomanjkanja 
ustreznih podatkov in informacij s področja podnebnih sprememb še ni bilo ustrezno. Zato je bilo letos 
treba dopolniti tako nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče kot tudi državno oceno, kar je bilo 
predvideno tudi z uredbo. Dopolnjene so ocene tveganja za poplave, sušo, velike požare v naravnem 
okolju, posebno nevarne bolezni živali, nevarnosti biološkega, kemičnega in okoljskega ali neznanega 
izvora za zdravje ljudi ter tveganja za žled.  
 
S predlogom Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 1.1, in predlogom Poročila o izdelavi ocen 
tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 se je na korespondenčni seji, ki je trajala 
od 28. oktobra do 4. novembra 2016, seznanila tudi Medresorska delovna skupina za ocene tveganj za 
nesreče. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja lokalne samouprave 
 
Vlada v odgovoru poslancu pojasnjuje, da je temeljni cilj strategije krepitev lokalne samouprave in dvig 
kakovosti življenja na lokalni ravni. V strategiji je poudarjena krepitev vpliva občanov v svojem okolju in 
njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite 
rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritve 
za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje 
med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. Strategija, pri nastajanju katere je 
bila opravljena široka javna razprava, je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na razvoj 
lokalne samouprave v Sloveniji.  
 
Strategija temelji na ustavni zasnovi lokalne samouprave, na ohranitvi obstoječih pristojnosti občin, na 
krepitvi medobčinskega sodelovanja ter na izrecni odpovedi administrativnega združevanja slovenskih 
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občin. Dodatno poudarja krepitev predstavniških organov občin in vztraja pri krepitvi dialoga med 
občinam in državo. Temelji na domačih in tujih analizah in študijah, mednarodnih primerjavah in 
dokumentih ključnih mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OECD), iz katerih izhaja, da je slovenski 
sistem lokalne samouprave skladen z Evropsko listino lokalne samouprave in je v celoti primerljiv z 
razvitimi sistemi lokalne samouprave v številnih drugih državah članicah Sveta Evrope in Evropske 
unije. Strategija izrecno nasprotuje državnim posegom v ozemeljsko strukturo slovenskih občin ter daje 
smernice za premagovanje ovir, ki jih predstavlja majhen obseg izvajanja lokalnih javnih služb, velikost 
in število prebivalcev sta ključna elementa za določanje virov financiranja občin. Strategija opozarja na 
medsebojno povezanost med pristojnostmi in velikostjo občin, med pristojnostmi in viri financiranja, na 
povezovanje nalog na regionalnem nivoju ter na vlogo mestnih občin. Strategija temelji na izhodišču, da 
so organi občine in njihova medsebojna razmerja ustrezno postavljena in da sistem ne potrebuje 
sprememb, možne pa so izboljšave pri delovanju organov z vidika transparentnosti, priprave boljših 
predpisov in sodelovanja prebivalcev ter načina oblikovanja organov ožjih delov občin. Strategija je 
časovno opredeljena, določa splošne in specifične cilje, roke ter nosilce za izvedbo aktivnosti. Splošni 
cilji (strateške usmeritve) in specifični cilji so določeni v Akcijskem načrtu strategije, so časovno 
opredeljeni, določeni so nosilci posamičnih aktivnosti.   
 
Sektorske strategije v skladu z naravo dolgoročnih dokumentov sprejema vlada, državni zbor pa samo 
takrat, ko tako določa zakon. Zakon o lokalni samoupravi tovrstnih zahtev nima, zato je tudi Strategijo 
razvoja lokalne samouprave sprejela Vlada. Zato je strategija v prvi vrsti zavezujoča za vlado in resorna 
ministrstva, koordinacijsko vlogo pa ima Ministrstvo za javno upravo, ki je vodilo celoten proces priprave 
dokumenta. Ne glede na to pa strategija nagovarja tudi občine in njihova združenja, saj so v strategiji 
usmeritve, ki jih le deloma lahko uresniči vlada sama. Tu gre predvsem za tiste vsebine, ki se nanašajo 
na ustavno avtonomijo občin. Zato  so cilji kot so krepitev medobčinskega sodelovanja občin, 
optimizacija stroškov delovanja občin, pa tudi na krepitev sodelovanja prebivalcev pri pripravi občinskih 
predpisov in upravljanju lokalnih javnih zadev vsebine, ki jih lahko izvedejo predvsem občine same. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje zvezi z ustanavljanjem pokrajin v Republiki Sloveniji 
 
Vlada je 29. septembra 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 
leta 2020. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in posledično dvig kakovosti življenja 
na lokalni ravni. V strategiji je poudarjena krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo 
sodelovanje pri sprejemanje odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov 
in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritve za 
nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje 
med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. Vlada se je v strategiji med drugim 
opredelila pa tudi do ustanovitve pokrajin. 
 
S postopnim iskanjem rešitev v okviru funkcionalnih regij s poudarjeno razvojno funkcijo, ki bi utrjevale 
regionalno identiteto, bomo tlakovali pot v ustanovitev pokrajin. Vzpostavitev regionalnih oblasti zahteva 
ustrezno infrastrukturo. Zato je utemeljeno iskanje možnosti, da se pristojnosti občin, ki presegajo 
občinske okvire, organizirajo na regionalni ravni v okviru že obstoječih organizacijskih oblik, in sicer z 
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medobčinskim povezovanjem, še posebej s spodbujanjem na specifičnih področjih, kot so: policentrični 
razvoj, prostorsko načrtovanje, promet, umirjanje čezmejnega vpliva večjih mest sosednjih držav, 
enakopravno čezmejno sodelovanje ter učinkovitost in kakovost upravljanja javnih storitev. Izvajanje teh 
nalog bo treba krepiti s posodobitvijo in poenostavitvijo sedanjih oblik medobčinskega sodelovanja ter 
premislekom v področnih zakonodajah o bolj zavezujočih oblikah sodelovanja. Krepitev sedanjih 
regionalnih struktur in oblikovanje funkcionalnih regij bosta postopoma premostila prepad med občinami 
in državo. Razvojni sveti regij bodo na podlagi sprememb področne zakonodaje postopoma dobivali 
nove pristojnosti (npr. sprejemanje regionalnih prostorskih načrtov, odločanje o delovanju regionalnih 
turističnih destinacij …), pri čemer bo država skupaj z novimi pristojnostmi zagotovila tudi sredstva za 
njihovo izvajanje. 
 
Na regionalni ravni je treba zagotoviti skupno izvajanje razvojnih nalog, kar je temeljna naloga regij. S 
krepitvijo funkcijskih regij bo vlada lažje dosegala zastavljeno razvojno vizijo Slovenije. Strategija 
podpira iskanje možnosti v smeri krepitve uveljavljenih institucij upravljanja na regionalni ravni in 
funkcionalne regionalizacije tako, da se poveže delovanje že obstoječih oblasti z drugimi strukturami na 
geografsko zaokroženem območju. Od uspešnosti funkcionalne regionalizacije bo odvisna tudi rešitev 
dileme, ki se že dve desetletji postavlja na področju lokalne samouprave, in sicer ali ustanoviti pokrajine 
in prek njih izvesti decentralizacijo ali pa spodbujati združevanje občin ter na te večje enote v skladu s 
subsidiarnostjo prenašati predvsem razvojne naloge. 

 
*** 


