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157. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 23. 11. 2017 - Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim sprejela mnenje k zahtevi 
Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona o 
financiranju občin in mnenje o zahtevi Državnega sveta RS , da Državni zbor RS znova odloča o 
zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada RS se je seznanila s parafiranim 
Aneksom št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o poteku sanacije pregrade 
Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnost. Prav 
tako pa Vlada RS nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih cest. 
 
Zahteva Državnega sveta RS o ponovnem odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona 
o financiranju občin 
Državni svet RS (DS RS) je na svoji 33. izredni seji dne 21. novembra 2017 izglasoval zahtevo, da 
Državni zbor RS ponovno odloča o  Zakonu spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin 
(ZFO-1C). DS RS se namreč ne strinja s predlaganim besedilom ZFO-1C, češ da je bil pripravljen brez 
analiz, da se nanaša na fiktivne občine, da niso jasno določene naloge, ki se upoštevajo pri določitvi 
preteklih izdatkov občin ter da povečuje razkorak med glavnim mestom in ostalimi (mestnimi) občinami.  
 
Pojasnilo Vlade RS: 
Navedbe iz obrazložitve DS RS niso utemeljene. Novela ZFO-1C je nastala prav zaradi večletnega 
preverjanja učinkov predpisa, ki je bil sprejet pred desetimi leti. Analize so pokazale, da je treba 
izboljšati sedanji model izračuna povprečnine in pri tem upoštevati podatke o realnih stroških oz. 
podatke o standardiziranih stroških, kjer je to mogoče, glede na vrsto zakonskih nalog občin. Analiza  je 
pokazala na nekatere dodatne odklone, ki jih je treba urediti s spremembo ZFO-1.  
 
Občine več kot 80% stroškov ustvarjajo le znotraj zgolj sedmih od skupno enaindvajsetih programskih 
področij in sicer izobraževanja, delovanja organov občine, prometa, družbenih dejavnosti, socialnega 
varstva, urejanja prostora in komunalnih zadev. Skupina občin, ki tudi značilno odstopa od povprečja, je 
skupina z visokim deležem starejših, kjer izstopajo stroški socialnega varstva in z visokim deležem 
mlajših zaradi stroškov predšolske vzgoje.  
 
Spremembe, ki jih prinaša ZFO-1C, sledijo ugotovitvam omenjenih analiz in bodo prispevale k večji 
odvisnosti višine primerne porabe od demografske strukture posamezne občine (povečevanje števila 
prebivalcev občin in staranje prebivalcev). Sistem razdelitve dohodnine kot primarnega vira za 
financiranje obveznih nalog občin skozi primerno porabo bo tako bolj pravičen in bo bolje kot doslej 
odražal dejanske obveznosti občin.  
 
Novela ZFO-1C  sledi tudi ugotovitvam Računskega sodišča RS iz junija 2017 in Ustavnega sodišča RS 
iz novembra 2016 tako, da v kombinaciji s področnimi zakoni in podzakonskimi predpisi nedvoumno 
določa obvezne naloge občin.  
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Novela ZFO-1C tudi posodablja določbo, ki ureja določitev povprečnine tako, da se pri postopku 
določitve povprečnine upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega 
financiranja. Hkrati bolj pregledno določa vlogo in sodelovanje združenj občin pri postopku sklenitve 
dogovora o višini povprečnine. S spremembo predpisa se odpravlja inflacijo kot korektiv pri izračunu 
primerne porabe občin ter preprečuje dvojno financiranje oziroma vštevanje državnih donacij v pretekle 
izdatke občin. Novela ZFO-1C bo hkrati prispevala k bolj poglobljenemu medobčinskemu sodelovanju 
občin, saj uvaja spodbujevalne ukrepe za vključevanje večjega števila občin z več skupnimi nalogami, ki 
jih sofinancira država.  
 
Predlog Državnemu zboru RS, da znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov 
Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS znova odloča o zakonu o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada pojasnjuje, da določitev višje povprečnine ob 
upoštevanju fiskalnih zavez ni bila mogoča, zato državnemu zboru predlaga, da predlog zakona 
sprejme. 
 
Državni svet RS se ne strinja s predlagano višino povprečnine, saj meni, da ne zagotavlja primernega 
financiranja slovenskih občin oz. financiranja zakonskih nalog ter izvajanja nujnih investicij in ne sledi 
gospodarski rasti.  
 
Pojasnilo Vlade RS: 
Obveznost letne določitve povprečnine je določena s četrtim odstavkom 12. člena zakona o financiranju 
občin, ki določa, da povprečnino določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna. Pri določanju višine povprečnine je treba poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje 
nalog občin upoštevati tudi fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov, kot so 
določeni v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država.  
 
Glede na različna pričakovanja, usmeritve in cilje ekonomske in fiskalne politike vlade in lokalnih 
skupnosti je realno pričakovati, da je dogovor o višini povprečnine težko doseči. Pri vsakokratnem 
določanju višine primernega obsega sredstev za financiranje izvajanja nalog občin iz njihove izvirne 
pristojnosti pa je treba poleg realnih potreb občin upoštevati tudi makroekonomsko, gospodarsko in 
fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih 
odhodkov.  
 
Ključni cilj državnega proračuna kot instrumenta vlade pri izvajanju makroekonomske politike je 
dosegati fiskalno stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj, ki je v interesu države kot celote. 
Temu cilju morajo biti prilagojene tudi ekonomske in fiskalne politike drugih enot sektorja država, torej 
tudi občin. Pri porabi proračunskih sredstev, namenjenih financiranju nalog občin iz njihove izvirne 
pristojnosti, morajo tudi občine slediti proračunskemu načelu učinkovitosti in gospodarnosti, ki od njih 
zahteva uporabo sredstev za dosego maksimalnih učinkov oz. doseganje danega učinka z minimalnim 
obsegom sredstev. 
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Vlada meni, da je s predlagano višino povprečnine v letnem zakonu poseg v finančno avtonomijo občin 
še sorazmeren med prihodki občin ter stroški izvrševanja nalog iz njihove izvirne pristojnosti. 
Povprečnina za leto 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečala s 533,50 evra na 551 evrov, 
povprečnina za leto 2019 pa je določena v višini 558 evrov. Poudarjajo, da je bil cilj pogajanj z združenji 
občin zbližati stališča vlade in občin glede določitve višine povprečnine, da pa določitev višje 
povprečnine ob upoštevanju fiskalnih zavez ni bila mogoča.  
 
Parafiran Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  
Vlada se je seznanila s parafiranim Aneksom št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in za podpis 
tega aneksa pooblastila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in ministrico za finance mag. 
Matejo Vraničar Erman. 
 
Skladno s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 
sta se vladna in sindikalna stran dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne 
razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih 
mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih 
oseb. Avgusta letos (29.8.2017) so bili v Uradnem listu RS objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in 
uredbi, s katerimi so bili na navedenih delovnih mestih odpravljene anomalije pri vrednotenju delovnih 
mest in nazivov.  
 
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) ni želel podpisati Aneksa h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del in Aneksa št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ker so 
menili, da ponudba vlade glede odprave anomalij dejansko ne odpravlja anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest gasilcev. S ciljem razrešitve problematike so bili s predstavniki SPGS izvedeni številni 
sestanki, kjer je prišlo do ugotovitve, da bi bilo za ustrezno rešitev v Kolektivni pogodbi za dejavnost 
poklicnega gasilstva potrebno predhodno spremeniti Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS), in sicer 
tako, da se orientacijsko delovno mesto VODJA GASILSKE IZMENE I uvrsti v 33. plačni razred 
(povišanje za 1 plačni razred).  
 
Predlog Aneksa št. 11 h KPJS je bil na seji pogajalske komisije 20. 11. 2017 predstavljen sindikalnima 
pogajalskima skupinama. Vladna in sindikalna stran sta se z vsebino predloga Aneksa št. 11 h KPJS v 
celoti strinjali, zato je bil omenjeni predlog aneksa še istega dne parafiran s strani vodij sindikalnih 
pogajalskih skupin in namestnice vodje vladne pogajalske skupine. Po sprejetju odločitve sindikatov 
javnega sektorja glede morebitnega podpisa parafiranega Aneksa št. 11 h KPJS bodo organizirane tudi 
vse nadaljnje aktivnosti za uveljavitev aneksa, s čimer bo omogočeno nadaljevanje pogajanj o odpravi 
anomalij glede delovnih mest gasilcev v Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni 
del.  
 
Informacija o poteku sanacije pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega razvoda 
Vogršček na lokalne skupnost 
Vlada se je seznanila z Informacijo o poteku sanacije pregrade Vogršček in o možnosti prenosa 
namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti. 
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Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je v 84,5% namenjen 
namakanju kmetijskih zemljišč ter 15,5% namenjen potrebam zadrževanja visokovodnega vala. 
 
V letu 2007 je pri na pregradi zadrževalnika Vogršček opažena mokra cona, v letu 2008 so bila 
izvedena interventna dela. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja projektno dokumentacijo za celovito 
sanacijo pregrade Vogršček. V letu 2017 bo predvidoma končana recenzija projekta, v letu 2018 pa 
sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca gradbenih del, konec leta pa izvedba 
gradbenih del. 
 
Namakalni razvod Vogršček je sestavljen iz 16 namakalnih polj, gradil se je med letoma 1992 in 1997. 
Namakalni razvod je tehnološko zastarel, dotrajan in amortiziran, zato je potreben tehnološke 
posodobitve. Zakon o kmetijskih zemljiščih omogoča, da lahko lokalne skupnosti ob izkazanem interesu 
prevzamejo lastninsko pravico, upravljanje in vzdrževanje namakalnega sistema. Na podlagi 
izkazanega interesa lokalnih skupnosti bo podpisano pismo o nameri prevzema državnega 
namakalnega sistema s strani lokalnih skupnosti, ki bo vključevalo tudi zavezo po tehnološki posodobitvi 
oziroma novogradnji namakalnega razvoda Vogršček. 
 
Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest  
Vlada nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki ga je Državnemu zboru RS 
predložil Državni svet (DS) RS. Vlada bo svoje stališče posredovala državnemu zboru. 
 
Vlada predlogu nasprotuje, ker meni, da je v pretežnem delu neskladen z Ustavo RS. Sicer se strinja, 
da je neurejeno zemljiškoknjižno stanje zemljišč, na katerih so zgrajene javne ceste, pereča 
problematika in da jo je treba rešiti, na kar vlada in pristojna ministrstva že dolgo opozarjajo. Iz tega 
vidika je razumljiva pobuda DS, vendar vlada omenjenega predloga ne more podpreti zaradi 
ustavnopravnih razlogov. 
 
Mnenje vlade je, da je treba za obravnavano področje nujno upoštevati ustavnosodno prakso. 
Poenostavljanje postopkov oziroma pogojev za urejanje lastninske pravice države oziroma občin v 
nasprotju z jasnimi stališči Ustavnega sodišča (US) RS ne prispeva k ureditvi tega stanja. Enake rešitve, 
kot jih predlaga DS, je že imel Zakon o javnih cestah, US pa je določbo, ki je omogočala poenostavljeno 
vknjižbo, razveljavilo zaradi neskladnosti z ustavo. To problematiko je torej treba urediti le tako, kot je že 
večkrat odločilo US, in sicer s sklenitvijo pogodbe ali v postopku razlastitve, pri čemer ima lastnik 
zemljišča pravico do odškodnine v skladu z  zakonom. 
 
Vlada meni, da predlagani zakon za urejanje problematike ni potreben, saj so ukrepi in postopki za 
urejanje stvarnopravnih razmerij javnih cest že ustrezno urejeno v veljavni zakonodaji. 
 
 

* * * 


