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162. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 4. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini 
Ljubljana in sprejela Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016. 
 
Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini 
Ljubljana  
Državni zbor Republike Slovenije je oktobra 2017 sprejel Zakon o spremembah 
Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B), ki med drugim spreminja 
način izračunavanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (MOL) za 
posamezno proračunsko leto. Kot določa ZGMRS-B, Vlada RS v 30 dneh po začetku 
veljavnosti zakona sprejme uredbo, s katero določi metodologijo za izračun deleža 
dohodnine, ki pripada MOL. Novela ZGMRS-B je začela veljati 11. 11. 2017.   
 
Po novem MOL pripada od 0,60 do 0,80% dohodnine, konkretni znesek pa se 
izračunava vsako leto.  
 
Z dnem začetka veljavnosti ZGMRS–B je prenehala veljati dosedanja Uredba o 
metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in 
programov glavnega mesta in dohodnino, ne glede na to pa se uporablja do začetka 
veljavnosti predpisa iz spremenjenega 6.a člena zakona. Na tej podlagi je pripravljen 
predlog nove Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MO 
Ljubljana. 
 
Predlog Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL, določa 
metodologijo za izračun povprečnih vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih 
stroškov MOL, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MOL in tekočih 
prihodkov mestnih občin za namen določitve deleža dohodnine, ki za posamezno 
proračunsko leto pripada MOL po 6.a členu ZGMRS-B.  
 
V primerjavi z dosedanjo Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi 
stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino prinaša novi 
predlog Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL, 
spremenjen naslov uredbe ter nekatere nomotehnične in vsebinske spremembe 
oziroma dopolnitve.  
 
V novi uredbi je v primerjavi z Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med 
ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino 
zajem podatkov usklajen s spremenjenim 6.a členom zakona, saj ta določa, da se po 
novem izračun deleža dohodnine, ki pripada MO Ljubljana, izračunava vsako leto, in 
ne več vsaka štiri leta.  
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Delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana, se izračunava na podlagi podatkov za 
pretekla štiri leta, vendar je z novo uredbo iz metodologije izračuna deleža 
dohodnine, ki pripada MOL, črtana inflacija. T. i. indeksacija je bila v zadnjih letih 
postopno odpravljena v vseh predpisih v zvezi z odhodki blagajn javnega 
financiranja.  
 
Nova uredba še določa, da se za število prebivalcev, ki se ugotavlja za leto pred 
letom, ko se izračuna nova vrednost (t – 2), štejejo prebivalci na dan 1. januarja 
tistega leta, ko je znan uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije.  
 
Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016 
Poročilo o državnih pomočeh je analitični pregled državnih pomoči izplačanih v 
Sloveniji v zadnjih treh letih (2014, 2015, 2016), temelji pa na podatkih dajalcev 
pomoči (ministrstva, skladi, agencije, občine). 
 
V letu 2016 je bilo v Sloveniji izplačanih 351,29 milijona evrov državnih pomoči, kar je 
za 196,88 milijona evrov ali 36 % manj, kot v letih 2014 in 2015, ko so državne 
pomoči znašale po 548 milijona evrov. Državne pomoči so v letu 2016 predstavljale 
0,88 % BDP (v letu 2014 1,47 %, v letu 2015 1,42 %), kar je enaka raven (izraženo v 
deležu v BDP) kot leta 2008.  
 
V letu 2016 se je zmanjšal obseg pomoči v vseh skupinah pomoči (tj. horizontalne 
pomoči, pomoči za posebne sektorje in pomoči za kmetijstvo). Razlogi za znižanje so 
deloma vsebinske narave (nihanje obsega pomoči za prestrukturiranje podjetij v 
težavah, počasnejše koriščenje EU sredstev iz obdobja 2014 – 2020), v precejšnji 
meri pa so posledica metodoloških sprememb v zajemanju in poročanju podatkov o 
državni pomoči (pomoči za kmetijstvo).  
 
Tudi v letu 2016 je bilo največ državnih pomoči izplačanih za varstvo okolja in 
varčevanje z energijo (153,11 milijona evrov ali 44 % vseh pomoči v letu 2016), 
druge po obsegu pa so bile pomoči za zaposlovanje (89,90 milijona evrov ali 26 %). 
Pomoči za posebne sektorje so predstavljale 16 % vseh pomoči v 2016 ali 56,88 
milijona evrov, glavnino od tega (12 %) pomoči za transport (nadomestilo za prevoz 
potnikov v železniškem prometu). Pomoči za kmetijstvo in ribištvo so predstavljale 
slaba 2 % vseh pomoči ali 5,99 milijona evrov.  
 
Večina pomoči v Sloveniji se dodeli v obliki subvencij, vendar se njihov delež 
zmanjšuje. V letu 2016 so predstavljale 70 % vseh pomoči ali 245,46 milijonov evrov. 
Povečuje se obseg pomoči, ki pomenijo zmanjšanje javnofinančnih prihodkov 
(davčne olajšave in izjeme, oprostitve plačil prispevkov za socialno varnost). Te 
pomoči so v letu 2016 predstavljale 99,53 milijonov evrov ali 28 % vseh pomoči. V 
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letu 2016 se je nekoliko povečala uporaba povratnih oblik pomoči (ugodna posojila, 
garancije), in sicer so ugodna posojila in garancije predstavljale 1,3 % vseh pomoči 
oziroma 4,79 milijonov evrov.  
 
Primerjava z državami EU kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo 
državnih pomoči. 
 
Sestavni del poročila je ocena uspešnosti dodeljenih državnih pomoči. V poročilu so 
predstavljene posamezne sheme, s predvidenimi cilji in doseženimi rezultati, ki so jih 
posredovali resorni organi ter nekateri dajalci pomoči (EKO sklad, SID banka, 
Slovenski podjetniški sklad, idr). Skupni učinek dodeljenih državnih pomoči, kjer je 
poročan, je v povprečju ocenjen kot pozitiven. 
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