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1  UVOD
Za nami so predčasne državnozborske volitve, pred izvoljenimi pa sestava nove vlade. Ker stranke, ki so 
kandidirale na julijskih volitvah, v svojih programih niso namenile pozornosti področju lokalne samouprave, 
črpanju evropskih sredstev in drugih za občine pomembnih tem, smo jih o tem povprašali v Združenju 
občin Slovenije. Kaj si lahko obetajo občine na tem področju, si lahko preberete v nadaljevanju oziroma na 
spletni strani združenje. Potencialnim koalicijskim strankam smo tudi že naslovili dopis, v katerem smo se 
priporočili za sodelovanje in vzpostavitev medsebojnega partnerstva ter izpostavili ključna pričakovanja 
občin.

Hitro se približujejo tudi šeste lokalne volitve v samostojni Sloveniji - 21. julija so že začeli teči roki za volilna 
opravila.

Po vztrajnem opozarjanju Združenja občin Slovenije na obveznost države, da občinam zagotovi sredstva 
za sofinanciranje investicij, je gospodarski minister povabil na razgovore predsednike vseh treh združenj 
občin. Po dveh sestankih še ni bilo znano, kdaj, če sploh, lahko občine pričakujejo sredstva iz 21. člena ZFO-1. 
MGRT pa si prizadeva, da se bodo izvedli vsi projekti, ki so prispeli na 8. javni poziv.

ZOS ne pristaja na zahteve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da morajo osnovne šole oziroma 
občine zagotoviti sredstva za poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Pričakujemo, da bo MIZŠ postopal 
v skladu z veljavno zakonodajo in zagotovil potrebna sredstva. V skladu s tem ZOS tudi vodi aktivnosti.

Je pa ZOS prepričal kmetijsko ministrstvo, da je potrebno spremeniti intervencijski zakon o odpravi posledic 
žleda na način, da bodo sredstva iz koncesijske dajatve poleg vzdrževanja gozdnih cest namenjena tudi 
vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti, ter da se občinam v čim krajšem času dodelijo sredstva po delnem  
programu odprave posledic po februarski ujmi za vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in 
lokalnih cestah. 

ZOS tudi že aktivno pristopa k organizaciji seminarjev. Za dva od njih sta že znana termina, in sicer se v 
septembru lahko udeležite naslednjih izobraževanj:

11. septembra bo v dvorani Horus v Austria Trend Hotelu v Ljubljani seminar z naslovom • Nova 
pravila na področju državnih pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju,
18. septembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom • Obvezno prejemanje in izda-
janje e-računov.

Vabimo vas, da aktivnosti Združenja občin Slovenije in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate 
na prenovljeni spletni strani Združenja občin Slovenije. Novice združenja lahko spremljate tudi prek RSS sistema 
oziroma se naročite na e-novice. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 63 30 ali nam 
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

Želimo vam prijetno branje.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O FINANČNIH 
ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM 
NAROČANJU
Uredba je začela veljati 12. julija, z njo pa se določajo 
vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko 
zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, prim-
erna višina zavarovanj in trajanje ter druge zahteve 
glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih 
mora upoštevati naročnik.

PRAVILNIK O STROKOVNEM 
USPOSABLJANJU, OBDOBNEM 
IZPOPOLNJEVANJU TER PREIZKUSU 
ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV
Nov pravilnik je začel veljati 12. julija, določa pa 
program in čas strokovnega usposabljanja ter način 
opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog 
občinskega redarstva, program in način obdobnega 
izpopolnjevanja ter vsebino in način vodenja evi-
dence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih 
preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, im-
enovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja in 
plačilo stroškov strokovnega usposabljanja, preizkusa 
znanja ter obdobnega izpopolnjevanja.

NOVELA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-S)
Novela zakona je začela veljati 5. julija. 
Novela zakona se nanaša na vračanja preveč 
izplačanih plač javnih uslužbencev, in sicer 
je omogočila poravnavo med delodajalcem 
in delojemalcem. Novela predvideva tudi 
možnost odpusta dolga v primeru socialne 
ogroženosti delojemalca oz. če je njegova 
osnovna plača v mesecu, v katerem se podaja 
predlog za odpust dolga, enaka ali nižja 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE UREDBE O EMISIJI 
SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO 
KANALIZACIJO
Predlog uredbe je bil v javni obravnavi do 18. julija. 
S predlogom se med drugim  jasneje opredeljujejo 
določeni izrazi (komunalna odpadna voda, odstranje-
vanje, predelava, skladiščenje odpadkov itd.), določajo 
se novi pogoji za odvajanje industrijske odpadne vode 
(ne)posredno v vode, pri izdaji okoljevarstvenega 
dovoljenja se spreminja pogoj, da mora naprava pri 
odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča 
čezmerne obremenitve okolja. Dodaja se izjema za 
obratovanje naprav brez okoljevarstvenega dovoljenja, 
prav tako se dopolnjuje in spreminja člen, ki določa 
spremembo predpisanega programa obratovalnega 
monitoringa za posamezno napravo v okoljevarstve-
nem dovoljenju, določa pa se tudi možnost sprememb 
programa obratovalnega monitoringa stanja voda 
na podlagi vloge upravljavca naprave za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja oziroma poročila o 
obratovalnem monitoringu stanja voda. Spremembe 
in dopolnitve se nanašajo tudi na izjeme pri določanju 
mejnih vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave 
ter izjeme pri odvajanju odpadne vode iz obstoječe 
naprave.

PREDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENI 
IZKAZNICI OBČINSKEGA INŠPEKTORJA
Predlog pravilnika je bil do 1. avgusta v fazi medresor-
skega usklajevanja. Pravilnik ureja obliko službene 
izkaznice občinskega inšpektorja in postopek za njeno 
izdajo, smiselno pa se uporablja tudi za medobčinske 
inšpektorje.
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od zneska minimalne plače. Ob tem pa se 
ureja tudi pravna sredstva zoper ugotovitve 
inšpekcije za javni sektor.

NOVELA ZAKONA O STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-B)
Novela zakona je začela veljati 19. julija. Z novelo 
se omogoča brezplačen dostop do nepremičnega 
premoženja države ali občin vsem subjektom s sta-
tusom socialnega podjetja za obdobje, ki ni daljše od 
treh let. Po izteku tega obdobja pa naj bi socialna pod-
jetja dobila možnost, da isto nepremično premoženje 
vzame v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

NOVELA UREDBE O POSREDOVANJU 
PODATKOV IN POROČANJU O 
DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH IN 
POMOČEH PO PRAVILU DE MINIMIS
Sprememba uredbe je začela veljati 5. julija. Z novelo se 
spreminja obveznost poročanja o dodeljenih državnih 
pomočeh, in sicer tako, da se poroča Ministrstvu za 
finance v 30 dneh po izplačilu državne pomoči.

NOVELA ZAKONA O VARSTVU 
DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA 
GRADIVA TER ARHIVIH (ZVDAGA-A)
Novela zakona je začela veljati 22. julija. Novela ureja 
varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
fizični in elektronski obliki. Prav tako ureja pogoje 
dostopnosti do arhivskega gradiva, rokov nedostopno-
sti, izjemnega dostopa in izjemnega podaljšanja rokov 
nedostopnosti arhivskega gradiva. Novela arhivsko 
zakonodajo usklajuje z zakonodajo, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

UREDBA O POSEGIH V OKOLJE, ZA 
KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO 
VPLIVOV NA OKOLJE
Uredba je začela veljati 22. julija, določa pa vrste pose-
gov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje 
obvezna; vrste posegov v okolje, za katere je presoja 
vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem 
postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive 
na okolje; podrobnejša merila, na podlagi katerih se 
v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za namera-
vani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na 
okolje. Uredba določa tudi vrsto in obseg podatkov, 
ki jih mora vsebovati zahteva za začetek predhodnega 
postopka.

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU 
Novela uredbe je začela veljati 12. julija. Pri spremembi 
uredbe gre za nove opredelitve podatkov, ki so potreb-
ni pri obračunu plač in za katere obstajajo ustrezne 
pravne podlage. Predvsem se spreminja metodologija 
in dopolnjujejo šifre posameznih vrst izplačil, ki so že 
uveljavljena v zakonodaji in kolektivnih pogodbah. 
Spreminja se tudi plačilna lista.  

NOVELA UREDBE O NAČINU PRIPRAVE 
KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNA IN 
METODOLOGIJI SPREMLJANJA 
NJIHOVEGA IZVAJANJA ZA LETI 2014 
IN 2015
Novela uredbe je začela veljati 12. julija. Uredba se 
dopolnjuje v delu, ki ureja poročanje števila zapos-
lenih po virih financiranja. Tako se v poročanje števila 
zaposlenih prikazuje še zaposlene, katerih sredstva 
za plače se zagotavljajo iz: sredstev prejetih donacij; 
sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno 
s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, in 
zaposlene, katerih plače se financirajo iz sredstev na 
podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda 
med 30. 1. in 10. 2. 2014, ne glede na vir, iz katerega 
se financirajo njihove plače. 
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PRAVILNIK O ZAKLJUČKU 
IZVRŠEVANJA DRŽAVNEGA IN 
OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA LETO 
2014
Pravilnik je začel veljati 16. julija, med drugim 
pa določa, da neposredni uporabniki proračuna 
Republike Slovenije lahko v letu 2014 prevzemajo 
obveznosti do vključno srede, 16. julija 2014. Določa 
tudi izjeme od tega pravila in druge obveznosti 
proračunskih uporabnikov.

PRAVILNIK O NAČINU UPOŠTEVANJA 
DOHODKOV PRI UGOTAVLJANJU 
UPRAVIČENOSTI DO PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV
Pravilnik je začel veljati 26. julija, določa pa način 
upoštevanja obdavčljivih in drugih dohodkov, ki se 
upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja 
pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, 
državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subven-
cije malice za učence in dijake, subvencije kosila za 
učence, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev 
in prispevka k plačilu družinskega pomočnika.

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI 
REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM
Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2014 
dalje znaša 3,64 evrov.

NOVELA ZAKONA O IZVRŠBI IN 
ZAVAROVANJU (ZIZ-J)
Novela zakona je začela veljati 30. julija. Po novem bo 
pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi post-
avljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se 
tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine.

4  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

SESTANEK Z MINISTROM DRAGONJO 
GLEDE SREDSTEV  21. ČLENA ZFO-1 IN 
8. JAVNEGA POZIVA
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod 
Dragonja je 17. julija sklical sestanek s predsedniki 
združenj občin. Tema pogovora so bila sredstva za 
sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o finan-
ciranju občin in 8. javni poziv (razvoj regij). Zadeva 
bo danes obravnavana tudi na seji Vlade RS.

Združenje občin Slovenije je od januarja 2014 pozivalo 
pristojna ministrstva in v zadnjem času tudi Vlado RS 
kot celoto, da zagotovi sredstva, da se lahko začnejo 
izvajati postopki koriščenja sredstev za sofinanciranje 
investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin.

Kot je pojasnil minister Dragonja, Ministrstvo za gos-
podarski razvoj in tehnologijo ne razpolaga z dovolj 
sredstvi, zato so na ministrstvu postavili prioritete 
dodeljevanja sredstev, in sicer kot prva prioriteta so 
problemska območja, sledi kohezijski razpis in nato 
sredstva za sofinanciranje investicij.

Minister je predlagal, da bi MGRT poskušal zagotoviti 
dodatnih 30 milijonov evrov in s tem odobriti večino 
prispelih vlog (nekaj je bilo zavrženih) na Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »razvoj regij« Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013 za obdobje 2013-2015 (8. javni poziv), kar 
bi se smatralo kot delno izpolnitev obveznosti sofinan-
ciranja investicijskih projektov občin iz integralnega 
del proračuna. 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril, da minis-
trstvo veže določba Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in predlagal, 
da se, če v letošnjem proračunu ni dovolj sredstev, 
njihovo izplačilo porazdeli med letošnje in prihodnje 
proračunsko leto. Pri tem je opozoril še na možnost 
izvršb, če ministrstvo ne bo izpolnilo zakonske obveze. 
Sicer pa je predsednik ZOS pozdravil prizadevanja 
ministrstva, da skuša zagotoviti sredstva za izvedbo 
vseh projektov, ki so prispeli na 8. javni poziv.
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Minister je poudaril, da oboje ne bo mogoče: povečati 
sredstva za projekte iz 8. javnega poziva in zagoto-
viti sredstva za sofinanciranje investicij v višini 2 %. 
Minister bo preveril izvedbeni (pravni) vidik svojega 
predloga. Minister in predsedniki združenj se bodo 
sestali še enkrat. 

ZOS USPEŠEN S POBUDO ZA 
SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA 
ZAKONA IN DODELITEV SREDSTEV 
OBČINAM ZA VZPOSTAVITEV 
PREVOZNOSTI CEST PO UJMI Z 
ŽLEDOM
Združenje občin Slovenije je na sestanku 22. julija na 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje doseglo dogovor 
s predstavniki ministrstva, da bodo v najkrajšem 
možnem času pristopili k spremembi 23. člena Zakona 
o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januar-
jem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) 
na način, da bodo občine koncesijsko dajatev, ki jim 
pripada po Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2010 
– UPB in 56/10 - ORZSKZ16) lahko namensko porabile 
tudi za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. 

Skupna je bila ugotovitev, da je na hitro določen ukrep 
o ozki namenskosti sredstev koncesnine nesorazme-
ren in nepremišljen: Zakon o ukrepih za odpravo pos-
ledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v 
23. členu namreč določa, da morajo občine nakazano 
koncesnino Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti izključno za 
vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. S tako 
določbo zakon izrecno posega v avtonomijo občin, 
da samostojno razpolagajo z lastnimi namenskimi 
sredstvi za vzdrževanje lokalne javne infrastrukture. 

Posledice sprejetega zakona namreč najbolj čutijo 
ravno občine, ki jih je žled v začetku leta najbolj 
prizadel, saj so imele visoke intervencijske stroške, 
ki so krepko presegli sredstva proračunske rezerve 
in so z intervencijskim zakonom hkrati ostale še brez 
lastnih sredstev (iz naslova koncesijske dajatve) za 
gradnjo oz. vzdrževanje lokalne javne infrastrukture 
in, kot da to še ni dovolj, občinam še vedno niso bila 
sproščena sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. 
člena ZFO-1. 

Združenje občin Slovenije je zato na pristojno min-
istrstvo posredovalo apel k čimprejšnji spremembi 

zakona. Predstavniki ZOS so se skupaj s predstavniki 
ministrstva tudi dogovorili, da se v čim krajšem času iz-
vedejo tudi postopki za dodelitev sredstev občinam po 
Delnem programu odprave posledic poplav, visokega 
snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 
2014, dodeljena za namene vzpostavitve prevoznosti 
na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah. 

USODA SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠE NI ZNANA
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 
konec julija potekal še drugi sestanek glede 8. javnega 
poziva in sredstev za sofinanciranje investicij. Sestanka 
z ministrom Dragonjo sta se udeležila predsednika 
ZOS in SOS Robert Smrdelj in Anton Štihec.

Minister Dragonja je sporočil, da bodo poskušali 
kohezijski razpis maksimalno izpeljati, kar pomeni, 
da naj bi sofinanciranje pridobili predvidoma vsi 
upravičeni projekti, ki so prispeli na 8. javni poziv. 
Dodatna sredstva bodo namreč poizkusili zagotovili iz 
prihrankov kohezijskih sredstev na MGRT ter drugih 
resorjev.

Rešitve glede sredstev za sofinanciranje investicij iz 
21. člena ZFO-1 se še iščejo na vladni ravni, kakšna bo 
rešitev, bo znano v začetku tedna po sestanku pred-
stavnikov MGRT na finančnem ministrstvu. Zaradi 
zakonskih okvirov MGRT ne more izdati poziva niti 
za del sredstev za sofinanciranje investicij npr. le v 
višini sredstev, s katerimi razpolagajo (cca 1%).

Predsednik ZOS je opozoril, da imajo vse občine v 
svojih proračunih predvidena sredstva iz 21. člena 
ZFO-1, saj jim ta sredstva zagotavlja zakon o izvrševanju 
proračunov države.  Ponovno je opozoril, da 21. člen 
predstavlja del sistemskega financiranja občin in da ta 
vir npr. ni možno primerjati s pridobljenimi sredstvi 
iz razpisov. Zato obstaja velika verjetnost, da bodo 
občine od države primorane ta sredstva izterjati z 
izvršbami. Namreč občine imajo večinoma že v teku 
investicije za namensko porabo sredstev iz vira 21. 
člena in v kolikor ne bo poziva MGRT za oddajo prijav 
projektov, bodo občine primorane v vlaganje izvršb, 
saj sicer ne bi ravnale kot dober gospodar in poskrbele 
za prejem vira, ki jim po zakonu pripada.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da je v izogib 
izvršbam in skladno z veljavnim zakonom ZIPRS1415 
smiselno čimprej poiskati operativno rešitev.
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5  POBUDE IN PRIPOMBE

APEL ZOS ZA SPREMEMBO 
INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) 
IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM
Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, 
da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo 
k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic 
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, da 
nemudoma izvedejo postopke za dodelitev sredstev 
za sofinanciranje investicij občin iz 21. člena ZFO-1, 
da se takoj razdelijo občinam sredstva po Delnem 
programu odprave posledic poplav, visokega snega 
in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, 
dodeljena za namene vzpostavitve prevoznosti na 
poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah, ter da 
Vlada RS pri pripravi celovitega Programa odprave 
posledic nastale nesreče nujno zagotovi tudi sredstva 
za pokrivanje intervencijskih stroškov občin.

V vednost smo prejeli odziv Generalnega sekretari-
ata Vlade RS, ki pristojnim ministrstvom nalaga, da 
proučijo in v okviru svojih pristojnosti izvedejo na-
daljnje aktivnosti ter o njih obvestijo ZOS in Vlado 
RS.

POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE 
OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU
Združenje občin Slovenije se je 23. julija obrnilo 
na potencialne koalicijske stranke -  Stranki Mira 
Cerarja, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, 
Socialnim demokratom, Združeni levici, Novi Sloveniji 
in Zavezništvu Alenke Bratušek smo poslali dopis, v 
katerem smo se priporočili za dobro sodelovanje in 
vzpostavitev medsebojnega partnerstva. Le usklajeno  
delovanje državne in lokalne ravni bo zagotovilo op-
timalne učinke za naše občane oziroma državljane, 
smo poudarili. 

Pozvali smo k čimprejšnji korektni komunikaciji, pri 
tem pa izpostavili nekaj aktualnih oziroma ključnih 
predlogov. Kot eno prvih nalog novo vlado čaka prip-
rava in sprejem proračunov države za prihodnji dve 
leti, s tem pa tudi pogajanja in sklenitev dogovora o 
povprečnini, zato smo predlagali, da se po oblikovanju 
vlade nemudoma pristopi k pogovorom. Ob tem smo 
opozorili na situacijo, ki se dogaja zadnja leta - nižanja 

sredstev občinam ob hkratnem povečevanju nalog in 
stroškov občinam. Občine vendarle pričakujemo dos-
ledno upoštevanje ustavne kategorije, da je nalaganje 
obveznosti občinam brez finančnega pokritja nedo-
pustno. Opozorili smo tudi na dosledno upoštevanje 
obveze pripravljavcev predpisov, da ob sprejemanju 
novih predpisov oziroma novelaciji obstoječih  opre-
delijo finančne posledice predpisov in nove delovne 
obremenitve občinskih uprav.

Predlagali smo, da se področju lokalne samouprave 
nameni posebno pozornost tudi skozi ustrezen institu-
cionalni okvir, lokalni nivo je namreč z ukinitvijo SLVR 
ostal brez učinkovite povezave z državo,  sedanja raz-
petost med MNZ, MF, MGRT in SVRK pa je velikokrat 
resna ovira za učinkovito reševanje problemov na 
lokalni ravni. Združenje občin Slovenije pričakuje 
od nove vlade konkretno vzpostavitev dialoga na 
najvišji ravni (npr. ustanovite koordinacijske skupine, 
katero bi vodil predsednik vlade), ki bo omogočil (raz)
reševanje odprtih vprašanj in oblikovanje razumnih 
in učinkovitih rešitev, ki bodo omogočile ne samo 
preživetje, temveč tudi nov zagon v lokalnih okoljih.

STALIŠČE ZOS GLEDE FINANČNIH 
NAČRTOV IN POPLAČILA PLAČNIH 
NESORAZMERIJ V OSNOVNIH ŠOLAH
V Združenju občin Slovenije z zaskrbljenostjo sprem-
ljamo ravnanje države oziroma pristojnih ministrstev 
v zvezi s poplačilom tretje četrtine odprave plačnih 
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev 
in ostro nasprotujemo prenašanju bremena poplačila 
na javne zavode oziroma na občinske proračune. 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport smo že 
večkrat opozorili na nezakonito ravnanje v navedeni 
situaciji. Proračunskih sredstev zavodov namreč ni 
mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, 
ki jih določa Zakon o javnih financah in zakon o 
izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok, s 
katerim se sprejeme občinski proračun, upoštevaje 
strukturo predloga proračuna. Od javnih zavodov je 
bila  v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport zahtevana nenamenska poraba 
sredstev, kar je nesprejemljivo. V skladu z določbo 81. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja se sredstva za plače s prispevki in davki 
ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in 
zasedbe delovnih mest, kamor sodijo tudi sredstva 
za odpravo plačnih nesorazmerij, zagotavljajo iz sred-
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stev državnega proračuna in ne presežkov zavoda ali 
sredstev ustanovitelja (občine). 

Združenje občin Slovenije zato od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport pričakuje, da bo 
ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in zagotovilo 
vsa potrebna sredstva za izplačilo tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah za 
zaposlene, za katere se sredstva za plače zagotavljajo 
iz državnega proračuna. V skladu s tem tudi vodimo 
aktivnosti.

6  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 3. 7. 2014
Vlada RS je na 64. redni seji med drugim spre-
jela program ukrepov za razvoja socialnega 
podjetništva, izhodišča za nadaljevanje pogajanj 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
glede ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v letu 2015, novelo 
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh 
po pravilu de minimis, Uredbo o delovanju in 
financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe 
s hrano, odgovor na poslansko vprašanje glede 
programskih dokumentov za črpanje EU sred-
stev 2014-2020 in zmanjševanjem birokratskih 
ovir ter odgovor na poslansko vprašanje v zvezi 
z začasno zamrznjenimi sredstvi evropske ko-
hezijske politike. 

Program ukrepov 2014–2015 za 
izvajanje Strategije razvoja socialnega 
podjetništva za obdobje 2013–2016
Program ukrepov za izvajanje strategije razvoja social-
nega podjetništva je pripravljen za leti 2014 in 2015. 
Določene aktivnosti, ki so opredeljene v Strategiji, 
so bile izvedene že v letu 2013. Program ukrepov v 
skladu z 29. členom Zakona o socialnem podjetništvu 
(ZSocP) vsebuje nabor konkretnih ukrepov za dose-
ganje  ciljev Strategije. Ukrepi so strukturirani tako, 
da določajo cilje, vsebino, ciljne skupine, katerim je 
ukrep namenjen, pogoje za vključitev v posamezno 
aktivnost ter način izvajanja aktivnosti, vrsto in višino 
upravičenih stroškov v okviru aktivnosti, obdobje izva-
janja aktivnosti, izvajalce ali podizvajalce posameznega 
ukrepa, vire in obseg sredstev za financiranje, ter 
opredelitev, ali aktivnost predstavlja državno pomoč, 
način poročanja ter merila za ocenjevanje doseganja 
ciljev. 

Programu ukrepov:

Povečanje prepoznavnosti socialnega 1. 
podjetništva in vedenje o načelih socialnega 
podjetništva,
Nadgradnja obstoječega podpornega okolja za 2. 
podjetništvo, 
Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na 3. 
trgu dela.
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Finančna sredstva za izvedbo ukrepov so del 
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 
2014 in Sprejetega proračuna Republike Slovenije za 
leto 2015. Evropski viri za izvedbo ukrepov za leto 
2015, sicer del Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike in Programa razvoja 
podeželja za programsko obdobje 2014-2020, so v fazi 
usklajevanja, zato so zneski za leto 2015 iz teh virov v 
Programu ukrepov navedeni indikativno.

Nabor ukrepov Programa aktivnosti je raznolik, saj 
vključuje tako finančne kot tudi ostale ukrepe in ak-
tivnosti. Vsebinsko in izvedbeno Program ukrepov 
za leti 2014 in 2015 v nekaterih vidikih že izpolnjuje 
ali celo presega strateške okvire, ki so bili začrtani s  
Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 
2013–2016. Skladno s pojasnilom Službe Vlade RS za 
zakonodajo gre v tem primeru za skupino izvršilnih 
predpisov, katerih sprejetje predstavlja zakonsko 
obvezo organa. 

Izhodišča za nadaljevanje pogajanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja glede ukrepov za zmanjšanje 
obsega sredstev za plače in druge stroške 
dela v letu 2015
Vlada RS je pooblastila širšo vladno pogajalsko sku-
pino za nadaljevanje pogajanj o ukrepih za zmanjšanje 
obsega sredstev za plače in druge stroške dela z repr-
ezentativnimi sindikati javnega sektorja ter ministra 
za notranje zadeve dr. Gregorja Viranta za sklenitev 
dogovora z reprezentativnimi sindikati javnega sek-
torja o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače 
in druge stroške dela v letu 2015. 

Za oblikovanje izhodišč za nadaljevanje pogajanj z repr-
ezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih za 
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške 
dela so relevantne določene okoliščine, ki pomembno 
vplivajo na pogajalski proces med vladno in sindika-
lnima pogajalskima skupinama. Te so:

vlada opravlja tekoče posle in ima omejena • 
pooblastila, zaradi česar se predlog ukrepov 
nanaša le na leto 2015; 
če do sklenitve dogovora z reprezentativni-• 
mi sindikati ne pride, se bodo v letu 2015 
javnofinančni odhodki znatno povišali (preko 
300 mio €). Veljavnost dosedanjih ukrepov 
na področju plač in drugih stroškov dela se 
namreč izteče s 31.12.2014. Glede na predv-
idene državnozborske volitve in postopek ob-

likovanja nove vlade, ki naj ne bi bil zaključen 
pred sredino septembra 2014, bi pogajalski 
proces lahko zašel v časovno stisko, s tem pa bi 
se povečala verjetnost, da dogovor o ukrepih 
ne bi bil pravočasno sklenjen.       
v proračunu za leto 2015 je glede na proračun • 
za leto 2014 za stroške dela predvidenih manj 
sredstev, zato zgolj podaljšanje sedaj veljavnih 
ukrepov z vidika zasledovanja cilja konsolidaci-
je javnih financ, ne zadošča.

Novela Uredbe o posredovanju podatkov 
in poročanju o dodeljenih državnih 
pomočeh in pomočeh po pravilu de 
minimis 
Z novelo Uredbe o posredovanju podatkov in 
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in 
pomočeh po pravilu de minimis se spreminja ob-
veznost poročanja o dodeljenih državnih pomočeh, 
in sicer tako da se poroča Ministrstvu za finance v 
30 dneh po izplačilu državne pomoči. Po zdaj vel-
javni ureditvi so se podatki o dodeljenih državnih 
pomočeh posredovali ministrstvu, ki vodi centralno 
zbirko podatkov, in sicer do 15. marca za preteklo 
leto. Podatke iz zbirke podatkov različni javni organi 
uporabljajo zelo pogosto. Po dosedanji ureditvi zbirka 
ni vsebovala tekočih podatkov. S spremembo uredbe 
se bo ta pomanjkljivost odpravila in bodo na voljo 
tekoči podatki. 

Uredba o delovanju in financiranju 
varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
V verigi preskrbe s hrano imamo zelo heterogene 
gospodarske subjekte, kar ima za posledico velike raz-
like v pogajalski moči med pogodbenimi strankami. 
Nesorazmerje pogajalske moči med pogodbenimi 
partnerji je vzroka za vsiljevanje pogodbenih določb 
močnejših pogodbenih strank. Eden od ukrepov 
za odpravo pogajalske premoči je uvedba instituta 
Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Varuh bo 
deloval v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(MKO), ki mu bo zagotovilo tudi sredstva za delovanje 
ter materialne stroške in sredstva za morebitne analize 
ali raziskave.

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano bo svoje 
delo opravljal nepoklicno, a bo upravičen do na-
domestila za svoje opravljeno delo in do povračila 
potnih stroškov. Pri svojem delu bo upravičen do 
nadomestila v višini 30% osnovne plače določena za 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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56. plačni razred.  Spremljal bo ravnanje deležnikov 
v verigi preskrbe s hrano, objavljal primere dobrih 
poslovnih praks, pomagal pri reševanju sporov med 
pogodbenimi strankami, ki ga bodo za to zaprosile, 
in o svojih ugotovitvah obveščal javnost. Pri svojem 
delu bo neodvisen in samostojen ter bo ravnal častno 
in pošteno. Varuha, ki bo užival strokovni in moralni 
ugled, bo imenovala vlada za obdobje petih let na 
predlog ministra pristojnega za kmetijstvo, v soglasju 
z ministrom, pristojnim za trgovino, po predhodnem 
posvetovanju z deležniki v verigi preskrbe s hrano. 
Sredstva za delovanje varuha bodo zagotovljena, iz 
proračunskih sredstev MKO.  

Delovanje varuha bo za deležnike v verigi preskrbe s 
hrano brezplačno, pri svojem delu pa bo varuh skrbel 
za varovanje tajnosti osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti.

Odgovor na poslansko vprašanje glede 
programskih dokumentov za črpanje EU 
sredstev 2014-2020 in zmanjševanjem 
birokratskih ovir
Vlada je v odgovoru poudarila, da je bil Partnerski 
sporazum po predhodni seznanitvi vlade (redna seja 
3. 4. 2014) preko posebnega informacijskega sistema 
posredovan v mnenje službam Evropske komisije (EK) 
10. 4. 2014. Pred sprejetjem na vladi bo dokument 
posredovan v soglasje obema svetoma kohezijskih 
regij, končna odobritev dokumenta s strani EK pa 
je odvisna od trajanja postopkov tako na strani EK 
kot tudi na strani relevantnih institucij in deležnikov 
v Sloveniji. Prav tako je bil po predhodni seznanitvi 
vlade (redna seja 24. 4. 2014) službam EK 12. 5. 2014 
posredovan tudi Operativni program. Skladno s pred-
pisi EU bo EK posredovala pripombe v treh mesecih 
po predložitvi operativnega programa. Končna 
odobritev dokumenta na ravni EU pa je odvisna od 
trajanja postopkov, tako na strani EK kot tudi na strani 
relevantnih institucij in deležnikov v Sloveniji.

Proces priprave dokumentov torej teče podobno kot 
v drugih državah članicah - aktivno in skladno z roki, 
ki jih predpisuje zakonodaja EU. 

Glede zmanjševanja birokratskih ovir, predvsem za 
upravičence, je vlada v odgovoru povzela ukrepe, 
ki so načrtovani v programih, vključno z okvirnim 
časovnim razporedom za zmanjšanje upravnega 
bremena upravičencev. V poslanih dokumentih so 
načrtovane sledeče aktivnosti:

poenostavitev nacionalne zakonodaje,• 

institucionalna raven,• 
poenostavitve na ravni razpisov in izvajanja,• 
poenostavitev za prijavitelje,• 
poenostavitve v zvezi z upravičeni izdatki,• 
poenostavljeno poročanje in usmerjenost k • 
doseganju kazalnikov in rezultatov.

V odgovoru je vlada podala tudi informacijo v zvezi 
s pripravo dokumentov v okviru evropskega terito-
rialnega sodelovanja (ETS) ter transnacionalnega 
in medregionalnega sodelovanja. Poudarila je, da 
so v proces programiranja programov ETS aktivno 
vključena relevantna ministrstva in nosilci regional-
nega razvoja. Vse identificirane pobude (prav tako 
glede poenostavitev) se bilateralno usklajujejo znotraj 
delovnih skupin po posameznih programih. Poudarila 
je, da bo poseben poudarek pri izvedbenih dokumen-
tih na uskladitvi pravil med različnimi programi, k 
temu naj bi prispeval tudi enotni informacijski sistem, 
ki je bil razvit posebej za programe evropskega teri-
torialnega sodelovanja. Vzporedno tečejo postopki 
za pripravo izvedbenih dokumentov programov 
transnacionalnega  in medregionalnega sodelovanja, 
kjer bo poseben poudarek na uskladitvi pravil med 
različnimi programi in njihova poenostavitev. 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
začasno zamrznjenimi sredstvi evropske 
kohezijske politike 
Poslanec je vlado vprašal, kaj pomeni začasna zam-
rznitev sredstev za slovenski proračun in kolikšna 
škoda je že nastala, ker Slovenija še ni dobila plačil 
iz Bruslja niti za tiste izdatke, kjer težav ni bilo. Vlada 
je v odgovoru poudarila, da je Evropska komisija 
6. marca 2014 prekinila plačilo za štiri vmesne 
zahtevke za plačilo, prejete v decembru 2013 v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture in Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za programsko ob-
dobje 2007-2013 ter za vse nadaljnje zahtevke v okviru 
omenjenih operativnih programov. Višina ustavljenih 
plačil do sedaj skupno znaša 354,60 milijonov evrov. 
V odgovoru vlada navaja, da se v Sloveniji kohezijski 
projekti izvajajo po principu zalaganja sredstev iz 
državnega proračuna, zato so bili vsi našteti izdatki v 
preteklem in v tekočem letu že izplačani upravičencem. 
Ministrstvo za finance je do ustavitve plačil tudi redno 
skrbelo za zagotavljanje zadostnih likvidnostnih sred-
stev na deviznih računih operativnih programov, 
kar je omogočilo tekoče izvajanje povračil v državni 
proračun. Dejanski manko sredstev na računih, ki bo 
posledično vodil do začasnega izpada prihodkov EU 
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v državnem proračunu, bi se ob nadaljnji ustavitvi 
lahko odrazil v mesecu juliju 2014. 

Poslanca je zanimalo tudi, kaj to pomeni za občine, ki 
so sofinancerke omenjenih projektov in se že sedaj 
utapljajo v dolgovih ter ali so ministrstva  preverila, 
ali so bila sredstva za posamezne projekte porabljena 
skladno z namenom projekta? Vlada je pojasnila, da 
začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slov-
enski proračun ne vpliva na izplačila upravičencem 
(občinam) iz slovenskega proračuna ter da proces 
izplačil iz slovenskega proračuna za EU projekte teče 
nemoteno. V Sloveniji je namreč uveljavljen t.i. sistem 
zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna 
Republike Slovenije upravičencem vršijo v skladu s 
slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se 
povračila v državni proračun izvršujejo naknadno in 
neposredno na plačila ne vplivajo. Vlada je še zapisala, 
da v Sloveniji deluje kontrola preverjanja evropskih 
kohezijskih sredstev na več ravneh, tako da so bila 
vsa sredstva, ki jih je Slovenija posredovala kot certi-
ficirane izdatke v Bruselj, s strani slovenskih organov 
(tudi ministrstev) pregledana in preverjena. To velja 
tudi za preverjanje, ali so bila sredstva porabljena 
skladno z namenom projekta, pri čemer je vlada 
poudarila še, da Evropska komisija ne oporeka temu, 
da so bila sredstva porabljena skladno z namenom 
projektov. Kot je zapisano v odgovoru poslancu je pri 
pomislekih revizorjev Komisije treba ločiti dva prim-
era: vprašanje skladnosti slovenske zakonodaje z ev-
ropsko na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij 
in vprašanje ustreznosti oziroma višine popravljalnih 
ukrepov. 

V prvem primeru gre za različna stališča med Slovenijo 
in Komisijo glede upoštevanja evropske zakonodaje 
v slovenskem pravnem redu. V drugem pa za že ugo-
tovljene nepravilnosti s strani slovenskih organov. 
Stališča se razlikujejo glede že izrečenih popravljalnih 
ukrepov, t. i. finančne korekcije in posledično višine 
zahtevanega vračila s strani upravičencev. Komisija 
namreč zahteva višjo finančno korekcijo in posledično 
višja vračila sredstev s strani upravičencev, kot so to od 
upravičencev sicer že predhodno zahtevali slovenski 
organi. 

Na vprašanje poslanca, kaj se bo zgodilo, če Evropska 
Komisija odloči, da se teh sredstev ne odmrzne, je 
vlada ocenila, da za to ni razlogov. Zapisala je, da 
bodo predvidoma potrebni dodatni popravljalni 
ukrepi s finančnim učinkom, ki se bo odrazil tudi pri 
upravičencih (občinah), kjer so bile ugotovljene ne-
pravilnosti. Na osnovi končnega revizijskega poročila 

Evropske komisije, ki ga je vlada prejela ta teden, bodo 
sprejete tudi ustrezne odločitve.

SEJA VLADE RS 10. 7. 2014 
Vlada RS je na 65. redni seji med drugim sprejela 
novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 
za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
ter novelo Uredbe o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2014 in 2015. Sklenila je tudi, da bo nadaljev-
ala pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Nadaljevanje pogajanj s sindikati 
javnega sektorja
Vlada RS je pooblastila ministra za notranje zadeve, 
da nadaljuje pogajanja s sindikati na podlagi sprejetih 
izhodišč, z dodatnim predlogom, da se v dogovor s 
sindikati vnese določba,  s  katero  se  določi,  da  
dogovor  preneha  veljati,  če  do  1. 1. 2015  ne  pričnejo  
veljati spremembe zakonov, ki so potrebne za real-
izacijo dogovora. 

Novela Uredbe o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju
Pri spremembi uredbe gre za nove opredelitve po-
datkov, ki so potrebni pri obračunu plač in za katere 
obstajajo ustrezne pravne podlage. Predvsem se 
spreminja metodologija in dopolnjujejo šifre pos-
ameznih vrst izplačil, ki so že uveljavljena v zakonodaji 
in kolektivnih pogodbah. Zaradi navedenega pa se 
spreminja tudi plačilna lista.  

Novela Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 
2014 in 2015
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in 
se dopolnjuje v delu, ki ureja poročanje števila zapos-
lenih po virih financiranja. Tako se v poročanje števila 
zaposlenih prikazuje še zaposlene, katerih sredstva 
za plače se zagotavljajo iz: sredstev prejetih donacij; 
sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno 
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s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, in 
zaposlene, katerih plače se financirajo iz sredstev na 
podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda 
med 30. 1. in 10. 2. 2014, ne glede na vir, iz katerega 
se financirajo njihove plače. 

Navedene zaposlitve so del načrtovanega števila za-
poslenih, za katere se poda le ocena predvidenega 
števila zaposlenih in so izvzete iz zmanjšanja skupnega 
števila zaposlenih, razen, če  predstojnik neposred-
nega uporabnika proračuna v izhodiščih ne določi 
drugače. 

SEJA VLADE RS 17. 7. 2014
Vlada RS je na 66. redni seji med drugim spre-
jela Načrt izvajanja nacionalnega programa 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2014, novelo Uredbe o izvajanju postopkov 
pri porabi sredstev evropskega teritorialnega 
sodelovanja in instrumenta za predpristopno 
pomoč, sklep o povračilu stroškov uporabe 
agregatov v gospodarstvu zaradi posledic žleda 
med 30. 1. in 27. 2. 2014 na elektroenergetski 
infrastrukturi ter v veljavni Načrt razvojnih pro-
gramov 2014-2017 uvrstila nov projekt - Odprava 
posledic suše v letu 2013.

Načrt izvajanja nacionalnega programa 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2014
Vlada posreduje Načrt vsem izvajalcem nalog na 
državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na 
področju zaščite in reševanja, ter občinam. V 93. členu 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je določeno, da Vlada RS usmerja in usklajuje orga-
nizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v državi ter sprejema letni načrt 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po 42. 
členu istega zakona se z letnim načrtom varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami razčlenijo naloge iz 
nacionalnega programa.

Državni zbor RS je sedanji nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejel 
z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. 
Po drugem odstavku 10. poglavja resolucije za njeno 
uresničevanje Vlada Republike Slovenije sprejema 
letne načrte. Prvi takšen načrt je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 11. marca 2010, za leto 2010. 

Na načrt izvajanja nacionalnega programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 
poleg obsega izvršitve načrta za leto 2013 vpliva tudi 
Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013 in 
2014 ter več usmerjevalnih dokumentov, s katerimi je 
bodisi Državni zbor Republike Slovenije bodisi Vlada 
Republike Slovenije določil usmeritve za delovanje ali 
politiko na posameznem področju. V najširšem smislu 
to velja tudi za novo Resolucijo o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije. Temeljne podlage pa 
predstavlja Proračun za leto 2014. 

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob upoštevanju 
prej navedenih podlag zbrala predloge nalog in ak-
tivnosti, ki jih načrtujejo posamezna ministrstva in 
vladne službe ter nekatere nevladne organizacije. 

Temeljni cilj vseh nalog in aktivnosti v tem načrtu 
bi moralo biti v razmerah gospodarske in finančne 
krize ter proračunskih omejitev prizadevanje, da se 
v kar najmanjši meri zmanjša dosežena pripravljenost 
za odzivanje na naravne in druge nesreče v vseh 
dejavnostih ter na vseh ravneh, ne glede na vrsto in 
obseg posamezne nesreče. Temu je prilagojena tudi 
večina načrtovanih nalog.

Novela Uredbe o izvajanju postopkov 
pri porabi sredstev evropskega 
teritorialnega sodelovanja in 
instrumenta za predpristopno pomoč
Sprememba se nanaša na prenos pristojnosti na 
Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. Sprememba je posledica sprejetja Zakona 
o spremembi Zakona o državni upravi in Odloka o 
ustanovitvi in nalogah Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, na podlagi katerih je 
bila ustanovljena Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, ki je prevzela delovno področje 
evropske kohezijske politike in s tem tudi upravljanje 
s programi evropskega teritorialnega sodelovanja. 
Sprememba je tudi posledica reorganizacije državne 
uprave, ko so programi transnacionalnega sodelo-
vanja ter programa medregionalnega sodelovanja 
URBACT in ESPON prešli z Ministrstva za okolje in 
prostor na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
februarja 2012. 

Za programsko obdobje 2007–2013 so predmet preno-
sa vsi štirje transnacionalni programi: Območje Alp, 
Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran. 
Medregionalna programa URBACT in ESPON, ki 
sta usmerjena v spodbujanje predvsem teritorialne 
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kohezije, ostajata v pristojnosti Ministrstva za in-
frastrukturo in prostor.

Na podlagi teh sprememb se uredba spremeni v 
delu, kjer je določeno, kdo opravlja naloge državnega 
organa za čezmejne, transnacionalne in medregion-
alne programe evropskega teritorialnega sodelo-
vanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 in v delu, ki določa evropske uredbe, ki 
so podlaga za izvajanje predmetne uredbe.

Povračilo stroškov uporabe agregatov v 
gospodarstvu zaradi posledic žleda med 
30.1. in 27.2.2014 na elektroenergetski 
infrastrukturi
Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt 
razvojnih programov 2014-2017 uvrsti projekt 2430-
14-0007 »Povračilo stroškov uporabe agregatov v gos-
podarstvu zaradi posledic žleda med 30.1. in 27.2.2014 
na elektroenergetski infrastrukturi. 

Naravna nesreča v obliki žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 na območju Republike Slovenije 
je povzročila enega najobsežnejših škodnih dogodkov 
v zadnjih desetletjih. Praktično vsa družbena, gospo-
darska in naravna področja so utrpela velike izgube. 
Škoda v obliki izpada električne energije je ohromila 
vsakodnevno življenje prebivalstva. Podjetja so se 
soočila z motnjami v procesih proizvodnje. 

Zaradi izpada večjega števila ključnih elektrovodov 
je zato prišlo tudi do množične uporabe agregatov, 
katerih stroški uporabe (prevoz, najem, namestitev, 
servisiranje in gorivo) so upravičeni skladno z 
Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 
30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Za povračilo navedenih stroškov je MZIP prejelo več 
kot 2.000 vlog v skupni višini 3,43 mio EUR. Ocenjuje 
se, da bo mogoče priznati okoli 2 mio EUR upravičenih 
stroškov.

Na podlagi sprejetega Delnega programa odprave 
posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 
januarjem in 27. februarjem 2014 se za povračila 
upravičenih stroškov uporabe agregatov zagotavljajo 
sredstva proračunske rezerve v višini 800.000,00 
EUR. Ker ta znesek skoraj zagotovo ne bo zadoščal za 
poplačilo vseh upravičenih stroškov, bodo povračila 
izplačana sorazmerno, v deležu, ki ga glede na celotni 
upravičeni znesek dopuščajo razpoložljiva sredstva.

Načrt razvojnih programov 2014-2017 
- nov projekt - Odprava posledic suše v 
letu 2013
Namen projekta je dodelitev pomoči upravičencem 
po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, zaradi 
meteorološke suše v letu 2013. Cilj projekta je dodel-
itev sredstev oškodovancem za odpravo posledic 
škode po tako veliki naravni nesreči.

V letu 2013 je bila meteorološka suša tako obsežna, 
da je bila proglašena za naravno nesrečo, ki je slov-
enskemu kmetijstvu povzročila zelo veliko škodo. 
Za odpravo posledic škode po tako veliki naravni 
nesreči je vlada, skladno z Zakonom o odpravi pos-
ledic naravnih nesreč dodelila proračunska sredstva. 
S Programom odprave posledic škode v kmetijstvu 
zaradi suše leta 2013 se tako zagotavlja državna pomoč 
oškodovancem, ki bodo pomoč prejeli v letu 2014.

Dokončna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji zaradi suše v letu 2013, znaša 106.205.331 
evra in je prizadela 185.551 ha kmetijskih površin. Iz 
proračunske rezerve se zagotovi 5.310.267 evrov.

SEJA VLADE RS 24. 7. 2014
Vlada RS je na 67. redni seji med drugim 
sprejela Uredbo o določitvi parametrov hori-
zontalne sestavine in gravimetričnega dela 
vertikalne sestavine državnega prostorskega 
koordinatnega sistema, imen teh sestavin in 
državne kartografske projekcije, Uredbo o 
načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih 
kartah na narodnostno mešanih območjih v 
Republiki Sloveniji, odgovor na pisno poslan-
sko vprašanje poslanca v zvezi s programskimi 
dokumenti za črpanje sredstev EU ter odgovor 
na pisna vprašanja državnega svetnika v zvezi z 
izračunom komunalnega prispevka v primeru, 
ko se gradnja komunalne opreme financira iz 
evropskih sredstev. Vlada RS se je tudi seznanila 
s poročilom o izvajanju Politike reševanja prob-
lematike nedovoljenih gradenj, s poročilom o 
zaključku pogajanj z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju v letu 2015 ter z izhodišči za pripravo 
predloga Resolucije o nacionalnem programu 
razvoja prometa v RS in načrtom aktivnosti za 
njeno dokončanje. Vlada pa je ustanovila tudi 
Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.
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Uredba o določitvi parametrov 
horizontalne sestavine in 
gravimetričnega dela vertikalne 
sestavine državnega prostorskega 
koordinatnega sistema, imen teh 
sestavin in državne kartografske 
projekcije 
Cilj uredbe je na novi pravni podlagi določiti državni 
geodetski referenčni sistem, ki je usklajen z Evropskim 
prostorskim referenčnim sistemom. Zakon o državnem 
geodetskem referenčnem sistemu namreč določa 
geodetski referenčni sistem kot sistemsko podlago 
za določanje in izražanje položaja točk, objektov in 
pojavov oziroma georeferenciranih podatkov s pros-
torskimi koordinatami ali z enoličnimi identifikatorji 
topografskih objektov. Predlagana ureditev je skladna z 
načeli in določbami Direktive 2007/2/ES o vzpostavit-
vi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski 
skupnosti (Direktiva INSPIRE), ki je bila v slovenski 
pravni red prenesena z Zakonom o infrastrukturi za 
prostorske informacije (ZIPI). Direktiva INSPIRE in 
ZIPI se izrecno nanašata na prostorski referenčni 
koordinatni sistem.

Državni geodetski referenčni sistem je strokovno 
utemeljen in tehnološko sodoben sistem, ki vzpostav-
lja osnovo za enolično in nedvoumno določanje in 
izražanje prostorskih (georeferenciranih) podatkov. 
Njegova uporaba omogoča souporabo in medopravil-
nost prostorskih podatkov na vseh upravnih ravneh 
na ozemlju Republike Slovenije in povezljivost prostor-
skih podatkov na ravni Evrope. Vzpostavitev se izvaja v 
skladu z mednarodnimi priporočili in resolucijami, ki 
veljajo za ves evropski prostor, primerljivo z drugimi 
evropskimi državami, hkrati pa se povzema delno 
že izvedena vzpostavitev. Predlagana rešitev uvaja 
Evropski prostorski referenčni sistem za določanje 
in izražanje položaja (ETRS89, EVRS 2007).

Uredba o načinu pisanja zemljepisnih 
imen na državnih kartah na narodnostno 
mešanih območjih v Republiki Sloveniji
Z uredbo se opredelijo zemljepisna imena na državnih 
kartah na narodnostno mešanih območjih, pravila 
pisanja za posamezne vrste zemljepisnih imen ter 
način pisanja zemljepisnih imen na narodnostno 
mešanih območjih v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo 
uredbe se bo prenehala uporabljati Odredba o pisavi 

zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno 
mešanih območjih v Republiki Sloveniji.  

Poročilo o izvajanju Politike reševanja 
problematike nedovoljenih gradenj 
Vlada RS je na 25. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejela 
sklep, s katerim je potrdila Politiko reševanja prob-
lematike nedovoljenih gradenj. Tam so bili predlagani 
ukrepi pri reševanju problematike nedovoljenih 
gradenj v Sloveniji. V tem okviru so bili strnjeni 
poglavitni razlogi za pojavljanje nedovoljenih gradenj, 
podana je bila ocena stanja in obseg nedovoljenih 
gradenj v Sloveniji, povzeti so bili podatki in način 
vodenja inšpekcijskih postopkov v zvezi z nedovoljeni-
mi gradnjami, stanje in pogoji za izvedbo evidentiranja 
nedovoljenih gradenj, način reševanja te problematike 
v nekaterih drugih evropskih državah ter izpostav-
ljene nekatere pričakovane težave pri legalizaciji. 
Predlagani so bili ukrepi za reševanje problematike 
nedovoljenih gradenj, nosilci ter roki za izvedbo teh 
ukrepov. Med popisanimi ukrepi je bil predlagan tudi 
sprejem Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, 
s katerim bodo določeni pogoji za izdajo posebnih 
dovoljenj za nedovoljene gradnje. Takoj po sprejemu 
omenjenega zakona je bil predviden sprejem nove 
prostorske in gradbene zakonodaje, ki mora odpraviti 
razloge za pojav nedovoljenih gradenj ter zagotoviti 
učinkovite mehanizme za njihovo hitro odkrivanje 
in odstranitev. Poleg normativnih ukrepov so bili 
predvideni tudi nenormativni ukrepi za reševanje te 
problematike, ki morajo prispevati k učinkovitejšemu 
reševanju problematike nedovoljenih gradenj.

Poročilo o izvajanju Politike reševanja problematike 
nedovoljenih gradenj obravnava vsak sklop v okviru 
Politike reševanja problematike nedovoljenih gradenj 
predvidenih ukrepov in opisuje stopnjo realizacije 
posameznih ukrepov. Del poročila je tudi predlog 
Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, dopol-
njen z nekaterimi pripombami in predlogi, posredo-
vanimi v javni razpravi o osnutku predloga zakona, ki 
je potekala od 15.4. do 15.5.2014.

Poročilo o zaključku pogajanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju v letu 2015
Sindikalni strani je bil dne 4. 7. 2014 posredovan pred-
log Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev 
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za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v 
letu 2015, dne 7.7.2014 pa sta jim bila posredovana še 
predloga  aneksov h KPJS in KPND. 

Vsebina Dogovora, ki je predstavljala smer rešitve za 
pripravo obeh aneksov h kolektivnima pogodbama, 
je bila načelno dogovorjena med vladno in sindikalno 
stranjo na seji pogajalske komisije, dne 3.7.2014, pri 
čemer pa je sindikalna stran za formalno sklenitev 
tega dogovora morala  pridobiti še mandat članov 
reprezentativnih sindikatov. Sindikalna stran je ta 
mandat pridobila zgolj s strani nekaterih sindikatov, 
medtem ko je večina reprezentativnih sindikatov 
na podlagi mnenja predstavniških organov članov 
sindikatov, predlog Dogovora, kot je bil načeloma že 
dogovorjen na seji pogajalske komisije, dne 3.7.2014, 
zavrnila.

Ne glede na navedeno je vlada na svoji seji, dne 
10.7.2014 sprejela sklep, s katerim je ministra za 
notranje zadeve pooblastila za nadaljevanje pogajanj 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, zato so 
se pogajanja nadaljevala, dne 16. 7. 2014, pri čemer je 
sindikalna stran pojasnila razloge za večinsko zavrnitev 
predlagane vsebine Dogovora. Sindikati so izpostavili 
zlasti nestrinjanje s politiko zmanjševanja števila za-
poslenih (vladna stran je predlagala zmanjševanje 
števila zaposlenih za -1,5% na letni ravni), prav tako pa 
so izpostavili zahtevo za sprostitev veh napredovanj, 
tako napredovanj v nazive, kot v plačne razrede. 

Na tej točki so bila pogajanja zaključena, saj dogovora 
ni bilo mogoče doseči.    

Glede na dejstvo, da se veljavnost sedanjih ukrepov 
na področju plač in drugih stroškov dela izteče z 
31.12.2014, bi se v primeru, da do pravočasne sklenitve 
Dogovora ne pride, obseg sredstev za stroške dela v 
letu 2015 povečal za več kot 300 mio € ali za cca 7% 
glede na leto 2014.

Resolucija o nacionalnem programu 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji
Vlada RS je že 15. 11. 2012 naložila MZIP, da pripravi 
usklajen načrt vlaganj v prometno infrastrukturo do 
leta 2020, z vizijo do leta 2030, za daljše časovno ob-
dobje pa le če to koristi pregledu celovitosti vlaganj. S 
tem namenom je minister za infrastrukturo in prostor 
aprila 2013 imenoval delovno skupino za pripravo 
Resolucije o nacionalnem programu razvoja javne 
prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 
2020 z vizijo do 2030.

V osnovi je bil namen priprave Resolucije:

opredeliti celovit razvoj prometa in prometne • 
infrastrukture do leta 2030 (in dalje, če bo to 
potrebno zaradi celovitosti naloge) in
na podlagi tega zagotoviti redno in enakomer-• 
no financiranje prometne infrastrukture; 

Kasneje pa je bil dodan še namen:

zagotoviti podlago za črpanje EU sredstev v • 
finančni perspektivi 2014–2020 (t.i. predhod-
no pogojenost).

Zadnje je področje dela na Resoluciji precej razširilo, 
saj je poleg same infrastrukture zajelo še javni potniški 
promet, inteligentne transportne sisteme, infrastruk-
turo za čista goriva itd.

V kolikor smo želeli pripraviti objektiven program 
razvoja prometa in zadostiti zahtevam EU, smo morali 
vsebino Resolucije pripraviti na podlagi nacionalnega 
prometnega modela in izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje (CPVO). Nacionalni prometni model je za 
ministrstvo razvilo podjetje PNZ, področje CPVO pa 
izvaja podjetje Aquarius. 

Vsebinski del Resolucije, ki je bil pripravljen na pod-
lagi nacionalnega prometnega modela je zaključen. 
Pokazal je, da sta v Sloveniji najbolj nujni področju, 
ki jih je potrebno razvijati v prihodnje železniška 
infrastruktura, predvsem v povezavi s tranzitnimi 
tokovi in pristaniščem v Kopru ter javni potniški 
promet, ki bo temeljil na železniškem prevozu. V 
kolikor se to ne bi zgodilo, se bo Slovenija znašla v 
velikih težavah, ker ne bo zadostila nacionalnim in EU 
okoljskim zahtevam, soočila se bo z dnevnimi zastoji 
na avtocestah, predvsem v dnevnih konicah in ne bo 
mogla več ustrezno zadostiti potrebam gospodarstva 
in potrebam prebivalcev Slovenije.

Vizija prometne politike je zato definirana kot zagotav-
ljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe 
gospodarstva z naslednjimi cilji:

izboljšati mobilnost in dostopnost,• 
izboljšati oskrbo gospodarstva,• 
izboljšati prometno varnost in varovanje,• 
zmanjšati porabo energije,• 
zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev,• 
zmanjšati okoljske obremenitve.• 

V izhodiščih so predstavljeni ukrepi oz. projekti na 
področju prometa (med leti 2014–2020, 2020–2030 
in po letu 2030).

Na podlagi izhodišč bo MzIP v nadaljevanju pripravilo 
dva dokumenta:

prvega s katerim bomo izpolnili zahteve v 1. 
zvezi s predhodno pogojenostjo (ex-ante con-
ditionalities) za črpanje EU sredstev v finančni 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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perspektivi 2014 – 2020 ( predvidoma v okto-
bru letos),
v nadaljevanju pa bo potrebno pripraviti 2. 
zakonodajni predlog za sprejem na Vladi RS in 
v Državnem zboru, ki bo opredelil projekte, 
finančna sredstva, terminski plan in nosilce za 
realizacijo Resolucije.

Uvrstitev 20 projektov s področja 
spodbujanja in razvoja socialnih in 
državljanskih kompetenc mladih v načrt 
razvojnih programov 2014 – 2017
Vlada RS je v načrt razvojnih programov 2014 – 2017 
s sklepom uvrstila 20 projektov nevladnih mladinskih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu v mladin-
skem sektorju, s področja spodbujanja in razvoja so-
cialnih in državljanskih kompetenc mladih. Projekti 8 
nacionalnih in 12 drugih mladinski organizacij so bili 
izbrani na Javnem razpisu za izbor operacij s področij 
socialnih in državljanskih kompetenc mladih.

Razpis sledi usmeritvam Resolucije o nacionalnem 
programu za mladino 2013-2022. Predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih orga-
nizacij v mladinskem sektorju namenjenih razvoju 
socialnih in državljanskih kompetenc posameznega 
aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na 
enem od naslednjih področij: širjenje organizacijskih 
enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže 
informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in 
izvajanje nekonvencionalne politične participacije 
mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehaniz-
mov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno 
stanje.

Z razpisom želi ministrstvo okrepiti zaposljivosti 
mladih v organizacijah v mladinskem sektorju z us-
posabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih 
prijaviteljev ob hkratni okrepitvi organizacijskih 
mrež organizacij v mladinskem sektorju, ki delujejo 
na nacionalni ravni ali delujejo v tej smeri, vzpostavitvi 
lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, 
kjer je še ni, izvedbi projektov nekonvencionalne 
politične participacije mladih in vzpostavitvi meha-
nizma posvetovanj mladih tam, kjer ga še ni.

Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Operacije se izvajajo 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prior-
itete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja«.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi 
s programskimi dokumenti za črpanje 
sredstev EU
Poslanec je spraševal, ali je res bila pripravljena spre-
memba uredbe, po kateri obe kohezijski regiji naj ne 
bi bili več soglasodajalki pred sprejemom program-
skih dokumentov za črpanju sredstev EU na Vladi RS 
in ali se lahko zgodi, da se bodo zaradi morebitnega 
nesodelovanja regij pri oblikovanju tovrstnih doku-
mentov razvojne razlike med vzhodom in zahodom 
še povečevale? Zanima ga tudi ali je bilo pri pripravi 
programskih dokumentov za Bruselj upoštevano tudi 
mnenje regij, da je dokumente treba pripraviti tako, da 
bodo sredstva enakomerno porazdeljena in ali so zad-
nje različice dokumentov, ki so bile poslane v Bruselj 
pripravljena tako, da jih ne bo več treba dopolnjevati, 
in da se bodo slovenska podjetja lahko začela čim prej 
prijavljati na razpise.

Odgovor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(ministrstvo) je letos pristopilo k pripravi predloga 
sprememb in dopolnitev Uredbe o razvojnem svetu 
kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13). Spremembe 
so potrebne, ker zaradi pomanjkljivih določb uredbe 
nekateri nujni stroški sveta niso pokriti, in ker ure-
dba ne določa, kdaj se zaprosi za soglasje razvojnega 
sveta kohezijske regije na programske dokumente 
za črpanje sredstev EU. Z ustanovitvijo nove Službe 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko se spreminja tudi subjekt, ki zaprosi 
za soglasje razvojnega sveta kohezijske regije. Za pred-
lagane spremembe je v medresorskem usklajevanju 
ministrstvo pridobilo pozitivno mnenje Službe Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo, v javni obravnavi 
pa se je oblikovalo mnenje, da sprememba uredbe 
posega v zakonsko materijo, ker posebej ne  določa, 
da je treba pridobiti soglasje razvojnega sveta kohezi-
jske regije, kot je to določeno v Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. V tej zadevi je stališče 
ministrstva, da je povsem jasno, da soglasje razvojnega 
sveta kohezijske regije ureja zakon, in da uredba tega 
vprašanja ne more nasloviti. Glede na odziv javnosti, 
in ker ne gre za nujno spremembo, pa je ministrstvo 
postopke spreminjanja uredbe ustavilo.

Postopek priprave programskih dokumentov 
za črpanje sredstev EU za programsko obdobje 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350
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2014–2020 poteka v partnerstvu z obema razvojnima 
svetoma kohezijskih regij. Doslej je bilo izvedenih 
pet sej razvojnih svetov kohezijskih regij, ki so obrav-
navale predloge programskih dokumentov v povezavi 
z razvojno problematiko Vzhodne Slovenije oziroma 
Zahodne Slovenije.

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi koordinatorja 
posredovala v mnenje službam Evropske komisije 
oba ključna dokumenta za črpanje EU sredstev, to 
sta Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014-2020 (partnerski spora-
zum) in Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (operativni 
program).

Proces priprave dokumentov teče podobno kot v 
drugih državah članicah - aktivno in skladno z roki, 
ki jih predpisuje zakonodaja EU. Predpisi EU določajo, 
da je rok za posredovanje partnerskega sporazuma 
v mnenje Evropski komisiji 22. april 2014 in rok za 
posredovanje operativnega programa najkasneje tri 
mesece po oddaji partnerskega sporazuma.

Partnerski sporazum je bil po predhodni seznanitvi 
vlade (redna seja dne 3. 4. 2014) prek posebnega in-
formacijskega sistema posredovan v mnenje službam 
Evropske komisije 10. 4. 2014. Evropska komisija, sklad-
no z predpisi EU, posreduje pripombe najkasneje v 
treh mesecih po predložitvi partnerskega sporazuma. 
Na podlagi prejetih komentarjev Evropske komisije in 
dodatnih usklajevanj z ministrstvi, vladnimi službami 
in relevantnimi deležniki bo pripravljena končna 
različica dokumenta za sprejem na Vladi Republike 
Slovenije. Skladno s 6.a členom ZSRR-2 in 5. členom 
Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije pa mo-
rata pred sprejetjem dokumenta na Vladi Republike 
Slovenije oba razvojna sveta kohezijskih regij podati 
predhodno soglasje k vsebini Partnerskega spora-
zuma. Po sprejemu dokumenta na Vladi Republike 
Slovenije bo le-ta posredovan v potrditev EK.

Operativni program EKP je bil po predhodni seznan-
itvi vlade na redni seji 24. 4. 2014 prek posebnega in-
formacijskega sistema posredovan v mnenje službam 
Evropske komisije 12. 5. 2014. Evropska komisija, 
skladno z predpisi EU, posreduje pripombe v treh 
mesecih po predložitvi operativnega programa. Na 
podlagi prejetih komentarjev Evropske komisije in 
dodatnih usklajevanj z ministrstvi, vladnimi službami 
in relevantnimi deležniki, bo pripravljena končna 
različica dokumenta za sprejem na Vladi Republike 
Slovenije. Skladno s 6.a členom ZSRR-2 in 5. členom 
Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije pa 

morata pred sprejetjem dokumenta na Vladi Republike 
Slovenije oba razvojna sveta kohezijskih regij podati 
predhodno soglasje k vsebini Operativnega programa. 
Po sprejemu dokumenta na Vladi Republike Slovenije 
bo le-ta posredovan v potrditev EK.

Vzporedno s pripravo programskih dokumentov ko-
hezijske politike SVRK pospešeno pripravlja Strategijo 
pametne specializacije. Z njo želimo kot Slovenija dati 
čim bolj jasen odgovor na vprašanje, kam kot država 
želimo, ko gre za področja inovativnosti, podjetništva, 
raziskav in razvoja in industrijske politike ter bo 
ključnega pomena tudi za črpanje sredstev programa 
Obzorje 2020, ki ga neposredno upravlja Evropska 
komisija. Strategija kot dokument bo pripravljena 
predvidoma do konca meseca junija.

Poleg usklajevanj z razvojnima svetoma kohezijskih 
regij opravlja SVRK v zadnjem letu številna usklajevanja 
tako z Evropsko komisijo kot tudi z vsemi relevantnimi 
ministrstvi, vladnimi službami, partnerji in deležniki 
(ekonomsko-socialni partnerji, nevladne organizacije, 
regionalne razvojne agencije, predstavniki mladih…), 
izvedene pa so bile tudi tri javne razprave.

Odgovor v zvezi z izračunom 
komunalnega prispevka, ko se gradnja 
komunalne opreme financira iz evropskih 
sredstev 
V odgovoru je pojasnjeno, da področje opremljanja 
stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka ureja 
Zakon o prostorskem načrtovanju, Uredba o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik 
o merilih za odmero komunalnega prispevka.

Uredba opredeljuje skupne stroške gradnje komu-
nalne opreme in način ugotavljanja le teh. Ker je 
komunalni prispevek namenski vir financiranja ko-
munalne opreme, je občina dolžna druge vire finan-
ciranja odšteti od skupnih stroškov in tako ustrezno 
določiti obračunske stroške. V posameznih primerih 
lahko zaradi pridobljenih evropskih sredstev nastane 
problem določanja obračunskih stroškov.

Vlada še pojasnjuje, v katerih primerih se lahko 
upravni akt izpodbija pred Upravnim sodiščem RS. 
Upravno sodišče RS na podlagi ZUS-1 zagotavlja sodno 
varstvo oziroma nadzor nad zakonitostjo upravnih 
aktov, med katere sodi tudi odločba o odmeri komu-
nalnega prispevka.

Na višino komunalnega prispevka vpliva vrednost ko-
munalne opreme (skupni stroški), ki se zmanjšajo za 
sredstva pridobljena iz državnega proračuna, sredstva 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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vložena iz občinskega proračuna in druga sredstva, ki 
jih je pridobila občina za gradnjo komunalne opreme, 
med katera sodijo evropska sredstva, sredstva zbrana 
s samoprispevki itd. Na višino komunalnega prispe-
vka za posameznega zavezanca pa vpliva predvsem 
velikost stavbnega zemljišča in neto tlorisna površina 
objekta.

Uspešnost pridobivanja evropskih sredstev za gradnjo 
komunalne opreme vpliva na določanje obračunskih 
stroškov (komunalni prispevek), vendar ni edini in 
ključni dejavnik. Ustavna enakost državljanov se v 
postopkih odmere komunalnega prispevka zagotav-
lja s spoštovanjem in izvajanjem določil ZPNačrt in 
podzakonskih predpisov, ki urejajo področje komu-
nalnega opremljanja.

Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami
Ustanovitev Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Svet) predvideva Resolucija 
o nacionalnem programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. Svet se je 
ustanovil zaradi vse večjega števila in obsega nesreč 
ter posledično potrebe po boljšem povezovanju vseh 
deležnikov, ki sodelujejo pri obvladovanju nesreč. 

Deloval bo tudi kot platforma za spodbujanje, usmer-
janje in usklajevanje različnih aktivnosti iz Hjoškega 
okvirnega akcijskega načrta zmanjševanja tveganja 
pred nesrečami v letih 2005–2015, ki se bo nadaljeval 
tudi po letu 2015. Platformo, ki jo pri nas organiziramo 
v obliki sveta vlade, je organiziralo že 79 držav, od 
tega v Evropi 25. Njihovo delovanje kaže, da gre za 
koristno orodje, ki pripomore k prenosu težišča zani-
manja in delovanja z odzivne faze nesreč (ukrepanja 
ob nesrečah in po njih) na preprečevanje nesreč, kar 
je z vidika žrtev in stroškov veliko ustrezneje.

Sestava Sveta je zastavljena kar najširše, tako da 
vključuje predstavnike vladnih in nevladnih orga-
nizacij, lokalne samouprave, zasebnega sektorja, 
znanstveno-raziskovalnih institucij, gospodarstva in 
medijev. Tako široko zastopstvo imajo samo platforme 
v šestih od 25 evropskih držav. Dejavnosti Sveta se 
bodo dopolnjevale z dejavnostmi drugih delovnih 
teles in organov s področij varstva okolja, podneb-
nih sprememb, trajnostnega razvoja in nacionalne 
varnosti. 

Za predsednika Sveta je imenovan dr. Matjaž Mikoš, 
za njegovega namestnika pa Darko But.

Za člane Sveta so imenovani: 

Ervin Vivoda, MKO,• 
Irena Utroša, MNZ,• 
Mihaela Bastar, MzIP,• 
Nina Pirnat, MZ,• 
Tomaž Kunstelj, MZZ,• 
Bruno Rednak, MIZS,• 
Maja Jeglič, MK,• 
Milivoj Dolščak, IRSVNDN,• 
Jože Sironič, Kabinet predsednice Vlade RS, • 
Srečko Šestan, Poveljnik CZ RS,• 
dr. Roko Žarnić, Rektorska konferenca,• 
dr. Teodora Ivanuša, Rektorska konferenca,• 
dr. Blaž Komac, Znanstvenoraziskovalni center • 
SAZU,
mag. Miha Pavšek, CIPRA Slovenija, društvo za • 
varstvo Alp,
Nikolaj Simič, SIKOM, Slovensko društvo za • 
elektronske komunikacije,
Jošt Jakša, Gasilska zveza Slovenije, • 
Boris Plavšič, Rdeči križ Slovenije,• 
Bojan Kocjan, Združenje občin Slovenije,• 
Janko Požežnik, Skupnost občin Slovenije,• 
mag. Robert Kus, Združenje mestnih občin • 
Slovenije,
Mojca Drevenšek, Gospodarska zbornica Slo-• 
venije, in 
Viktor Erzar, RTV Slovenija.• 

SEJA VLADE RS 28. 7. 2014
Vlada RS je na 68. redni seji med drugim sprejela 
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014-2020.

Vlada RS je sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo 
in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki ga je 
na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov prip-
ravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. Ob tem je pooblastila državno sekretarko 
za razvoj in evropsko kohezijsko Andrejo Kert, da ga 
pošlje v sprejem Evropski komisiji. 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014-2020 (PS) je strateški do-
kument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. PS mora biti skladen s strategijo EU 2020 
o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, prav tako pa 
mora ustrezati zahtevam posameznega sklada EU, tako 
da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in 
potencialov rasti, na podlagi katere je narejena iden-
tifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezulta-
tov. V dokumentu pa so opredeljena tudi horizontalna 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med 
spoloma, boj proti diskriminaciji in dostopnosti ter 
trajnostni razvoj. 

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z 
vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim 
in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske 
politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi 
in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 
2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški 
okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih 
skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem spo-
razumu in Operativnem programu 2014-2020 za 
Slovenijo ipd). Dokument je usklajen tudi z obstoječimi 
strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi 
dokumenti na nacionalni ravni.  

Koordinacijo priprave dokumenta je vodila Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politik, ki 
bo dokument (po zagotovitvi končne redakcije do-
kumenta in morebitnih tehničnih uskladitvah) tudi 
posredovala v sprejem Evropski komisiji. 

7  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

71. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
71. izredna seja Državnega zbora RS je bila 4. 
julija 2014.  DZ je med drugim sprejel novelo 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, predlog novele 
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skup-
nosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 
pa ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(ZIZ-J)
S sprejetimi spremembami naj bi pospešili in hitreje 
zaključili izvršilne postopke. V skladu s sprejeto 
novelo sicer javna dražba ostaja temeljni način prodaje 
nepremičnine v izvršilnem postopku. Po novem se 
bo izhodiščno ceno na prvi javni dražbi postavilo 
pri 70 odstotkih. Poleg tega predlog ureja nov način 
prodaje nepremičnine, in sicer prodajo na podlagi 
zavezujočega zbiranja ponudb. Ukinja se tretja javna 
dražba.

Enako kot pri javni dražbi se postopek zavezujočega 
zbiranja ponudb lahko ponovi samo enkrat (če je 
predhodni postopek neuspešen); v tem primeru je 
izhodiščna cena enako kot pri javni dražbi 50 odsto-
tkov ocenjene vrednosti nepremičnine.

Z novelo se spreminjajo določbe, ki urejajo institut 
varščine, ukinja se pravno sredstvo pritožbe zoper 
sklep o domiku, ureja se poseben oklicni postopek, 
kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim 
dolgom, in ureja možnost prodaje nepremičnine kot 
celote, če gre za izvršbo na solastniški delež.

Rešitve, ki na splošno zasledujejo pospešitev in hitrejši 
zaključek izvršilnih postopkov, pa so spremembe ured-
itve odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika.

Predlog novele Zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi njihovega premoženja in pravic 
(ZPVAS-G)
Predlog novele zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Skupina poslancev je sicer predlagala 
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dopolnitev zakona, po kateri bi se agrarna skupnost 
lahko preoblikovala v pravno osebo in s tem pridobila 
pravno in poslovno sposobnost. Preoblikovanje ne bi 
bilo avtomatično, temveč na podlagi interesa oziroma 
soglasja vseh članov in ustrezne obličnosti.

8  NOVICE ZDRUŽENJA

POLITIČNE STRANKE SMO 
POVPRAŠALI O EVROPSKI KOHEZIJSKI 
POLITIKI
Združenje občin Slovenije in 34 slovenskih občin, 
ki imajo za izvedbo pripravljenih 11 okoljskih pro-
jektov, je političnim strankam, ki so kandidirale na 
predčasnih državnozborskih volitvah 13. julija 2014, 
naslovilo naslednja vprašanja:

Kako ocenjujete in napovedujete realizacijo • 
koriščenja EU sredstev iz finančne perspektive 
2007-2013 po posameznih skladih?
Glede na to, da so sredstva EU pomemben • 
razvojni vir v Sloveniji ali imate konkretne 
predloge in rešitve kako  pospešiti realizacijo 
črpanja sredstev na kohezijskem skladu (tre-
nutna realizacija na kohezijskem skladu  je 
namreč daleč najslabša in izpod 50%)? 
Kdaj bodo po vašem mnenju sprejeti program-• 
ski dokumenti za novo finančno perspektivo 
(Partnerski sporazum in Operativni progra-
mi)?
Kaj menite o vsebini Partnerskega sporazuma • 
in operativnih programov? Kaj bi spremenili, 
če bi imeli možnost? V kolikšni meri so po 
vašem mnenju upoštevani predlogi lokalnih 
skupnosti in razvojnih regij?
Slovenija bi lahko takoj pričela z izvedbo teh 11 • 
pripravljenih kohezijskih projektov, 
Bi bilo po vašem mnenju bolje takoj izdati • 
odločbe in začeti z izvajanjem projektov ali je 
bolje počakati na potrditev programskih doku-
mentov nove finančne perspektive 2014-2020?
Kakšne so po vašem mnenju prednosti in • 
kakšne slabosti takojšnje izdaje odločb in 
takojšnjega pričetka izvajanja projektov?
V kolikor menite, da je potrebno takoj pričeti z • 
izvedbo, bi vas prosili za opis na kakšen način 
bi to izvedli.

Celoten dopis s predstavitvijo problematike in 
vprašanji političnim strankam se nahaja TUKAJ. 

Prejeli smo odgovore naslednjih strank: 

Nova Slovenije  - krščanski demokrati 

Slovenska demokratska stranka 

Slovenska ljudska stranka 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/Dopis_politicnim_strankam_na_predcasnih_dz_volitvah.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/NSi.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SDS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SLS.pdf
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Stranka Mira Cerarja 

Slovenska nacionalna stranka 

Zavezništvo Alenke Bratušek

POGLEDI POLITIČNIH STRANK NA 
PODROČJE LOKALNE SAMOUPRAVE V 
SLOVENIJI
Združenje občin Slovenije je politične stranke, ki so 
kandidirale na predčasnih državnozborskih volitvah 
13. julija 2014, pozvalo, da predstavijo svoja stališča do 
sistema lokalne samouprave v Sloveniji, financiranja 
lokalnih skupnosti, uvedbe pokrajin in drugih aktu-
alnih vprašanj. V letošnjih programskih konceptih 
sodelujočih na volitvah smo namreč pogrešali njihovo 
pozornost področju lokalne samouprave. 

Zastavili smo jim naslednja vprašanja:

Kakšen je pogled vaše stranke na obstoječi 1. 
sistem lokalne samouprave v Republiki Slo-
veniji? Slovenija tudi nima začrtane strate-
gije nadaljnjega razvoja lokalne samouprave. 
Kje, če sploh, vidite možnosti za izboljšanje 
obstoječega sistema?
V Sloveniji je 211 občin, 1. januarja 2015 bo 2. 
začela delovati 212. občina. V luči konsolidacije 
javnih financ in zmanjševanja stroškov so se 
pojavljali pozivi, da je občin v Sloveniji preveč 
in da je potrebno zmanjšati njihovo število. 
Manjše občine tudi naj ne bi bile sposobne 
opravljati vseh nalog, ki bi jih lokalna samou-
prava morala. Kakšen je pogled vaše stranke na 
število občin, njihovo velikost in obseg nalog, 
ki jih opravljajo?
Kakšen je vaš pogled na decentralizacijo v naši 3. 
državi? V večini evropskih držav prevladuje 
dvonivojska lokalna samouprava, tudi Slovenija 
je s spremembo Ustave RS leta 2006 opredelila 
pokrajine kot obvezno drugo raven lokalne 
samouprave. Ali je vaša stranka za takojšnjo 
ustanovitev pokrajin ali mogoče menite, da za 
pokrajine sedaj ni pravi čas? Se vam zdi sedan-
je stanje zadovoljivo? Bi nekaj decentralizacije 
lahko izvedli z ukinitvijo upravnih enot in 
prenosom nalog na občine? Kako decentraliz-
irati državo, če do pokrajin ne pride?
Kakšna je vizija vaše stranke glede skladnega 4. 
regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji?

Ali menite, da je sedanji sistem financiranja 5. 
občin primeren, ali bi se zavzeli za spremem-
be. Če da, katere?
Zadnja leta prihaja do zniževanja sredstev 6. 
občinam – nižanje povprečnine, zniževanje 
sredstev za sofinanciranje investicij, ob tem 
pa država občinam nalaga vedno nove naloge 
brez za to zagotovljenih sredstev, kar občine 
postavlja v težak finančni položaj. Kje vidite 
rešitev za nastalo situacijo?
Z reorganizacijo državne uprave in 7. 
zmanjšanjem števila ministrstev so občine 
ostale brez svojega resorja, s tem pa izgubile 
tudi neposrednega sogovornika na vladni 
ravni. Kakšna bi bila po vašem mnenju najbolj 
smiselna institucionalna umestitev in ureditev 
področja lokalne samouprave?

Prejeli smo odgovore naslednjih strank:

Državljanska lista 

Piratska stranka 

Slovenska demokratska stranka 

Stranka Mira Cerarja 

Socialni demokrati 

Zavezništvo Alenke Bratušek 

Združena levica

POGAJANJA GLEDE PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU
Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so se 
na pogajanjih 3. julija precej približali dogovoru o 
ukrepih za leto 2015. Glede ključne točke - znižanja 
števila zaposlenih v javnem sektorju za 1,5 odstotka 
na letni ravni - se bodo izrekali v sindikatih. Če bi na 
to pristalo dovolj sindikatov, naj bi obstaja možnost 
podpisa dogovora v prihodnjem tednu.

Notranji minister, ki opravlja tekoče posle, Gregor 
Virant je po pogajanjih pojasnil, da bi se v skladu z 
dogovorom vsi ukrepi, ki veljajo letos, podaljšali v 
prihodnje leto. Sprostili bi le napredovanja za tiste, 
ki so že dolga leta v izhodiščnem plačnem razredu, 
nekateri že od leta 2008.

Medtem ko je vladna stran sprva predlagala, da bi 
v letošnjem letu predvideno enoodstotno znižanje 
števila zaposlenih v javnem sektorju za prihodnje 
leto dvignili na dva odstotka, je njen zadnji predlog 
pri odstotku in pol.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SMC_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SNS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/ZaAB.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/DL_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/PIRATSKA_STRANKA_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SDS_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SMC_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SD_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/ZaAB_LS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/ZaAB_LS.pdf
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A kot je pojasnil vodja konfederacije sindikatov 
javnega sektorja Branimir Štrukelj, nekateri sindikalni 
predstavniki za pristanek na tak vladni predlog niso 
imeli mandata in bodo o tem morali odločati organi 
sindikatov. Če se jih bo s predlogom strinjalo dovolj, 
bi o tem odločala še vlada in ga - če bo upoštevala nje-
gov predlog - tudi sprejela. V tem primeru bi dogovor 
lahko podpisali, hkrati pa bi podpisali tudi anekse 
h kolektivnim pogodbam, v katere bi prelili vsebino 
dogovora.

Za podaljšanje veljavnosti spremenjene plačne lestvice 
pa bo potrebno sprejeti še novelo Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. Po Štrukljevih besedah bi 
zato v aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor 
predvideli odložni pogoj, po katerem v primeru 
nesprejetja novele velja tisto, kar velja sedaj, pred 
podpisom dogovora. Kot pravi Virant, bi bila novela 
zakona v Državnem zboru RS lahko sprejeta kadarkoli 
do konca leta. 

Sicer pa so po Štrukljevih besedah sindikati do-
bili tudi zagotovilo, da bi bila v primeru kršitev tega 
dogovora stavka plačana. Pri zniževanju števila za-
poslenih pa je sindikalna stran vztrajala pri ohranitvi 
formulacije, da gre za zniževanje števila zaposlenih z 
nenadomeščanjem, nikakor pa ne za odpuščanja iz 
poslovnih razlogov.

Podpis vlade pod dogovor, ki bi bil objavljen v urad-
nem listu, bi zavezoval vsako vlado. So pa tudi sindikati 
zainteresirani, da imajo za prihodnje leto predvidljivo 
situacijo. Po volitvah bo stekel proces oblikovanja nove 
vlade, časovna stiska, ker bi se vse morali dogovoriti 
do konca leta, pa bi lahko prinesla tudi zelo konfliktne 
razmere med sindikati in vlado, česar si ne želijo.

Virant računa, da bi na podlagi teh ukrepov lahko 
zmanjšali plačno maso v javnem sektorju tako, da bi 
bila v skladu s sprejetim proračunom. Kot pravi, so 
možni tudi še kakšni organizacijski ukrepi, recimo 
racionalno odrejanje nadur, pripravljenosti, ipd. 
Po zakonu o izvrševanju proračuna pa je možno v 
primeru, da zmanjka denarja pri plačah, dva odstotka 
prerazporediti z materialnih sredstev. 

DOGOVOR V JAVNEM SEKTORJU BO 
POČAKAL NA NASLEDNJO VLADO
Notranji minister v odhodu Gregor Virant dogovora 
s sindikati o ukrepih glede plač v javnem sektorju 
za leto 2015 ne bo predložil Vladi RS v odločanje. 
Kot del primopredaje jo bo predal naslednjemu 
glavnemu pogajalcu. Tako se je odločil zaradi stališč 

najverjetnejšega bodočega mandatarja Mira Cerarja in 
ne najbolj prepričljive podpore sindikatov.

Virant je sicer ocenil, da je ne najbolj prepričljiva 
sindikalna podpora dogovoru o ukrepih za obvlado-
vanje plačne mase v javnem sektorju v letu 2015 morda 
tudi rezultat pričakovanja, da bo mogoče z naslednjo 
vlado skleniti ugodnejši dogovor.

Odločitev popolnoma vseh reprezentativnih sindika-
tov javnega sektorja sicer ni znana. Po znanih podatkih 
je pripravljenost na podpis dogovora izrazilo 12 od 
skupno 36 reprezentativnih sindikatov, 15 pa se jih 
je opredelilo proti.

Kot je pojasnil Virant, je pripravljenost na podpis 
tako izrazilo dovolj sindikatov, da bi lahko sklenili 
aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor po drugem 
kvorumu, ki upošteva članstvo sindikatov. Če namreč 
k podpisu ne pristopi večina vseh reprezentativnih 
sindikatov iz najmanj štirih dejavnosti, zakon dopušča, 
da zadostujejo podpisi manjšega števila sindikatov iz 
najmanj štirih dejavnosti, ki pa skupaj zastopajo vsaj 
40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju.

ZDRUŽENJI OBČIN PRIČAKUJETA, 
DA BO NOVA VLADA PRISLUHNILA 
OBČINAM
Predsednika ZOS in SOS od nove vladne ekipe, katere 
najverjetnejši mandatar bo Miro Cerar, pričakujeta, da 
bo ta prisluhnila argumentom in izkušnjam lokalnim 
skupnostim in da bo vodila odgovorna politiko glede 
morebitnih sprememb, povezanih s področjem loka-
lne samouprave.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj 
je glede izida predčasnih parlamentarnih volitev pov-
edal, da gre za odraz želje Slovencev po svežini in spre-
membah, nečem, kar bo popeljalo Slovenijo iz krize. 
Slovenci, bo besedah predsednika ZOS, želijo enako 
na lokalni ravni. Dodal je, da si predvsem želijo resne 
razprave o najboljših rešitvah za občane. Predsednik 
ZOS verjame, da se bo dalo predvsem s stranko SMC, 
ki je na volitvah nesporno zmagala, peljati resno raz-
pravo in da bo mogoče doseči smiselne in pametne 
rešitve.

Predsednik SOS Anton Štihec pa je izrazil upanje, da 
je izid nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev, 
po katerih je prepričljivo zmagala Stranka Mira Cerarja 
(SMC), za občine pozitiven. Dodal je, da je bilo vsaj v 
dosedanjih govorih Cerarja, ki je najverjetnejši novi 
mandatar, zaslediti, da bo vodil spravljivo politiko. 
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To pomeni, da ne bo sprejemal odločitev, če ne bo 
prej družbenega konsenza. Pričakuje tudi, da če se 
bodo določene spremembe nanašale na občine, se bo 
novi mandatar z občinami oz. združenji, ki zastopata 
občine, o tem pogovoril in jim prisluhnil ter se šele 
nato odločil za določene spremembe. Povedal je še, 
da SOS že dlje časa zahteva sistemske spremembe 
in rešitve na področju lokalno samouprave, vendar 
ob tem opozarja, da ne more nekdo preprosto reči, 
da se bo ukinilo določeno število občin. K temu je 
še dodal, da se v SOS strinjajo, da je treba zmanjšati 
število občin, vendar mora biti to nekako dogovorjeno 
in s preverljivimi podatki dokazano.

16. JULIJA SE JE IZTEKEL ROK 
ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI 
NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV
16. julija je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja 
državnega in občinskih proračunov za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 53/14, str. 6080), ki določa, da se 16. 
julija 2014 neposrednim proračunskim uporabnikom 
izteče rok, do katerega še lahko podpisujejo pogodbe, 
ki bodo bremenile letošnji proračun. 

Minister za finance dr. Uroš Čufer se je ob nedavnih 
državnozborskih volitvah, menjavi oblasti, ki bo sledila, 
in pred prihajajočimi lokalnimi volitvami odločil, da za 
letošnje leto ustavi porabo neposrednih proračunskih 
uporabnikov. Mednje sodijo tudi občine, ki so lahko 
obveznosti za letošnje leto nase prevzemale le do 16. 
julija, ko se je zaključilo izvrševanje proračuna.

Minister za finance postavi neposrednim proračunskim 
uporabnikom vsako leto rok, do katerega še lahko pod-
pisujejo pogodbe, katerih izvajanje bremeni proračun 
za isto leto. Vendar so se doslej ti roki neposrednim 
proračunskim uporabnikom načeloma iztekali bolj 
v jesenskih mesecih, na primer konec septembra ali 
oktobra. Letos bo prihrankov v proračunu očitno več, 
zagotovo pa ni dvoma, da jih bo država glede na vse 
potencialne javnofinančne težave potrebovala.

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in 
občinskih proračunov za leto 2014 dopušča peščico 
izjem. Omejitve glede prevzemanja obveznosti 
v letošnjem letu tako ne veljajo za obveznosti iz 
naslova zadolževanja države, za stroške, ki so pov-
ezani s službenimi potovanji, in za tekoče transferje 
v sklade socialnega zavarovanja in obveznosti na 
podlagi pravnomočnih sodnih odločb. Izjema so še 

sredstva Evropske unije, za vse ostalo pa potrebujejo 
proračunski uporabniki od 16. julija naprej odobritev 
ministrstva za finance. Kot izhaja iz pravilnika, je odo-
britev prevzemanja obveznosti mogoča le v izrednih 
primerih, tudi pri tem pa mora ministrstvo upoštevati 
likvidnostni položaj proračuna in njegov ciljni pri-
manjkljaj za letošnje leto.

21. JULIJA SO ZAČELI TEČI ROKI ZA 
VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI 
VOLITVAMI
21. julija so začeli teči roki za volilna opravila pred 
lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo 
volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. 
Poleg županov bodo odločali tudi o okoli 3400 
občinskih svetnikih, pa tudi o članih svetov krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti.

Kandidature za župane in člane občinskih svetov lahko 
vložijo stranke, mogoče pa je kandidirati tudi s podpisi 
podpore skupine volivk in volivcev. Od 21. Julija pa 
do 10. septembra bo pri pristojnem upravnem organu 
mogoče podpisati obrazec podpore kandidatu oz. listi 
kandidatov. 10. septembra pa se bo iztekel tudi rok za 
vložitev kandidatur za župane oz. list kandidatov za 
občinske svetnike.

Medtem ko politične stranke določajo kandidate v 
skladu s svojimi pravili, glasovanje o njih pa je tajno, 
nestrankarski županski kandidati za nastop na volit-
vah potrebujejo podpise najmanj dveh odstotkov od 
števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu 
na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj 
kot 15 in ne več kot 2500.

Tudi kandidate za člane občinskega sveta lahko določi 
s podpisovanjem skupina volivcev. Potrebno število 
podpisov je najmanj odstotek od števila volivcev, ki 
so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, 
vendar ne manj kot 15.

Ministrstvo za notranje zadeve bo na svoji spletni strani 
objavilo število volilnih upravičencev v občini. Volilno 
pravico v občini imajo tisti, ki v njej stalno prebivajo 
in imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče. Pri 
tem ta pravica ni omejena z državljanstvom. Župane 
in člane občinskega sveta lahko volijo tudi tujci s stal-
nim prebivališčem v občini. Državljani drugih držav 
EU, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče, imajo pri volitvah v občinske svete tako 
pravico voliti kot biti voljen. Prav tako lahko volijo tudi 
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župane, a na to funkcijo lahko kandidirajo le slovenski 
državljani.

Tako kot se slovenske občine močno razlikujejo po 
številu prebivalcev, so različni tudi njihovi občinski 
sveti. Je pa število članov občinskega sveta podlaga 
za določitev volilnega sistema: večinski sistem, ko se 
voli od 7 do 11 svetnikov, ali proporcionalni sistem, 
če je svetnikov 12 ali več. Za določitev se pri številu 
svetnikov ne upošteva predstavnikov narodnosti.

SVET KOHEZIJSKE REGIJE ZAHODNA 
SLOVENIJA DAL SOGLASJE 
NA OSNUTEK PARTNERSKEGA 
SPORAZUMA 
Svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija je na ju-
lijskem sestanku dal soglasje na vsebino osnutka 
Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Evropsko komisijo. 

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega region-
alnega razvoja Razvojni svet posamezne kohezijske 
regije (Vzhodne in Zahodne) sodeluje pri sprejemanju 
odločitev in daje predhodno soglasje o vsebini in izva-
janju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske 
regije ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, 
ki jih sporazumno določijo občine in država. 

Državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in ev-
ropsko kohezijsko politiko Andreja Kert je po zase-
danju Sveta izrazila zadovoljstvo, da so njegovi člani 
pripoznali ustreznost ključnih usmeritev Slovenije 
v obdobju 2014-2020 – vlaganja v rast (spodbujanje 
podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacija 
ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja 
podjetja), zaposlovanje s posebnim poudarkom na za-
poslovanju mladih, povečevanje socialne vključenosti 
in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje 
in zdravje, izgradnjo okoljske in prometne infrastruk-
ture ter na področje trajnostne rabe energije.  

SVRK še pričakuje, da bo končni predlog Partnerskega 
sporazuma, na vsebino katerega mora soglasje podati 
še Svet Vzhodne kohezijske regije, vlada obravnavala 
do konca julija 2014. Po potrditvi na vladi bo končni 
dokument posredovan tudi Evropski komisiji.

SKLEPI KOMISIJ DRŽAVNEGA SVETA 
GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO 
POSLEDIC FEBRUARSKE UJME
Komisija DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 
ter Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj so na seji 16. julija 2014 ob ponovni seznanitvi 
s sanacijskimi ukrepi za odpravo posledic škode po 
poplavah, visokem snegu in žledu februarja 2014 
sprejele več sklepov. 

Komisije so se med drugim seznanile s pozivom 
Združenja občin Slovenije, da se v Zakonu o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 črta drugi odstavek 23. člena 
oziroma v drugem odstavku 23. člena za besedno 
zvezo »varstvo gozdov« doda naslednje besedilo »ter 
za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter lokalne 
javne infrastrukture«. Veljavna ureditev, s katero so 
bila za obdobje 2014 - 2016 sredstva, ki so jih občine 
namensko uporabljale za gradnjo infrastrukture lokal-
nega pomena, preusmerjena le v vzdrževanje gozdnih 
cest, je po mnenju komisij neustrezna. Na eni strani so 
zaradi tega občine ostale brez predvidenih sredstev za 
vzdrževanje lokalne infrastrukture, na drugi strani se 
postavlja vprašanje, kako bodo ta sredstva racionalno 
porabljena v občinah, kjer ni bilo žleda in zato ni takih 
finančnih potreb po sanaciji gozdnih cest, so pa velike 
potrebe po vzdrževanju lokalnih cest. Združenje občin 
Slovenije tudi apelira, da se izvedejo postopki za dodel-
itev sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. 
členu Zakona o financiranju občin (čeprav občinam ta 
sredstva pripadajo, jih niso prejele) ter da se občinam 
takoj razdelijo dodeljena sredstva po interventnem 
zakonu (1,9 mio evrov), in sicer glede na obseg škode 
zaradi naravne nesreče. Komisije zanima, kdaj bodo 
občine dejansko prejele ta sredstva. Dodatno predla-
gajo, da se na podlagi končnega Programa odprave 
posledic nastale nesreče občinam zagotovijo sredstva 
za pokrivanje intervencijskih stroškov občin.

TUDI VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 
POTRDILA PARTNERSKI SPORAZUM
Razvojni svet vzhodne kohezijske regije je 24. julija 
v Mariboru potrdil predlog partnerskega sporazuma 
med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-
2020, ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz 
skladov EU. Kljub določenim pomislekom so člani 
sveta le zagotovili potrebnih 20 glasov.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/Sklepi_komisij_DS__sanacija_po_zledolomu_2014.pdf
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Sprejetje partnerskega sporazuma je pogoj za sprejetje 
operativnega načrta za izvajanje evropske kohezijske 
politike. Svet zahodne kohezijske regije je soglasje dal 
10. julija, vlada pa je nameravala dokument potrditi 
na seji 24. julija in ga posredovati Evropski komisiji še 
pred počitnicami in nastopom novih komisarjev.

Čeprav je sprva kazalo, da svet vzhodne kohezijske 
regije zaradi premajhne udeležbe ne bo sklepčen, 
je po treh urah razprave na sejo prišel še en član in 
omogočil glasovanje. Z 20 prisotnimi glasovi je sk-
upno sicer 40-članski svet dal soglasje partnerskemu 
sporazumu, a ob tem poudaril, da je to storil zato, ker 
ne želi ovirati postopkov sprejemanja dokumentov za 
naslednjo finančno perspektivo EU.

Hkrati je v sprejetem sklepu zapisal, da v pričujočem 
dokumentu »ni v zadostni meri zajet skladen region-
alni razvoj«, zato zahteva, da se to pomanjkljivost 
odpravi v operativnih programih in ostalih razvojnih 
dokumentih.

Po besedah predsednika tega sveta Ivana Žagarja 
majhna udeležba na seji ni le posledica dopustov, 
temveč tudi nestrinjanja s sporazumom. Čeprav so 
že na prejšnji seji poskušali z vladno službo za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko uskladiti nesoglasja, 
naj bi še vedno obstajali določeni pomisleki.

V razpravi so prisotni kot problematične točke med 
drugim izpostavili vprašanje glede možnosti finan-
ciranja izgradnje 3. razvojne osi in domnevnega pred-
nostnega položaja pri kandidiranju za mestne občine. 
Spet drugi so ponovili, da vseh težav s partnerskim 
sporazumom ne bo mogoče rešiti, temveč ga je treba 
čim prej potrditi, da bo možno hitreje črpati evropska 
sredstva.

Po besedah državne sekretarke službe vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko Andreje Kert zdaj 
sledijo pogajanja o operativnem programu, ki po 
njenih ocenah prav tako ne bodo lahka. 

Končno potrditev partnerskega sporazuma s strani 
Evropske komisije pričakuje najkasneje septembra. 
»Takrat upam, da bomo imeli tudi že operativni pro-
gram tako daleč, da bi ga lahko poslali v končno potrd-
itev Evropski komisiji,« je dejala. Tako bi s črpanjem 
sredstev lahko začeli z začetkom prihodnjega leta.

9  KORISTNE INFORMACIJE 

JUNIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je pripravil junijsko številko Kohezijskega 
e-kotička, v kateri je največ pozornosti namenjene 
evropskim sredstvom v Spodnjeposavski regiji.

V programskem obdobju 2007–2013 je bilo v 
Spodnjeposavski regiji sofinanciranih več kot 140 
različnih projektov v vrednosti preko 90 milijonov 
evrov, med večjimi pa so:

Projekti ESS1. 
Individualizacija in personalizacija pouka s • 
pomočjo IKT
Posavska regionalna stična točka za nevladne • 
organizacije 
Kulturistik• 
Projekti ESRR2. 
Izgradnja bazenskega kompleksa tretje kupole • 
zimske termalne riviere
prenova in razširitev hotela Terme• 

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja je izdala odločbe o dodelitvi sred-
stev za naslednje projekte:

Urgentni center Slovenj Gradec• 
Nadgradnja železniške proge Slovenska Bis-• 
trica - Pragersko
Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s • 
podočij izobraževanja in raziskovanja

Več pa si lahko preberete tudi o trenutno aktualnih 
razpisih ESS:

5. javno povabilo za zbiranje ponudbv okviru • 
programa »Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih 2011«
Javni razpsi za spodbujanje razvoja nevladnih • 
organizacij in civilnega dialoga za obdobje 
2014-2015

EVROPSKA  SREDSTVA ZA RAZVOJ 
ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE
Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane 
skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj 
širokopasovne internetne infrastrukture na region-
alni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim 
in večjim mestom, lokalnim partnerstvom za 
širokopasovna omrežja in operaterjem.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/JUNIJSKE_KOHEZIJSKE_NOVICE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/JUNIJSKE_KOHEZIJSKE_NOVICE.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/
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Rok za predložitev predlogov je 15. oktober. Najboljše 
zamisli bodo prejele žig kakovosti in imele dostop do 
temeljitejše podpore.

Prijaviteljem je na voljo več tipov podpore - med drugi 
podpora Evropske investicije banke (EIB) v obliki 
prilagojenega financiranja, tehnična pomoč Svetovne 
banke pri razvoju poslovnih modelov ter dostop do 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, kjer je 
do leta 2020 skupaj na voljo 453 milijard evrov.

Prvič v zgodovini so dostop do informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologij, njihova kakovost in uporaba, 
vključno z naložbami v širokopasovno infrastrukturo, 
ena od najpomembnejših prioritet za ta nepovratna 
sredstva.

Pobuda Povezane skupnosti je del evropske digitalne 
agende. Cilj slednje je, da bi imela do leta 2020 vsa 
evropska gospodinjstva dostop do širokopasovne 
povezave s hitrostjo 30 megabitov na sekundo, 50 
odstotkov gospodinjstev pa bi bilo naročenih na 
internetne povezave s hitrostjo vsaj 100 megabitov 
na sekundo.

Naložbe v širokopasovna omrežja v osemindvajseterici 
so po navedbah komisije sicer še vedno prenizke. Po 
najnovejših podatkih ima 64 odstotkov evropskih gos-
podinjstev na voljo internetno povezavo s hitrostjo 30 
megabitov na sekundo, le tri odstotke pa s hitrostjo 
100 megabitov na sekundo.

Razvoj hitre širokopasovne infrastrukture je počasen, 
zlasti na primestnih območjih in podeželju ter v gos-
podarsko zapostavljenih območjih. Samo 18 odstotkov 
evropskih gospodinjstev na podeželju ima dostop do 
hitre širokopasovne povezave.

PRIPRAVA IN SPREJETJE STRATEŠKEGA 
NAČRTA JAVNEGA ZAVODA
S strani Ministrstva za kulturo so sporočili, da so se 
obrnili na vodstva vseh javnih pravnih oseb, ki delu-
jejo na področju kulture, s prošnjo, da jih seznanijo s 
stanjem pri pripravi oziroma sprejemanju strateških 
načrtov. Za to so zaprosili tako tiste javne zavode, kat-
erih ustanoviteljice so občine, pretežni javni financer 
pa država, kot tudi tiste, kjer so občine hkrati pretežni 
javni financer. 

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 35. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
je naloga direktorja oz. ravnatelja javnih zavodov na 
področju kulture med drugim tudi priprava in spre-
jetje strateškega načrta javnega zavoda.

Strateški načrt je dokument srednjeročnega raz-
vojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo 
(program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, kat-
erega sestavni del je finančni načrt). Strateški načrt se 
sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje 
tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. 
Strateški načrt javnega zavoda obsega programske 
usmeritve in predviden obseg programa, organizaci-
jske usmeritve, opredelitev investicij in investici-
jskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki 
vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce.

K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno 
mnenje ustanovitelja in tudi pretežnega javnega 
financerja javnega zavoda, kadar ta ni ustanovitelj. 
Soglasje k strateškemu načrtu pa daje svet javnega 
zavoda.

Če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka vel-
javnosti prejšnjega, to šteje med razloge za razrešitev. 
V skladu z 28. členom  prehodnih in končnih  določb 
zakona morajo javni zavodi, javni skladi in javne agen-
cije, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo veljavnega 
strateškega načrta, sprejeti strateški načrt najkasneje 
v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona, torej 
do sredine januarja prihodnje leto.

OBJAVA DELEŽEV DRUŽB ZA 
RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO 
ZA LETO 2014 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je posredovalo 
dopis, v katerem nas obvešča, da je skladno z Uredbo 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo objavilo 
deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih 
javne službe za leto 2014.

Do dopisa MKO lahko dostopate TUKAJ.

ARSO – SPLOŠNE SMERNICE S 
PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI
Agencija RS za okolje je pripravila pojasnila glede 
razjasnitev razmerij v zvezi s Splošnimi smernicami s 
področja upravljanja z vodami. Hkrati je to tudi odgo-
vor na v glasilu IZS. NOVO, št. 70, letnik 17, objavljen 
članek z naslovom »Splošna smernica ARSO s področja 
upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov ni 
skladna z uredbo in pravilnikom: Hierarhija predpisov 
in know-how«.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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Pojasnilo ARSO si lahko preberete TUKAJ.

POJASNILO V ZVEZI S PRIPRAVO 
IN SPREMLJANJEM IZVAJANJA 
KADROVSKIH MAČRTOV POSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNA ZA LETI 
2014 IN 2015
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo pojasnila v 
zvezi s pripravo in spremljanjem izvajanja kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leti 2014 
in 2015. Pojasnila se nanašajo na izhodišča za pripravo 
finančnih in kadrovskih načrtov posrednih uporab-
nikov  proračuna, zmanjševanje števila zaposlenih v 
skladu z ZIPRS1415, pripravo in spremljanje izvajanja 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna 
v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metod-
ologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 
2015 ter posredovanje podatkov v informacijski sistem 
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih 
izplačilih (v nadaljnjem besedilu ISPAP) in številu 
zaposlenih v javnem sektorju.

Do pojasnil lahko dostopate TUKAJ.

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA 
PROGRAMA VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V 
LETU 2014
Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila Načrt 
izvajanja nacionalnega programa varstva pred nara-
vnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 66. redni seji 17. 7. 2014.

Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 je 
pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, 
določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 
2009 do 2015.

V načrtu so upoštevani načrtovani najpomembnejši 
programi ter aktivnosti ministrstev in vladnih služb 
ter sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 
2014. Programe in naloge iz državne pristojnosti, 
določene v načrtu, pri svojem delovanju upoštevajo 
nevladne organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Upoštevajo pa jih tudi občine pri sprejemanju svojih 
programov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo 
v letu 2014 usmerjeno k uresničevanju temeljnih 
ciljev določenih z nacionalnim programom, in sicer 
izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih 
področjih, povečevanje zmogljivosti opazovalnih 
omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, 
racionalnosti in odzivnosti ob nesrečah zlasti tistih, 
ki jih povzročajo vremenske ujme.

Vsi nosilci nalog in odgovornosti na vseh področjih 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
državni, regijski ali lokalni ravni morajo v razmerah 
zaostrenih gospodarskih in drugih razmer v letu 
2014 pri uresničevanju temeljnih ciljev in nalog iz 
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami zagotoviti predvsem to, da se ne 
zmanjša dosežena raven pripravljenosti za odzivanje 
ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih 
in drugih nesrečah ter pri odpravi posledic nesreč.

USKLADITEV ZNESKA REGRESA ZA 
PREHRANO MED DELOM 
Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo ob-
vestilo, da je bil v Uradnem listu RS št. 52/14, z dne 11. 
7. 2014, objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa 
za prehrano med delom, ki določa višino regresa med 
delom od 1. 7. 2014 dalje v višini 3,64 evrov.

Navedeni znesek ne velja za funkcionarje, za katere 
znesek regresa za prehrano ostaja nespremenjen, in 
sicer na podlagi 166. člena Zakona za  uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in sprem.) znaša 
3,52 evrov.

POJASNILO V ZVEZI Z IZVAJANJEM 
NOVELE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Ministrstvo za notranje zadeva je pripravilo dopis, v 
katerem obvešča, da je bil 4. 7. 2014 v Uradnem listu 
RS št. 50/14 objavljen Zakon o spremembah Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S). Zakon, 
ki je začel veljati 5. 7. 2014, vsebuje spremembe, ki 
se nanašajo na pravico oz. obveznost vračila preveč 
izplačanih zneskov plač ter postopke vračila preveč 
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izplačanih plač. Vsebuje tudi ukrepe in pravno 
varstvo v inšpekcijskem nadzoru ter zgornjo omejitev 
višine dodatkov iz naslova manj ugodnih delovnih 
pogojev in ukrepe iz naslova nevarnosti ter posebnih 
obremenitev.

Pojasnilo ministrstva je dostopno TUKAJ.

10  NOVICE EU

ITALIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE 
EU
Italija je 1. julija od Grčije prevzela polletno predsedo-
vanje EU. Pod vodstvom Mattea Renzija na prvo mesto 
postavlja gospodarsko rast in izpostavlja, da je čas 
institucionalne tranzicije priložnost za spremembe, 
pri čemer ne izključuje niti razprave o spremembi 
pogodbe EU.

Italija bo predsedovala v kompleksnem obdobju insti-
tucionalne tranzicije: danes začne delati nov Evropski 
parlament, oktobra se izteče mandat Evropski komisiji, 
decembra pa predsedniku Evropskega sveta in visoki 
zunanjepolitični predstavnici.

V času institucionalne tranzicije želi italijansko pred-
sedstvo začeti institucionalna posvetovanja, nekakšen 
zdravstveni pregled evropskih institucij, pomemben 
tudi z vidika vprašanja izstopa Velike Britanije iz EU.

Načrt italijanskega predsedovanja temelji na novih 
prednostnih nalogah, ki jih je v petek potrdil vrh 
EU: rast, zaposlovanje in konkurenčnost, zaščita 
državljanov, energetska unija, unija svobode, pravice 
in varnosti ter krepitev vloge unije v svetu.

Na prvo mesto Italija postavlja rast, ki jo želi spod-
buditi tudi s povečanjem prožnosti pri uveljavljanju 
proračunskih pravil v zameno za strukturne reforme. 
Priložnost za to bo ob pregledu izvajanja novih 
proračunskih pravil, ki se načrtuje konec leta.

V ospredju bodo tudi migracije. Italija, ki je zaradi 
svoje zemljepisne lege poleg Malte pod največjim mi-
gracijskim pritiskom, po lanski tragediji pri Lampedusi 
že vseskozi poziva k ukrepanju in članicam očita 
pomanjkanje solidarnosti.

Italija, ena šestih ustanovnih članic unije, bo Svetu EU 
predsedovala dvanajstič, nazadnje je bila za krmilom 
unije leta 2003.

Z JULIJEM NIŽJE CENE MOBILNEGA 
GOSTOVANJA V EU
S 1. julijem 2014 so začele v EU veljati nove cene gos-
tovanja v mobilnih omrežjih, osrednja novost pa je, da 
so se cene prenosa podatkov znižale za 55 odstotkov. 
Z novimi omejitvami cen pri mobilnem gostovanju 
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bodo operaterji za megabajt prenosa lahko uporab-
nikom zaračunali največ 20 centov, medtem ko je bila 
ta meja doslej določena pri 45 centih.

Z novimi omejitvami cen pri mobilnem gostovanju 
lahko odhodni klici stanejo največ 19 centov na 
minuto + DDV, prejeti klici pa lahko stanejo največ 
pet centov na minuto + DDV. Za pošiljanje kratkega 
sporočila bo mobilni operater lahko zaračunal največ 
šest centov + DDV.

Operaterji lahko sicer po želji ponudijo tudi nižje cene 
in nekateri so za klice in pošiljanje kratkih sporočil 
že začeli v celoti odpravljati premije ali vzpostavljati 
območja brez stroškov gostovanja v določenem pre-
delu Evrope. Od 1. Julija 2014 dalje se bodo lahko 
potrošniki odločili tudi za alternativno ponudbo za 
gostovanje v mobilnih omrežjih, ki ne bo del njihove 
pogodbe za nacionalne mobilne storitve in obenem 
obdržali enako telefonsko številko.

MARTIN SCHULZ NOVI PREDSEDNIK 
EVROPSKEGA PARLAMENTA 
Evropski poslanci so na ustanovnem zasedanju v 
Strasbourgu za novega predsednika Evropskega par-
lamenta s 409 glasovi izvolili Nemca Martina Schulza 
iz vrst socialdemokratov (S&D). 

Zmaga Schulza je bila sicer že teden dni bolj ali 
manj zagotovljena, saj je bil tak namreč gentleman-
ski dogovor, ki sta ga teden pred izvolitvijo sklenili 
najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamen-
tu, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) in 
socialdemokrati.

V skladu s tem dogovorom je položaj predsednika 
najprej pripadel kandidatu S&D Schulzu, od januarja 
2017 naprej pa bo kandidatu EPP.

JEAN-CLAUDE JUNCKER NA ČELO 
EVROPSKE KOMISIJE
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju 15. julija 
v Strasbourgu Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja 
pričakovano potrdili za novega predsednika Evropske 
komisije. Zanj so pričakovano glasovali prepričljivo - s 
422 glasovi za, potreboval jih je najmanj 376, in 250 
proti. Evropski parlament je tokrat prvič resnično volil 
predsednika Evropske komisije in ne le potrjeval že 
prej sprejete odločitve voditeljev držav članic EU. 

V svojem nastopu pred glasovanjem je Juncker po-
slancem obljubil, da bo bolj socialno ozaveščen, manj 
birokratski ter bo Evropi z naložbami in reindustri-
alizacijo zagotovil rast, konkurenčnost in delovna 
mesta. Začel je sicer z besedami, da mora EU »danes in 
v prihodnjih letih odgovoriti na močna sporočila«, ki 
so ji jih na majskih volitvah poslali državljani. Glavno 
sporočilo programa »Agenda za delovna mesta, rast 
in demokratično spremembo«, ki ga je razgrnil pred 
poslanci, je bilo, da status quo ni edina možnost ter 
da unija potrebuje temeljite reforme.

Na prvem mestu prioritet je izpostavil rast, za-
poslovanje in delovna mesta. A kot je poudaril, si 
konkurenčnosti ne zagotoviš, če se odrečeš socialni 
varnosti in blaginji. »Ne smemo pozabiti, da mora 
gospodarstvo služiti ljudem, in ne obratno,« je pou-
daril in zatrdil, da je zagovornik socialnega tržnega 
gospodarstva, ki dela v dobro ljudi.

Za rast in konkurenčnost so nujne pametne in 
dolgoročne naložbe, je večkrat izpostavil Juncker in 
med drugim pozval k ambicioznemu, 300 milijard 
vrednemu triletnemu investicijskemu paketu, ki bo 
dal EU nov zagon. Kot nujno vidi tudi reindustrial-
izacijo Evrope - njegov cilj je, da bi industrija znova 
predstavljala vsaj 20 odstotkov BDP.

Junckerjeva agenda ima deset točk - med njimi so npr. 
še izgradnja enotnega digitalnega evropskega trga in 
energetske unije, ki bo številka ena pri rabi obnov-
ljivih virov, »poglobljena in pravičnejša« gospodarska 
in monetarna unija, zmanjšanje birokracije v EU in bolj 
učinkovito izvajanje načela subsidiarnosti.

Največ aplavza je požel, ko se je zavzel za več evropske 
solidarnosti pri soočanju z valom prebežnikov, saj je to 
problem vse Evrope in ne le držav, kot so Italija, Grčija 
in Malta. Najglasnejše žvižge s strani evroskeptikov 
pa je dobil, ko je vztrajal, da »evro ščiti Evropo« in 
da »je prosto gibanje delavcev v EU priložnost in ne 
grožnja«.

Obljub je bilo še veliko - posebno komisarsko mesto 
za področje temeljnih pravic, okrepljen boj proti 
davčnim utajam in pranju denarja, odločno ukrepanje 
proti vsakršni diskriminaciji ter obvezen in javen 
register lobistov v EU. Glede širitve je napovedal, 
da se do leta 2019 EU ne bo pridružila nobena nova 
članica, glede skupne zunanje politike pa, da mora 
postati močnejša.

Junckerjeva naloga zdaj bo sestava komisarske ekipe, 
ki naj bi jo parlament potrjeval oktobra. Za komisar-
ska mesta se bije trd boj. Mesto komisarja za gospo-
darske in monetarne zadeve naj bi že bil obljubljen 
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socialdemokratom. Velik izziv bo tudi, kako dobiti 
vsaj deset komisark, kar zahtevajo mnogi, saj države 
predlagajo večinoma moške.

EVROPSKI PARLAMENT DAL LITVI 
ZELENO LUČ ZA VSTOP V RVO 
OBMOČJE
Evropski parlament je z veliko večino potrdil vstop 
Litve v območje evra, in sicer s 1. januarjem 2015. Litva 
bo tako postala 19. članica območja skupne evropske 
valute.

Za vstop Litve v območje evra je glasovalo 545 ev-
ropskih poslancev, 116 pa jih je bilo proti. Litva je 
pripravljena na uvedbo evra, ker izpolnjuje štiri maas-
trichtska merila, ki terjajo cenovno stabilnost oziroma 
nizko stopnjo inflacije, zdrave javne finance, stabilne 
valutne tečaje in nizko raven obrestnih mer. Litva je 
uvedbo evra, tako kot Slovenija, načrtovala že januarja 
2007, vendar je Evropska komisija tedaj ocenila, da 
zaradi previsoke inflacije ne izpolnjuje pogojev, zato 
ni priporočila njenega vstopa v območje evra.

V območju evra je trenutno 18 članic unije. Leta 
1999 so ga uvedle Nemčija, Francija, Italija, Španija, 
Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Finska, Avstrija, 
Portugalska in Irska, leta 2001 še Grčija. Nato se je 
območju evra januarja 2007 kot prva med novinkami 
iz širitvenega vala leta 2004 pridružila Slovenija, leto 
pozneje sta sledila Ciper in Malta, leta 2009 Slovaška, 
leta 2011 Estonija, letos pa Latvija.

JAVNO POSVETOVANJE O 
MAKROREGIONALNI STRATEGIJI EU
Evropska komisija je začela javno 
posvetovanje o najnovejši makroregionalni 
strategiji EU, ki se bo v skladu z načrti začela 
izvajati leta 2015. V strategijo EU za alpsko 
regijo (EUSALP) bo zajetih približno 70 
milijonov državljanov iz sedmih držav, in 
sicer je iz petih držav članic EU (Avstrija, 
Francija, Nemčija, Italija in Slovenija) in dveh 
držav, ki nista članici EU (Lihtenštajn in 
Švica), kar skupaj zajema približno 48 regij. 
Posvetovanje poteka prek spleta, predloge 
pa je mogoče poslati do 15. oktobra 2014.

Cilj nastajajoče alpske strategije je oživiti sodelovanje 
in vlaganja, kar bi prineslo koristi državam, regijam, 
civilni družbi in zlasti evropskim državljanom. 
Strategija bo vključevala prizadevanja za pospeševanje 
inovativnega in trajnostnega razvoja, ki bo spodbudil 
rast in ustvarjanje novih delovnih mest, hkrati pa zago-
tovil ohranitev naravne in kulturne dediščine na tem 
območju. Tri ključna področja ukrepanja zajemajo 
izboljšanje konkurenčnosti, blaginje in kohezije v alp-
ski regiji, zagotavljanje dostopnosti in povezljivosti za 
vse prebivalce v alpski regiji ter zagotavljanje okoljske 
trajnosti in privlačnosti alpske regije.


