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1  UVOD
V začetku maja je odstopila predsednica Vlade RS, s čimer predsednica in ministri v odstopu sedaj opravljajo 
le tekoče posle. S tem so se bolj ali manj ustavile tudi zakonodajne aktivnosti, v javni obravnavi je sicer nekaj 
podzakonskih predpisov. Ustavljeno je tudi sprejemanje predloga novele Zakona o financiranju občin, saj 
ga je pristojni odbor Državnega zbora RS na predlog poslanskih skupin umaknil z dnevnega reda. V ZOS 
smo sicer prepričani, da bi bile poenostavitve 21. in 23. člena zakona sprejemljive in koristne.

Po številnih pozivih pristojnima ministroma in Vladi RS smo bili 30. maja seznanjeni, da bo MGRT uspel 
zagotoviti le polovico sredstev za sofinanciranje investicij, določenih z zakonom o izvrševanju proračunov 
države, torej le 1 % skupne primerne porabe občin, če finančno ministrstvo ne bo dodelilo dodatnih sredstev. 
Vlado RS smo pozvali, naj izpolni zakonske obveznosti do občin.

Pobuda ZOS, da bi se spremenil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti in uzakonil 
neodplačne služnosti med državo in občinami, je Ministrstvo za pravosodje ponovno zavrnilo. Pobuda z enako 
vsebino je bila podana tudi ob pripombah na predlog sprememb Pravilnika o metodologiji za določanje 
nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo opozorili na težave pri izvajanju Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ministrstvu za infrastruk-
turo in prostor so bile posredovane pripombe na Predlog zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. 
Od Vlade RS smo zahtevali, da v program odprave posledic po februarski ujmi uvrsti tudi sredstva za vse 
intervencijske stroške, ki so jih imele občine ob odpravi posledic ujme.

Maja smo izvedli tri seminarje in delavnico, junija pa organiziramo naslednja izobraževanja:

10. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Osvojite veščine javnega nastopanja,• 
11. junija bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije ponovitev delavnice Določitev plače javnega • 
uslužbenca,
19. junija 2014 bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Javno naročanje v praksi.• 

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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PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Predlog novele zakona je bil v medresorskem usklaje-
vanju do 26. maja, med drugim pa prinaša naslednje 
spremembe:

dopolnitev zakona z določbami, ki bodo ure-• 
jale delovanje tujih vrtcev in tujih šol v naši 
državi ter Akreditirane Evropske šole;
opredelitev javne mreže šol in zavodov za • 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 
ki bodo izvajali dodatne strokovne naloge, ki 
bo morala omogočati regionalno pokritost in 
dostopnost storitev;
z javno mrežo na področju izobraževanja • 
odraslih se ureja javno službo tudi za področje 
izobraževanja odraslih;
v primeru, da bo ustanovitelj šole, ki izvaja • 
dodatne strokovne naloge s področja vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 
lokalna skupnost, je pred sprejetjem akta o 
ustanovitvi predvideno soglasje ministrstva, 
pristojnega za izobraževanje;
skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic • 
iz javnih sredstev ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, zagotavlja sredstva za pri-
lagojene prevoze dijakov od doma do šole. S 
spremembo zagotavljamo pravno podlago za 
financiranje teh pravic. Prav tako se zagotav-
lja pravna podlaga za financiranje sredstev za 
izvedbo dodatnih strokovnih nalog  šolam in 
zavodom za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami;
spreminja se način pridobivanja podatkov o • 
subvenciji za šolsko prehrano drugačen;
določa se pravni temelj za vzpostavitev celo-• 
vite evidence kadrov na področju vzgoje in 
izobraževanja.

OSNUTEK SPREMEMBE PRAVILNIKA 
O METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE 
NADOMESTIL ZA SLUŽNOSTI NA 
VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH V 
LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Predlog pravilnika je bil v javni obravnavi do 28. maja. 
Po veljavnem pravilniku mora občina za izgradnjo 
objektov javne občinske infrastrukture, za poseg na 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN 
Po potrditvi predloga novele Zakona o financiranju 
občin (ZFO-1C) na seji Vlade RS 17. aprila je bil predlog 
zakona poslan v državnozborski postopek, matično 
delovno telo naj bi ga obravnavalo 29. maja, vendar 
je bil na predlog več poslanskih skupin umaknjen z 
dnevnega reda.

Predlog zakona vsebuje spremembe in dopolnitve, 
s katerimi se preprečuje zviševanje davčnih pri-
hodkov občinskih proračunov in povprečnine 
zaradi inflacije iz preteklih let. Vsebuje rešitve, ki 
omogočajo občinam predpisovanje občinske takse za 
dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin 
v lasti občine. Zakon se prav tako usklajuje z uredit-
vijo dodeljevanja sredstev državnega proračuna, kot 
jo določa zakon o javnih financah, natančneje pa se 
določa tudi postopek določitve povprečnih stroškov 
občin za izvajanje nalog, določenih z zakoni. Nadalje 
se ureja postopek dodeljevanja dodatnih sredstev 
državnega proračuna za sofinanciranje občinskih 
investicij v delu, ki se nanaša na zagotovljena sredstva 
v državnem proračunu, na način, ki razbremenjuje  
izvajalce odvečnih  postopkov.

OSNUTEK NOVELE UREDBE O EMISIJI 
SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO 
KANALIZACIJO
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi do 26. 
maja. S predlaganimi spremembami uredbe se njene 
določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem 
monitoringu stanja površinskih voda, z osnutkom 
nove Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih 
odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati 
se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju 
v praksi.
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vodnem ali priobalnem zemljišču, za zemljišča v 
upravljanju ministrstva, ki jih je občina predhodno 
brezplačno prenesla na RS, plačati nadomestilo 
za služnost. S spremembo pravilnika se nadomes-
tilo za ustanovitev služnosti za zemljišča, ki so jih 
občine brezplačno prenesle na RS, občinam ne bo 
obračunavalo.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE 
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI
Predlog novele je v zakonodajni postopek vložila sk-
upina poslancev, pripombe nanj pa je mogoče podati 
do sredine junija. 

Zakon omogoča oddajo stvarnega premoženja v 
najem na podlagi neposredne pogodbe nevladnim 
organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izva-
janje dejavnosti, za katero so ustanovljene. S novelo se 
jasneje opredelijo nevladne organizacije, ki delujejo 
v javnem interesu na način, ki bo čim širše zajemal 
vse nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki 
delujejo v javnem interesu ne glede na to, da različni 
zakoni to vprašanje urejajo neenotno. S predlogom se 
tako omogoča dostop do nepremičnega premoženja 
države ali lokalnih skupnosti za potrebe socialnega 
podjetništva vsem subjektom s statusom socialnega 
podjetja, ki deluje po načelih socialnega podjetništva 
ne glede na njihovo statusno obliko. 

PREDLOG UREDBE O FINANČNIH 
ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM 
NAROČANJU
Predlog uredbe je bil v medresorskem usklajevanju do 
konca maja. Z uredbo se določajo vrste in instrumenti 
finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik 
pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje 
zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveg-
anj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati 
naročniki. Pri tem se poskuša ohraniti največja možna 
raven fleksibilnosti, saj je treba pri presoji potreb po 
zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, 
upoštevati okoliščine posameznega javnega naročanja, 
morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sora-
zmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, 

da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna 
naročila.

OSNUTEK IZVEDBENEGA NAČRTA 
NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 2014-2023
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 
pripravilo osnutek Izvedbenega načrta Nacionalnega 
programa športa v RS za obdobje 2014-2023 (NPŠ). 
Dokument je v javni obravnavi do 23. junija. 

Izvedbeni načrt pomeni udejanjanje NPŠ, s kat-
erim se opredeli dejavnosti in nosilce dejavnosti za 
uresničevanje izvajanja ukrepov in ciljev NPŠ. Z izved-
benim načrtom se zagotavlja izvajanje dolgoročnejših 
ciljev in ukrepov NPŠ, določi kratkoročne dejavnosti 
NPŠ, časovni načrt za njihovo izvedbo in njihove nos-
ilce, določi vsebino letnega programa športa (LPŠ), 
izvajalce in potrebne vire za uresničevanje LPŠ. 

Vsebinski okvir izvedbenega načrta predstavlja 
sedem sklopov ukrepov NPŠ. Njihov skupni namen 
je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno 
udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa, 
konkurenčnost športnih organizacij in kakovost 
športnih programov.

športni programi (vsebinska osnova športa)1. 
športni objekti in površine za šport v naravi 2. 
(materialna podlaga za izvajanje športa)
razvojne dejavnosti v športu (podpora za pos-3. 
amezniku oz. skupini primerno, varno izva-
janje športnih dejavnosti)
organiziranost v športu (zagotavljanje 4. 
konkurenčnosti in preglednosti poslovanja 
športnih organizacij)
športne prireditve in promocija športa (krep-5. 
itev promocije športa in ustvarjanje ekonom-
skih in družbenih koristi)
družbena in okoljska odgovornost v športu 6. 
(zagotavljanje spodbudnega trajnostno nara-
vnanega okolja za razvoj športa)
podporni mehanizmi za šport (spod-7. 
budno družbeno okolje za razvoj športa in 
preprečevanje zlorab v športu)

Sklopi so razdeljeni na področja, na katerih so skladno 
z glavnimi cilji NPŠ opredeljeni strateški cilji teh 
področjih. Na podlagi ciljev so zasnovani ukrepi. Za 
merjenje doseganja strateških ciljev na posameznih 
področjih so predlagani kazalniki.
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PREDLOG NOVELE UREDBE O 
RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE 
REGIJE
Predlog sprememb uredbe je v javni obravnavi do 
4. junija, spreminja pa se 5. člen uredbe, s katero se 
jasno določi, da se Svet kohezijske regije o vsebini 
partnerskega sporazuma za uspešno in učinkovito 
uporabo evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov pri izvajanju strategije EU za pametno, tra-
jnostno in vključujočo rast ter o vsebini operativnih 
programov s področja politik Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 
izreče pred končno odločitvijo Vlade RS na zahtevo 
državnega organa, pristojnega za evropsko kohezijsko 
politiko. Veljavna uredba namreč ne določa, v kateri 
fazi odločanja je potrebno pridobiti soglasje razvojnih 
svetov kohezijskih regij.

OSNUTEK NOVELE UREDBE 
O VARSTVU VODA PRED 
ONESNAŽENJEM Z NITRATI IZ 
KMETIJSKIH VIROV
Predlog sprememb in dopolnitev uredbe je v javni 
obravnavi do 20. junija. Spremembe se nanašajo na 
uskladitev pojmov, ki se nanašajo na kompost ali 
digestat, popravek se nanaša tudi na pravilno upo-
rabo izrazov iz predpisa o odpadkih. Predlog prinaša 
poenostavitve za lažji izračun letnega vnosa dušika 
iz živinskih gnojil ter boljše evidence in boljši nad-
zor. Popravljene so bile časovne prepovedi uporabe 
tekočih organskih gnojil, bolj jasno so navedene 
časovne prepovedi gnojenja z mineralnimi gnojili, 
ki vsebujejo dušik, bolj jasno je določeno, kakšne 
so zahteve za gradnjo skladišč za živinska gnojila. 
Dopolnjene so kazenske določbe. Popravljena je tudi 
Priloga 3.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
OBRATOVALNEM MONITORING 
STANJA PODZEMNE VODE
Predlog pravilnika je v javni obravnavi do 23. junija. 
Pravilnik za obratovalni monitoring stanja podzemne 
vode določa obseg, merila za izbor parametrov, met-
odologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, 
vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne 

vode. Določa vsebino poročila ter način in obliko evi-
dentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem 
monitoringu stanja podzemne vode, določa pa tudi 
podrobnejše tehnične pogoje za pridobitev pooblas-
tila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja 
podzemne vode in podrobnejše razloge za odvzem 
pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa 
stanja podzemne vode.

PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA 
O ENOTNI UNIFORMI, OZNAČBAH 
IN SLUŽBENI IZKAZNICI OBČINSKIH 
REDARJEV – USTAVITEV POSTOPKA
Ministrstvo za notranje zadeve nas je 9. maja obvestilo o 
ustavitvi postopka sprejema Pravilnika o spremembah 
Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni 
izkaznici občinskih redarjev.

Predlog sprememb pravilnika je pripravil MNZ, v 
postopku medresorskega usklajevanja in usklajevanja 
s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo pa je 
bilo ugotovljeno, da imata MNZ in SVZ različni stališči 
o tem, ali lahko uniformo občinskih redarjev nosijo 
tudi uradniki, ki ne opravljajo nalog na delovnih mes-
tih z uradniškim nazivom občinski redar I, II ali III. Po 
mnenju SVZ lahko uniformo občinskih redarjev nosijo 
le uradniki, ki so razporejeni na navedena uradniška 
delovna mesta, torej izključno občinski redarji.

V predlogu pravilnika je bilo določeno, da uradniški 
položaj vodij notranjih organizacijskih enot občinskega 
redarstva označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo 
1 do 3 srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s 
srebrno obrobo, pri čemer bi bilo število srebrnih 
zvezdic odvisno od tega, ali dela in naloge vodja 
notranje organizacijske enote opravlja na uradniškem 
delovnem mestu, za katero je predpisana najmanj 
srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba (1 
zvezdica); na uradniškem delovnem mestu, za katero 
je predpisana najmanj višja strokovna izobrazba (2 
zvezdici); ali na uradniškem delovnem mestu, za kat-
ero je predpisana najmanj visoka strokovna izobrazba 
oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem 
programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo (3 zvezdice). Predlog pravilnika je bil 
pripravljen zato, ker sedanja ureditev otežuje orga-
nizacijo dela večjim občinskim redarstvom.

Ker ni bilo mogoče doseči uskladitve mnenj oziroma 
soglasja glede predloga pravilnika, poleg tega pa bi 
predlagana sprememba 10. člena veljavnega pravilnika 
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lahko odprla še več pravnih vprašanj oziroma dilem 
glede nošenja uniforme občinskega redarja, je bilo 
odločeno, da se postopek v zvezi z navedenim predl-
ogom pravilnika ustavi.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O NAČINU 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV
Uredba je začela veljati 1. maja, določa pa obliko in 
način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja 
hidromelioracijskih sistemov, organizacijo in območje 
javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 
javne službe, obveznosti izvajalca, letni in petletni pro-
gram javne službe, financiranje ter način poročanja in 
nadzor nad izvajanjem nalog javne službe.

ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1)
Zakon je začel veljati 20. maja, uporabljati pa se začne 
devetdeseti dan po njegovi uveljavitvi, razen določenih 
členov, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Zakon 
določa, kdaj se opravljanje dejavnosti ali dela šteje za 
delo na črno, kdaj gre za zaposlovanje na črno, kaj se 
šteje za omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno 
oglaševanje. Zakon določa tudi dejavnosti in dela, ki 
ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, in organe, 
ki nadzorujejo izvajanje določb tega zakona.

PRAVILNIK O RAZVRSTITVI 
RAZVOJNIH REGIJ PO STOPNJI 
RAZVITOSTI ZA PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2014–2020
Pravilnik je začel veljati 13. maja, z njim pa se pod-
robneje določa kazalnike in metodo za izračun in-
deksa razvojne ogroženosti za programsko obdobje 
2014–2020 ter razvršča razvojne regije (NUTS 3) po 
stopnji razvitosti. 
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PRAVILNIK O VALORIZACIJI ZNESKOV 
ZA ODMERO DAVKOV PO ZAKONU O 
DAVKIH OBČANOV ZA LETO 2014
Pravilnik je začel veljati 16. maja, določa pa valorizacijo 
zneskov za odmero davka od premoženja, določeni v 
159. členu Zakona o davkih občanov.

PRAVILNIK O VSEBINI IN OBRAZCIH 
POROČIL O ZBRANIH IN PORABLJENIH 
SREDSTVIH ZA VOLILNO IN 
REFERENDUMSKO KAMPANJO
Pravilnik je začel veljati 24. maja, določa pa vsebino 
in obrazce poročil o zbranih in porabljenih sredst-
vih za volilno in referendumsko kampanjo ter način 
predložitve teh poročil in njihovo objavo.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

VSE O JAVNO-ZASEBNEM 
PARTNERSTVU
8. maja 2014 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
nadvse zanimiv seminar na temo javno-zasebnega 
partnerstva. Seminar je Združenje občin Slovenije 
pripravilo v sodelovanju z Odvetniško družbo 
Križanec&Potočnik in z Inštitutom za javno-zasebno 
partnerstvo.

Seminar je bil namenjen predstavnikom občin kot 
potencialnim javnim partnerjem, ki imajo namen 
realizirati projekte na področju izvajanja javnih služb, 
vzpostavljanja javne infrastrukture ali druge projekte 
v javnem interesu. Namen seminarja je bil v strnjeni 
obliki predstaviti možnosti in pasti, ki se skrivajo v 
okviru instituta javno-zasebnega partnerstva ter ponu-
diti odgovore na konkretna vprašanja, ki se pojavljajo 
v praksi pri vodenju javnih projektov, tako z vidika 
javnega kot zasebnega sektorja. 

V prvem delu seminarja je dr. Boštjan Ferk predstavil 
pravne okvirje ureditve področja javno-zasebnega 
partnerstva. Priporočljivo je, da bi izvajalci projektov v 
javno-zasebnih partnerstvih več pozornosti namenili 
komunikaciji z javnostjo, katere je v praksi premalo 
in je ključna.  Javnost je dostikrat premalo obveščena 
ali pa ima pomanjkljive informacije in zato je komu-
nikacija ključna, saj bi javnost na ta način dobila prave 
in konkretne informacije.

Mag. Dejan Podhraški je predstavil vrednotenje 
državnih spodbud ter odkupnih vrednosti koncesij 
pri projektih javno-zasebnega partnerstva. Izpostavil 
je, da je pomembno, da se z narejenimi izračuni pris-
topi k javno/zasebnemu partnerstvu in na ta način se 
lahko prihrani veliko javnih sredstev. 

Maja Potočnik je predstavila razpisno dokumentacijo 
v postopku javno-zasebnega partnerstva, katere so 
faze postopka in kakšna je vsebina javnega razpisa. 
Razpisno dokumentacijo je treba objaviti na Portalu 
javnih naročil, pri tem upoštevati časovni rok za 
oddajo vlog (45 dni pri konkurenčnem dialogu), 
navesti pogoje in zahteva javnega partnerja.

Javni partner sme od ponudnika, ki je predložil 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati pojas-
nilo nekaterih elementov ponudbe ali pa da potrdi 
zaveze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrd-
itev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila 
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izkrivljanje konkurence oziroma imela diskriminato-
ren učinek. Samo dopolnjevanje ponudb pa je enako 
kot v ZJN-2.

Sam način prenehanja javno-zasebnega partnerstva 
je opredeljen že s pogodbo o javno-zasebnem part-
nerstvu. Najpogosteje tovrstno partnerstvo preneha 
s potekom dogovorjenega časa ali izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti.

DELOVANJE SISTEMA EZR S 
POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU EZR 
OBČIN V EZR DRŽAVE
Seminar, ki je 20. maja 2014 potekal v dvorani 
Državnega sveta RS, je Združenje občin Slovenije 
pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za finance.  
Aleksandra Črnač Žvanut je predstavila, kako sistem 
enotnega zakladniškega računa (EZR) deluje, kako se 
lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države in 
kakšne so prednosti vključevanja občin v ta sistem. 

Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, da je 
to sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih 
pravilih za državni proračun, občinske proračune in 
vse proračunske uporabnike. Enotni zakladniški račun 
pa je račun države oziroma občine, ki je odprt pri 
Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega 
računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni 
sistem enotnega zakladniškega računa. 

V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposred-
ni in posredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov določeni z odredbo o določitvi neposred-
nih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov. 

POTNI STROŠKI IN DRUGA IZPLAČILA, 
KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO 
OSNOVO ZAPOSLENIH
Ciljna skupina seminarja, ki ga je Združenje občin 
Slovenije organiziralo 27. maja 2014, so bili zaposleni 
v finančnih in računovodskih službah, saj je področje 
obračuna potnih in drugih stroškov zaposlenih 
deležno nenehnih sprememb. 

Predavateljica Majda Gominšek je udeležencem 
seminarja predstavila zakonske podlage na delovno-
pravnem področju za javni sektor; zakonske podlage 
za izvajanje blagajniškega poslovanja in organizacija 
poslovanja; pripravo in obračun potnih nalogov, 

dnevnic in bonitet ter novosti pri poročanju potnih 
stroškov od 1. 1. 2014 dalje.

Predavateljica je povedala, da, če so bili po sprejetju 
ZUJF sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki 
urejajo področje povračila stroškov v zvezi z delom in 
nekatere druge prejemke, se za javne uslužbence, za 
katere veljajo te kolektivne pogodbe, pri odločanju o 
pravicah iz naslova povračil in drugih prejemkov upo-
rabljajo določbe teh aneksov in ne določbe ZUJF. 

Pri potnih nalogih je predavateljica izpostavila, da 
mora le-ta nastati že pred začetkom potovanja in je 
potreben zato, ker inšpektor ob pregledu presoja 
nastale stroške izključno na tej podlagi. Potni nalog 
je tako dokaz, da je bila službena pot načrtovana, kje 
naj bi bila pot izvedena in kdo je delavca napotil na 
vožnjo. Prav tako pa je izkazano pooblastilo za upo-
rabo (službenega) vozila in, če pride do nesreče, je 
tudi dokazilo, da je šlo za delovno nesrečo.

Vprašanja se pojavljajo tudi pri bonitetah, ki povečajo 
bruto plačo uslužbenca. K bonitetam sodi uporaba 
službenega vozila v zasebne namene; nastavitev, ki jo 
delodajalec ponuja delojemalcu; posojilo brez obresti 
ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne obrestne mere; 
popust pri prodaji blaga in storitev; izobraževanje de-
lojemalca ali njegovega družinskega člana; zavarovalne 
premije in podobna plačila;  darila, ki jih delodajalec 
zagotovi zdajšnjemu, nekdanjemu ali prihodnjemu za-
poslenemu ali družinskem članu; pravica delojemalca 
do nakupa delnic ali pravica do pridobitve drugega 
premoženja.

Predstavljene so bile tudi spremembe pri izpolnjevanju 
REK obrazcev, do katerih je prišlo zaradi spremembe 
zakonodaje in pa novosti pri poročanju  obrazcev M4. 
Do konca maja 2014 je potrebno Zavodu za pokojn-
insko in invalidsko zavarovanje posredovati podatke 
o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter 
obdobjih zavarovanja za leto 2013 na obrazcu M-4. Pri 
tem pa bo potrebno upoštevati novosti po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in 
po novem Zakonu o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1). 

DELAVNICA – DOLOČITEV PLAČE 
JAVNEGA USLUŽBENCA
Delavnica, ki jo je Združenje občin Slovenije prip-
ravilo v sodelovanju z Inštitutom za plače, je potekala 
v sejni sobi Združenja občin Slovenije. Delavnica je 
potekala v dveh delih. V prvem delu so udeleženci 
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s predavateljico Edito Dobaj pregledali področno 
zakonodajo, v drugem pa so na konkretnih primerih 
videli, kje delajo napake in kako se jim izogniti.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

SESTANEK GLEDE NEODPLAČNEGA 
USTANAVLJANJA SLUŽNOSTI MED 
DRŽAVO IN OBČINAMI
Na pobudo Službe za lokalno samoupravo in 
Ministrstva za pravosodje je bil 6. maja sestanek na 
temo (neodplačnega) ustanavljanja služnosti med 
državo in občinami.

Združenje občin Slovenije je v skladu s pozivom 
Ministrstva za notranje zadeve zbralo predloge občin 
glede potrebnih zakonskih sprememb za zmanjševanje 
stroškov občinam, med njimi je bil tudi predlog 
sprememb Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti na način, da se 
odpravi odplačne služnosti v razmerju med državo in 
lokalnimi skupnostmi. 

Predstavnica Direktorata za investicije in nepremičnine 
pri Ministrstvu za pravosodje, ki je pristojno za 
omenjeni zakona, je pojasnila, da zakon že dopušča 
možnost ustanavljanja neodplačnih služnosti na pod-
lagi javnega interesa. Pri tem je poudarila, da se jim ne 
zdi smiselno, da bi sistem popravljali zaradi banalnih 
primerov ter da bi bilo potrebno pri vsej tej zadevi 
pogledati tudi finančne posledice. 

Pri tem smo predstavnice ministrstva seznanili, da 
ne gre za nov predlog in da je bil le-ta dogovorjen ob 
pripravi zakona za uravnoteženje javnih financ občin, 
vendar do sprejetja le-tega ni prišlo.  

Pristojno ministrstvo ne odstopa od svojega stališča in 
ne podpira predlagane spremembe, so pa povedali,  da 
se sicer načrtuje celovita prenova Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti, pri čemer bi želeli sistem upravljanja premoženja 
občin urediti drugače. Ministrstvo bi zato želelo od 
občin pridobiti odziv, katere določbe omenjenega 
zakona so moteče in blokirajo sistem upravljanja s 
premoženjem. 

Ko bodo aktivnosti v zvezi z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih sk-
upnosti stekle, bo Združenje občin Slovenije o tem 
obvestilo občine in jih pozvalo, da podajo predloge 
sprememb zakona.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234


11

Maj  2014

Zahvaljujemo se odzivom občin na zapis sestanka, s 
katerim ste podprli ZOS, da je predlog za spremembo 
navedene zakonske ureditve smiseln in upravičen 
ter opozorili na nesmisle, ki se pri tem dogajajo. ZOS 
si bo za spremembo navedene zakonske ureditve 
prizadeval tudi v prihodnje.

MGRT PODAL POJASNILA GLEDE 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ IN 8. JAVNEGA POZIVA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) je 30. maja sklicalo sestanek s predstavniki 
združenj občin. Predstavilo je situacijo glede sredstev 
za sofinanciranje investicij občin iz 21. člena Zakona o 
financiranju občin ter 8. javnega poziva za predložitev 
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne 
prioritete »razvoj regij« Operativnega programa krep-
itve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2013-2015.

Marko Drofenik, v.d. generalnega direktorja 
Direktorata za regionalni razvoj, je povedal, da direk-
torat ne razpolaga z dovolj sredstvi za izpolnitev 
vseh zakonskih obveznosti, tudi tistih iz Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415) ne. 

Spomnimo. ZIPRS1415 v 47. členu določa višino 
sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-
1 v višini 2 % skupne primerne porabe občin (20 
milijonov), 76. člen prehodnih določb določa, višino 
sredstev v 4 % za občine za sofinanciranje projektov, 
ki so bili v letu 2013 pripravljeni za leti 2013 in 2014 
(dodatnih 6 milijonov evrov) ter 25. člen (10,3 mili-
jonov evrov).

MGRT ima prihodnji teden še en sestanek z Ministrstvom 
za finance. V kolikor MF ne bo zagotovil dodatnih sred-
stev, bo MGRT razdelil sredstva, ki jih imajo na razpolago, 
in sicer sredstva za sofinanciranje investicij v višini 1 % 
skupne primerne porabe občin, kar v številkah pomeni 
17,5 milijonov evrov, od tega je 9 milijonov razdeljenih 
(za dvoletne pogodbe).
S strani občin je bilo opozorjeno, da se je potrebno zave-
dati, da je zakonske obveznosti (ZIPRS1415) potrebno 
izpolniti. Združenja občin zato Vlado RS pozivamo, da 
z ustreznimi prerazporeditvami zagotovi sredstva. V 
nasprotnem primeru bomo združenja občin in občine 
uporabili ustrezna pravna sredstva.

Glede 8. javnega poziva je Drofenik pojasnil, da je bil 
izveden na podlagi akcijskega načrta, ki ga je Vlada 
RS sprejela 22. novembra 2013. MGRT je bil dolžan 
slediti pogojem, ki jih je določil akcijski načrt (sredstva 
se razdelijo v največji možni meri, ne glede na lokacijo, 
izvajalci del izbrani, vrstni red prispelih vlog), drugače 
bi bila sredstva prerazporejena. Na 8. javni poziv so 
sicer prispele vloge za 152 projektov, formalno so bile 
vloge pregledane, šest je bilo zavrženih, ostale so v 
vsebinskem pregledu. Ta naj bi bil izveden v 14 dneh. 
Kot je poudaril Drofenik, bo MGRT skrbno pregledal, 
kateri projekti so izvedljivi. 
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6  VPRAŠANJA OBČIN

POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH V 
SRBIJI TER BIH
Zaradi dogajanja in katastrofalnih razmer na območju 
Srbije in BiH se, v želji po nudenju (tudi) finančne 
pomoči, na Združenje občin Slovenije obračajo 
številne občine, ki bi tem prizadetim območjem želele 
pomagati. Pojavljajo se vprašanja glede možnosti na-
kazila (finančnih) sredstev preko oziroma iz sredstev 
proračunske rezerve občine, na podlagi uporabe 86. 
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - UPB in 97/10). V zvezi 
z navedenim smo Ministrstvo za finance povprašali 
za čimprejšnjo usmeritev, in sicer:

a) Ali občine lahko izvedejo nakazilo pomoči • 
upoštevajoč 86. člen Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) v 
breme proračunske rezerve občine?
b) Ali obstaja kakšna druga pravna podlaga • 
in možnost za izplačilo sredstev prizadetim 
v poplavah v drugih državah v breme 
občinskega proračuna?

Odgovor Ministrstva za finance še čakamo.

POVRAČILO STROŠKOV SODELUJOČIH 
PRI IZVAJANJU NALOG ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI
Upravi RS za zaščito in reševanje je ZOS februarja po-
slal vprašanje glede povračila stroškov sodelujočih pri 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Menijo, 
da ni splošne podlage za povrnitev stroškov (za po-
rabo goriva, strojne ure uporabljene mehanizacije) 
fizičnim osebam za sodelovanje pri zagotavljanju 
prevoznosti cest. Celotni odgovor in pojasnila si lahko 
preberete TUKAJ.

LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČA – REGISTER 
PROSTORSKIH ENOT, PROSTORSKI 
AKTI 
Sledeče vprašanje smo poslali občinam in jih prosili 
za odgovore oziroma njihove izkušnje glede navedene 
problematike. Občina je v zemljiški knjigi navedena kot 

lastnik zemljišča, ki deloma sega v področje oziroma 
območje sosednje občine, kar je razvidno iz mapne 
kopije zemljiškega katastra, ki ga upravlja GURS 
oziroma ortofoto posnetkov. Posledično del nave-
denega zemljišča tudi ni urejeno prostorskimi akti 
občine. Očitno gre pri tem za neskladje med registrom 
nepremičnin in registrom prostorskih enot.

Stranka se je obrnila na občino in podala vlogo za 
pridobitev služnostne pravice na tem zemljišču. 
Sedaj se nam seveda poraja vprašanje, kako ravnati 
v konkretnem primeru. 112. člen Zakona o eviden-
tiranju nepremičnin sicer določa, da lahko samou-
pravne lokalne skupnosti zahtevajo ureditev meje 
med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in vpis 
urejene meje v register prostorskih enot. Zahtevo 
vložijo vse prizadete samoupravne lokalne skupnosti 
skupaj. Toda obstaja tudi dvom, s kakšno natančnostjo 
je register prostorskih enot vključen (preslikan) v 
zemljiški kataster. 

Druga stranka pa se je na občino obrnila v zvezi z 
odkupom zemljišča, ki je v lasti občine, vendar pa 
prostorsko deloma sega na območje sosednje občine, 
kar je razvidno iz ortofoto posnetkov. Problem je tukaj 
v tem, ker je na tem območju zemljišče na področju 
občine leži na območju kmetijskih zemljišč, območje 
sosednje občine pa na območju urbaniziranih zemljišč. 
Poraja se vprašanje, katere prostorske akte uporabiti 
v primeru, ko zemljišče v lasti občine deloma poseže 
v območje sosednje občine.

Odgovor 1: Občinski prostorski akti veljajo za 
območje celotne občine. Kolikor zemljiška parcela leži 
v dveh občinah, potem na vsakem delu velja občinski 
prostorski akt druge občine (glede na občinsko 
mejo). Lastnik zemljišča lahko razpolaga s celotnim 
zemljiščem (pa naj gre za občino ali za fizično osebo), 
vendar je potrebno upoštevati namensko rabo, ki 
je določena s prostorskim aktom (v tem primeru z 
dvema prostorskima aktoma – za vsak del zemljišča 
drug prostorski akt).

Odgovor 2: Občina mora pogledati mejo po 
zemljiškem katastru, po meji parcel, kot si jih je 
razdelila pri določitvi območja občine (parcela ne 
more biti segati v dve občin), potrebno administra-
tivno razdeliti na dva dela, v kolikor je to cesta, sicer 
pa parcela spada v eno ali drugo občino. Občina 
mora pogledati stanje v zemljiškem katastru, saj meja 
namenske rabe v prostorskem aktu. Register prostor-
skih enot je geodetski – državni register, ki ga država 
potrebuje za urejanje drugih področij – npr. prijava 
stalnega prebivališča, statistika itd. razen lastništva. 
PISO ima meje po register prostorskih enot.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/
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Odgovor 3: Območje, ime in sedež občine se lahko 
spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. 
Območje občine je določeno s statutom občine, kjer 
se določi, kaj obsega, in sicer je v npr. v mestni občini 
določeno, da območje občine obsega območje mesta 
in v nadaljevanju točno navedenih naselij. Območje 
naselja je praviloma skladno z območjem katastrske 
občine, zato ni možno, da bi posamezna zemljiška 
parcela spadala v območje dveh občin.  Dejansko pa 
je tudi mestna občina lastnik nekaterih zemljišč izven 
območja svoje občine, torej na območju katastrskih 
občin, ki pripadajo drugi občini in katere je pridobila 
v raznih postopkih po socialnih upravičencih ipd. V 
teh primerih se seveda na tem zemljiščih upoštevajo 
prostorski akti občine, na katerem območju leži 
nepremičnina.  Na takšnih nepremičninah pa občina 
tudi ustanavlja stvarne pravice in razpolaga oz. ravna 
z nepremičninami na enak način, kot če bi bila le-te 
na območju mestne občine.

7  POBUDE IN PRIPOMBE

AMANDMAJI NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, 
matičnemu delovnemu telesu ter vsem poslanskim sk-
upinam poslalo amandmaje na predlog novele Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1C). Združenje občin 
Slovenije podpira predlagane vsebinske spremembe 
zakona, predlagali pa smo, da se določba spremenjen-
ega 23. člena zakona začne uporabljati takoj. Prav tako 
smo predlagali, da se nemudoma odpravi anomalija, 
sprejeta z ZIPRS1415,  in da se v letu 2015 povrne 
kvota sredstev občinam za sofinanciranje investicij 
nazaj na štiri odstotke.

OBVEZNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE
V začetku maja smo na pobudo občin članic Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
opozorilo na težave pri izvajanju Zakona o uveljavl-
janju pravic iz javnih sredstev - področje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

S 1. 4. 2014 je naloge prijave zavarovancev prevzel Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Občine 
to podpirajo, vendar ugotavljajo dva problema.

Zavod pri prijavi oseb preveri, ali je le ta že zavaro-
vana iz drugega naslova in sproti odjavi osebe, ki so 
zaposlene. Na ta način se je zagotovil tekoči pregled 
situacije, vendar ostaja problem, da teh podatkov 
občina ne dobi. Iz tega razloga ostaja neskladje med 
prijavljenimi osebami in plačili občine. Zahtevali smo, 
da ZZZS občinam mesečno pošlje seznam prijavljenih 
oseb za tekoči mesec, da bo občina na podlagi po-
pravljenega seznama izvedla plačila. Občina ima le 
seznam izdanih odločb CSD, ki pa ob upoštevanju 
tekočega stanja ni povsem ustrezen. Poračunavanje 
za nazaj ni možno, saj mora občina ob vsakem plačilu 
zdravstvenega zavarovanja izpolniti REK obrazec.

Na sestanku v mesecu januarju je bilo ugotovljeno, da 
se oseba (zakonec) lahko zavaruje po zakoncu. CSD 
v praksi le to v odločbi upošteva, in sicer tako, da 
prizna pravico do plačila obveznega zdravstvenega 
zavarovanja pod pogojem, da le ta nima pravico do 
tega iz drugega naslova. Omenjeni pogoj je zapisan 
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v odločbi, ki pa jo v vpogled ne dobi niti občina 
niti ZZZS, kar posledično pomeni, da se zakonci ne 
zavarujejo po svojem partnerju. Zahtevamo, da CSD 
pri odločanju o pravici upošteva omenjeno dejstvo in 
taki osebi iz tega razloga ne prizna pravice, ne pa, da 
se osebi pogojno dodeli pravica. Občan ima pravico 
do zavarovanja kot občan le pod pogojem, da se ne 
more zavarovati iz drugega naslovu, zato mora biti 
ugotovljena možnost po drugem zavarovanju eden 
od elementov za odločitev o nepriznanju pravice. 
ZZZS ni pristojen, da odloči, iz katerega naslova bo 
oseba zavarovana, ni pa realno pričakovati, da bo o 
tem razmišljal zavarovanec, kateremu bo priznana 
pravica do plačila stroškov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja iz naslova nezavarovanih občanov.

ZAHTEVA ZA ZAGOTOVITEV 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ PO 21. ČLENU ZFO-1
Združenje občin Slovenije je 15. maja na Vlado RS v 
odstopu, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v odstopu Metoda Dragonjo ter ministra za finance 
v odstopu Uroša Čuferja ponovno naslovilo zahtevo, 
da se zagotovijo sredstva in začnejo izvajati postopki 
koriščenja sredstev za sofinanciranje investicij po 21. 
in 23. členu Zakona o financiranju občin iz proračuna 
za leto 2014. 

ZOS je na pristojni ministrstvi – Ministrstvu za gos-
podarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za 
finance – v letošnjem letu naslovil že več dopisov, 
v katerih smo pozivali, da se zagotovijo sredstva in 
začnejo izvajati postopki koriščenja sredstev za so-
financiranje investicij po 21. in 23. členu Zakona o 
financiranju občin iz proračuna za leto 2014. ZOS 
je s strani Ministrstva za finance v vednost prejel 
dopis, sicer naslovljen na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, v katerem slednjega prosijo za 
pojasnila glede navedene problematike, saj ni opravilo 
ustreznih prerazporeditev in zagotovilo sredstev.

V tokratnem dopisu smo opozorili, da ZOS in naše 
občine članice ne želimo razprav o tem, kdo je 
odgovoren za zagotovitev sredstev za sofinanciranje 
investicij. Vsi od pristojnih zahtevamo, da najdejo ustr-
ezno rešitev nastale situacije. Zadnja leta spremljamo 
sistem priprave proračuna, ko Ministrstvo za finance 
določi kvoto sredstev, pri tem pa zaradi hude finančne 
krize ne zagotovi zadostnih sredstev za pokrivanje 
vseh obveznosti posameznih resorjev. Pričakujemo, 

da se bodo pristojna ministrstva dogovorila in našla 
ustrezno rešitev nastale situacije.

Poudarili smo, da v primeru, da sredstva za sofinan-
ciranje investicij ne bodo zagotovljena in razpisi izve-
deni, bodo občine uporabile vsa razpoložljiva sredstva: 
izračunale svoje deleže, podale zahtevke za sredstva, v 
naslednjem koraku pa podale tudi zahtevke za izvršbo. 
ZOS je celotno Vlado RS pozval, da se zagotovijo na-
vedena sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa, da čim prej izvede postopke.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O RAVNANJU Z NEDOVOLJENIMI 
GRADNJAMI
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor so bile v fazi 
javne obravnave posredovane pripombe občin na 
Predlog zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. 
Izraženi so bili pomisleki, zakaj sploh sprejeti zakon 
tik pred sprejetjem nove prostorske in gradbene za-
konodaje, s katero bodo postavljena nova pravila tudi 
za tematiko nedovoljenih gradenj.

Občine nadalje opozarjajo, da bi bilo pred sprejetjem 
zakona potrebno vzpostaviti evidenca črnih gradenj. 
S tem bi namreč pridobili vpogled, kaj želimo sploh 
z zakonom urejati in kakšen je obseg nedovoljenih 
gradenj. Menimo, da bi s tem pridobili tudi podlago 
za oceno finančnih posledic predlaganega zakona. 
Z vzpostavitvijo gradbenih komisij in sodelovanjem 
predstavnikov občin v njih se občinam namreč nalaga 
nove delovne in finančne obveznosti. Predlog zakona 
ne daje odgovora, kdo bo zagotovil sredstva za de-
lovanje gradbenih komisij. Menimo, da je potrebno 
ovrednotiti stroške dela komisij in občinam zagotoviti 
za to ustrezna sredstva.

Občine so sicer izpostavile še nekatere druge dileme. 
Zastavlja se vprašanje, kaj se bo zgodilo po preteku 
treh let od uveljavitve zakona, ki ga zakon določa kot 
rok za vložitev zahteve za uvedbo postopkov po tem 
zakonu. Kje je zagotovilo, da se bo problematika črnih 
gradenj rešila za daljše časovno obdobje oziroma da se 
praksa s področja črnograditeljstva ne bo nadaljevala 
tudi v prihodnosti? Občine predlagajo, da bi morali 
več truda vložili v preprečevanje nelegalnih gradenj, 
ne pa v blaženje oziroma odpravljanje posledic tega 
ravnanja.

V primeru izdaje začasne odločbe za legalizacijo in 
pobude za spremembo prostorskega akta, upoštevajoč 
zakonodajne postopke, ki so potrebni za spremembo 
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prostorskega akta, bo težko zadostiti pogojem iz za-
kona. Občina bi lahko nosila del krivde za neuspešno 
legalizacijo, v kolikor v treh letih ne bi pričela postopka 
sprememb in dopolnitev OPN. Postavlja se vprašanje 
kaj narediti, če bo postopek sprememb in dopolnitev 
akta že v teku, pobude pa bodo lahko vlagali v času od 
sprejema zakona? Ali bo občina za to pobude peljala 
posebej postopek?

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAKONA 
O POGREBNI IN POKOPALIŠKI 
DEJAVNOSTI – ODGOVOR MGRT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam 
je poslalo odgovor na dopis, ki smo ga na podlagi 
sklepa skupščine ZOS aprila naslovili Vladi RS in v 
katerem smo izrazili nestrinjanje z njenim sklepom 
o izhodiščih za pripravo predloga zakona o pogrebni 
dejavnosti in upravljanju pokopališč. V odgovoru so 
zapisali, da je sprejeti sklep le izhodišče za pripravo 
novega predloga zakona o pogrebni dejavnosti in 
upravljanju pokopališč. Predlog novega zakona se 
bo oblikoval v okviru medresorske delovne skupine, 
v katero bodo povabljeni tudi vsi zunanji deležniki. 
Prav tako navajajo, da bo imel ZOS možnost podati 
svoja stališča in pripombe v postopku v Državnem 
zboru RS.

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC 
FEBRUARSKE UJME
Vlada RS je na seji 3. 4. 2014 sprejela Delni program 
odprave posledic poplav, visokega snega in žleda 
med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni 
višini 13 milijonov evrov. Sredstva so bila z delnim 
programom zagotovljena iz sredstev proračunske 
rezerve RS in so se namenila izvedbi nujnih ukrepov. 
Sredstva je pridobilo več ministrstev, med drugim 
tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je pridobilo 
sredstva v skupni višini 5.000.000,00 evrov, od tega 
za izvedbo geotehničnih ukrepov (sofinanciranje 
sanacije sproženih zemeljskih plazov) ter vzpostavitve 
prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih 
cestah v višini 1.902.400,00 EUR.

Opozorili smo, da so tudi občine, ki so pristojne za 
vzdrževane lokalnih in gozdnih cest, v tem času imele 
izredno velike stroške na vzpostavitvi prevoznosti 
cest, ki so presegli sredstva proračunske rezerve, 
namenjene odpravi posledic naravnih nesreč,  za kar 

pa niso prejele nobenih sredstev. Združenje občin 
Slovenije zato zahteva od Vlade RS, da s v končni 
program vključijo sredstva tudi za vse intervencijske 
stroške, ki so jih imele občine, saj stroški presegajo 
sredstva proračunskih rezerv.

PRIPOMBE NA PREDLOG SPREMEMB 
PRAVILNIKA O METODOLOGIJI 
ZA DOLOČANJE NADOMESTIL 
ZA SLUŽNOSTI NA VODNIH IN 
PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH V LASTI 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Združenje občin Slovenije je podalo predlog za 
dodatno spremembo predloga novele Pravilnika o 
metodologiji za določanje nadomestil za služnosti 
na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike 
Slovenije. Predlagamo ureditev, po kateri ARSO 
občinam ne bi zaračunaval nadomestila za ustanovitev 
služnosti vselej, ko gre za gradnjo objektov komunalne 
infrastrukture, ki so namenjeni opravljanju obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padav-
inske odpadne vode. Predlog je v skladu z določbo 
Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti, ki omogoča brezplačno 
obremenjevanje državnega premoženja s stvarnimi 
pravicami, če je to v javnem interesu, izvajanje ob-
veznih gospodarskih javnih služb pa vsekakor je v 
javnem interesu. Nadomestila za služnosti na vodnih 
in priobalnih zemljiščih v lasti države so namreč zelo 
visoka in onemogočajo oziroma otežujejo gradnjo 
objektov komunalne infrastrukture in komunalnih 
priključkov na javno infrastrukturo, ki je nujna v 
okviru zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 8. 5. 2014 
Vlada RS je na 57. redni seji med drugim sprejela 
predloge novel Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, Zakona 
o izvršbi in zavarovanju, Zakona o političnih 
strankah. Sprejela je tudi Program odprave pos-
ledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 
in pripravila odgovor na poslansko vprašanje v 
zvezi z izplačilom razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij.

Predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo 
omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega 
proračuna. Predlog zakona ne uzakonja posebnih 
načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta 
opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (ZJF). 
Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa 
sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. 

Predlagana novela določa namenski prihodek 
proračunskega sklada za štipendije in sicer iz da-
jatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega 
začasnega in občasnega dela upokojencev na podlagi 
27.f člena Zakona o urejanju trga dela. Potrebno je 
namreč upoštevati, da opredelitev namenskosti v 
področnem zakonu ne zadostuje in da mora vsak na-
menski prihodek pripoznati ali zakon, ki ureja javne 
finance ali pa letni zakon o izvrševanju proračuna za 
posamezno leto. 

Nadalje se s predlaganim zakonom zaostrujejo pogoji 
za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev 
in sicer v smeri, da bo moral neposredni uporabnik 
proračuna vložiti več napora v pravočasno pripravo 
zahtevkov za povračilo EU sredstev v državni proračun. 
Na ta način se želi povečati učinkovitost vračanja EU 
sredstev v državni proračun.

Določa se tudi možnost prerazporeditve pravic po-
rabe iz računa finančnih terjatev in naložb v račun 
financiranja, saj se ugotavlja, da v računu finančnih 
terjatev in naložb, pravice porabe ne bodo v celoti 
porabljene, v računu financiranja pa zaradi dokapi-
talizacije bank ob koncu leta 2013, ni bilo mogoče 

načrtovati točnega obsega izdatkov za servisiranje 
javnega dolga. 

Nova je določba, po kateri lahko vlada ali občina kot 
ustanovitelj posrednega proračunskega uporabnika 
odloči, da se presežki prihodkov nad odhodki pri 
posrednih proračunskih uporabnikih usmerijo v 
proračun države oziroma občine ali da se zmanjšajo 
transferi posrednemu proračunskemu uporabniku, 
pri katerih so izkazani presežki. Ugotavlja se namreč, 
da nekateri posredni uporabniki proračuna razpola-
gajo z obsegom sredstev, ki bistveno presega njihove 
potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da med 
naloge posrednih uporabnikov proračuna praviloma 
ne sodijo vlaganja v stvarno premoženje, saj je ta 
obveznost podeljena ustanovitelju. Iz predlagane 
ureditve so izvzeti tisti posredni uporabniki, ki imajo 
premoženje v lasti (npr. univerze).  

Uveljavitev novele ZIPRS1415 sama po sebi ne bo imela 
neposrednih finančnih posledic za državni proračun 
ali druga javna finančna sredstva, saj se s predlaganim 
zakonom ne uvajajo novi prihodki niti se ne določajo 
ukrepi, ki bi imeli neposredne finančne učinke na 
odhodkovni strani državnega proračuna ali drugih 
blagajn javnega financiranja. Možni pa so posredni 
finančni učinki, če se bodo ustanovitelji posrednih 
proračunskih uporabnikov odločili za uporabo me-
hanizmov, ki jih predlog zakona uveljavlja.

Predlog novele Zakona o izvršbi in 
zavarovanju
Predlog zakona vsebuje rešitve usmerjene v 
pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postop-
kov, izboljšanje ureditve nepremičninske izvršbe za 
pospešitev postopka in doseganja boljše realizacije 
prodaje nepremičnin ter preglednejši in hitrejši 
postopek izvršbe na nepremično, ki je obremenjena 
z zemljiškim dolgom. S predlogom zakona se razbre-
menjujejo tudi izvršilni sodniki s tem, da se dodajajo 
nova samostojna opravila strokovnim sodelavcem 
in spreminja področje imenovanja, odgovornosti in 
delovanja izvršiteljev.

Najpomembnejše rešitve, ki jih novela prinaša za 
izboljšanje stanja izvršbe na nepremičnine so nova 
možnost prodaje na podlagi zavezujočega zbiranja po-
nudb, sodniku je dana možnost, da je izklicna cena na 
prvi javni dražbi 70% (in ne več 100%), ukinja se tretja 
javna dražba, spreminjajo se določbe, ki urejajo insti-
tut varščine, ukinja se pravno sredstvo pritožbe zoper 
sklep o domiku, novela ureja poseben oklicni posto-
pek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim 

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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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 
ureditve odlogov izvršbe, še posebej na predlog 
upnika, saj veljavna ureditev dopušča popolnoma 
odprto možnost odloga izvršbe na predlog upnika, kar 
podaljšuje postopke izvršbe, z novelo je predvidena 
rezbremenitev sodnikov manj pomembnih opravil, 
širijo se primeri ustavitve izvršbe, ko ni nikakršnih 
izgledov za njen uspeh, določa pa se tudi avtoma-
tiziran izračun in e-vročitev naloga za plačilo sodne 
takse, kjer je to mogoče.

Predlog novele Zakona o političnih 
strankah
Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona in manj zahtevne uskladitve z drugimi 
zakoni. Najpomembnejša cilja tega zakona sta spre-
memba kriterijev za pridobivanje do 50 % sredstev 
iz državnega proračuna, ki so namenjena poslanskim 
skupinam in poslancem na podlagi Zakona o poslan-
cih ter sprememba obveznosti ponudnikov plačilnih 
storitev glede posredovanja podatkov o vplačnikih 
prispevkov. 

Kriterij za pridobivanje sredstev iz državnega 
proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in 
poslancem na podlagi Zakona o poslancih, se sprem-
inja tako, da bo lahko stranka poleg sredstev iz 23. 
in 26. člena Zakona o političnih strankah pridobila 
tudi do 50 % sredstev iz državnega proračuna, ki jih 
Državni zbor v skladu z Zakonom o poslancih določi 
v svojem finančnem načrtu za dodatno strokovno 
pomoč poslanskim skupinam. Na ta način bo jasneje 
opredeljena celotna masa sredstev, od katere lahko 
stranka pridobi do 50 %. Prav tako je predlog za sklen-
itev pogodbe vezan le na vodjo poslanske skupine in 
ne več tudi na posameznega poslanca. Dodana pa je 
določba, da se sredstva izplačujejo skladno s pred-
pisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, in da tovrstne 
pogodbe niso predmet javnega naročanja.

Predlog zakona določa, da bodo morali biti prispevki 
posamezne fizične osebe, višji od 50 evrov, vplačani 
s kreditnimi vplačili ali direktnimi obremenitvami v 
breme plačilnega računa plačnika prek ponudnikov 
plačilnih storitev, s čimer bo zagotovljen prenos 
celotnih in nespremenjenih podatkov o vplačilih, 
prav tako se bo preprečila možnost navajanja lažnih 
identifikacijskih podatkov plačnika. Predlog zakona 
tudi jasneje določa, da je zavezanec za posredovanje 

podatkov o plačniku stranki ponudnik plačilnih 
storitev prejemnika. Prav tako  zakon spreminja del 
določbe, ki se nanaša na naštevanje osebnih podatkov, 
ki so jih ponudniki plačilnih storitev dolžni posredo-
vati stranki. S tem bo zagotovljeno, da bodo ponudniki 
plačilnih storitev stranki posredovali tiste podatke, ki 
omogočajo identifikacijo oseb, ki so dale prispevek 
stranki, dodatni posegi v tehnološke in druge rešitve 
pri ponudnikih plačilnih storitev, ki bi jih bilo treba 
zagotoviti na podlagi veljavnega zakona, pa ne bodo 
potrebni.

Predlog zakona tudi bolj jasno ureja financiranje v 
primeru, ko več strank vloži skupno listo kandidatov 
oziroma predlaga skupnega kandidata za volitve, kot 
organizator volilne kampanje pa je določena ena stran-
ka, in sicer tako, da splošna prepoved financiranja 
političnih strank s strani pravnih oseb ne velja za 
prenos sredstev med političnimi strankami v primeru 
skupnega financiranja volilne kampanje.

Predlagani zakon zagotavlja večje varstvo osebnih po-
datkov fizičnih oseb, ki so dale posojilo stranki. Prav 
tako predlog zakona daje pravno podlago Računskemu 
sodišču, da za izvedbo revizije pridobi podatek o 
davčni številki fizične osebe iz registra transakcijskih 
računov in iz davčnega registra, strankam pa za izpol-
nitev obveznosti nakazila nedovoljenih prispevkov v 
humanitarne namene omogoča preverjanje podatkov 
o državljanstvu RS fizičnih oseb, ki niso člani stranke 
in so dale prispevek stranki.

Program odprave posledic škode v 
kmetijstvu zaradi suše leta 2013
Program je izdelan na podlagi sklepa Vlade RS, spre-
jetega na 45. redni seji 13. 2. 2014, in na podlagi ocene 
neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji v 
letu 2013, ki jo je suša povzročila obalni, prekmur-
ski, podravski, dolenjski, notranjski, severnoprimor-
ski, posavski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski, 
gorenjski, ljubljanski, koroški in zasavski regiji. Suša 
je prizadela 194 občin ali 25.764 oškodovancev na 
185.550,85  ha. Škoda je ugotovljena na podlagi poročil 
občinskih in regijskih komisij ter državne komisije 
za ocenjevanje škode Oceno je verificirala državna 
komisija za ocenjevanje škode 16. 12. 2013. 

Podatki v Programu odprave posledic škode v kmeti-
jstvu zaradi suše leta 2013 se nekoliko razlikujejo 
od tistih, ki so bili podlaga za pripravo sklepa Vlade 
Republike Slovenije št. 84400-1/2013/4 z dne 13. 
2. 2014, saj so bila naknadno ugotovljena nekatera 
odstopanja pri vnosu pravočasno ocenjenih škod s 
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strani občinskih komisij v aplikacijo AJDA v upravljanju 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 
v skladu z ugotovitvami izvedeni ustrezni popravki in 
dopolnitve. Podatke je na svoji korespondenčni seji, 
dne 24. 4. 2014 potrdila državna komisija za ocenje-
vanje škode.

Dokončna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji zaradi suše tako znaša 106.205.331,06 
evra. Za izvedbo Programa odprave posledic škode 
v kmetijstvu zaradi suše leta 2013 v letošnjem letu, je 
RS, iz sredstev proračunske rezerve, namenila državno 
pomoč v višini 5 % ocenjene višine neposredne škode, 
kar znaša 5.310.267 evrov. Od tega upravičenci pre-
jmejo 5.253.129 evrov, stroški izvedbe Programa 
odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 
2013 pa znašajo 57.138 evrov.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi 
z izplačilom razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij
V pisnem poslanskem vprašanju je poslanko zanimalo, 
na kakšen način in na kakšni zakonodajni podlagi je 
zakonodajalec predvidel poplačilo ¾ plačnih razmerij 
v primeru koncesionarjev ter ali so za to predvidena 
dodatna sredstva, ki jih zagotovi koncedent.

Vlada je podala odgovor na poslansko vprašanje:

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih 
uslužbencev (ZNIRPJU), je začel veljati 7.12.2013. Na 
podlagi 5. člena ZNIRPJU je bilo objavljeno Navodilo za 
izvršitev določb 2. in 3. člena omenjenega zakona. 

V skladu s 1. členom ZNIRPJU so upravičenci do 
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 do 
31.5.2012 vsi, ki so bili v navedenem obdobju:

v delovnem razmerju pri delodajalcu javnega • 
sektorja in drugih delodajalcih, ki so v skladu z 
zakonom in kolektivnimi pogodbami dejavnos-
ti in poklicev zavezani, da izplačujejo plačo in 
druge prejemke v skladu s predpisi in kolek-
tivnimi pogodbami, ki veljajo za javni sektor,
so bili v skladu z Aneksom št. 2 h KPJS • 
upravičeni do odprave tretje četrtine nesora-
zmerij in 
jim razlika v izplačilih zaradi odprave tretje • 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 
(plača, nadomestila plače v breme delodajalca, 
drugi prejemki iz delovnega razmerja v breme 

delodajalca in zamudne obresti) še ni bila 
izplačana ali ni bila izplačana v celoti.

Iz 2. člena ZNIRPJU izhaja, da je zavezanec za izplačilo 
državni organ, samoupravna lokalna skupnost, javna 
agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski za-
vod oziroma druga oseba javnega prava, ki je posredni 
uporabnik državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti (subjekt javnega sektorja), pri katerem 
je imel upravičenec sklenjeno delovno razmerje v 
obdobju od 1.10.2010 do 31.5.2012 oziroma subjekt 
javnega sektorja, ki je upravičencu izplačal nadomes-
tilo plače v breme delodajalca ali drug prejemek iz 
delovnega razmerja. Zavezanec za izplačilo je tudi 
drug delodajalec, ki je v skladu z zakonom in kolek-
tivnimi pogodbami dejavnosti in poklicev zavezan, da 
izplačuje plače in druge prejemke v skladu s predpisi 
in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za javni sektor 
(na primer: koncesionar). Samo dejstvo, da je bil 
nekdo koncesionar, še ne pomeni, da je bil zavezan 
izplačevati plače in druge prejemke v skladu s predpisi 
in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za javni sektor. 
Navedeno je potrebno preveriti v vsakem konkretnem 
primeru posebej.

V drugem odstavku 41.b člena Zakona o socialnem 
varstvu je navedeno, da storitve, ki jih zakon določa 
kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne 
službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni 
zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo 
koncesijo na javnem razpisu.

Za zaposlene v varstveno delovnih centrih je pri 
določanju plač relevanten Aneks h kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Omenjeni 
aneks določa, da se za delodajalce in pri njih zapos-
lene delavce, za katere ne velja Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju (ZSPJS) in izvajajo dejavnost v 
okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno 
varstvene dejavnosti, kot obvezni minimalni standardi 
smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podza-
konskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo 
napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in 
položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za 
javni sektor in določbe tega aneksa (torej Aneksa h 
kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in social-
nega varstva).

Iz zapisanega izhaja, da je koncesionar dolžan zapos-
lenim, ki opravljajo storitev vodenja, varstva in zapos-
litve pod posebnimi pogoji, obračunati in izplačati 
plače v skladu z zakonskimi in podzakonskimi pred-
pisi ter kolektivnimi pogodbami, ki urejajo plače 
javnih uslužbencev (obvezni minimalni standardi). 
Koncesionar je torej zavezanec za izplačilo razlike v 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=115629#%21/Navodilo-za-izvrsitev-dolocb-2-in-3-clena-Zakona-o-nacinu-izplacila-razlike-v-placi-zaradi-odprave-tretje-cetrtine-nesorazmerij-v-osnovnih-placah-javnih-usluzbencev
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115629#%21/Navodilo-za-izvrsitev-dolocb-2-in-3-clena-Zakona-o-nacinu-izplacila-razlike-v-placi-zaradi-odprave-tretje-cetrtine-nesorazmerij-v-osnovnih-placah-javnih-usluzbencev
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev po ZNIRPJU, v 
kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

na podlagi podeljene koncesije je opravljal • 
dejavnost v obdobju od 1.10.2010 do 31.5.2012 
(torej je bila za navedeno obdobje sklenjena 
koncesijska pogodba) in
zavezan je bil izplačevati plače in druge • 
prejemke v skladu s predpisi in kolektivnimi 
pogodbami, ki veljajo za javni sektor in 
razlika v izplačilih zaradi odprave tretje • 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 
(plača, nadomestila plače v breme delodajalca, 
drugi prejemki iz delovnega razmerja v breme 
delodajalca in zamudne obresti) zaposlenim še 
ni bila izplačana ali ni bila izplačana v celoti.

Glede vprašanja, ali bo koncedent zagotovil dodatna 
sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave 
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, pa 
dodatnih sredstev ni bilo in tudi niso predvidena ne 
za javne zavode kot tudi ne za koncesionarje. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je javne zavode in koncesionarje, ki izvajajo 
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji, v januarju 2014 obvestilo, da v proračunu 
Republike Slovenije ni posebej zagotovljenih sredstev 
za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah ter da sredstva v ta 
namen zagotovijo iz razpoložljivih virov poslovanja v 
okviru zakonskih rokov.

SEJA VLADE RS 22. 5. 2014
Vlada RS je na 59. redni seji med drugim sprejela 
predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih 
financ ter obravnavala poročilo o uresničevanju 
Nacionalnega programa varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami za leto 2013.

Predlog novele Zakona za uravnoteženje 
javnih financ 
Temeljni cilj, ki ga želi predlagatelj doseči s spre-
membo ZUJF, je odprava neskladnosti zakona z 
Ustavo RS v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Za ustavno nedo-
pustno je Ustavno sodišče RS izreklo rešitev, po kateri 
preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam 
kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
kot so veljali za moške zavarovance. Poglavitna rešitev 

predloga zakona z izenačitvijo pogojev za prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi za oba spola, izenačuje položaj 
javnih uslužbenk kot ženskih zavarovank s položajem, 
ki ga imajo javni uslužbenci kot moški zavarovanci 
in na ta način odpravlja ugotovljeno neskladnost z 
Ustavo RS.

Ostali cilji ostajajo enaki, kot so bili ob sprejemu 
ZUJF:

Ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
brez zmanjšanja sledi cilju kadrovskega prestruk-
turiranja oziroma vzpostavitve ugodne starostne 
strukture javnih uslužbencev in spodbujanja dostopa 
do zaposlitve z boljšo medgeneracijsko porazdelit-
vijo. Določba, ki se nanaša na prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi javnih uslužbencev, zasleduje tudi cilj 
obvladovanja javnofinančnih izdatkov. 

Med cilje, ki jih je Vlada RS zasledovala s predlagano 
ureditvijo, je vsekakor treba uvrstiti uresničevanje 
ciljev socialne politike oziroma politike zaposlovanja. 
Glede na proračunske zahteve ni možno ustvarjati 
novih delovnih mest v javnem sektorju. S predlagano 
rešitvijo se tako vzpostavlja stanje, ko bo olajšano za-
poslovanje mladih.

Med cilji je tudi vzpostavljanje medgeneracijskega 
ravnovesja in prenosa izkušenj s starejših na mlajše, 
kakor tudi izmenjave znanja med generacijami, s 
čimer se dolgoročno zagotavljajo kvalitetnejše storitve 
javnega sektorja.

Nenazadnje pa je cilj predlagane ureditve tudi 
preprečitev morebitnih sporov o sposobnosti zapos-
lenega za opravljanje dela po določeni starosti.

Kot je v svoji odločbi ugotovilo Ustavno sodišče RS, je 
določba zakona glede pogojev prenehanja pogodbe 
o zaposlitvi za javne uslužbenke v neskladju z Ustavo 
RS, zaradi česar je treba na novo določiti pogoje za 
prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. 
Hkrati se predlaga tudi prenehanje uporabe enajstega 
odstavka 429. člena ZPIZ-2, ki je posegla v 188. člen 
ZUJF. 

Ustavno sodišče RS je ugotovilo neskladje z Ustavo RS 
tudi v delu, ki se nanaša na 246. člen ZUJF, kolikor se 
nanaša na javne uslužbenke. Ker pa je 246. člen ZUJF 
vključen v prehodne določbe in je urejal le vprašanje 
prenehanja pogodb o zaposlitvi za javne uslužbence, 
ki so ob uveljavitvi ZUJF izpolnjevali določene pogoje, 
ga danes ni možno neposredno uporabiti, saj sedaj 
pokriva to materijo 188. člen ZUJF. Zaradi naveden-
ega je predvidena rešitev v prehodni določbi, kjer 
se določa, da ne glede na določbo tretjega odstavka 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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246. člena ZUJF in tretjega odstavka 188. člena ZUJF, 
lahko javnim uslužbenkam, ki so sklenile dogovor o 
nadaljevanju delovnega razmerja pogodba o zapos-
litvi preneha veljati, ko izpolnijo pogoje iz 1. člena 
predloga zakona.

Poročilo o uresničevanju Nacionalnega 
programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za leto 2013
Vlada RS je ob sprejemu Načrta izvajanja nacional-
nega programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami naložila Upravi Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, da v 
sodelovanju z nosilci posameznih nalog pripravi 
tudi poročilo o opravljenih nalogah in z njim seznani 
Vlado RS. Poročilo je narejeno na podlagi prispe-
vkov nosilcev posameznih nalog iz Načrta izvajanja 
Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za leto 2013. Naloge iz tega načrta 
so pri svojem delovanju upoštevali ministrstva in nji-
hovi organi v sestavi, nevladne organizacije, ki skladno 
s predpisi delujejo v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ter občine pri sprejemanju 
svojih programov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Kljub finančnim in drugim omejitvam je bila oprav-
ljena večina načrtovanih nalog (več kot 85 %), tudi 
zato, ker so navedeni deležniki svoje naloge načrtovali 
stvarno in upoštevali finančne omejitve. 

SEJA VLADE RS 29. 5. 2014
Vlada RS je na 60. redni seji med drugim sprejela 
spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 
RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ter 
se seznanila z oceno stroškov intervencij in nu-
jnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega 
in žleda.

Novela Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 
2011–2013
Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 
2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 
37/11-popr., 103/11, 87/12 in 63/13) določa izvajanje 
ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013, 
ki ga je potrdila Evropska komisija.

S temi spremembami uredbe PRP se podaljšuje ob-
dobje izvajanja ukrepov na podlagi tako imenovane 
tranzicijske uredbe (Uredbe 1310/2013/EU) in se ure-
jata tudi ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij« in 125 »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, 
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«, v 
skladu s PRP 2007–2013, ki se izvajata tudi v letih 2014 
in 2015 za izvajanje Uredbe 1310/2013/EU. Na podlagi 
te spremembe bosta objavljena dva javna razpisa, in 
sicer »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« - ukrep 
112 ter »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane 
z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«  - ukrep 125. 
Ureja pa se tudi način izvajanja ukrepov LEADER, ki 
je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnit-
vah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14) v 
pristojnosti Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.

Ocena stroškov intervencij in nujnih 
ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja 
in pomoči zaradi posledic poplav, 
visokega snega in žleda
Stroški intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, 
visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. feb-
ruarjem 2014 skupaj znašajo 40.055.984,30 EUR. 

Ob tem je vlada odločila, da se Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje iz sredstev proračunske 
rezerve povrnejo stroški intervencij in nujnih ukre-
pov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v skupni 
višini 107.558,62 EUR, in sicer:

razliko med že prejetimi sredstvi in končnim • 
obračunom stroškov za namen oskrbe, nastan-
itve in zagotavljanje pogojev za delovanje tujih 
enot, ki so izvajale zaščito, reševanje in pomoč, 
v višini 21.654,90 EUR;
za zanovitev in vzdrževanje državnih rezerv • 
materialnih sredstev, ki so bila uporabljena, 
porabljena ali uničena v intervencijah, v višini 
30.084,81 EUR;
za delovanje državnega ter regijskih štabov in • 
enot ter služb civilne zaščite v višini 21.918,91 
EUR;
za poplačilo nadomestil plače in povračil • 
stroškov med opravljanjem nalog zaščite, 
reševanja in pomoči operativnih članov prosto-
voljnih gasilskih društev, aktiviranih na podlagi 
državnega načrta zaščite in reševanja, v višini 
33.900,00 EUR.
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Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se 
iz sredstev proračunske rezerve dodelijo še sredstva 
za izplačilo intervencijskih stroškov javnim in drugim 
reševalnim službam v višini 1.141.732,69 EUR, od 
tega:

Gasilski zvezi Slovenije za delovanje prosto-• 
voljnih gasilskih društev, aktiviranih na podlagi 
državnega načrta  zaščite in reševanja, v višini 
1.095.819,00 EUR; 
Gorski reševalni zvezi Slovenije v višini • 
14.984,55 EUR;
Jamarski zvezi Slovenije v višini 8.645,14 EUR;• 
Rdečemu križu Slovenije v višini 19.500,00 • 
EUR;
Zvezi tabornikov Slovenije v višini 2.784,00 • 
EUR.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, bo skupaj z Ministrstvom za 
finance v roku 60 dni pripravilo predlog poravnavanja 
pripoznanih intervencijskih stroškov upravičencev, v 
roku 90 dni pa predlog predpisa, ki bo na sistemski 
ravni urejal poravnavanje pripoznanih intervencijskih 
stroškov ob naravnih in drugih nesrečah, ko je aktivi-
ran ustrezen državni načrt zaščite in reševanja.

Poročilo obravnava oceno stroškov intervencij in nu-
jnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči 
zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. 
januarjem in 27. februarjem 2014. Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje je 27. februarja 2014 
pozvala k zbiranju navedenih stroškov na vseh ravneh 
(državna, regijska in občinska). 

Do 20. marca 2014 so poročila posredovali Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmeti-
jstvo in okolje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo 
za kulturo, Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ 
Slovenije, Jamarska zveza Slovenije, Gorska reševalna 
zveza Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, prizadete 
občine ter Telekom Slovenije. 

Na podlagi pridobljenih podatkov stroški intervencij 
in nujnih ukrepov  pri izvajanju zaščite, reševanja 
in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega 
in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem 2014 
znašajo 40.055.984,30 EUR

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
25. redna seja Državnega zbora RS je potekala 
od 19. do 22. maja 2014.  DZ je med drugim 
sprejel novelo Zakona o vodah, novelo Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015 ter novelo Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru. Poslanci so opravili 
drugo obravnavo predloga novele Zakona o 
določanju katastrskega dohodka in potrdili, 
da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Po 
vnovičnem glasovanju pa ni bil potrjena novela 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije.

Sprejeti zakoni

Novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415-A)
Z novelo zakona je Vlada RS po razveljavitvi Zakona 
o davku na nepremičnine iščala dodatne vire in 
prihranke za proračun. Vendar pa je kar nekaj pred-
logov vlade iz besedila črtal, med drugim možnost 
vračila presežnih sredstev posrednih proračunskih 
uporabnikov v državni oz. občinske proračune.

Naj se člen, s katerim bi se javnim zavodom lahko 
naložilo vračilo presežkov prihodkov nad odhodki, iz 
vladnega predloga črta, so predlagale štiri poslanske 
skupine, v razpravi pa so mu nasprotovali tudi v večini 
ostalih poslanskih skupin. Določba je bila črtana iz 
zakona.

Na predlog poslanske skupine je DZ iz zakona 
črtal povečanje dopustnega obsega zadolževanja 
nefinančnih družb v pretežni lasti države, potrebnega 
zato, da bi lahko Družba za upravljanje terjatev bank 
(DUTB) izdala obveznice z državnim poroštvom za 
prevzem slabih terjatev še dveh bank .

Prav tako je bilo zadostne podpore deležno dopolnilo, 
s katerim se je iz besedila črtala zaostritev pogojev 
za predplačila iz proračuna za črpanje EU sredstev. 
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S tem bi se že tako slabo črpanje EU sredstev še 
poslabšalo.

Zadostne podpore je bilo deležno tudi dopolnilo, 
naj se iz zahtevanega znižanja števila zaposlenih pri 
posrednih proračunskih uporabnikih izvzame ne 
le tiste, katerih vir za plače so EU ali kakšna druga 
mednarodna sredstva, pač pa tudi mlade raziskovalce, 
pripravnike v zdravstvenih ustanovah ter še nekatere 
kategorije delavcev.

Novela zakona med drugim določa namenski pri-
hodek proračunskega sklada za štipendije, in sicer iz 
dajatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega 
začasnega in občasnega dela upokojencev na podlagi 
zakona o urejanju trga dela. Manj strogo pa bodo po 
novem določena pravila za oddajo javnih naročil.

Novela Zakona o vodah (ZV-1D)
Novela prinaša odpravo administrativnih ovir, ki 
so breme tako organu kot strankam v postopkih, 
pri čemer pa novela še vedno ohranja enako raven 
varstva okolja in pravic skladnosti z evropsko okoljsko 
zakonodajo. Največje razbremenitve se nanašajo 
predvsem na področje podeljevanja vodnih pravic 
in vodnih soglasij.

Novela predstavlja tudi izvedbo popravljalnih ukrepov 
iz revizijskega in porevizijskega poročila Računskega 
sodišča RS, pomembno prispeva k pospešenemu 
sprejemanju državnih prostorskih načrtov, pri čemer 
pa se pomembno ohranja tudi stopnja varstva voda. 
Dodana je tudi pravna podlaga za prenos pristojnosti 
pobiranja plačil za vodno pravico in vodno povračilo 
na Carinsko upravo RS. Plačila se bodo po novem po-
birala na enak način kot ostale okoljske dajatve.

Novela omogoča pridobitev upravičenj za rabo vode 
z neznatnim vplivom po precej poenostavljenem 
postopku, namreč zgolj z elektronskim evidentiran-
jem. Veliko razbremenitev predstavlja tudi določitev 
meje za pridobitev vodnega dovoljenja za posebno 
rabo vode, ki ni oskrba s pitno vodo iz sistemov za 
oskrbo s pitno vodo.

Odpravljene pa so tudi številne ovire pri načrtovanju 
in dovoljevanju posegov, ki se načrtujejo na podlagi 
predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor, pri čemer se ohranja 
enaka stopnja varstva voda.

Novela Zakona o inšpekcijskem nadzoru 
(ZIN-B)
Namen novelo Zakona o inšpekcijskem nadzoru 
je povečati učinkovitost in usklajenost delovanja 
inšpekcijskih služb. Gre za še enega v nizu ukrepov za 
zajezitev sive ekonomije, z namenom znižanja stroškov 
pa se med drugim ukinjajo inšpekcijske značke.

Da bi inšpektorjem omogočili učinkovito izvajanje 
nalog, se jim z novelo zakona omogoča, da lahko pri-
dobivajo osebne podatke tudi od oseb, zoper katere 
se sicer ne vodi inšpekcijski postopek. Da je zakon v 
tem delu nedorečen, je opozorilo vrhovno sodišče.

Učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb naj bi 
izboljšali tudi s skrajšanjem roka za opravo strok-
ovnega izpita za inšpektorja z enega leta na šest 
mesecev. S tem bodo lahko inšpektorji začeli polno 
izvajati inšpekcijska pooblastila takoj po opravljenem 
izpitu.

Pomembno novost zakona je možnost t.i. navideznega 
nakupa. Ker se inšpektorji že vrsto let srečujejo s težavo 
neizdajanja računov, bodo lahko po novem nadzor nad 
tovrstno obliko sive ekonomije izvajali tako, da bodo 
blago ali storitev navidezno kupili, počakali, ali bodo 
dobili račun ali ne, in se šele nato identificirali. 

Identifikacija inšpektorja je po novem predvidena le 
še s službeno izkaznico, in ne več tudi z inšpekcijsko 
značko, kar vlada utemeljuje s potrebno po racional-
izaciji in bolj smotrni porabi proračunskih sredstev.

V Sloveniji obstaja 25 različnih inšpekcij in z novelo bo 
zakon v celoti veljal tudi za Inšpektorat RS za obrambo, 
ki je bil doslej deloma izvzet. Hkrati se predlaga 
razširitev veljavnosti organizacijskih določb v celoti 
na upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih 
uslužbencev, inšpekcijo za plače v javnem sektorju 
in proračunsko inšpekcijo.

Da bi delo inšpektorjev racionalizirali, se uvaja letni 
program dela. Ta bo temeljil na načelu izvrševanja 
skladnosti inšpekcijskih pregledov, z njim pa se bo 
redno letno seznanila tudi vlada. Delo inšpektorjev 
naj bi se racionaliziralo in administrativno razbreme-
nilo tudi s tem, da bodo prijavitelja o svojih ukrepih 
obvestili le enkrat, in sicer najpozneje po opravljenem 
nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oz. po ustavitvi 
inšpekcijskega postopka.
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Zakon v obravnavi

Predlog novele Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka (ZUKD-1C)
Zvišanje katastrskega dohodka je bilo načrtovano že 
za lansko leto, vendar je DZ lani sprejel novelo zakona, 
s katero se je to rast za leto 2013 omejilo na le 10 
odstotkov. Do novih izračunov, ki bi se tako morali 
začeti uporabljati letos, sploh še ni prišlo, zato so pred-
lagatelji zakona predlagali, da se katastrski dohodek 
tudi za leti 2014 in 2015 izračuna na enak način in v 
enaki višini kot za leto 2013. To pomeni, da bi bilo 
lahko zvišanje glede na višino iz junija 2012 največ 
10-odstotno.

Poslanci pa so sprejeli vladno dopolnilo, ki za pre-
hodno obdobje določa tudi leto 2016. V nasprotnem 
primeru bi se davčna obveznost za lastnike kmetijskih 
zemljišč in gozdov lahko povečala tudi za desetkrat.

Medtem ko je država leta 2012 obračunala 63 mili-
jonov evrov katastrskega dohodka, bi ga v skladu z 
novo metodologijo letos kar 311 milijonov evrov, so 
pokazali prvi izračuni.

Zavrnjen zakon

Novela Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije 
(ZLPLS-F)
Ponovno odločanje o noveli zakonu po prvi potrditvi 
v Državnem zboru RS je bilo potrebno zaradi veta 
Državnega sveta RS, vendar zakon ni prejel potrditve 
s potrebno absolutno večino 46 poslancev.

Fundacija za šport (FŠO) je v zadnjih letih športnim 
organizacijam namenila letno od deset do 13 milijon-
ov evrov, zato je pomembna sestava sveta fundacije, 
ki odloča o razdelitvi sredstev. Po noveli Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije bi med 
drugim 12 članov sveta FŠO predlagal Olimpijski 
komite Slovenije, pet pa drugi organi. Enega člana bi 
izbrali na predlog športnih organizacij, ki niso članice 
OKS, dva skupnost in združenje občin ter združenje 
mestnih občin, enega Zveza društev športnih peda-
gogov Slovenije, enega pa slovenska vlada na predlog 
ministrstva, pristojnega za šport.

V doslej veljavnem zakonu je bilo prav tako 17 članov, 
vendar OKS ni imel večine, ministrstvo, pristojno za 
šport, pa je prevzelo tudi nekatere organizacijske na-

loge FŠO, saj je bila na pobudo prejšnje vlade ukinjena 
tudi direktorska funkcija.

Zavrnjena novela zakona je spet uveljavljala tudi direk-
torja FŠO, ki ga izbira in razrešuje svet FŠO ob soglasju 
vlade. Novela je določala, da nadzor nad delovanjem 
in poslovanjem fundacije opravlja ministrstvo, pris-
tojno za šport. Nadzor nad delovanjem Fundacije za 
invalidske in humanitarne organizacije, to prav tako 
opredeljuje novela zakona, pa bi opravljala minis-
trstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in ministrstvo, 
pristojno za delovanje humanitarnih organizacij.

66. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Izredna seja je bila 27. maja 2014. Poslanci 
so potrdili novelo Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka (ZUKD-1C). 

Z novelo zakona se bo višina katastrskega dohodka 
še tri leta zadržala na ravni iz leta 2013. V tem času 
Vlada RS obljublja popravke izračunov in lestvice za 
katastrski dohodek.

V skladu z veljavnim Zakonom o ugotavljanju 
katastrskega dohodka bi morali to dajatev z letom 
2014 začeti obračunavati po novi metodologiji, kar 
pa bi povzročilo bistveno višjo obremenitev kmetov. 
Predlagatelji so zato predlagali, naj se katastrski do-
hodek tudi za leti 2014 in 2015 izračuna na enak način 
in v enaki višini kot za leto 2013, DZ pa je na predlog 
vlade to prehodno obdobje podaljšal še za leto dni.

To pomeni, da bo katastrski dohodek za leto 2014 
obračunan v vsaj 70 milijonov evrov nižji višini, kot 
bi bil sicer. Za leto 2013 je bil obračunan katastrski 
dohodek v višini 47,8 milijona evrov. Če te novele ne 
bi bilo, bi se katarski dohodek za večino kmetijskih 
površin, zlasti pa za nasade, vinograde in gozdove, 
drastično povečal. Zaradi višjega katarskega dohodka 
pa bi pridelovalci in kmetje plačali tudi več dohod-
nine, tudi po desetkrat več.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA 
SLOVENSKE JAVNE UPRAVE 2014 - 
2020
Vlada RS je na redni seji 24. 4. 2014 sprejela izhodišča za 
pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne 
uprave 2014 – 2020, ki jo mora pripraviti Ministrstvo 
za notranje zadeve. MNZ trdi, da je sprejetje strategije 
nujno zaradi več utemeljenih razlogov: v Sloveniji že 
več let nimamo izdelane dolgoročne strategije na-
daljnjega razvoja njene uprave kot podlage za prenovo 
in modernizacijo javne uprave, vključno z načelom 
dobrega upravljanja za izboljšanje konkurenčnosti 
poslovnega okolja in družbene blaginje.

Na Ministrstvu za notranje zadeve je bila septembra 
2013 s sklepom imenovana medresorska delovna 
skupina za pripravo omenjene strategije. Vodi jo 
strateški svet pod vodstvom dr. Gregorja Viranta in 
namestnice mag. Renate Zatler. Člani strateškega 
sveta so: dr. Janez Stare, mag. Alenka Avberšek, mag. 
Tomislav Nemec, dr. Polona Kovač, Štefka Korade Purg 
in mag. Franci Klužer. 

V maju in juniju 2014 bo s strani Evropske komisije in 
OECD v Bruslju organiziranih več delavnic, kjer bodo 
imeli predstavniki RS priložnost izmenjati izkušnje 
in rešitve povezane z razvojem, implementacijo in 
vrednotenjem delovanja prenove javne uprave skupaj 
s kolegi iz ostalih EU držav. 

V proces priprave strategije želijo v čim večji meri 
vključili strokovnjake s področja javne uprave v 
Sloveniji, zato vse deležnike, strokovno in širšo javnost 
pozivajo k posredovanju mnenj in predlogov, in sicer 
do konca junija 2014. 

DIREKCIJA ZA CESTE OPOZARJA, DA JE 
V USTREZNEM STANJU SAMO ŠE 27 % 
DRŽAVNIH CEST
Direkcija RS za ceste je 14. maja opozorila, da ima samo 
še do konca junija na voljo sredstva za osnovno redno 
vzdrževanje državnih cest. Poudarjajo, da je zaradi 
pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v ustreznem 
stanju le še 27 odstotkov državnih cest.

V proračunu direkcije za investicije z izjemo projektov, 
ki jih v višini 85 odstotkov financira EU, ni namenjenih 
nič sredstev, za redno vzdrževanje pa so bila že ob 
sprejemu proračuna zagotovljena sredstva samo za 
polovico leta, so sporočili z direkcije.

Za vzdrževanje temeljne varnosti in prevoznosti 
državnih cest je, kot so poudarili, nujno potrebno 
zagotoviti potrebnih 70,18 milijona evrov. V nasprot-
nem primeru bi lahko prišlo do visokega varnostnega 
tveganja za uporabnike glavnih in regionalnih cest ter 
ohromitve gospodarstva.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev direkcija letos 
ne more zagotavljati osnovnega rednega vzdrževanja, 
torej zamenjati poškodovane prometne znake, krpati 
udarne jame, plužiti ceste in plačati elektriko za delo-
vanje semaforjev, v zadostnem obsegu.

Od julija dalje, kot ugotavljajo, tudi ne bodo mogli več 
zagotavljati rednega vzdrževanja in s tem minimalne 
varnosti in prevoznosti državnih cest.

Direkcija z razpoložljivimi sredstvi že danes ponekod 
državljanom ne more več zagotavljati normalne dosto-
pnosti do posameznih krajev, ob tem pa izpostavljajo 
omejitve nosilnosti mostov, delne zapore cest zaradi 
usadov in plazov, dotrajanost in poškodovanost cest 
zaradi vsakoletnih naravnih dogodkov.

Na pomanjkanje sredstev za vzdrževanje cest je 
opozoril tudi minister Omerzel, medtem ko so mu 
na finančnem ministrstvu odgovorili, da je vsak pred-
stojnik proračunskega uporabnika odgovoren za gos-
podarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

POGAJANJA VLADE IN SINDIKATOV 
BREZ DOGOVORA ZA LETO 2015
Vlada in sindikati javnega sektorja na pogajanjih 15. 
maja niso dosegli premikov o ukrepih za leto 2015. 
Vladna stran vztraja pri podaljšanju veljavnih ukrepov. 
O tem so se nekateri sindikati pripravljeni pogovarjati, 
ne želijo pa dodatnega zmanjševanja zaposlenih. A po 
oceni vlade, ki opravlja tekoče posle, bi moralo biti 
znižanje števila zaposlenih okoli dvoodstotno.

V proračunu za prihodnje leto je glede na letos predv-
idena za tri odstotke nižja masa za plače v javnem 
sektorju, ob tem da bi brez drugačnega dogovora 
konec leta prenehala veljati večina aktualnih ukrepov 
za obvladovanje plačne mase. Po izračunih naj bi tri-
odstotno znižanje plačne mase znašalo približno 83 
milijonov evrov.

http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12137/8798/d0981a5678345882dbc42607d984320b/
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12137/8798/d0981a5678345882dbc42607d984320b/
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12137/8798/d0981a5678345882dbc42607d984320b/
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Po okoli treh urah pogajanj je glavni vladni pogajalec 
in notranji minister, ki opravlja tekoče posle, Gregor 
Virant ponovil, da je ideja vlade podaljšanje zdaj 
veljavnih ukrepov. Cilj triodstotnega znižanja plačne 
mase pa bi dosegli s postopnim zmanjševanjem števila 
zaposlenih.

Znova je poudaril tudi, da to nikakor ne pomeni nižanja 
plač ali katerekoli druge pravice javnih uslužbencev, 
temveč tako imenovano mehko metodo zmanjševanja 
števila zaposlenih, torej z nenadomeščanjem, popravki 
sistemizacij, racionalnejšim upravljanjem z dežurstvi, 
nadurami itn.

Po trenutnem dogovoru se sicer število zaposlenih v 
javnem sektorju znižuje za en odstotek na letni ravni. 
Na vprašanje, za koliko odstotkov bi se torej število 
zaposlenih moralo po novem zniževati, da bi vlada 
dosegla proračunski cilj, Virant konkretno ni želel 
odgovoriti. »Pred nami so še zelo dolga pogajanja,« je 
dejal, a hkrati pojasnil, da bi po njihovem mnenju v pri-
hodnjem letu moralo zadoščati zmanjševanje števila 
zaposlenih »tam nekje okrog dveh odstotkov«.

Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja 
Branimir Štrukelj pa je ocenil, da se vladna ideja o 
podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov »delno tepe 
z ambicijo« triodstotnega znižanja plačne mase. Po 
njihovi presoji namreč to ni mogoče in bi vlada morala 
ta cilj opustiti. O dodatnem znižanju ali plač ali števila 
zaposlenih se namreč v konfederaciji niso pripravljeni 
pogovarjati, predmet pogajanj je lahko le podaljšanje 
ukrepov, je zatrdil.

Po drugi strani pa je vodja pogajalske skupine dela 
sindikatov javnega sektorja Drago Ščernjavič, kot je 
dejal, zelo razburjen: »Ponavlja se star vzorec. Naštel bi 
lahko področja, kjer se je v tej državi naredilo premalo, 
zdaj pa želijo spet posegati v javni sektor.«

Kot je pojasnil Ščernjavič, je vladi postavil pogoje in 
tudi naštel konkretne segmente, kjer bi morali narediti 
več, denimo na področju javnih naročil in davčnih 
oaz. »Če to ne bo izpolnjeno, mene in najbrž še koga 
drugega zraven pri pogajanjih ne bo,« je še povedal 
in pristavil, da bo več jasno v novem krogu pogajanj, 
ki so predvidena za prihodnji teden.

MZIP NADALJUJE DELO PRI PRIPRAVI 
ZAKONODAJE
Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor se bo 
v času, ko vlada do predčasnih volitev opravlja le 
tekoče posle, nemoteno nadaljevalo strokovno delo na 

pripravi zakonodaje, medtem ko bo njeno sprejemanje 
v DZ najverjetneje zastalo. Sprejem prostorske in grad-
bene zakonodaje je predviden do sredine 2015.

Na ministrstvu so 19. maja za STA pojasnili, da bodo 
v času, ko vlada opravlja tekoče posle, nadaljevali z 
vsemi aktivnostmi, ki niso odvisne od odločitev DZ. 
Aktivnosti bodo najverjetneje zastale na področju 
sprejemanja zakonodaje in strateških odločitev v pris-
tojnosti DZ. Zaključila se je javna razprava o Predlogu 
zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki bo ob 
določenih pogojih omogočil legalizacijo nedovoljenih 
gradenj, gradivo pa je zdaj pripravljeno za nadaljnjo 
obravnavo.

Priprava prostorske in gradbene zakonodaje teče in-
tenzivno naprej, so zapisali na ministrstvu. Izhodišča 
za prenovo zakonodaje so bila uvodoma predstavljena 
širše, vsi deležniki pa so potrdili, da naslavljajo prave 
probleme, ki se na tem področju pojavljajo v praksi, 
zato so prava vsebinska usmeritev za pripravo prenove 
zakonodaje. Ob tem so zagotovili, da bodo prostorsko 
in gradbeno zakonodajo pripravili ob potrjenih rokih. 
Sprejem na vladi je predviden do konca letošnjega 
leta, obravnava in sprejem v DZ pa do sredine leta 
2015.

Na ministrstvu intenzivno poteka tudi priprava 
predloga nacionalnega stanovanjskega programa, ki 
ga bodo v skladu z vladnimi roki v javno razpravo 
predvidoma dali konec maja. Nemoteno se bodo 
nadaljevale tudi aktivnosti v okviru koordinacije prip-
rave državnih prostorskih načrtov za infrastrukturne 
projekte državnega pomena.

Na področju energetike nimajo v načrtu nobenih 
sistemskih zakonov, ki ne bi spadali pod tekoče delo, 
morajo pa izpolnjevati zakonske obveze in pripraviti 
podzakonske akte, ki jih zahteva letos sprejeti ener-
getski zakon. Nadaljevala se bo tudi priprava strok-
ovnih podlag za energetski koncept Slovenije, ki naj 
bi bil letos sicer v ospredju.

Vsi infrastrukturni projekti, ki jih izvajajo v okviru 
iztekajoče se finančne perspektive EU ali se priprav-
ljajo za nov večletni finančni okvir, se nadaljujejo. 
Prav tako se nadaljuje delo tudi na ostalih projektih, 
ki so v različnih fazah izvajanja in niso sofinancirani 
s strani EU.

V javnosti je letos odmevala tudi problematika do-
trajanih cest in mostov, saj je Direkcija RS za ceste v 
začetku leta na 15 mostovih omejila tovorni promet, v 
prihodnje pa bi jih lahko sledilo še več. Kot pravijo na 
ministrstvu, pri reševanju te problematike intenzivno 
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iščejo vire financiranja in jih bodo tudi v prihodnje, »saj 
je le od tega odvisna dobra in čimprejšnja sanacija«.

SLOVENIJI DO 2020 NA RAZPOLAGO 
3,2, MILIJARDE EVROV IZ EVROPSKIH 
SKLADOV
Slovenija je do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde 
evrov iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada. Državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko Andreja Kert je napoved-
ala, da bodo večino teh sredstev namenili za spodbu-
janje raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja.

Kertova je na srečanju predstavnikov gospodarstva 
v Razvojnem svetu kohezijske regije vzhodna in za-
hodna Slovenija 21. maja dejala, da bo denar šel za 
projekte, ki bodo prispevali k večji konkurenčnosti 
našega gospodarstva in zaposlovanju.

Po njeni oceni je za aktivno in nemoteno izvajanje 
programskega obdobja 2007-2013 in programiranja 
programskega obdobja 2014-2020 nujno tekoče oprav-
ljanje dela na vseh področjih, za katere je zadolžen 
organ upravljanja. Obljubila je, da bo naredila vse, da 
se bodo tudi sedaj, ko vlada opravlja tekoče posle, 
sprejemale odločitve, ki so pomembne za aktivno 
črpanje in čim prejšnji začetek izvajanja programskega 
obdobja 2014-2020.

Po načrtu omenjene vladne službe bo več kot mili-
jarda evrov šla za spodbujanje podjetništva, zagon 
novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj novih 
poslovnih modelov za mala in srednja podjetja. Okrog 
500 milijonov evrov bo namenjenih vlaganju v zapos-
lovanje, krepitev in razvoj človeških virov, mobilnosti 
in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposa-
bljanja za hitrejši prehod na trg dela.

Predvidoma 100 milijonov evrov bo namenjenih 
vzdržnemu vključevanju mladih na trg dela, 200 
milijonov evrov za povečanje socialne vključenosti 
in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje, 
milijardo evrov iz Kohezijskega sklada pa bodo us-
merili v izgradnjo okoljske in prometne infrastrukture 
ter na področje trajnostne rabe energije.

Skladno z usmeritvami Evropske komisije naj bi se tudi 
Slovenija do leta 2020 od vlaganj v »zidove« premikala 
k vlaganjem v vsebinske projekte z jasno opredeljeno 
strategijo, konkretnimi cilji in učinki. Tako bodo do 
konca leta 2020 sofinancirani predvsem tisti pro-
jekti, ki bodo povečali konkurenčnost slovenskega 

gospodarstva ter zagotovili kakovostna in dolgoročna 
delovna mesta.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko pripravlja tudi strategijo pametne special-
izacije, s katero želijo dati čim bolj jasen odgovor na 
vprašanje, kam kot država želimo, ko gre za področja 
inovativnosti, podjetništva, raziskav in razvoja ter 
industrijske politike. Ta strategija naj bi bila sprejetja 
do konca junija letos.

Na podlagi EU metodologije bo Slovenija v prihod-
nje razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko 
regijo. Zahodna kohezijska regija bo upravičena do 
855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde 
evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni raz-
voj in Evropskega socialnega sklada. Obe regiji pa 
bosta upravičeni še do dobre milijarde evrov sredstev 
Kohezijskega sklada, ki se ne deli med regijama.

ODBOR DZ Z DNEVNEGA REDA 
UMAKNIL NOVELO ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo je s seje 29. maja umaknil obravnavo nov-
ele Zakona o financiranju občin. Člani odbora so umik 
izglasovali, ker so zakonskemu predlogu nasprotovali 
v lokalnih skupnostih in Državnem svetu RS.

Predlog novele Zakona o financiranju občin, ki ga je 
vlada pripravila za obravnavo v DZ po skrajšanem 
postopku, naj bi preprečil zviševanje davčnih pri-
hodkov občinskih proračunov in povprečnine zaradi 
inflacije iz preteklih let.

Poleg tega občinam omogoča predpisovanje občinske 
takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih 
površin v lasti občine. Natančneje določa postopek 
za določitev povprečnih stroškov občin za izvajanje 
zakonsko določenih nalog. Ureja tudi postopek za 
dodeljevanje dodatnih sredstev iz državnega proračuna 
za sofinanciranje občinskih investicij.

Člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo so umik točke z dnevnega reda 
izglasovali na predlog poslanskih skupin. Upoštevali 
so namreč negativno mnenje lokalnih skupnosti, 
saj so v Skupnosti občin Slovenije in Mestni občini 
Ljubljana predlogu nasprotovali. Menili so, da rešitve 
niso sistemske in slabšajo obstoječi sistem finan-
ciranja občin. So pa po drugi strani predlog podprli 
v Združenju občin Slovenije zaradi poenostavitev 21. 
člena zakona. Negativno mnenje je izrazil tudi Državni 
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svet RS, v katerem med drugim sedijo predstavniki 
lokalnih interesov.

ODBOR DZ VLADO POZIVA K 
ZAGOTAVLJANJU DODATNIH 
SREDSTEV ZA 11 OKOLJSKIH 
PROJEKTOV
Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na seji 30. maja 
pozval Vlado RS, da zagotovi dodatna sredstva za 11 
že pripravljenih okoljskih projektov. Sredstva naj 
zagotovi iz prostih sredstev na področju prometne 
infrastrukture ali z rebalansom proračuna za leto 
2014 in 2015 ali z uvrstitvijo na prednostno listo v 
novi finančni perspektivi. Sprejeti sklepi so dostopni 
TUKAJ.

Državna sekretarka Andreja Kert je poslancem 
predstavila poročilo o črpanju sredstev evropske 
kohezijske politike in pojasnila, da se je na področju 
okolja kar nekaj premaknilo v zadnjem času. Pričakuje, 
da bodo imeli ob koncu starega finančnega obdobja 
ustrezno črpanje sredstev. Spomnila je na zaustavitev 
plačil s strani Evropske komisije in na trud za vsaj 
delno sprostitev teh izplačil.

»Pripravljamo se tudi na najslabši scenarij, da naši ar-
gumenti ne bi bili sprejeti. Če se bo to zgodilo, bomo 
imeli pripravljene ustrezne predloge za korekcijo, če 
bi bilo poročilo za nas neugodno,« je dejala.

Župan občine Škofljica Ivan Jordan želi potrditev 11 
okoljskih projektov, ki so že pripravljeni, saj da nastaja 
velika gospodarska škoda. Župan občine Črenšovci 
Anton Törnar je pojasnil, da se pri vseh projektih po-
javljajo težave, a da se težave lahko s pravimi odnosi 
odpravi. 

Leon Behin z Ministrstva za kmetijstvo in okolje je 
poslancem pojasnil, da bodo na ministrstvu prihod-
nji teden potekali pogovori z občinami predvsem o 
faznosti projektov.

11  KORISTNE INFORMACIJE 

KOHEZIJSKE E-NOVICE
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je pripravila aprilsko izdajo Kohezijskega 
e-kotička, v katerem si lahko med drugim preberete 
več o tem, koliko projektov je bilo v programskem 
obdobju 2007-2013 realiziranih v Savinjski regiji, 
predstavljeni so tudi podatki o projektih v vrednosti 
preko 430 milijonov evrov, ki so bili v programskem 
obdobju 2007-2013 sofinancirani iz skladov EU - ESS, 
ESSR. 

SPOMLADANSKA AKCIJA CEPLJENJA 
LISIC PROTI STEKLINI
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je 8. maja 2014 pričela s spomladansko akcijo 
cepljenja lisic prosti steklini. Akcija bo trajala do konca 
junija 2014. Polaganje vab, napolnjenih s cepivom proti 
steklini, se bo izvajalo na celotnem območju Slovenije, 
z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja letališča: 
Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in 
Novo mesto, po potrebi bodo vključena tudi letališča 
v Celju, Slovenj Gradcu in Divači.

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to iz-
redno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto 
po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. 
S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi 
populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstav-
lja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje 
bolezni.

Pristojni opozarjajo:

Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem 
poučite tudi otroke!

Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite 
z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.

Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, 
to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak 
stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, 
nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto. 
Telefonske številke z naslovi antirabičnih ambulant 
so priložene!

Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, 
obiščite najbližjo antirabično ambulanto!

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SKLEPI_ODBOR_DZ_ZA_ZADEVE_EU_30052014.PDF
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SVRK_KOHEZIJSKE_NOVICE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/SVRK_KOHEZIJSKE_NOVICE.pdf
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Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih 
mestih!

Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi 
živalmi!

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA 
VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo splošne 
smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč. 
Smernice se izdajo na podlagi 47. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju.

Ministrstvo v postopku sprejemanja občinskih pros-
torskih načrtov obravnava predloge sprememb na-
menske rabe kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom 
o prostorskem načrtovanju in Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi 
predpisi. V splošnih smernicah ministrstvo podaja us-
meritve, ki jih morajo občine upoštevati pri pripravi 
OPN. Smernice so dostopne TUKAJ.

UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA 
OBČINSKEGA REDARSTVA
Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo nekaj vprašanj 
v zvezi z uporabo službenega vozila občinskega re-
darstva. Občinska redarstva so ustanovljena na način, 
ki ga določa 2. člen Zakona o občinskem redarstvu, 
zaradi različne organizacije pa so se v praksi po-
javila vprašanja, kdo lahko uporablja službeno vozilo 
občinskega redarstva in v katerih primerih se lahko 
to vozilo uporablja.

Kadar je službeno vozilo označeno in opremljeno 
na način iz 11. člena Pravilnika o enotni uniformi, 
označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, 
lahko to vozilo uporabljajo le pooblaščene uradne os-
ebe občinskega redarstva. Uporaba označenega vozila 
je namenjena opravljanju nalog občinskega redarstva, 
prevozu pooblaščenih uradnih oseb občinskega 
redarstva in materialno tehničnih sredstev oziroma 
opreme za izvajanje nalog občinskega redarstva.

Pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva 
smejo ta službena vozila uporabljati tudi, ko se v 
okviru službenih dolžnosti udeležujejo sestankov, 
sej, izobraževanj in drugih dejavnosti, povezanih z 
opravljanjem nalog občinskega redarstva.

Izjemoma lahko označena in opremljena službena 
vozila občinskega redarstva uporabljajo osebe, ki so 

zaposlene na občini oziroma organu skupne občinske 
uprave v posebnih primerih, ki jih uredi interni akt 
občine (redno vzdrževanje, tehnični pregled in 
registracija službenega vozila, popravilo vozila ipd.). 
V teh primerih mora biti uporabniku redarskega 
vozila izdan potni nalog z navedbo razloga za uporabo 
službenega vozila.

Službenih vozil občinskega redarstva, ki so označena 
kot je določeno v 11. členu pravilnika, ne smejo 
uporabljati občinski inšpektorji ali drugi zaposleni v 
občinski ali medobčinski upravi.

Celotno pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

PRIPRAVA NA REDNE LOKALNE 
VOLITVE 2014
Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo ob-
vestilo, da bodo v začetku junija pripravili posvet za 
predsednike in tajnike občinskih volilnih komisij.

Minister, pristojen za lokalno samoupravo, je za pod-
poro občinskim volilnim organom pri izvedbi rednih 
lokalnih volitev, ki bodo letos jeseni, imenoval posebno 
medresorsko delovno skupino. Ta je na prvi seji pod-
prla odločitev Državne volilne komisije in Ministrstva 
za notranje zadeve, da organizirata strokovni posvet 
kot pripravo na redne lokalne volitve 2014. Strokovni 
posvet bo potekal 5. junija 2014 v Kongresnem centru 
na Brdu pri Kranju.

Na posvetu bodo predstavniki Državne volilne komisi-
je, Ministrstva za notranje zadeve in Geodetske uprave 
RS predstavili novosti v zakonodaji, ki ureja lokalne 
volitve in  volilno kampanjo ter opozorili na aktivnosti, 
ki jih morajo opraviti občinski volilni in drugi organi 
za brezhibno izvedbo rednih lokalnih volitev.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/POJASNILA_MINISTRSTEV/MKO_SPLOSNE_SMERNICE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/POJASNILA_MINISTRSTEV/MNZ_UPORABA_SLUZBENEGA_VOZILA_OBCINSKEGA_REDARSTVA.pdf
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12  NOVICE EU

DESET LET ČLANSTVA SLOVENIJE V EU
Slovenija je pred desetimi leti postala članica EU. 
Poleg nje je 1. maja 2004 v unijo vstopilo še devet 
držav, sedem iz nekdanjega vzhodnega bloka, ter 
Malta in Ciper. Slovenija je ob vstopu veljala za vzorno 
učenko, deset let kasneje pa je govora predvsem o 
njenih težavah. Državna proslava ob obletnici je bila  
9. maja v Vitanju.

Slovesnost je potekala v kulturnem središču evropskih 
vesoljskih tehnologij v Vitanju. Moto slovesnosti je 
združevanje umetnosti in znanosti Evrope, Planeta 
in Slovenije, pripravljene na XXII. stoletje s pomočjo 
oktetov.

Dan pred tem so 8. maja na Kongresnem trgu v 
Ljubljani odprli fotografsko razstavo Doma v Evropi, 
ki jo je ob deseti obletnici članstva v uniji pripravil 
urad vlade za komuniciranje. Razstava je bila na ogled 
do 22. maja.

Vstop v EU je bil nacionalni cilj vse od osamosvojitve 
države. Slovenci so članstvo v uniji na referendumu 
leta 2003 podprli skoraj plebiscitarno, saj jih je za 
glasovalo skoraj 90 odstotkov.

Slovenska pot v unijo ni bila brez težav. Že na samem 
začetku je preglavice povzročala Italija, ki je podpis 
pridružitvenega sporazuma pogojevala z vračanjem 
premoženja optantom. Slovenija je pristopna poga-
janja začela leta 1998 in jih končala tik pred iztekom 
leta 2002. Marca 2003 je sledil podpis pristopne 
pogodbe, 1. maja 2004 pa vstop v EU.

Prva leta članstva v EU so minila v optimističnem 
ozračju, čeprav je bila Slovenija že tedaj iz Bruslja 
deležna opozoril o nujnosti izvedbe strukturnih re-
form, v prvi vrsti pokojninske.

Z nastopom finančne in gospodarske krize konec leta 
2008 je nekdaj vzorna učenka počasi postajala država 
v težavah, ki utegne potrebovati evropsko finančno 
pomoč. Evropski trojki se je le izognila, potem ko je 
vlada decembra lani sporočila, da bo država uspela 
sama dokapitalizirati banke.

BRUSELJ ZA ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURNE PROJEKTE 
NAMENJA 750 MILIJONOV EVROV
Evropska komisija je 13. maja objavila prvi razpis v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope, namenjen-
ega financiranju vseevropskih energetskih infrastruk-
turnih projektov. Za prve prednostne projekte, zlasti 
v sektorju plina in električne energije, bo skupno na 
voljo 750 milijonov evrov.

Kot so sporočili iz Bruslja, je sicer rok za oddajo po-
nudb na razpisu 19. avgust, komisija pa bo nato do 
novembra izbrala projekte, ki bodo prejeli podporo 
iz instrumenta za povezovanje Evrope.

Namen projektov je izboljšati oskrbo in odpraviti en-
ergetske pomanjkljivosti v nekaterih državah članicah. 
Prav tako bodo projekti prispevali k oblikovanju vseev-
ropskega notranjega energetskega trga in vključitvi 
obnovljivih virov energije v energetsko omrežje. 
Financiranje EU bo pospešilo naložbe v manjkajoče 
čezmejne povezave s pritegnitvijo potrebnega zaseb-
nega in javnega kapitala.

Za transport, energetiko in telekomunikacije bo v 
finančnem obdobju 2014-2020 skupaj na voljo 33,2 
milijarde evropskih sredstev. Od tega bo za vseevrop-
sko energetsko infrastrukturo v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope skupaj na voljo 5,85 milijarde 
evrov. Sredstva bodo namenjena financiranju študij 
in gradbenih del, pri čemer za zadnje veljajo strogi 
kriteriji.

Po oceni evropskega komisarja za energetiko Güntherja 
Oettingerja gre za pomemben korak, saj bo tako velika 
evropska finančna podpora prispevala k solidnim 
premikom na področju energetske infrastrukture. 
Hkrati bo financiranje izbranih projektov po njegovih 
besedah pripomoglo k gradnji manjkajočih čezmejnih 
povezav med članicami EU, vse v luči povečanja ener-
getske varnosti v EU.

Do pridobitve nepovratnih sredstev bodo upravičeni 
projekti, ki so vključeni na seznam projektov skupnega 
interesa. Evropska komisija je oktobra lani odobrila 
prvi seznam s približno 250 ključnimi projekti, med 
katerimi je tudi sedem projektov za Slovenijo, in sicer 
v zvezi z električno energijo in plinom.

Projekti s seznama bodo vsaj dvema državama 
članicama prinesli velike koristi, npr. v obliki boljše 
oskrbe, integracije trga, boljše konkurenčnosti ali 
zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.
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Podpora EU na splošno ne more presegati 50 odstot-
kov upravičenih stroškov, vendar se lahko v izjemnih 
primerih, ko projekt bistveno prispeva k varnosti os-
krbe ali izboljša energetsko solidarnost med državami 
članicami, poveča do 75 odstotkov, so še navedli v 
Bruslju.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 
2014

Evropske volitve v Sloveniji
Začasni uradni delni izidi Državne volilne komisije, 
objavljeni 25. Maja po 23. Uri kažejo, da je SDS do-
bila 24,86 odstotka glasov, NSi + SLS 16,46 odstotka, 
Verjamem 10,50 odstotka, DeSUS 8,16 odstotka, SD 
pa 8,05 odstotka glasov.

Novi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu 
bodo tako postali Patricija Šulin, Romana Tomc in 
Milan Zver z liste SDS, Franc Bogovič in Lojze Peterle 
s skupne liste NSi in SLS ter Igor Šoltes (Verjamem), 
Ivo Vajgl (DeSUS) in Tanja Fajon (SD).

Od strank, ki ne bodo dobile poslanca v Evropskem 
parlamentu, je PS dobila 6,62 odstotka glasov, 
Združena levica 5,48 odstotka, lista Kacin - Konkretno 
4,86 odstotka, SNS 4,05 odstotka, Sanjska služba 3,59 
odstotka, Piratska stranka Slovenije 2,58 odstotka, 
Solidarnost 1,67 odstotka, DL 1,12 odstotka, Zares 0,91 
odstotka, Zeleni Slovenije 0,73 odstotka ter Slovenski 
narod 0,35 odstotka glasov.

Volilna udeležba v Sloveniji 24-odstotna
Volilna udeležba na Evropskih volitvah v Sloveniji je 
bila med najnižjimi v celotni EU. 

V Sloveniji je na volišča prišlo 412.158 oziroma 24,09 
odstotka volilnih upravičencev. Takšna udeležba je 
precej nižja kot udeležba na ravni celotne EU, kjer je 
glasovalo 43,11 odstotka volivcev. Udeležba v Sloveniji 
je med najnižjimi, še nižjo sta zabeležili Slovaška 
(13-odstotno) in Češka (19,5-odstotno). To je tudi 
manj kot na prejšnjih volitvah leta 2004 in 2009, ko 
je glasovalo dobrih 28 odstotkov volivcev.

Največ volivcev je sicer na volišča prišlo v kranjski 
volilni enoti, in sicer 25,93 odstotka, najmanj pa na 
Ptuju (20,21 odstotka). Med volilnimi okraji so najvišjo 
udeležbo zabeležili v okraju Ljubljana - Vič Rudnik 
III, kjer je na volišča prišlo 32,93 odstotka volivk in 
volivcev, najnižjo pa v Lendavi, kjer je glas oddalo le 
15,78 odstotka volilnih upravičencev.

Preštevanje glasov v EU po evropskih volitvah se 
nadaljuje
Preštevanje glasov v državah članicah po evropskih 
volitvah se nadaljuje, po zadnjih začasnih rezultatih 
glasovanja z dne 26. maja bo EPP v prihodnjem sklicu 
parlamenta zasedla 212 od 751 sedežev. S&D naj bi 
jih imel 186, Alde pa 70 mandatov. Na četrtem mestu 
so Zeleni s 55 sedeži, sledijo pa Združena evropska 
levica s 44 sedeži ter zmerni evroskeptiki Evropski 
konservativci in reformisti s 43 sedeži.

Nepovezanih poslancev je 38, evroskeptična Evropa 
svobode in demokracije naj bi dobila 36 sedežev, 
67 pa je novoizvoljenih poslancev, ki za zdaj niso 
pridruženi nobeni od uveljavljenih političnih skupin 
v odhajajočem parlamentu, kažejo delni rezultati, ob-
javljeni na spletnih straneh Evropskega parlamenta.

ODOBRENI PROJEKTI LIFE+
Evropska komisija je odobrila financiranje 225 
novih projektov v okviru sklada Evropske unije za 
okolje LIFE+. Izbrani projekti obsegajo dejavnosti na 
področju ohranjanja narave, podnebnih sprememb in 
okoljske politike ter informacijske in komunikacijske 
dejavnosti v zvezi z okoljskimi vprašanji v EU. Skupni 
znesek naložb v projekte znaša približno 589,3 mili-
jona evrov, od katerih bo EU zagotovila 282,6 milijona 
evrov. 

Med izbranimi projekti so tudi trije iz Slovenije, ki 
so jih pripravili Gozdarski inštitut Slovenije, Občina 
Kočevje in Zavod za gozdove Slovenije.

Dodatne informacije o vseh izbranih projektih so 
dostopne TUKAJ. 

Govor podpredsednika Evropske komisije Siima 
Kallasa, pristojnega za ekonomske in monetarne 
zadeve in evro: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-14-356_en.htm 

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA OB 10. 
OBLETNICI ŠIRITVE EU
Evropska komisija je ob 10. obletnici širitve s 15 na 
25 držav članic EU objavila prispevek o razvoju na 
področju kmetijstva in podeželja ter učinku skupne 
kmetijske politike. EK pri tem ugotavlja, da je zadnje 
desetletje zelo pozitivno vplivalo na razvoj kmeti-
jstva in kmetijsko-živilskega sektorja v desetih novih 
članicah.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm
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Skupna kmetijska politika ima zelo pozitiven vpliv 
tudi na Slovenijo. Kmetijski dohodki med letoma 2003 
in 2012 pa so se povečali za 87 % oziroma v povprečju 
7,2 % na leto. Kmetijski dohodki kot delež povprečne 
plače v celotnem gospodarstvu so zelo majhni (manj 
kot četrtina) v primerjavi s povprečjem zadevnih 
desetih držav članic. V obdobju 2005–2013 je bilo 
iz skupne kmetijske politike Sloveniji namenjene 
1,9 milijarde evrov. Slovenski kmeti so prejeli 800 
milijonov evrov neposrednih pomoči in prek 1,1 mili-
jarde evrov za povečanje trajnosti kmetijstva razvoj 
podeželja. Podatki tudi kažejo, da maloprodajne cene 
hrane rastejo hitreje kot cene osnovnih kmetijskih 
proizvodov, gospodinjstva pa danes za hrano porabijo 
manjši delež proračuna. Statistika tudi pravi, da se je 
izvoz kmetijskih proizvodov v zadnjem desetletju več 
kot potrojil. 

JAVNO POSVETOVANJE O STRATEGIJI 
EVROPA 2020
Evropska komisija je začela javno spletno posvetovanje 
o strategiji Evropa 2020, dolgoročnem načrtu EU za 
rast in delovna mesta. Posvetovanje, bo potekalo do 
31. oktobra 2014, namenjeno pa je zbiranju mnenj 
vseh deležnikov in organizacij o delovanju strategije v 
zadnjih štirih letih ter njenih usmeritvah v prihodnje.  
Dodatne informacije so dostopne TUKAJ.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-149_en.htm


32

V podjetju Geavis, ki je v Sloveniji prepoznano 
kot specializirano podjetje za geoprostorske 
storitve, ponujamo celovit nabor inovativnih 
storitev vse od zajema aerofotografij, nji-
hove obdelave in analize do vizualizacije in 
prezentacije prostora, terena ali objektov. 
Pri tem uporabljamo najnovejšo tehnologijo 
malih brezpilotnih zrakoplovov in profesionalno 
programsko opremo ter se opiramo na lastne 
dolgoletne izkušnje s področja fotogrametrije. 
S takšnim pristopom vam lahko bolj kot kdajkoli 
doslej zagotovimo kakovostne prostorske 

informacije, zmanjšamo potrebo po teren-
skem delu, pridobimo hitrejše in stroškovno 
bolj učinkovite rezultate.

Z letenjem na nizkih višinah pridobimo zelo ostre 
posnetke, na katerih je vidna vsaka podrobnost 
terena. Lahko jih uporabimo za izdelavo načrtov 
in modelov terena in objektov velike natančnosti. 
Celotna oprema malega zrakoplova je zaradi 
enostavnosti sestavljena in pripravljena za letenje 
le v nekaj minutah in jo lahko upravlja le ena 
oseba. Ker zrakoplov vzleti šele na območju 
snemanja, potrebuje le lokalne ugodne vremen-

ske razmere. Postopek je hiter in 
nemoteč za druge delovne procese, 
ki se odvijajo na površju. Vse to za 
naročnika pomeni manj izgubljen-
ega časa, lastne delovne procese 
brez prekinitve, bolj učinkovito 
izvedbo storitve ter hitrejši prejem 
posnetkov, prostorskih podatkov in 
analiz.

Z brezpilotnim zrakoplovom, ki je 
majhen, lahek, okreten in predvsem 
popolnoma telemetrično nadzoro-
van ter upravljan, lahko brez težav 
in z dovoljšnjo natančnostjo aerofo-
tografiramo tudi taka območja, ki so 
z drugimi tehnikami nedostopna ali 
celo nevarna.

SI ŽELITE REALNO SLIKO VAŠEGA PROSTORA?

Slika 1: Prostor v visoki ločljivosti

Snemanje iz zraka ali aerofotografiranje je z napredno tehnologijo malih brezpilotnih 
zrakoplovov postalo varno, hitro in cenovno zelo učinkovito. Pridobljene fotografije, 
ki natančno prikažejo dejansko stanje okolja in položaj objektov v danem časovnem 
trenutku, vam lahko učinkovito pomagajo pri dokumentiranju stanja, lažjem 
upravljanju prostora in infrastrukture ter načrtovanju posegov v prostor.

OGLASNO SPOROČILO
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Kontaktni podatki:

Geavis d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
T: 01 292 73 90
E: info@geavis.si
W: www.geavis.si

Slika 2: Digitalni model terena

Slika 3: Ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti

Slika 4: Izračun površin in volumnov ter spremljanje 
sprememb skozi čas

Slika 5: Simulacija poplav

Na Geavis se občine in lokalne skupnosti 
obračajo, kadar želijo:

evidentirati stanje v prostoru (npr. • 
za pregled nad izrabo prostora, 
pregled pozidanosti, dejansko rabo 
zemljišč, za fotodokumentiranje...), 
locirati posledice naravnih nesreč • 
in oceniti nastalo škodo (npr. 
poplav, žleda, vetra...),
zajeti topografske podatke,• 
izdelati 3D oblake točk,• 
izdelati ortofoto mozaike,• 
izdelati 2D ali 3D digitalne modele • 
površja,
izračunati površine ali volumne,• 
spremljati in odkrivati spremembe • 
v prostoru in na objektih skozi čas,
izdelati modele za simulacije plazov, • 
erozije, poplav, osončenosti...

dopolniti turistične karte, kart mest • 
in naselij, izdelati topografske in 
tematske karte,
vizualizirati prostor, teren, zgradbe • 
ali objekte.

OGLASNO SPOROČILO


