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Uvodnik Osrednja tema

Del dogajanja letos je že za nami. Med mojo, že kar dolgo 
(mogoče že predolgo), vlogo predsednika ZOS še nobe-
na vlada ni izkazala toliko interesa za sklenitev dogovora 

kot aktualna. Pogajanja so bila trda in naše predsedstvo je s stisnje-
nimi zobmi odobrilo podpis izpogajanega. Pri meni osebno je pre-
tehtal predvsem tisti del dogovora, ki se je nanašal na vsebino inter-
ventnega zakona in na zavezo o nadaljnjih intenzivnih pogovorih 
za znižanje stroškov občinam ter čim večji odpravi birokratskih 
ovir. Po resorjih smo že pričeli z evidentiranjem potencialnih ukre-
pov in upam, da bomo, skupaj z ministrstvi, uspeli poiskati tudi 
konkretne stroškovne racionalizacije. Vse kaže, da bo to zelo tež-
ko in naporno. Zelo pestro bo, ko bomo ukrepe poskusili ovredno-
titi, saj izkušnje kažejo, da je lahko razlika vrednotenja kar mnogo-
kratnik, še bolj pestro pa bo, ko si boste poskušale vsaka občina pri 
sebi preračunati učinek sprememb predpisov. Kot kaže, nimamo 
kake preproste bližnjice, in le upam, da bomo vsa ta izjemno inten-
zivna pogajanja dobro izpeljali. Ob tej priliki vsem občinam nasla-
vljam prošnjo, da se intenzivno vključite v proces pogovorov in pri-
pomorete k čim boljšim rešitvam.    

Kot ste seznanjeni, se je vlada odločila nadaljevati tudi zgodbo ne-
premičninskega davka. Logika predlagateljev vodi v smer, da bi se 
lahko izpadli prihodki občin nekoliko pokrpali z novim davkom. 
Nadobudna razmišljanja nekaterih gredo celo tako daleč, da v tem 

Vse kaže, da bo leto 2015 v lokalni samoupravi pustilo vidne posledice. Upam 
in nekako verjamem, da bomo v našem združenju dobro poskrbeli za intere-
se naših članic oziroma slovenskih občin.

Osrednja tema

Izhodišča za pogajanja

Vlada RS je na seji 22. oktobra 2014 
določila nabor ukrepov, nujnih za zni-
žanje primanjkljaja države pod tri od-
stotke BDP 2015, med njimi sta bila 
tudi znižanje povprečnine za občine za 
67,6 milijona evrov ter ukinitev sred-

 Pogajanja o povprečnini ter sklenitev 
dogovora o njeni višini za 2015
 Reprezentativni združenji občin sta 29. januarja 2015 z Vlado RS podpisali dogovor o višini pov-
prečnine za 2015. Dogovor je sad trimesečnih usklajevanj in pogajanj.  Del dogovora je bil že 
konkretiziran s sprejemom novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 ter Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Vlada RS pa je pred 
zahtevno nalogo znižanja stroškov občinam s sistemskimi spremembami.

vidijo priložnost za premešanje pravil igre v Zakonu o financira-
nju občin. No, to pa so že zelo nevarne igrice in naivnosti v ZOS 
pri sistemu financiranja občin zagotovo ne bo. Ideje vlade že neka-
ko razumem, vendar pa je hujši problem želja nekaterih v občinskih 
vrstah, ki bi želeli vleči na svoj mlin s prerazporeditvami med obči-
nami in, kar je najhuje, na račun najšibkejših. 

No, letos se bo dogajala še tretja štorija . Nekako se je minister Ko-
privnikar odločil zastavit smele korake strategiji razvoja lokalne 
samouprave. Za razliko od prejšnjih poskusov smo bili lokalci to-
krat povabljeni k nastajanju strategije že v samem začetku z oblju-
bo, da brez občin pač ne bodo kovali lokalne strategije . . . Potreba 
po strategiji je v zadnjem obdobju nastala predvsem zaradi po-
skusov ukinjanja manjših občin, predčasnega odpoklica županov, 
»horuk« sprememb sistema financiranja občin, in ti razlogi niso 
nič kaj prida popotnica. Strategija , za katero je stekel postopek pri-
prave, je izjemnega pomena za delo občin tako po vsebini kot po 
formi. Ni toliko pomembno, kaj in kako bo z občinami kot institu-
cijami, ampak predvsem, kaj bodo novi koncepti prinesli iz vidika 
pogojev za življenje in razvoj npr. na najšibkejših območjih, in kaj 
bo to pomenilo iz vidika decentralizacije in krepitve demokracije. 
Tako za občane kot za državljane pa so to resne stvari, zelo resne.

Robert Smrdelj, 
predsednik Združenja občin Slovenije

stev za sofinanciranje investicij v viši-
ni dveh odstotkov, kar bi pomenilo 23 
milijonov sredstev manj kot 2014. Ta-
kšna izhodišča je minister za finance 
dr. Dušan Mramor predstavil tudi na 
prvem sestanku s predstavniki zdru-
ženj občin 5. novembra 2014, mini-
ster za javno upravo Boris Koprivnikar 

pa je hkrati napovedal pripravo spre-
memb zakonodaje za zmanjšanje stro-
škov občinam. Šele v začetku decembra 
so bili nato podani konkretni predlo-
gi ukrepov: povprečnina za 2015 v viši-
ni 494,02 evra, odvzem sredstev za so-
financiranje investicij (21. člen Zakona 
o financiranju občin), odvzem presež-

ka dohodnine nad primerno porabo. 
Te ukrepe je Vlada RS želela vpisati v 
novelo Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2014 in 
2015 (ZIPRS1415), sprejem katere je bil 
predviden decembra 2014.

Predstavniki Združenja občin Sloveni-
je, Skupnosti občin Slovenije in Zdru-
ženja mestnih občin Slovenije so bili 
enotni, da je tako enormno znižanje 
sredstev za občine popolnoma nespre-
jemljivo. Občine so z znižano povpreč-
nino, ki ne sledi zakonsko predpisane-
mu izračunu, samo 2014 prispevale 200 
milijonov evrov prihranka. Prav tako so 
2014 prejele le tretjino (dva odstotka) 
sredstev za sofinanciranje investicij od 
tistega, kar določa veljavni Zakon o fi-
nanciranju občin (ZFO-1). 

Kot izhodišče za poganja so predstavni-
ki občin postavili zadnji sklenjeni do-
govor o višini povprečnine za leti 2013 
in 2014, to je povprečnina v višini 536 
evrov, zvišana za deset odstotkov, saj 
dogovor ni bil izpolnjen v točki, s ka-
tero se je Vlada RS zavezovala k spre-
membi zakonodaje in znižanju stro-
škov občinam. Prav tako smo vztrajali 
na ohranitvi sredstev za sofinanciranje 
investicij (vsaj) v višini dveh odstotkov 
skupne primerne porabe občin.

Srečanje s predsednikom 
Vlade RS
Vodstva združenj občin so se 25. no-
vembra 2014 sestala s predsednikom 
Vlade RS dr. Mirom Cerarjem in eki-
po. Predsednik Vlade RS je prisluhnil 
argumentom občin, dogovorjena je bila 
ožja koordinacija predstavnikov zdru-
ženj občin in vladne strani. 

Pogajanja o povprečnini 
in usklajevanje ukrepov za 
znižanje stroškov občinam
Koordinacijska skupina, dogovorjena 
na sestanku s predsednikom Vlade RS, 
se je sestala konec novembra in opravi-
la usklajevanja z resorji, na katere so se 
nanašali predlogi sprememb zakonov za 
nižanje stroškov občinam. Ministrstvo 
RS za javno upravo je namreč pripravi-
lo nabor zakonskih sprememb, ZOS je 
podal še številne dodatne predloge. 

Sestanka pod koordinacijo državne se-
kretarke Renate Zatler so se poleg pred-
stavnikov združenj občin med drugim 
udeležili tudi državna sekretarka s fi-
nančnega ministrstva Mateja Vraničar, 
Stanka Setnikar Cankar, ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport, Dejan 
Levanič, državni sekretar Ministrstva 
RS za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Tina Tržan z Ministr-
stva RS za pravosodje, državna sekre-
tarka s kmetijskega ministrstva Tanja 
Strniša, direktorica Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS Irena Šinko, mi-
nistrica za okolje in prostor Irena Maj-
cen ter strokovni sodelavci ministrstev.

Ukrepe, ki bi dejansko lahko pomeni-
li konkretne prihranke občin, so posa-
mezni resorji v veliki meri zavrnili, saj 
da gre za sistemske spremembe in da ta-
kojšen sprejem ni mogoč. Ukrepi so bili 
zato razvrščeni v tri skupine glede na di-
namiko sprejemanja: tiste, ki se jih lahko 
sprejme še decembra z uvrstitvijo v nove-
lo ZIPRS1415, drugi sklop bi zajel ukre-
pe, ki bi se jih sprejelo s posebnim inter-
ventnim zakonom v začetku 2015, ostali 
ukrepi bi bili del sistemskih sprememb 
in torej sprejeti prek tekočega leta. 

Na sestanku 9. decembra je bilo dogo-
vorjeno, da Ministrstvo RS za finan-
ce iz predloga sprememb ZIPRS1415, 
ki je šel v državnozborsko proceduro, 
umakne določbe, ki se nanašajo na fi-
nanciranje občin. To je pomenilo, da 
so ostale v veljavi določbe ZIPRS1415: 
povprečnina v višini 525 evrov, sred-
stva za sofinanciranje investicij v višini 
dveh odstotkov. Umaknjen je bil tudi 
predlog interventnega zakona, saj še ni 
bil usklajen, še decembra je bilo izvede-
no dodatno usklajevanje glede interven-
tnega zakona. Pogajanja o povprečnini 
so se nadaljevala januarja.

Vseslovensko srečanje 
županj in županov s 
predstavniki Vlade RS
Dan po umiku predlogov iz decembr-
ske novele ZIPRS1415, to je 10. decem-
bra 2014, se je zgodilo sicer že prej načr-
tovano vseslovensko srečanje županj in 
županov s predstavniki Vlade RS. Žu-
pani so opozorili na posledice predla-
ganih ukrepov za svoje občine: rezi v 
določene programe, nezmožnost pla-
čevanja obveznosti, odlaganja sicer nuj-
nega investicijskega vzdrževanja na ka-
snejši čas,  ustavitev projektov itd.

V luči nadaljevanja pogajanj z Vlado 
RS so bila sprejeta naslednja izhodišča: 
župani so pozvali Vlado RS, da najprej 
sprejme ukrepe za znižanje stroškov ob-
čin, v nadaljevanju pa je možno zni-
žanje povprečnine sorazmerno z učin-
kom, ki ga bodo prinesli ukrepi. Prav 
tako lahko kot izhodišče za pogajanje o 

povprečnini pomeni le zadnji sklenjen 
dogovor o povprečnini, to je 536 evrov, 
ob upoštevanju, da del dogovora o zni-
žanju stroškov občinam ni bil realizi-
ran. Od Vlade RS so občine tudi priča-
kovale, da bodo enak delež varčevanja, 
kot ga bodo nosile občine, nosili tudi 
ostali deležniki v državi.  

Januarsko nadaljevanje 
pogajanj 
Na prvem usklajevalnem sestanku po 
novem letu je Ministrstvo RS za finan-
ce ponovilo svoja izhodišča: povprečni-
na v višini 494 evrov ter ukinitev sred-
stev za sofinanciranje investicij iz 21. 
člena ZFO-1. Izpad teh sredstev naj bi 
občine nadomestile s pobiranjem nado-
mestila za uporabo stavbnih zemljišč na 
podlagi evidence REN, občinam pa naj 
bi bila dana možnost za dodatno kre-
ditiranje evropskih projektov. Znižanje 
povprečnine so utemeljevali z učinki 
interventnega zakona in ostalimi po-
srednimi učinki, ki niso predmet spre-
memb zakonodaje (e-dražbe …).

Seveda so predstavniki združenj občin 
opozorili, da so predlogi sprememb v 
interventnem zakonu sicer dobrodošli, 
ne dajejo pa takojšnjih finančnih učin-
kov, prav tako pa finančni učinki ne 
bodo takšni, kot ocenjuje Ministrstvo 
RS za javno upravo. Poudarili so tudi, 
da so nujne sistemske spremembe za-
konodaje. S tega stališča so občine pre-
dlagale, da se v prvi polovici leta določi 
temu ustrezna povprečnina, v drugi po-
lovici leta pa se ob sistemskih spremem-
bah zakonodaje, ki bo dala dejanske 
učinke (prihranke), ustrezno prilago-
di višina povprečnine. Določen napre-
dek so predstavniki občin sicer dosegli: 
Ministrstvo RS za finance je za nada-
ljevanje pogajanj pripoznalo kot izho-
diščno povprečnino v višini 536 evrov 
(pred tem so vedno izhajali iz zneska 
525 evrov, torej iz veljavno določene 
povprečnine), nikakor  pa niso prista-
li na izhodišče 536 evrov, povečanim 
za deset odstotkov zaradi neizpolnjene 
zaveze o sprejetju ukrepov za znižanje 
stroškov občinam. Prav tako so pripo-
znali zahtevo združenj občin po ohra-
nitvi sredstev za sofinanciranje investi-
cij v višini dveh odstotkov.

Januarja je bilo nato izvedeno še eno 
usklajevanje glede interventnega zako-
na. Prihranek iz tega naslova bi po oce-
nah Vlade RS znašal od 15 do 20 mi-
lijonov evrov, prav tako so navajali še 
naslednje prihranke: kljub nesprejetju 
t. i. ZUJFO 2012 naj bi bila dosežena 

Pripravite se, naporno bo 
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določena znižanja izdat-
kov občin (43 milijonov 
evrov). Navajali so tudi 
prihranke zunaj interven-
tnega zakona: 18 milijo-
nov evrov na plačah (če ne 
bi bilo dogovora s sindika-
ti) oziroma dodatna dva 
milijona evrov glede na 
2014, 10 milijonov evrov v 
postopkih javnega naroča-
nja zaradi uporabe orodja 
e-dražbe ter 18 milijonov 
evrov iz naslova ostalih 
dodatnih ukrepov.

Predstavniki občin se z 
oceno prihrankov niso 
strinjali, zato je bilo iz tega 
naslova nemogoče doseči 
dogovor, predlogi, ki jih je dalo Mini-
strstvo RS za finance, pa nesprejemljivi. 
Minister Mramor je namreč vztrajal, da 
je naloga Vlade RS zmanjšati primanj-
kljaj državnega proračuna pod 3 % 
BDP in s tega vidika je bil tudi manevr-
ski prostor za dogovor izredno omejen.

Sledil je še sestanek s predsednikom 
Vlade RS. Predstavniki občin so poda-
li izhodišče, izoblikovano na skupni seji 
predsedstev ZOS, SOS in ZMOS, in si-
cer povprečnina v višini 525 evrov, na 
nižji znesek pa bi bilo mogoče pristati le 
v primeru, če se znižajo tudi stroški, po-
vezani z nalogami občin, v nadaljeva-
nju pogovora o možnostih približevanja 
pa ponovno predlagali, da se v novelo 
ZIPRS1415 zapiše različne zneske pov-
prečnine: prvi v višini 525 evrov, nasle-
dnjega v nižjem znesku, ki pa bi moral 
zaobjemati sistemska znižanja stroškov 
občin v tistem obdobju. Predsednik 
Vlade RS je povedal tudi, da lahko 
2015 zagotovijo maksimalno en odsto-
tek sredstev za sofinanciranje investicij 
občin, to je 10 milijonov evrov. 

Sledil je še en usklajevalni sestanek na 
Ministrstvu RS za finance, namenjen 
oblikovanju besedila dogovora o pov-
prečnini. Združenje občin Slovenije je 
sicer vztrajalo, da se sredstva za sofinan-
ciranje občin dodelijo v višini dveh od-
stotkov skupne primerne porabe občin, 
a več kot zaveze Vlade RS, da bo pre-
ostali odstotek zagotovila 2016, nismo 
uspeli izpogajati.

Dogovor seveda ni tisto, kar bi si žele-
li, je pa kompromis in hkrati zaveza, da 
se zavzeto nadaljuje z delom. Da se Vla-
da RS trdno zavezuje k izpolnitvi do-
govorjenega, je obljubil tudi premier dr. 
Miro Cerar.

Predsedstvo ZOS je 28. januarja na 
dopisni seji odločalo o podpisu Dogo-
vora o povprečnini za leto 2015. Dogo-
vor je podprlo devet članov predsedstva, 
trije so bili proti, pet jih ni glasovalo. S 
tem je predsednik ZOS dobil mandat 
za podpis dogovora o povprečnini.

Podpis dogovora o višini 
povprečnine za 2015 
Dogovor o višini povprečnine za 2015 
med Vlado RS in reprezentativnima 
združenjema občin je bil podpisan 29. 
januarja 2015. Dogovor vsebuje pet točk:

1. Vlada RS in reprezentativni združe-
nji občin ugotavljamo, da bo sestav-
ni del zakonodajnega paketa, ki ga 
bo Vlada RS predložila Državnemu 
zboru za izvršitev rebalansa prora-
čuna 2015 do konca januarja 2015, 
tudi Predlog zakona o interventnih 
ukrepih za uravnoteženje javnih fi-
nanc občin.

2. Vlada RS in reprezentativni zdru-
ženji občin ugotavljamo, da je Vla-
da RS na seji dne 22. januarja 2015 
sprejela zavezo, da bo 2015 sprejela 
sistemske ukrepe za znižanje stro-
škov izvajanja z zakonom določenih 
nalog občin in določila način uskla-
jevanja teh predlogov z reprezenta-
tivnimi združenji občin. Dodatno 
ugotavljamo, da se Vlada RS zave-
zuje izvesti vse postopke, da bodo 
ministrstva kot posredniška telesa in 
Služba Vlade RS za razvoj in kohe-
zijsko politiko kot organ upravljanja 
brez nepotrebnega odlašanja obrav-
navala zahtevke občin za povračilo 
sredstev za plačilo izvajalcev pri izva-
janju kohezijskih projektov finančne 
perspektive 2007–2013.

3. Povprečnina, to je na 
prebivalca v državi ugo-
tovljen primeren obseg 
sredstev za financiranje z 
zakonom določenih na-
log občin, se za 2015 do-
loči na naslednji način:  
– za obdobje od 1. 1. 
2015 do 30. 6. 2015 
v višini 525 evrov in 
– za obdobje od 1. 7. 
2015 do 31. 12. 2015 v 
višini 500,83 evra.
4. Vlada RS se zavezuje, 
da bo do 30. 6. 2015 z 
izvedbenimi in sistem-
skimi ukrepi za zniža-
nje stroškov občin pri 
izvajanju z zakonom 

določenih nalog zagotovila sprejem 
ukrepov za znižanje stroškov občin 
za 22,8 milijona evrov na letni rav-
ni ali na drug način zagotovila sred-
stva. Vlada RS in združenja občin se 
zavezujemo, da bomo 2015 skupaj 
sproti spremljali in usklajevali ocene 
učinkov ukrepov, ki se bodo uvelja-
vili 2015 z namenom, da se znižajo 
stroški občin in zmanjšajo admini-
strativna bremena pri izvrševanju z 
zakonom določenih nalog občin. Pr-
vič se bomo v zvezi s tem sestali do 
konca marca 2015. 

5. Vlada RS in združenji občin se tudi 
dogovorita, da se 2015 za sofinanci-
ranje investicij izplača investicijski 
transfer v višini 1 % skupne pri-
merne porabe občin, razlika do 2 % 
skupne primerne porabe občin pa se 
zagotovi 2016 z vključitvijo v dogo-
vor za 2016.

Konkretizacija dogovora – 
novela ZIPRS in interventni 
zakon
Vlada RS je prvo, tretjo in peto točko Do-
govora o povprečnini za 2015 konkretizi-
rala s sprejemom predloga novele Zakona 
o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015 in Predlogom zakona o interven-
tnih ukrepih za uravnoteženje javnih fi-
nanc občin. Kljub določenim besedilom 
predlogov zakonov je ZOS posredoval pri 
Ministrstvu RS za finance zaradi izpadle-
ga člena o možnosti dodatnega zadolže-
vanja občin, ki je bil z amandmajem vne-
sen v novelo ZIPRS1415. 

Zataknilo se je v Državnem zboru RS. 
Odbor DZ RS za notranje zadeve, jav-
no upravo in lokalno samoupravo je 
na seji 16. februarja 2014 z amandma-

jem koalicijskih poslancev spremenil z 
združenji občin usklajen Predlog za-
kona o interventnih ukrepih za urav-
noteženje javnih financ občin, in sicer 
ukinitev pravne subjektivitete ožjih de-
lov občin. Združenje občin Slovenije 
je predsedniku Vlade RS dr. Miru Ce-
rarju in ministru za javno upravo Bo-
risu Koprivnikarju naslovilo ogorčen 
protest zaradi ravnanja koalicijskih po-
slancev ob obravnavi predloga zakona 
in zahtevalo spoštovanje dogovorjene-
ga. Koalicijski poslanci so nato podprli 
amandma opozicije, s katerim se je čr-
talo dopolnilo odbora in v zakon vrni-
la usklajena dikcija o možnosti ukinitve 
pravne subjektivitete ožjih delov občin.

Poslanke in poslanci so novelo Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2014 in 2015 ter Zakon o 
ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin sprejeli na februarski izredni seji.

Novela Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415-D) je začela 
veljati 1. marca 2015. Zakon določa viši-
no povprečnine za občine, in sicer zna-
ša povprečnina za obdobje od 1. januarja 
2015 do 30. junija 2015 525 evrov, za ob-
dobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 
2015 pa 500,83 evra. Občinam, pri ka-
terih prihodki od dohodnine presegajo 
primerno porabo, od 1. aprila 2015 na-
prej ti prihodki pripadajo samo do višine 
primerne porabe. Sredstva za sofinanci-
ranje investicij se za 2015 zagotovijo v vi-
šini 1 % skupne primerne porabe občin.

Novela zakona vsebuje tudi člen o do-
datnem zadolževanju občin. Občina se 
lahko 2015, v skladu s predpisi o zadol-
ževanju občin, dodatno zadolži za lastni 
delež pri financiranju investicije, ki je 
sofinancirana iz proračuna EU, če ta-
kšna zadolžitev ne presega največjega 
obsega možnega zadolževanja iz druge-
ga odstavka 10.b člena ZFO-1 (8 %) za 
več kot 2 odstotni točki in višina do-
datne zadolžitve v posamezni občini ne 
presega zneska 750.000 evrov. Obseg 
zadolževanja občine se določi v odloku, 
s katerim se sprejme občinski proračun. 
Ministrstvo, pristojno za finance, izdaja 
soglasja k dodatni zadolžitvi do skupne-
ga obsega 10 milijonov evrov.

Zakon o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ 
občin (ZUUJFO)
Predlogu zakona o interventnih ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin so 
v parlamentarnem postopku spremeni-

li ime in iz njega odstranili pridevnik 
»interventnih«. Sprejeti ukrepi posegajo 
v enajst zakonov. Nekateri so usmerjeni 
v debirokratizacijo, nekateri dajejo mo-
žnost neposrednih prihrankov, drugi pa 
možnost dodatnih prihodkov – kot je 
možnost občinske in upravne takse. 

Zakon vsebuje spremembe in dopolni-
tve, ki se nanašajo na:

- Zakon o financiranju občin: občinam se 
omogoča predpisovanje občinske takse za 
dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo jav-
nih površin v lasti občine. Poenostavlja 
se postopek dodeljevanja sredstev za sofi-
nanciranje investicij (23. člen ZFO-1).

- Zakon o lokalni samoupravi: občinam se 
omogoči določitev in ukinitev pravne su-
bjektivitete ožjih delov občine s statutom 
ali odlokom, s katerim se določijo tudi na-
loge. Občine bodo lahko ustanovile ob-
činsko in medobčinsko pravobranilstvo. 

- Zakon o zemljiški knjigi: občine lah-
ko samostojno vložijo zemljiškoknjižni 
predlog in hkrati v elektronsko obli-
ko pretvorijo tudi zasebne listine, ki so 
podlaga za predlagani vpis v ZK. Gre 
za vpis obremenitve zemljišč zaseb-
nih lastnikov s služnostjo za gradnjo in 
vzdrževanje obvezne lokalne javne in-
frastrukture, katere gradnja je v pristoj-
nosti občin, na podlagi zasebne listine 
(pogodba o služnosti).

- Zakon o prostorskem načrtovanju in 
Zakon o upravnih taksah: omogoči se  
zaračunavanje upravne takse za izdajo 
potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih 
izdajajo občine. 

- Zakon o vrtcih: vzpostavitev prav-
ne podlage za občine, da vzpostavi-
jo evidenco vseh upravičencev, za kate-
re zagotavljajo plačilo razlike med ceno 
programa vrtca in plačilom staršev 
(sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja obči-
na) v povezavi z Zakonom o uveljavlja-

nju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS. 
Prav tako se določa, da če starši otro-
ka ne živijo skupaj, določa kot občino 
zavezanko za plačilo razlike med ceno 
programa in plačilom staršev tisto ob-
čino, v kateri imajo starši (oziroma vsaj 
eden od staršev) skupaj z otrokom stal-
no prebivališče.

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic žle-
da med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014: koncesnino Sklada kmetijskih ze-
mljišč in gozdov RS v letih 2015 in 2016 
v višini dveh tretjin lahko občine name-
nijo za vzdrževanje lokalnih cest. 

- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premože-
nja in pravic: ustanovitev služnosti za 
javno infrastrukturo obveznih gospo-
darskih javnih služb s soglasjem treh če-
trtin članov agrarne skupnosti glede na 
njihove solastniške deleže.

- Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti: za-
gotovitev brezplačnega ustanavljanja 
služnosti na nepremičnem premoženju 
države v korist občine in obratno. Poleg 
tega tudi prenehanje obveznosti občin 
za objavo besedil javnih dražb in javnih 
zbiranj ponudb v Uradnem listu RS. 

- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije: ustanovi-
tev stvarne služnosti na nepremičninah, 
ki so v lasti RS in s katerimi gospoda-
ri sklad, je v korist občin neodplačna, če 
gre za gradnjo objektov, ki so neposre-
dno namenjeni izvajanju obvezne gospo-
darske javne službe lokalnega pomena.

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev: odpravlja se posebna določba, 
ki je v nasprotju s Stanovanjskim zako-
nom priznavala upravičencem do sub-
vencije tržne najemnine še subvencijo 
neprofitne najemnine.
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Ena prvih nalog, ki se jih je lotila 
Vlada RS pod vodstvom dr. Mira Ce-
rarja, je bila priprava rebalansa pro-
računov države, v tem okviru pa tudi 
pogajanja o finančnih ukrepih za ob-
čine. Dogovor o višini povprečnine 
za leto 2015 je sklenjen. Kako ga oce-
njujete? Dogovor vsebuje tudi resno 
zavezo Vlade RS, da se bo s sistem-
skimi spremembami lotila nižanja 
stroškov občinam. Dosedanji dogo-
vori so namreč ostali neizpolnjeni 
ravno v tem delu. Kako boste pristo-
pili k tej zahtevni nalogi? 

K tej nalogi smo že pristopili. Naloge 
smo se lotili na način, ki je malo druga-
čen kot v preteklosti, in sicer da smo se 
res intenzivno pogovarjali oziroma po-
gajali z občinami, kar pomeni, da so vse 
rešitve, ki so del dogovora, rešitve, ki 
smo jih uskladili in dogovorili s pred-
stavniki občin. Nobena enostranska re-
šitev, ki ne upošteva stališč obeh strank, 
ne more delovati dolgoročno, gotovo 
nastanejo problemi. Kot država lahko 
postavimo pogoje, ki bodo ogrozili de-
lovanje občin, in po drugi strani občine 
lahko postavijo neke pogoje državi, s ka-
terimi se država ne strinja ali jih ne more 
izpolniti. V nobenem primeru stvar ne 
bo delovala. Edini način je torej, da do-
sežemo dogovor, ki bo omogočil obči-

nam in državi, da bo sistem deloval.

Rezultat dogovora je kompromis, ki 
smo ga v izčrpnem vsebinskem  pogo-
voru oblikovali skupaj.  Menim, da je 
dogovor dober tudi zato, ker je hkrati 
zaveza, ki je sprejeta v dogovoru, obo-
jestranska. Po mojem mnenju je celo 
več nalog oziroma zavez na vladni stra-
ni. Ponovno opozarjam na uravnote-
ženost. Dogovora tako ne razumem v 
smislu, da bodo občine slovenski vla-
di postavljale pogoje, kaj mora naredi-
ti in če bo Vlada RS to naredila, potem 
bomo razmislili, kakšni bodo nadaljnji 
postopki. Razumem ga tako, da bo slo-
venska vlada obveznosti, ki jih je spreje-
la, tudi izpolnila. Občine pa bodo nare-
dile vse, kar je v njihovi moči, da bodo 
z izjemnim trudom in požrtvovalnostjo 
in spremembami na svoji strani sprejele 
zahteve slovenske vlade, ki pravzaprav 
niso zahteve Vlade RS, ampak okolja, 
torej da bodo prilagodile svojo porabo 
in učinkovitost delovanja okoliščinam, 
v katerih ta država deluje. Občine mo-
rajo deliti usodo te države in mislim, da 
je to iz tega dogovora tudi razvidno.  

Glede sprememb in zavez iz preteklo-
sti naj opozorim, da je bilo že 2012 in 
2013  sprejetih kar nekaj zakonskih spre-
memb, ki so zmanjšale stroške občinam 
in to s kar občutnimi številkami. Ve-

lik del teh zavez pa je tudi del dogovo-
ra in spremljajočega interventnega za-
kona. Prav tako smo že pred sklenitvijo 
dogovora na Vladi RS sprejeli konkretne 
zaveze aktivnosti po posameznih resor-
jih, ki bodo občinam olajšale poslovanje. 
Dogovor je sklenjen tako, da smo na nek 
način prisiljeni k izpolnjevanju zavez,  
obenem pa tudi v stalno komunikacijo.

Naj omenim naslednji korak: v medre-
sorskem usklajevanju je Zakon o uprav-
nem postopku, ki tudi v veliki meri 
vpliva na stroške in način delovanja ob-
čin, ga bistveno poenostavlja v dolo-
čenem delih in to že pomeni smer, ki 
smo jo dogovorili – sistemske ukrepe, 
ki bodo trajno zmanjševali tudi obre-
menitve občin.

Že kar nekaj časa se napoveduje pri-
prava strategije nadaljnjega razvoja 
lokalne samouprave v Sloveniji. Ka-
kšna so izhodišča za pripravo strate-
gije? Na kakšen način bo tekla pri-
prava strategije in kako bodo v njeno 
pripravo vključena združenja občin?

Priprava strategije nadaljnjega razvoja lo-
kalne samouprave je tema, ki se napove-
duje že nekaj let. Sam sem večkrat pove-
dal, da nisem ljubitelj dolgih strategij, ki 
so spisek želja. Menim, da mora biti stra-
tegija jasen, premišljen, realen akt, ki vse 
deležnike zavezuje k izvedbi točno do-
ločenih nalog, ki bodo pripeljale k rea-
lizaciji ciljev, ki so zapisani v strategiji. 
Priprave strategije smo se lotili malo dru-
gače: prav v teh dneh (sredi februarja, op. 
a.) smo na naši strani zaključili definici-
jo – ne vsebine strategije – ampak podro-
čij, za katere bomo najprej zbrali predlo-
ge rešitev vseh ključnih deležnikov.

Ne pristopamo k strategiji na način, da 
bi rekli, mi predlagamo, da bo npr.  fi-
nanciranje, organizacija občin takšna 
in takšna. Želimo, da se odpre tema, 
kako so občine lahko funkcionalno čim 
bolj učinkovite. Kot ministrstvo bomo 
opredelili svoj pogled na učinkovito de-
lovanje občin, vendar del začetka pri-
prave strategije ne bo naša opredeli-
tev. Prva faza strategije bodo vprašanja 
vsem deležnikom, tudi občinam, kako 
sami vidijo najbolj učinkovito funkcio-
nalno organiziranost. Na podoben na-
čin smo odprli temo finančne sestavine 
in temo teritorialne organiziranosti. Ob 
začetku razprave tako ne bomo preju-
dicirali rešitev, ampak bomo definirali 
teme, v okviru katerih se želimo pogo-
varjati o možnih rešitvah.

Postopek se bo aktivno začel že marca. 
Zdaj še pripravljamo podlage in izraču-

ne, na podlagi katerih se bomo vsi de-
ležniki lahko začeli pogovarjati in iska-
ti najbolj učinkovite rešitve. 

Izhodišča, da občine ne bi smele ime-
ti manj kot 5.000 prebivalcev in s tem 
zmanjšanje števila občin – torej ni?

5.000 prebivalcev je pogoj za velikost 
občine, ki izhaja iz naše zakonodaje. 
Vse občine, ki jih danes imamo, so za-
konite. Zaobšel se je zakonski pogoj, ki 
ga je sicer možno zaobiti  in možnost je 
bila uporabljena v večini primerov, saj 
več kot polovica občin ne izpolnjuje za-
konskega pogoja. To je dejstvo. Vendar 
to dejstvo izhaja iz avtonomije lokalne 
samouprave. Izvršna oblast nima nobe-
ne pravice, da bi posegala v organizira-
nost lokalne samouprave. Nimamo niti 
ustavno-pravne podlage za to. 

Tudi sam se bom osebno zavzel za to, da 
ne posegamo v politično organiziranost 
občin, saj so takšne, kot so, po volji vo-
livcev, skladne z odobritvijo Državnega 
zbora RS. Sem pa zelo kritičen do tega, 
kako lahko enovito urejamo delovanje 
občin, če je velikost tako zelo različna 
in če so občine tako zelo razdrobljene. 
Sam bom odločno zagovarjal povezo-
vanje občin - skupne občinske uprave, 
skupno kandidiranje na projektih, re-
gijsko povezovanje na različnih podro-
čjih. To je mehanizem, ki dejansko v 
praksi deluje prek sofinanciranja sku-
pnih občinskih uprav in v katerem je, 
kljub temu, da je 195 občin vključenih 
v skupne občinske uprave,  intenziv-
nost dela teh skupnih občinskih uprav 
odločno premajhna, ker bi morale za-
vzeti bistveno širše področje delovanja 
občin, ne zgolj skupne inšpekcijske or-
gane, z bistveno širšim naborom nalog 
(tudi na področju razvoja) in bistveno 
večjim številom občin. To je področje, 
ki ga zagovarjam in ga bom pri obliko-
vanju strategije tudi osebno izpostavljal. 
To je trenutno moje osebno stališče.

V večini evropskih držav prevladu-
je dvonivojska lokalna samouprava, 
tudi Slovenija je s spremembo Usta-
ve RS 2006 opredelila pokrajine kot 
obvezno drugo raven lokalne samou-
prave. V praksi se na številnih podro-
čjih kaže kot velika pomanjkljivost, 
ker v Sloveniji nimamo pokrajin. Ka-
kšen je vaš pogled na regionalizacijo 
v naši državi?

Ne prejudiciram, koliko in kakšne po-
krajine bi potrebovali. Če ugotovimo, 
da lahko izvirne pristojnosti oziroma 
naloge države in lokalnih skupnosti po-
razdelimo tako, da je del teh pristojnosti 

smiselno organizirati tudi na pokrajin-
skem nivoju in če se to izkaže kot ra-
cionalno in učinkovito, potem imamo 
podlago za oblikovanje pokrajin. Če pa 
pokrajine oblikujemo kot politično ka-
tegorijo, ki ji bomo dali neke naloge 
in ki jih bomo ali umetno ustvarili ali 
podvojili z nalogami države ali lokalnih 
skupnosti, potem smo naredili nekaj iz-
jemno neracionalnega, potem smo na-
redili dodatne naloge, ki jih dejansko ne 
potrebujemo, ker ne izhajajo iz izvirnih 
nalog, ki jih imajo občine ali država.

Že danes se vse naloge izvajajo: pristoj-
nosti občin in države so. Točno se ve, 
za kaj je kdo pristojen. Če bomo obli-
kovali pokrajine, bo del pristojnosti na 
pokrajine morala prenesti država in jih 
ne več izvajati na državnem nivoju, del 
pristojnosti pa bodo na pokrajine mora-
le prenesti občine in jih prav tako ne več 
izvajati na občinskem nivoju.

Konec januarja se je zaključila javna 
razprava o osnutku strategije razvoja 
javne uprave 2020. Se osnutek strate-
gije razvoja javne uprave dotika tudi 
teritorialne reorganizacije državne 
uprave? V koalicijskem sporazumu je 
namreč zapisana zaveza, da bo refor-
ma državne uprave tekla hkrati z re-
formo lokalne samouprave. Na ka-
kšen način bosta reformi povezani? 

Strategija razvoja javne uprave je bila v 
javni obravnavi in se počasi zaključu-
je, zbirajo in urejajo se pripombe. Ome-
njena strategija ne posega v organizacijo 
lokalne samouprave, je pa z njo pove-
zana in predvsem določa načine, pod-
lage za delovanje, merjenje učinkovito-
sti, ključne cilje (transparentnost), kar 
se seveda odraža tudi na področju lo-
kalne samouprave.

Strategija javne uprave ne prejudicira, 
kako bo lokalna samouprava dejansko 
delovala. To je predmet urejanja stra-
tegije lokalne samouprave. To dvoje lo-
čujem. Pogosto so po eni strani želje, 
da bi ta široka strategija rešila vse, tudi 
vprašanja lokalne samouprave, po dru-
gi strani pa sem večkrat, tudi na zado-
voljstvo občin, povedal svoje stališče, da 
je lokalna samouprava ustavna katego-
rija, v katero izvršna oblast ne more po-
segati. Prav zaradi tega tudi ne moremo 
z eno strategijo, ki se tiče javne uprave, 
reševati hkrati še strategije lokalne sa-
mouprave, ker je to ustavno ločena ka-
tegorija. Seveda delujejo po številnih 
principih, ki so prenosljivi in podob-
ni. Lokalno samoupravo je treba urejati 
ločeno, predvsem pa je treba zelo jasno 

dogovoriti, katere so pristojnosti, ki jih 
ima država oziroma lokalna samoupra-
va. Oboji pa smo zavezani, da delujemo 
funkcionalno in učinkovito.

Naj pojasnim, zakaj smo to dvoje po-
vezali: v preteklosti so se pojavlja-
le težnje, da se ustanovijo upravni 
okraji in nekateri so v tem že videli 
zametke pokrajin.

Upravni okraji so ideja, ki je absolu-
tna živa, in to je ideja, s katero se bomo 
še naprej ukvarjali. Vendar imamo tu 
dve ravni oblasti. Ena raven je država: 
upravne enote, upravni okraji, inšpek-
cijske službe in organi države so vpraša-
nja, kako lahko država svoje delo in ko-
munikacijo z državljani organizira čim 
bolj učinkovito in kako ga bo organi-
zirala tudi teritorialno. Upravni okraji 
so vprašanje organiziranosti države in 
nimajo neposredne povezave z organi-
ziranostjo lokalne samouprave. Občine 
imajo svoje izvirne pristojnosti, organi-
zacija občin ni povezana z upravnimi 
okraji. Upravni okraji so samo način za 
razmislek, kako lahko država svoje sto-
ritve izvaja bolj učinkovito – tudi na te-
renu – da se ne izvaja vse centralno v 
okviru vladnih služb v Ljubljani, am-
pak se številne naloge izvajajo dislocira-
no, in to so upravni okraji. 

Združenje občin Slovenije je že več-
krat predlagalo ukinitev upravnih 
enot in prenos nalog na občine oziro-
ma skupne občinske uprave. Kaj me-
nite o navedenem predlogu?

Podobno kot pri upravnih okrajih: če 
država ukine upravne enote in njihove 
naloge prenese na občine, se bo mora-
la porazdelitev pristojnosti med državo 
in lokalnimi skupnostmi temeljito spre-
meniti. Pomeni, da bi pristojnosti drža-
ve morali prenesti v pristojnost lokalnih 
skupnosti, vendar je treba zadevo pogle-
dati bolj vsebinsko.  

S prenosom pristojnosti upravnih enot 
na občine je nujen še en razmislek, ki 
je zelo pomemben in predstavlja precej-
šnjo težavo: že danes vidimo, da imamo 
pri izvajanju izvirnih pristojnosti občin 
zelo različne sposobnosti občin za iz-
vajanje teh pristojnosti. Imamo občine 
od 200 do 400.000 prebivalcev. Težko 
je najti recept, kako bodo občine, ki so 
tako zelo različne in tako zelo različno 
usposobljene, izvajale identičen nabor 
nalog. To je zelo težko doseči.  Uprav-
ne enote pa so organizirane po načelu 
velikosti,  delimo jih v tri kategorije, so 
tudi porazdeljene glede na to, katere na-
loge izvajajo. Občine pa so velike glede 

Pogovor z ministrom za 
javno upravo  
Borisom Koprivnikarjem

Boris Koprivnikar je ob imenovanju dvanajste 
slovenske vlade septembra 2014 prevzel vo-

denje Ministrstva RS za javno upravo. Kot 
je zapisano v njegovem življenjepisu, se 

že dvajset let srečuje z izzivi javne upra-
ve. V okvir resorja, ki ga vodi, sodi tudi 
področje lokalne samouprave, zato 
smo ga povprašali o njegovem pogle-
du na omenjeno področje: kako ko-
mentira sklenjen dogovor o povpreč-
nini za leto 2015, o pripravi strategije 
nadaljnjega razvoja lokalne samou-

prave v Sloveniji, ustanovitvi pokrajin, 
strategiji javne uprave, financiranju ob-

čin, odpoklicu občinskih funkcionarjev in 
ostalih aktualnih temah.
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na voljo volivcev, ki je bila izjemno raz-
lična, hkrati pa morajo vse izvajati enak 
nabor nalog, zato predlog glede preno-
sa nalog ni enostaven in bo nujen teme-
ljit razmislek.

Koalicijski sporazum je napovedal 
reformo financiranja občin. Na ka-
kšen način nameravate spremeniti sis-
tem financiranja občin, da bo zado-
ščeno zahtevi po finančni avtonomiji 
lokalnih skupnosti kot enemu od po-
membnih elementov lokalne samou-
prave? Nenazadnje je na pomembnost 
finančne avtonomije občin opozori-
lo tudi Ustavno sodišče RS v odločbi, 
s katero je razveljavilo Zakon o dav-
ku na nepremičnine. Bo reforma tekla 
vzporedno s pripravo novega zakona 
o davku na nepremičnine?

Nov davek na nepremičnine je neodvi-
sen projekt, ki ni neposredno povezan 
s strategijo oziroma razvojem lokalne 
samouprave. Nov način obdavčitve bo 
pripravljen še letos. V procesu imenova-
nja je delovna skupina, določen je način 
dela, po katerem se bo pripravila obdav-
čitev nepremičnin in končna rešitev. To 
ni neposredno povezano z delovanjem 
lokalne samouprave. Dejstvo pa je, da 
bo davek na nepremičnine eden od te-
meljnih izvirnih prihodkov občin. 

Finančna avtonomija občin je ena od 
ključnih ustavnih kategorij. Avtonomi-
ja financiranja občin pomeni, da obči-
na točno ve, s kakšnimi sredstvi dol-
goročno razpolaga. Ni pa avtonomija 
financiranja občin – vsaj jaz je ne razu-
mem tako – da občina pove, koliko de-
narja potrebuje, država pa ga je dolžna 
zagotoviti. Višina financiranja je ve-
dno stvar pogajanj.  Če želite primerja-
vo: tudi država je finančno avtonomna, 
ampak to ne pomeni, da država pridobi 
toliko denarja, kolikor meni, da ga po-
trebuje. Količina denarja, s katero raz-
polaga, je odvisna od številnih dejavni-
kov: od mednarodnih razmerij, stopnje 
obdavčitve … Toda ko so ta razmerja 
določena, potem nihče od zunaj ne sme 
določiti državi, kako bo sredstva pora-
bljala. Podobno je pri občinah. Ko je 
stopnja določena, nihče ne sme posega-
ti v avtonomijo razporejanja tega denar-
ja, ki je dodeljen občinam.

Zahteve po osebni integriteti nosilcev 
javnih funkcij so že v preteklosti pri-
peljale do zakonskih predlogov z zah-
tevo po možnosti odpoklica funkcio-
narjev, med drugim tudi do odpoklica 
župana z referendumom. Strinjati se 
je, da pravni red določi možnost od-

poklica župana in s tem da občanom 
več besede pri nadzoru in odločitvah 
v občini, vendar pa mora imeti sis-
tem ustrezne varovalke, ki bodo pre-
prečevale zlorabe. Kako naj bo urejen 
odpoklic župana in/ali članov občin-
skih svetov, da bo pravno korekten in 
varen pred zlorabami?

Z institutom odpoklica župana so se na 
našem ministrstvu že kar precej ukvar-
jali. Seznanjen sem tudi z različnimi va-
riantami predlogov v preteklosti, ven-
dar se ne bi  želel opredeljevati, katera 
varianta je boljša in katera slabša. To 
bo eden od elementov razvojnih aktov, 
predmet strategije, o kateri se bomo po-
govarjali v prihodnjih mesecih.

Osebno sem temu institutu naklonjen, 
ker menim, da mora volilno telo, ki ne-
komu izrazi  zaupanje in ga je izvolilo, 
imeti možnost to zaupanje tudi odreči, 
če ta, ki mu je bilo zaupanje podeljeno, 
te podelitve ne upravičuje več. Vendar 
tega instituta ne smemo določiti samo 
za župane. To je širše vprašanje vseh vo-
ljenih funkcij, in sicer ali lahko katero-
koli volilno telo, ki je nekomu izrazi-
lo zaupanje, to zaupanje tudi odvzame. 
Na lokalnem nivoju je treba stremeti k 
temu, da zagotavljamo uravnoteženost 
funkcij župana, občinskega sveta, nad-
zornega sveta. Vpliv teh funkcij je tre-
ba porazdeliti tako, da so med seboj so-
odvisni, da lahko normalno, neodvisno 
delujejo in  da nihče ne pridobi pristoj-
nosti, ki bi jih lahko zlorabil. Ena od 
varovalk je lahko torej tudi  institut od-
poklica župana.

Sicer pa mora biti odpoklic urejen tako, 
da bo primerljiv z imenovanjem, da se  
prepreči možnost zlorab. Župana ne 
more izvoliti npr. 20.000 volivcev, od-
poklicati pa ga 500 volivcev. To bi bila 
po mojem mnenju neprimerna upora-
ba tega instituta. Če je bila večinska vo-
lja izražena za izbiro župana, mora biti  
primerljiva tudi zahteva za odpoklic. To 
je eden od temeljnih kriterijev, da ne bi 
prihajalo do zlorab. V tem primeru sem 
naklonjen temu institutu.

ZOS je v preteklosti na predlagane 
variante odpoklica predlagal varo-
valko, po kateri bi se z odpoklicem 
župana hkrati odpoklical tudi občin-
ski svet. Kaj menite o tej varovalki?

To je ena od možnih varovalk, ne že-
lim pa dajati dokončnih sodb. Druga 
varovalka, kot že omenjeno, je primer-
ljivost števila volivcev za imenovanje in 
odpoklic. Prav tako so mogoče varoval-
ke glede ročnosti, da se župana ne more 

odpoklicati že v nekaj tednih ali mese-
cih po izvolitvi ali nekaj mesecev pred 
iztekom mandata. 

Z reorganizacijo državne uprave in 
zmanjšanjem števila ministrstev 2012 
so občine ostale brez svojega resorja, 
s tem pa izgubile tudi neposrednega 
sogovornika na vladni ravni, razpe-
tost med več resorjev pa povzroča te-
žave pri usklajevanju in sprejemanju 
konkretnih odločitev. V okviru Mini-
strstva RS za javno upravo je organi-
zirana Služba za lokalno samoupra-
vo. Kakšen je položaj službe znotraj 
ministrstva? V kakšnem razmerju je 
ta služba do drugih resorjev, ki tudi 
pokrivajo področje delovanja občin?

Služba za lokalno samoupravo deluje 
znotraj Ministrstva RS za javno upra-
vo kot samostojna organizacijska eno-
ta, ki se posebej ukvarja samo z lokal-
no samoupravo. Ko smo se pogovarjali 
o notranji organizaciji Ministrstva RS 
za javno upravo po novem formiranju 
slovenske vlade, smo ta status ohranili. 

Sicer pa tudi v prejšnji obliki organizi-
ranosti, ko je bila samostojna služba za 
lokalno samoupravo (SVLR), ta ni ure-
jala prostorskih vprašanj, vprašanj s po-
dročja izobraževanja ipd., ampak je bila 
kontaktna točka za lokalno samoupra-
vo. Nikoli ni bilo urejeno, da bi občine 
vse svoje probleme reševale samo z eno 
službo. Ta je bila posebej posvečena ko-
municiranju z občinami in iskanju reši-
tev. To se v današnjem času nič ne spre-
meni. Morebitno pričakovanje občin, 
da bo neka služba uredila vse probleme,  
ki se nanašajo na katerokoli področje, 
s katerimi se občine srečujejo, ni izve-
dljivo. Ta služba nikoli ni posegala v za-
konodajo drugega resorja, je pa vedno 
zagovarjala tudi stališča občin in pro-
bleme občin, ko se je zakonodaja spre-
minjala, ter opozarjala na probleme pri 
njenem izvajanju. 

Menimo, da smo z načinom delovanja 
že pokazali, da občine na naši strani 
imajo svojega sogovornika: ve se, kate-
ra je resorno odgovorna služba, in ve se, 
kdo je resorno odgovoren minister, ki se 
je vedno znova pripravljen pogovarjati, 
prisluhniti interesom občin in poskuša-
ti reševati težave, ki jih imajo občine z 
drugimi resorji. Seveda pa mi kot mini-
strstvo ne moremo prevzeti odgovorno-
sti, da bomo reševali težave, ki jih imajo 
občine na drugih ministrstvih. Bomo 
pa pri tem pomagali in sodelovali. 

Minister Koprivnikar,  hvala za po-
govor.

Vlada RS je predvidela ukrepe, ki bi 
občinam zmanjšali prihodke za skoraj 
100 milijonov evrov: povprečnino v vi-
šini 494,02 evra, odvzem sredstev za 
sofinanciranje investicij, odvzem sred-
stev dohodnine nad primerno porabo 
občin. Pripravljali so se tudi ukrepi za 
znižanje stroškov občinam. Dan pred 
srečanjem (9. decembra) v Šentjurju je 

bil dogovorjen (začasen) umik predla-
ganih ukrepov iz novele Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slove-
nije za leti 2014 in 2015. Predvideno je 
bilo nadaljevanje pogajanj, sprejem no-
vih ukrepov pa je bil predviden v po-
stopku priprave rebalansa proračuna v 
prvih mesecih 2015.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v 
pogovoru izpostavil težave, ki jih obči-
nam prinaša krčenje finančnih sredstev 
za delovanje in poudaril, da si Državni 
zbor RS, Vlada RS in občine prizadeva-

Aktualno

Vseslovensko srečanje 
županj in županov s 
predstavniki Vlade RS
Na vseslovenskem srečanju županj in županov z ministrom za 
javno upravo Borisom Koprivnikarjem, državnima sekretarka-
ma Matejo Vraničar in Renato Zatler ter strokovnimi sodelavci 
ministrstev v Šentjurju 10. decembra 2014 je beseda tekla o pro-
računu za leto 2015: o višini finančnih sredstev, ki jih bo država 
namenila delovanju občin, posledicah manjšanja teh sredstev  
in o možnih ukrepih za zmanjšanje izdatkov občin. Srečanja s 
predstavniki vlade se je udeležilo okoli 140 županj in županov.

V luči predlaganih ukrepov so županje 
in župani opozorili na posledice, ki bi 
jih predlagani ukrepi prinesli občinam: 
rezi v določene programe, nezmožnost 
plačevanja obveznosti, odlaganje sicer 
nujnega investicijskega vzdrževanja na 
kasnejši čas,  ustavitev projektov itd.

V nadaljevanju pogajanj z Vlado RS so 
bila sprejeta izhodišča za pogajanja, in 
sicer so župani pozvali Vlado RS, naj 
najprej sprejme ukrepe za znižanje stro-
škov občin, v nadaljevanju pa bi bilo 
možno znižanje povprečnine sorazmer-
no z učinkom, ki bi ga prinesli ukrepi. 
Prav tako lahko kot izhodišče za poga-
janje o povprečnini pomeni le zadnji 
sklenjen dogovor o povprečnini, to je 
536 evrov, ob upoštevanju, da del dogo-
vora o znižanju stroškov občinam ni bil 
realiziran. Od Vlade RS so občine tudi 
pričakovale, da bodo enak delež varče-
vanja, kot ga bodo nosile občine, nosili 
tudi ostali deležniki v državi. 

Problematična je bila tudi veljavna vi-
šina povprečnine za 2015, ki znaša 525 
evrov, kar je za 11 evrov manj kot 2014. 
Ta sicer ni bila dogovorjena in jo je eno-
stransko določila Vlada RS, potrdil pa 
jo je Državni zbor RS v Zakonu o izvr-
ševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2014 in 2015. Že ta višina pov-
prečnine je precejšen udarec za občine, 
ker v enaki višini ni predvidenih nobe-
nih znižanj stroškov občin. S takšno 
povprečnino bo namreč izredno težko 
zapirati proračune.

Vodstva združenj občin na 
sprejemu pri predsedniku 
Državnega zbora RS
Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez je 21. januarja 
2015 sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije (ZOS), Sku-
pnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja mestnih občin Slove-
nije (ZMOS). Do srečanja je sicer prišlo na pobudo ZOS.

jo za isti cilj, to je dobrobit državljanov, 
zato morajo tesno sodelovati in si priza-
devati doseči dogovor. Opozoril je, da 
Slovenija izgublja, ker ni regionalno or-
ganizirana, in se zavzel za oblikovanje 

premišljene in kakovostne strategije ra-
zvoja lokalne samouprave, pri čemer že-
lijo aktivno sodelovati tudi občine.

Kot je dejal predsednik SOS mag. Ale-
ksander Jevšek, glede varčevalnih ukre-
pov vsa tri združenja občin govorijo z 
istim glasom in enotno opozarjajo, da je 
z nižanjem sredstev ogroženo izvajanje 
nalog, ki jih občinam s številnimi za-
koni nalaga država in da so neposredne 
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žrtve krčenja občinskih proračunov, ka-
terih vedno večji delež predstavljajo so-
cialni transferji, občanke in občani. 

Predsednik ZMOS Bojan Kontič se je 
zavzel za povezovanje in združevanje 
občin s ciljem učinkovitejšega opravlja-
nja določenih nalog, ki ne sme pomeni-
ti ukinjanja občin, saj te z uspešnim čr-
panjem evropskih sredstev in s svojim 
investicijskim nabojem pomembno pri-
spevajo k rasti. Predsednika Državne-
ga zbora je pozval, naj Državni zbor ne 
podpira zakonskih predlogov, ki pred-
hodno niso usklajeni z občinami in se 
zavzel za »socialni dialog z lokalnimi 
skupnostmi«. Član predsedstva SOS in 
vodja slovenske delegacije v Odboru re-
gij dr. Ivan Žagar je predsednika Dr-
žavnega zbora RS seznanil s pobudo za 
tesnejše sodelovanje med Odborom DZ 
RS za evropske zadeve in slovensko de-
legacijo v Odboru regij, ki jo bo dr. Mi-
lan Brglez prenesel omenjenemu odbo-
ru.   

Predsednik Državnega zbora RS je pod-
prl aktivno sodelovanje občin pri obli-
kovanju strategije razvoja lokalne sa-
mouprave in izrazil mnenje, da bodo 
občine bolje slišane, če bodo poenote-
ne tako pri načinu organiziranosti kot 
tudi glede povezovanja pri opravljanju 
različnih nalog. Kot je dejal, se Držav-
ni zbor RS zaveda problemov, s kateri-
mi se soočajo občine, in izrazil upanje, 
da bodo občinski in vladni pogajal-
ci dosegli kompromis ter tako poslan-
ci ne bodo postavljeni v nesmiseln pre-
cep odločanja med vlado in občinami. 
Predstavnike občin je pozval, naj po-
slance v čim večji meri seznanjajo s si-
tuacijo na terenu ter tako prispevajo k 
boljšim odločitvam pri sprejemanju za-
konodaje.

Pogovora pri predsedniku Državne-
ga zbora RS so se udeležili predsednik 
ZOS Robert Smrdelj, generalna sekre-
tarka ZOS Polonca Drofenik, pred-
sednik SOS mag. Aleksander Jevšek, 
podpredsednika SOS Leo Kremžar in 
dr. Ivan Žagar, predsednik ZMOS Bo-
jan Kontič in vodja strokovne službe 
ZMOS Miloš Senčur.

Konec januarja nam je Ministrstvo 
RS za finance (MF) poslalo dopis, v 
katerem nas obvešča, da so med pri-
oritetne projekte uvrstili tudi ponov-
no uvedbo davka na nepremičnine. Z 
njim nameravajo posodobiti obstoječi 
sistem financiranja obdavčitve nepre-
mičnin, odpraviti neupravičene razli-
ke med občinami, z novimi rešitvami 
v razveljavljenem zakonu odpraviti oči-
tane neustavnosti ter oblikovati davek 
kot izviren prihodek, ki bo v celoti pri-
padel občinam. Načelno izhodišče je 
sicer, da obseg ocenjenih prihodkov 
posodobljenega sistema obdavčitve ne-
premičnin, ki so že doslej vključene v 
obdavčitev, v skupni višini ne bi bistve-
no odstopal od obsega prihodkov da-
jatev, ki jih bo nadomestil novi sistem 
obdavčitve, se pa pričakuje, da bodo 
občine s celovitim zajemom vseh ne-
premičnin v obdavčitev in z možnostjo 
prilagoditve višine obdavčitve iz tega 
vira prihodke lahko znatno povečale.  

MF načrtuje, da se bo nov sistem dav-
ka na nepremičnine pripravljal v okvi-

ru projektnega sveta, projektne skupine 
in po posameznih delovnih skupinah. 
Projektni svet bo koordiniral in usmer-
jal projekt priprave nove sistemske ure-
ditve obdavčitve nepremičnin. V njem 
je MF predvidel udeležbo treh članov 
na predlog Združenja občin Slovenije, 
Skupnosti občin Slovenije in Združenja 
mestnih občin Slovenije. Projektna sku-
pina je namenjena izvedbi projekta, v 
njej je predviden en predstavnik (zdru-
ženj) občin. 

Združenje občin Slovenije je 3. marca 
2015 organiziralo usklajevalni sestanek 
glede nove sistemske ureditve obdavči-
tve nepremičnin. Na sestanku je, poleg 
ostalih predstavnikov občin, sodelova-
la tudi novoimenovana delovna skupi-
na ZOS za pripravo nepremičninskega 
davka. Udeleženci sestanka so izobliko-
vali stališča, ki jih bodo v prihodnje za-
govarjali v projektni skupini in projek-
tnem svetu. 

Problematika financiranja občin je bila 
obravnavana na seji Komisije Državne-
ga zbora RS za nadzor javnih financ v 
času, ko so se zaključevala pogajanja 
o povprečnini za 2015. Na naraščajo-
če težave občin zaradi zmanjševanja 
sredstev, predvsem pa teženj Vlade RS 
za zmanjšanje višine povprečnine, so 
namreč postali pozorni tudi poslanci. 
Zmanjševanje sredstev občinam je skrb 
zbujajoče tudi zato, ker so občine tiste, 
ki največ investirajo, zmanjševanje sred-
stev občinam pa lahko ogrozi investicij-
ske aktivnosti, predvsem iz naslova ko-
riščenja evropskih sredstev.

Predsednik Združenja občin Sloveni-
je Robert Smrdelj je poudaril, da pred-
stavniki občin podpirajo napore Vla-
de RS za javnofinančno konsolidacijo, 
hkrati pa opozoril, da ta prizadevanja 
ne smejo ogroziti stabilnosti občinskih 
proračunov in zadostnega financiranja 
lokalne ravni ter posegati v avtonomi-
jo lokalne samouprave. Razlika med 

sredstvi, ki jih določa Zakon o finan-
ciranju občin, in sredstvi, ki jih obči-
ne dobijo, znaša že okoli 300 milijonov 
evrov. Razkorak občine zmanjšujejo s 
številnimi prerazporeditvami in racio-
nalizacijo, vendar so predstavniki občin 
na pogajanjih z Vlado RS večkrat pou-
darili, da so občine že dosegle zgornjo 
mejo, ko komaj še lahko izvajajo svoje 
naloge. V intenzivnih pogajanjih z Vla-
do RS se išče rešitve za znižanje stro-
škov občinam. Razhajanja med občina-
mi in Vlado RS nastajajo prav pri oceni 
učinkov interventnega zakona, ki se je 
pripravljal, saj zakon bolj kot samo zni-
žanje stroškov prinaša odpravo biro-
kratskih ovir.

Predsednik ZOS je tudi opozoril, da 
tretjina sredstev Kohezijskega sklada 
iz stare finančne perspektive še ni rea-
lizirana, kar pomeni, da še ni realiza-
cije znotraj opravičenih stroškov, to pa 
predstavlja velik riziko potencialnih 
problemov, bliža se čas, ko  napak ne 

V preteklosti bencinski 
tolar
V Sloveniji smo bencinski tolar, ki je 
predstavljal temeljni vir vzdrževanja 
in gradnje avtocest, plačevali od 1998 
do 2008. Bencinski tolar je bil uveden 
z Zakonom o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, do-
ločenih v nacionalnem programu izgra-
dnje avtocest v Sloveniji, novela zakona 
2002 pa je določila, da se za gradnjo av-
tocest v proračunu za leto 2003 zagoto-
vi najmanj 37 milijard takratnih tolar-

Projekt priprave nove 
sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin
V pripravi je nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin. 
Za ta namen je Vlada RS imenovala projektno skupino in pro-
jektni svet, v okviru katerih se bo pripravila rešitev padlega 
nepremičninskega zakona. Združenje občin Slovenije aktivno 
sodeluje pri pripravi omenjene zakonodaje. V ta namen je usta-
novilo tudi delovno skupino, ki bo predstavljala strokovno pod-
poro naši pogajalski skupini.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj:  
»Če bodo občine investicijska sredstva prisiljene 
zmanjševati tudi pri kohezijskih projektih, to 
zanje lahko pomeni polom javnih financ.« 
Komisija DZ RS za nadzor javnih financ je na seji 21. januarja 2015 obravnavala problematiko 
financiranja občin in ocenila, da je stanje na tem področju problematično. Seje komisije se je ude-
ležil predsednik ZOS Robert Smrdelj in podrobneje predstavil položaj občin. Komisija DZ RS je 
Vladi RS naložila, naj ugotovi, ali imajo občine z obstoječimi viri zagotovljena zadostna sredstva 
za opravljanje vseh nalog, ki so bile prenesene nanje.

bo več mogoče popravljati, občine pa 
so izpostavljene riziku, da bodo sred-
stva ostala nepočrpana oziroma jih bo 
treba vračati. Predsednik ZOS ocenju-
je, da je to pomembna šola in opozorilo, 
da v finančni perspektivi  2014–2020 
ne bomo storili iste napake in ponovno 
porabo kohezijskih sredstev osredotoči-
li na zadnje leto finančne perspektive.  

Iz zornega kota izvajanja oziroma za-
ključka kohezijskih projektov je tako 
skrajno nedopustno zmanjševati sred-
stva občinam ravno v tem zahtevnem 
obdobju. Če se občinam zmanjša ob-
seg sredstev iz naslova primerne porabe, 
to pomeni, da se bodo občine ukvarja-
le izključno z racionalizacijo poslovanja, 
na drugi strani pa bodo trpele predvsem 
investicije. Če bodo občine prisiljene 
investicijska sredstva zmanjševati tudi 
pri kohezijskih projektih, pa to lahko 
v občinah pomeni polom javnih financ 
in seveda nemajhno breme tudi za dr-
žavni proračun. 

Predlog za uvedbo 
bencinskega centa
Slabo stanje približno 6000 kilometrov državnih cest kliče po 
razmisleku, kako najti stalen vir financiranja njihovega vzdr-
ževanja, da bi se ob omejenih proračunskih sredstvih izognili 
njihovemu nadaljnjemu propadanju. Združenje občin Slovenije 
predlaga uvedbo bencinskega centa, Direkcija za infrastruktu-
ro pa oblikovanje cestnega sklada.
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jev (približno 150 milijonov evrov) in v 
naslednjih letih najmanj v znesku, ki je 
realno enak tistemu iz 2003.

Po podatkih Ministrstva RS za infra-
strukturo je bilo v desetih letih po za-
ključnem računu izplačana dobra mili-
jarda evrov. Največ teh sredstev je bilo 
izplačanih 2003, in sicer 35,2 milijar-
de tolarjev (146,9 milijona evrov), 2004 
jih je bilo 23,5 milijarde tolarjev (do-
brih 98 milijonov evrov), 2007 dobrih 
13 milijonov evrov in v zadnjem letu, 
torej 2008, 15,5 milijona evrov.

ZOS predlaga uvedbo 
bencinskega centa, 
Direkcija ustanovitev 
cestnega sklada
Združenje občin Slovenije predlaga 
uvedbo bencinskega centa. Zavedamo 
se namreč resnosti situacije, ki se do-
gaja na slovenskih cestah, in smo zato 
januarja pristojnemu ministrstvu po-
dali predlog za uvedbo ben-
cinskega centa, namenskega 
vira za vzdrževanje držav-
nih cest. Naš osnovni namen 
je namreč, da se z uvedbo 
bencinskega centa vzposta-
vi stabilen vir financiranja 
cestne infrastrukture brez 
vsakoletnih turbulenc ob 
sprejemanju državnega pro-
računa. Trenutno stanje vi-
rov za vzdrževanje in ureja-
nje prometne infrastrukture 
na državni ravni je namreč 
alarmantno.

Državna cestna infrastruktura je izje-
mnega pomena tudi za lokalne skupno-
sti, saj se vse lokalne prometne komu-
nikacije naslanjajo na državno cestno 
omrežje, ki pa je iz leta v leto v slab-
šem stanju. Poudariti velja, da je skrb 
za prometno varnost predvsem v na-
seljih skupna skrb. Lokalne skupnosti 
niso sposobne same zagotavljati sred-
stev za zagotovitev primerne prometne 
varnosti na skupni infrastrukturi v na-
seljih, saj je tukaj sistemsko predvideno 
skupno financiranje. 

Ker je stanje državnih cest v Sloveniji 
izredno slabo, je za preprečitev nadalj-
njega propadanja cest ter ohranjanje 
prometne varnosti treba zagotoviti na-
menska sredstva za redno vzdrževanje 
in investicije na državnih cestah. Direk-
cija za infrastrukturo upravlja s skoraj 
šest tisoč kilometri glavnih in regional-
nih cest. Z rednim vzdrževanjem in in-

vesticijami v državne ceste se zagotavlja 
osnovna varnost državljanom na cestah, 
ki je nujna obveznost države. Treba je 
poiskati primerno rešitev za zagotovitev 
dodatnih sredstev. 

ZOS je predlagal, da bi 2015 bencinski 
cent znašal 4,5 centa na liter motorne-
ga bencina in plinskega olja za pogonski 
namen ter 0,135 centa na kilogram ute-
kočinjenega naftnega plina za pogonski 
namen. V prihodnjih letih bi se znesek 
zvišal na devet centov na liter oziroma 
na 2,7 centa na kilogram.

Sredstva bi se vplačevala na posebni po-
dračun Direkcije za infrastrukturo in bi 
bila namenska za redno vzdrževanje in 
investicije v državne ceste. Ocena ZOS 
je, da bi se na ta način zagotovilo oko-
li 220 milijonov evrov sredstev na letni 
ravni, kar predstavlja minimalna sred-
stva za zagotavljanje primernega stanja 
cestne infrastrukture. Zaradi postopne-
ga uvajanja dajatve je bilo predlagano, 
da se ta nemudoma uvede v polovični 

vrednosti, z začetkom naslednjega leta 
pa naj se uvede še drugo polovico.

Direkcija za infrastrukturo je pripra-
vila predlog, kako z manj sredstvi do-
seči večji učinek. Ustanovitev cestne-
ga sklada je del predlaganega programa 
strateških cest, saj je z dobrim načrto-
vanjem mogoče doseči izvedbo ukrepov 
ob nižjih stroških, za dobro načrtovanje 
pa je treba zagotoviti trajen in stabilen 
vir financiranja.

Direkcija predlaga, da se ob sredstvih, 
ki so namenjena izvajanju gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja držav-
nih cest, zagotovi še v vsakoletnem fi-
ksnem znesku sredstva za investicijsko 
vzdrževanje cest v šestletnem obdobju 
in ta sredstva prioritetno nameni ce-
stam, ki so za gospodarstvo in mobil-
nost prebivalstva najbolj pomembne, in 
nato do konca šestletnega obdobja izve-

de ukrepe še na ostalih cestah.

Predlog obsega tudi spremembo glede 
manjših projektov, ki so evidentirani 
v načrtu razvojnih programov. Name-
sto točkovnih ukrepov direkcija predla-
ga enovit poseg na celotnem odseku na 
način, da bo po izvedbi ukrepov v več-
letnem obdobju treba zgolj redno vzdr-
ževanje odseka.

V šestletnem obdobju bi se zagotovil 
stabilen vir financiranja. Ustanovil bi 
se poseben evidenčni račun proračuna 
za obnovo cest, na katerega bi se stekala 
namensko zbrana sredstva iz naslova le-
tne dajatve za uporabo vozil v cestnem 
prometu ter delež trošarin, zbranih s 
prodajo pogonskih goriv - cestni sklad. 
Ob tem poudarjajo, da njihov predlog 
ne pomeni nove dajatve, ampak gre za 
spremenjen način upravljanja s sredstvi, 
ki so jih lastniki vozil namensko plačali 
za vzdrževanje in obnovo državnega ce-
stnega omrežja, ter delom dajatev, ki so 
bile plačane ob nakupu goriva.

Na ta način bi direkcija lah-
ko bolj učinkovito načrto-
vala dela in zagotovila, da 
ne bi več prihajalo do situa-
cij, kot so zaustavljena grad-
bišča oz. dolgotrajne zapore 
in omejitve po elementarnih 
dogodkih, saj bi lahko obve-
znosti prevzemala glede na 
pričakovane prilive in dela 
izvajala glede na vremenske 
razmere tudi v obdobju, ko 
mora sicer zaradi zaključe-
vanja proračuna zaključevati 
projekte oz. del ne more iz-

vajati, ker čaka na rebalans proračuna. 

Izvajanje del bi po njihovem prepriča-
nju praviloma teklo hitreje, saj je bila 
dosedanja dinamika izvajanja del na te-
renu podrejena dinamiki razpoložlji-
vih sredstev, kar je pomenilo, da so se 
obravnavali krajši odseki ali posamezne 
točke na teh odsekih oz. se je investicijo 
razdelilo na faze, ki so se izvajale več let, 
skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Uvedbi bencinskega centa nasprotuje-
jo v združenju za promet pri Gospo-
darski zbornici Slovenije, kjer bi sicer 
podprli rešitev, da se iz že zdaj pobra-
ne trošarine od prodaje goriv in iz dav-
ka za uporabo cest določen del nameni 
za vzdrževanje državnih cest.

Zadnjo besedo o tem, kako zagotoviti 
sredstva, bo sicer imela Vlada RS ozi-
roma Ministrstvo RS za infrastrukturo.

Spomnimo - novela B Zakona o pro-
storskem načrtovanju iz leta 2012 (Za-
kon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o prostorskem načrtovanju, Ur. 
l RS, št. 57/12 in 109/12; ZPNačrt-
-B) je dopustila manjše širitve obmo-
čja stavbnih zemljišč brez spremembe 
prostorskih aktov: 29. člen je določil, 
da lahko občina do uveljavitve občin-
skega prostorskega načrta, vendar naj-
pozneje do 1. januarja 2015, izjemoma 
dopusti manjšo širitev območja stavb-
nih zemljišč zaradi gradnje posame-
znih objektov, ki predstavlja funkcio-
nalno zaokrožitev obstoječe pozidave, 
namenjene opravljanju industrijskih, 
proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali 
športnih dejavnosti, če so za to izpolnje-
ni določeni pogoji. Sklep o tem sprejme 
občinski svet, nato pa ga pošlje v preso-
jo ministrstvoma, pristojnima za okolje, 
prostor in kmetijstvo, da preverita nje-
govo skladnost s pogoji in o morebitni 
neskladnosti obvestita občino.

Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti s predlogom za začasno za-
držanje dela 29. člena ZPNačrt-B so 
vložile nevladne organizacije na čelu s 
Pravno-informacijskim centrom nevla-
dnih organizacij – PIC. Pobudniki so 
v pobudi zapisali, da je pravna uredi-
tev prostorskega načrtovanja v Sloveni-
ji nerazumna in notranje neusklajena. 
Omenjeni člen, ki dopušča manjšo širi-
tev območja stavbnih zemljišč (do 5000 
kvadratnih metrov) pa še dodatno raz-
grajuje predpise in nasprotuje vsem 
standardom prostorskega načrtovanja. 
Iz postopka zaokrožitev zemljišč je na-
mreč izključena vsa javnost - tako stro-
kovna kot splošna, pa tudi celovita pre-
soja vplivov na okolje. Še več, omogoča 
tudi širitev stavbnih zemljišč na varstve-

na, degradirana, zavarovana, ogrožena 
in druga območja, na katerih je vzpo-
stavljen poseben pravni režim. 

Ustavno sodišče RS je aprila 2013 do 
končne odločitve sklenilo zadržati izva-
janje dela 29. člena ZPNačrt-B (sklep št. 
U-I-43/13-8). S tem je bilo od 27. apri-
la 2013 naprej ustavljeno sprejemanje, 
preverjanje in objavljanje sklepov o do-
pustnosti širitev območij stavbnih ze-
mljišč po tem členu.

Ustavno sodišče RS je nato oktobra 
2014 z odločbo U-I-43/13-19 odločilo, 
da je 29. člen ZPNačrt-B v neskladju z 
Ustavo Republike Slovenije, in prepo-
vedalo izpeljavo postopkov za pripravo 
in sprejem sklepov o manjši širitvi ob-
močja stavbnih zemljišč po tem členu 
do 1. 1. 2015, ko možnost izpeljave teh 
postopkov ugasne po samem zakonu.

Skladno z drugim odstavkom 153. čle-
na Ustave RS 7. člen Aarhuške konven-
cije zavezuje zakonodajalca pri spreje-
manju zakonov, zato bi moral v zakonu, 
s katerim je občinam omogočeno spre-
jemanje odločitev o namenski rabi svo-
jega prostora, določiti postopkovna pra-
vila za učinkovito vključitev javnosti 
v pripravo takih odločitev. Ker v po-
stopku priprave sklepa o širitvi obmo-
čja stavbnih zemljišč po 29. členu no-
vele Zakona o prostorskem načrtovanju 
udeležba javnosti ni urejena, je navede-
ni člen v neskladju s 7. členom Aarhu-
ške konvencije in posledično z drugim 
odstavkom 153. člena Ustave RS, ugo-
tavlja Ustavno sodišče RS.

Iz 7. člena Aarhuške konvencije izha-
ja dolžnost pogodbenic, da zagotovijo 
pregledno in pravično udeležbo javno-
sti pri pripravi načrtov in programov v 
zvezi z okoljem. Pri tem morajo zagoto-

viti ustrezno časovno obdobje za posa-
mezne faze, da je na voljo dovolj časa za 
obveščanje javnosti.

Na podlagi te odločbe je pristojno mi-
nistrstvo občine pozvalo, da dokončno 
ustavijo tiste postopke za pripravo, spre-
jem in objavo sklepov o manjši širitvi 
območij stavbnih zemljišč, ki so bili za-
tečeni s sklepom Ustavnega sodišča RS 
o začasnem zadržanju izvajanja 29. čle-
na ZPNačrt-B in o tem pisno obvestijo 
investitorje, ki so podali vlogo za manj-
šo širitev območja stavbnih zemljišč. 
Predlagali so tudi, da občine postopke 
dokončno ustavijo s sklepom občinske-
ga sveta, saj so zainteresirani investitor-
ji pobude naslavljali nanj.

Sklepi o manjši širitvi  stavbnih ze-
mljišč, ki so bili pripravljeni, sprejeti in 
preverjeni po predpisanem postopku ter 
objavljeni na občinskih spletnih straneh 
in v uradnem glasilu občine najkasne-
je na dan 27. 4. 2013, niso predmet od-
ločbe Ustavnega sodišča RS (niti niso 
bili predmet sklepa o začasnem zadrža-
nju) in so v celoti veljavni ter predsta-
vljajo podlago za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja.

Ker odločba Ustavnega sodišča RS ni 
razveljavila oziroma odpravila 29. člena 
ZPNačrt, temveč ugotavlja njegovo ne-
skladnost z Ustavo RS, to neskladnost 
pa sanira s prepovedjo izvedbe postop-
kov za pripravo in sprejem sklepov o 
manjši širitvi območja stavbnih ze-
mljišč, ministrstvo opozarja, da so ob-
čine še vedno dolžne izvajati peti odsta-
vek 29. člena in ugotavljati prenehanje 
veljavnosti sklepov o širitvah, kadar in-
vestitorji v dveh letih od njihove uvelja-
vitve ne pridobijo gradbenih dovoljenj.

Manjša širitev območij 
stavbnih zemljišč brez 
javnosti neustavna 
Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 29. člen nove-
le Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), ki 
omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 
kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, 
neustaven. Sodišče je presodilo, da sta z omenjenim čle-
nom kršeni Aarhuška konvencija in Ustava RS, saj ne vklju-
čuje javnosti. Izvajanje člena je prepovedalo.
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Gre za sporazum med Evropsko komi-
sijo in državo članico glede izvajanja 
evropskih in strukturnih skladov v ob-
dobju do 2020. Dokument zajema vseh 
pet skladov EU – Evropski sklad za re-
gionalni razvoj (ESRR), Evropski soci-
alni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), 
Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja (EKSRP) ter Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR) – in vse-
buje analizo razvojnih potreb, razlik in 
potencialov rasti, na podlagi katere je 
narejena identifikacija prednostnih na-
ložb in pričakovanih rezultatov za iz-
brane tematske cilje. 

Z izdajo odločbe in dokončno potr-
ditvijo dokumenta so se zaključila in-
tenzivna usklajevanja med Republiko 
Slovenijo, Evropsko komisijo in drugi-
mi relevantnimi partnerji, ki Sloveniji 
omogočajo dostop do skupno 4,118 mi-
lijarde evrov sredstev iz zgoraj navede-
nih evropskih skladov. 

Od tega bo Sloveniji za področje kohe-
zijske politike iz skladov ESRR, ESS 

in KS na voljo 3,255 milijarde evrov 
sredstev, za področje kmetijstva bo iz 
sklada EKSRP na voljo 837,8 milijo-
na evrov, za področje pomorstva in ri-
bištva pa 24,8 milijona evrov iz sklada 
ESPR. Preostali del sredstev bo name-
njen instrumentu za povezovanje Evro-
pe – IPE (za področje prometa) - 159,8 
milijona evrov, pobudi za zaposlova-
nje mladih (YEI) - 9,2 milijona evrov, 
skladu za evropsko pomoč najbolj ogro-
ženim - 21 milijonov evrov ter za pro-
grame evropskega teritorialnega sodelo-
vanja - 64 milijonov evrov.

Glede na programsko obdobje 2007–
2013 bo Slovenija na področju evropske 
kohezijske politike do 2020 upravičena 
za milijardo evrov manj sredstev (posle-
dica: napredek v razvitosti). Na podla-
gi enotne EU metodologije bodo sred-
stva ESRR in ESS razdeljena med obe 
kohezijski regiji – Vzhodno in Zaho-
dno. Za osnovno delitev med skladoma 
so bile upoštevane razlike v njuni raz-
vitosti, potrebah in stanju na trgu dela 

Enoten Operativni program za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020 (v programskem obdo-
bju 2007–2013 so bili trije) je izvedbeni 
dokument, ki bo podlaga za črpanje 
3,255 milijarde evrov razpoložljivih 
sredstev iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR), Evropskega so-
cialnega sklada (ESS) in Kohezijskega 
sklada (KS) v obdobju 2014–2020. 

z nizkimi emisijami ogljika.
Dokument vsebuje enajst tematskih 
ciljev, ki jih je opredelila Evropska ko-
misija, znotraj katerih lahko države čla-
nice financirajo ukrepe evropske ko-
hezijske politike in z njimi prispevajo 
k skupnemu doseganju ciljev strategije 
EU 2020:

1. krepitev raziskav, tehnološkega ra-
zvoja in inovacij;

2. izboljšanje dostopa do informacij-
sko-komunikacijskih tehnologij in 
povečanje njihove uporabe in kako-
vosti;

3. povečanje konkurenčnosti malih 
in srednjih podjetij ter kmetijskega 
sektorja (za EKSRP) ter sektorja ri-
bištva in akvakulture (za ESPR);

4. podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih;

5. spodbujanje prilagajanja podneb-
nim spremembam ter preprečevanja 
in obvladovanja tveganj;

6. varstvo okolja in spodbujanje učin-
kovite rabe virov;

7. spodbujanje trajnostnega prome-
ta in odprava ozkih grl v ključnih 
omrežnih infrastrukturah;

8. spodbujanje zaposlovanja in mobil-
nosti delovne sile;

9. spodbujanje socialnega vključevanja 
in boja proti revščini;

10. vlaganje v spretnosti, izobraževanje 
ter vseživljenjsko učenje;

11. izboljšanje institucionalnih zmoglji-
vosti in učinkovita javna uprava.

Na podlagi enotne EU metodologije so 
sredstva ESRR in ESS razdeljena med 
dve kohezijski regiji – Vzhodno in Za-
hodno. Za osnovno delitev med skla-
doma so bile upoštevane razlike v nju-
ni razvitosti, potrebah in stanju na trgu 
dela ter napovedmi povečevanja sto-
pnje tveganja revščine. Kohezijski re-
giji Zahodna Slovenija je  namenjenih 
40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstot-
kov ESRR sredstev – skupno 847 mi-
lijonov evrov, kohezijski regiji Vzho-
dna Slovenija pa 70 odstotkov ESRR 
sredstev in 30 odstotkov ESS sredstev 
– skupno 1,260 milijarde evrov. Sred-
stva Kohezijskega sklada  se ne bodo de-
lila med regijama, celotni Sloveniji bo 
za področje izgradnje okoljske in pro-
metne infrastrukture ter področje traj-
nostne rabe energije na voljo 1,055 mi-
lijarde evrov.

Sredstva Evropskega sklada za regional-
ni razvoj in Evropskega socialnega skla-
da bodo namenjena predvsem vlaganjem 
v raziskave in razvoj, krepitvi in razvo-
ju človeških virov, vlaganjem v izobra-
ževalni sistem in sistem usposabljanja za 
hitrejši prehod na trg dela, spodbujanju 
podjetništva, zagonu novih podjetij, in-
ternacionalizaciji, razvoju novih poslov-

Program razvoja podeželja 2014–2020 
(PRP 2014–2020) je skupni program-
ski dokument posamezne države člani-
ce EU in Evropske komisije (EK), ki 
predstavlja programsko osnovo za čr-
panje finančnih sredstev iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj po-

Partnerski sporazum 2014–2020 
Evropska komisija je 30. oktobra 2014 Sloveniji potrdila Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020, 
ki je eden od dveh ključnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi.

ter napovedmi povečevanja stopnje tve-
ganja revščine. Kohezijski regiji Zaho-
dna Slovenija bo tako namenjenih 40 
odstotkov ESS sredstev in 60 odstot-
kov ESRR sredstev – skupno 847 mi-
lijonov evrov, kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija pa 70 odstotkov ESRR in 30 
odstotkov ESS sredstev – skupno 1,260 
milijarde evrov. Obema skupaj bo na 
voljo še 1,055 milijarde evrov iz Kohe-
zijskega sklada, ki pa se ne deli med re-
gijama. Prav tako se med regijama na 
bodo delila sredstva EKSRP in ESPR, 
ki bodo na voljo za območje celotne 
Slovenije.

Večletni finančni okvir 2014–2020 bo 
na izvedbeni ravni sicer trajal do kon-
ca 2023. Prioritete v novi finančni per-
spektivi se od infrastrukturnih projek-
tov usmerjajo v mehke vsebine, ki se 
osredotočajo predvsem na dvig kon-
kurenčnosti. Potrjen Partnerski spora-
zum je bil sicer tudi podlaga za potrdi-
tev operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike.

Operativni program izvajanja kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. decembra 2014 prejela sklep, s 
katerim je Evropska komisija potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020. S tem je Slovenija postala ena prvih držav, ki jim je program odobren, 
tako da lahko resorna ministrstva že v prvem polletju 2015 objavljajo prve javne razpise, upravi-
čenci pa kandidirajo za sredstva.

Dokument je skladen s Partnerskim 
sporazumom med Slovenijo in Evrop-
sko komisijo za obdobje 2014–2020, 
sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zah-
tevam posameznega sklada EU, tako da 
bo zagotovljena ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija, v njem pa so opre-
deljene tudi prednostne naložbe, v kate-
re bo Slovenija vlagala sredstva v nasle-
dnjih sedmih letih. 

Sredstva bodo prednostno usmerjena v 
štiri ključna področja za gospodarsko 
rast ter ustvarjanje delovnih mest:

• raziskave in inovacije,
• informacijske in komunikacijske 

tehnologije,
• povečanje konkurenčnosti malih in 

srednje velikih podjetij,
• podpora za prehod na gospodarstvo 

nih modelov za mala in srednja podjetja 
ter posledično ustvarjanju novih delov-
nih mest. Vlaganja bodo usmerjena v 
področja, ki imajo jasen tržni potenci-
al, povečujejo dodano vrednost in bodo 
prispevala k večji dostopnosti do finanč-
nih virov. S spodbudami bo Slovenija 
ustvarila pogoje za dolgoročno stabil-
no okolje, kar bo, upoštevajoč družbene 
izzive (demografska gibanja, pritiski na 
okolje, dostop do hrane, itd.), spodbu-
dilo razvoj novih kakovostnih delovnih 
mest in ohranjanje obstoječih s spreme-
njeno strukturo gospodarstva.

Vlaganja bodo prednostno usmerjena 
v podporo t. i. mehkim vsebinam in 
bodo zagotavljala ustrezno kombinaci-
jo ukrepov, ki bodo združevali investici-
je v človeške vire in njihovo aktivacijo, 
v mobilnost, raziskave, razvoj in inovaci-
je ter v večjo energetsko in snovno učin-
kovitost. V obdobju 2014–2020 tako ne 
govorimo več o regijskih in/ali sektor-
skih projektih, temveč o celovitih in do-
brih projektih, ki bodo prispevali k dose-
ganju ciljev oziroma rezultatov. Regijske 
projekte bo mogoče financirati v okviru 
opredeljenih vsebinskih prednostnih osi 
in na podlagi razdelitve na kohezijsko re-
gijo Vzhodna in Zahodna Slovenija. Ker 
je obseg razpoložljivih finančnih sredstev 
v tej perspektivi manjši, bo treba na vseh 
področjih v največji možni meri uporabi-
ti povratne vire financiranja.

Program razvoja 
podeželja 2014–2020
Evropska komisija je 13. februarja 2015 uradno potrdila slo-
venski Program razvoja podeželja 2014–2020, ki je težak 
dobre 1,1 milijarde evrov, pri čemer bo 838 milijonov evrov 
prišlo iz proračuna EU, preostala sredstva pa bo primaknil 
državni proračun. Za krepitev konkurenčnosti bo name-
njenih dobrih 20 odstotkov sredstev, za tržno povezovanje 
devet odstotkov, za naravne vire skoraj 52 odstotkov, za di-
verzifikacijo pa več kot 15 odstotkov.

deželja (EKSRP). EKSRP je skupaj s 
preostalimi strukturnimi in kohezij-
skim skladom ter Evropskim skladom 
za pomorstvo in ribištvo vključen v t. 
i. »skupni strateški okvir EU skladov« 
in s tem neposredno vpet v doseganje 
ciljev strategije Evropa 2020. Odraža 

nacionalne prednostne naloge, ki jih 
država članica opredeli na podlagi ana-
lize danosti in stanja kmetijstva, živil-
stva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh 
gospodarskih panog v dogajanje na po-
deželju in celotnem prostoru. 



Glas občin 16 Glas občin 17

Modra ModraAktualno Aktualno

Predlog PRP 2014–2020 je Sloveni-
ja Evropski komisiji formalno posre-
dovala 16. 6. 2014. Nanj je Slovenija 
22. 9. 2014 prejela 286 pripomb. Veči-
na pripomb se je nanašala na poglavje 
8, od tega največ na merila za izbor ter 
ukrepe KOPOP, Pomoč za zagon de-
javnosti za mlade kmete in LEADER 
(CLLD). Sledila so intenzivna usklaje-
vanja z EK in hkrati tudi s ključnimi 
strokovnjaki in deležniki v Sloveniji. 
Drugi predlog PRP je bil EK posre-
dovan 5. 12. 2014, nanj pa je Sloveni-
ja prejela le nekaj tehničnih pripomb, 
ki so se prav tako usklajevale s ključni-
mi strokovnjaki. Končni predlog PRP 
2014–2020 je Slovenija EK posredova-
la 21. 1. 2015, ta pa ga je 13. februarja 
2015 tudi uradno potrdila.

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri 
glavna področja, s katerimi bo Sloveni-
ja zagotavljala izboljšanje biodiverzitete 
(29 % vključenih kmetijskih zemljišč), 
stanja voda (25 % vključenih kmetij-
skih zemljišč) in tal (27 % vključenih 
kmetijskih zemljišč), konkurenčnost 
kmetijskega sektorja (3,4 % kmetijskih 
gospodarstev bo prejelo podpore za na-
ložbe) in socialno vključenost ter lokal-
ni razvoj podeželskih območij (kar 66 
% prebivalstva bo vključenega v lokal-
ne razvojne strategije in vzpostavljenih 
bo skoraj 600 novih delovnih mest), s 
čimer v največji meri odraža nacional-
ne prednostne naloge, ki jih je Sloveni-
ja opredelila na podlagi analize danosti 
in stanja kmetijstva, živilstva in gozdar-
stva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih 
panog v dogajanje na podeželju in celo-
tnem prostoru. 

Za krepitev konkurenčnosti bo na-
menjenih dobrih 20 % sredstev, za tr-
žno povezovanje dobrih 9 %, za narav-
ne vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo 
pa več kot 15 %. Finančno to za razvoj 
slovenskega kmetijstva in podeželja po-
meni dobre 1,1 milijarde evrov, od tega 
838 milijonov evrov iz proračuna EU.

Trajnostni koncept razvoja kmetijstva 
z opredeljenimi strateškimi cilji bo iz-
veden z uresničitvijo naslednjih šestih 
prednostnih nalog EU, opredeljenih 
v Uredbi za razvoj podeželja (Uredba 
1305/2013/EU):

• spodbujanje prenosa znanja in inova-

cij v kmetijstvu, gozdarstvu in pode-
želskih območjih; 

• krepitev konkurenčnosti vseh tipov 
kmetijstva ter vitalnost kmetij; 

• spodbujanje organiziranosti živilske 
verige in upravljanje s tveganjem v 
kmetijstvu;

• obnavljanje, ohranjanje in krepitev 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva 
in gozdarstva; 

• spodbujanje učinkovitosti virov ter 
podpora premiku k nizkoogljičnemu 
in klimatsko prožnemu gospodarje-
nju v kmetijskem, živilskem in goz-
darskem sektorju; 

• spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjšanje revščine in ekonomski 
razvoj podeželskih območij. Inova-
cije, okolje in klimatske spremembe 
so vključene kot horizontalne teme.

Na osnovi analize stanja in SWOT ana-
lize, opredeljenih potreb ter ob upošte-
vanju nacionalnih strateških dokumen-
tov, ki opredeljujejo razvoj kmetijstva, 
živilstva in gozdarstva do 2020 je Slo-
venija opredelila šest težišč ukrepanja:

• pospešitev procesov strukturnega 
prilagajanja v kmetijstvu in s tem 
ustvarjanje pogojev za povečanje 
produktivnosti slovenskega kmetij-
stva;  

• učinkovitejše tržno organiziranje 
kmetijstva, krepitev agroživilskih ve-
rig ter večja prepoznavnost in kako-
vost lokalno pridelanih proizvodov;

• trajnostno izkoriščanje gozdov in 
povečanje dodane vrednosti lesa z 
boljšim tržnim povezovanjem na po-
dročju gozdarstva in vzdolž gozdno-
-lesne verige ter povečanjem konku-

renčnosti na področju gozdarstva in 
neindustrijske predelave lesa;

• spodbujanje kmetijskih praks, ki 
ugodno vplivajo na ohranjanje na-
ravnih virov in prilagajanje podneb-
nim spremembam;

• zelena delovna mesta in skladen ter 
vzdržen razvoj podeželja, ki temelji 
na razvoju endogenih potencialov lo-
kalnega okolja;

• prenos znanja in inovacij, skrb za 
okolje in podnebne spremembe so 
horizontalni cilji, ki jih zasleduje 
vseh pet prednostnih področij ukre-
panja.

Z navedenimi težišči ukrepanja se sle-
di ciljem strategije Evropa 2020, pri-
poročilom EK, izbranim tematskim 
ciljem Partnerskega sporazuma in pred-
nostnim nalogam, kot so določene z 
Uredbo 1305/2013/EU. Omenjena tež-
išča PRP 2014–2020 se tesno povezuje-
jo tudi z Resolucijo o strateških usme-
ritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do 2020 – »Zagotovimo.si hra-
no za jutri« ter ostalimi ključnimi stra-
teškimi dokumenti, ki opredeljujejo ra-
zvoj Slovenije do leta 2020.

Ključne novosti:

• prenovljena kmetijsko-okoljska-pod-
nebna plačila vsebujejo 19 operacij, 
ki so sestavljene iz obveznih in izbir-
nih zahtev. Upravičenec mora izva-
jati obvezne zahteve, lahko pa izbere 
tudi eno ali več izbirnih zahtev po-
samezne operacije, če so na voljo v 
okviru posamezne operacije;

• na investicijskem področju bolj cilj-
no usmerjene investicije in povezane 
s horizontalnimi cilji: okoljem, ino-
vacijami in podnebnimi spremem-
bami;

• novo dodan ukrep, namenjen sanaci-
ji gozdov po žledolomu; 

• izrazit poudarek ukrepom prenosa 
znanja, svetovanja in sodelovanja. 
Ti ukrepi se medsebojno povezujejo 
in se s tem krepijo. Prenos znanja in 
inovacij smo postavili v sam center 
programa, saj želimo spodbuditi hi-
trejši prenos najnovejših spoznanj in 
inovacij iz raziskovalne sfere v prakso 
in s tem neposredno krepiti konku-
renčnost kmetijstva, gozdarstva in 
živilsko-predelovalne panoge. Vsi 
omenjeni ukrepi imajo poleg tehno-
loško-razvojne tudi izrazito močno 
okoljsko in podnebno dimenzijo, 
zaradi česar bodo lahko neposredno 

krepili učinke okoljsko-podnebnih 
ukrepov PRP 2014–2020;

• uvedba finančnih instrumentov zla-
sti na področju kreditiranja razvoja 
podjetij in ustvarjanja novih delov-
nih mest na podeželju;

• večji poudarek uspešnosti pri dose-
ganju ciljev in rezultatov: na osno-
vi makroekonomskih pogojenosti, 
predhodnih pogojenosti in pregleda 
uspešnosti;

• Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) je skupaj z dru-
gimi strukturnimi skladi in Kohezij-
skim skladom (t. i. ESI skladi) zdru-
žen v skupni strateški okvir. Kot del 
skupnega strateškega okvira mora 
prispevati k uresničevanju skupnih 
tematskih ciljev in s tem k doseganju 
ciljev Evropa 2020.

Za naložbe v fizična sredstva bodo v 
sedmih letih namenili dobrih 228 mi-
lijonov evrov, za kmetijsko-okoljska-
-podnebna plačila in ekološko kmeto-
vanje bo na voljo dobrih 260 milijonov 
evrov, za razvoj kmetij in podjetij 125,3 
milijona evrov, za plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi ome-
jitvami pa bodo odšteli skoraj 266 mi-
lijonov evrov.

Vlada RS se je z Dogovorom o ukre-
pih za zmanjšanje obsega sredstev 
za plače in druge stroške dela v jav-
nem sektorju za leto 2015 zavezala, da 
2015 ne bo brez soglasja sindikatov do-
datno posegala v plače, druge prejemke 
in pravice zaposlenih. Stavka pa, do ka-
tere bi eventualno prišlo zaradi kršitve 
te zaveze, bi bila plačana.

Podaljšujejo se že veljavni ukrepi za leto 
2015, ki vključujejo znižanje plač, zni-
žanje regresa in neizplačilo redne delov-
ne uspešnosti:

• veljavnost plačne lestvice, določe-
ne v noveli Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (Uradni list RS, 

št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljšuje 
do vključno 31. 12. 2015, pri čemer 
podaljšanje veljavnosti plačne lestvi-
ce ne pomeni usklajevanja vrednosti 
plačnih razredov v skladu s 5. čle-
nom Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju in ne vpliva na višino dodat-
kov k osnovni plači, ki so določeni 
v nominalnem znesku, ter na višino 
prejemkov oziroma povračil stroškov 
v zvezi z delom. Od 1. 1. 2016 naprej 
se uveljavijo vrednosti plačnih razre-
dov iz plačne lestvice, uveljavljene s 
1. 6. 2012; 

• redna delovna uspešnost se ne izpla-
čuje;

Finančni pregled po ukrepih:
Ukrep EKSRP SKUPAJ

M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja 10.000.000,00 12.500.000,00

M02 Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

8.076.000,00 10.768.000,00

M03 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 1.304.000,00 1.738.666,67

M04 Naložbe v fizična sredstva 171.095.362,00 228.127.149,33

M06 Razvoj kmetij in podjetij 97.040.000,00 125.343.333,33

M07 Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih 7.500.000,00 10.000.000,00

M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov 44.610.800,00 59.481.066,67

M09 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 1.782.360,00 2.227.950,00

M10 Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila 152.705.540,00 203.607.386,67

M11 Ekološko kmetovanje 45.150.000,00 60.200.000,00

M13 Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami

199.450.000,00 265.933.333,33

M14 Dobrobit živali 12.276.000,00 16.368.000,00

M16 Sodelovanje 16.050.000,00 20.062.500,00

M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 41.892.491,00 52.365.613,75

Tehnična pomoč na pobudo DČ 24.946.000,00 33.261.333,33

M113 Predčasna upokojitev* 3.971.250,00 5.295.000,00

Skupaj 837.849.803,00 1.107.279.333,08

* Gre za plačilo prevzetih obveznosti v okviru ukrepa 113 Zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2007–2013

• regres za letni dopust pripada za-
poslenemu glede na plačni razred 
zaposlenega, in sicer: do 15. plačne-
ga razreda 692 evrov, od 16. do 30. 
plačnega razreda 484,40 evra, od 31. 
do 40. plačnega razreda 346 evrov; 
od 41. do 50. plačnega razreda 100 
evrov; od 51. plačnega razreda in viš-
je zaposlenim regres za letni dopust 
ne pripada.

Napredovanja v nazive in plačne razre-
de se sproščajo, pravico do izplačila pa 
bodo ti javni uslužbenci dobili s 1. de-
cembrom 2015, kar pomeni, da bodo 
izplačila dobili januarja ob izplačilu 
plač za december 2015. Javni uslužben-

Plače in drugi prejemki javnih uslužbencev 
in funkcionarjev 2015
Vlada RS in večina sindikatov javnega sektorja so v začetku decembra 2014 podpisali dogovor o var-
čevalnih ukrepih za leto 2015, dogovor pa je bil konkretiziran s sprejetjem Zakona o ukrepih na po-
dročju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in aneksi h kolektivnim pogodbam.
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ci, ki 2016 napredujejo v plačne razre-
de in nazive, pridobijo pravico do plače 
iz naslova napredovanja s 1. 12. 2016.

Premije kolektivnega dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja se bodo prvih šest 
mesecev 2015 izplačevale v višini 10 od-
stotkov, nato štiri mesece v višini 15 od-
stotkov, novembra in decembra pa v vi-
šini 30 odstotkov premije.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslo-
va povečanega obsega dela lahko zna-
ša največ 20 odstotkov osnovne plače, 
Če se javnemu uslužbencu izplačuje del 
plače za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela tudi iz 
naslova in sredstev posebnega projekta, 
lahko del plače znaša skupno (iz obeh 
naslovov) največ 30 odstotkov njego-
ve osnovne plače. Uporabniki proraču-
na bodo lahko v ta namen porabili naj-
več 40 in ne več 60 odstotkov sredstev 
iz prihrankov.

Dogovor tudi določa, da zmanjšanje 
števila javnih uslužbencev ne sme pre-

Obstoječa ureditev vročanja predpo-
stavlja osebno vročitev (vseh) odločb, 
sklepov in drugih dokumentov, kate-
rih vročitev povzroči začetek teka roka 
za opravo nekega procesnega dejanja, in 
običajno poštno vročitev (z vložitvi-
jo v hišni predalčnik ali poštni predal) 
vseh ostalih dokumentov. Predlagani 

Vročanje s seznanitvijo ima prednost 
pred formalnim (osebnim) vročanjem, 
kar pomeni, da je vročanje s seznanitvi-
jo standardni – izhodiščni način vro-
čanja vseh dokumentov, vendar mora 
uradna oseba pri vsaki odreditvi nači-
na vročitve tehtati, kako bi vročitev s 
seznanitvijo lahko vplivala na pravice 
strank in drugih oseb, na tek postopka 
ipd. Če bi se ugotovilo, da vročitev s se-
znanitvijo ni primerna na primer zara-
di varstva in zaščite zasebnosti, varstva 
osebnih podatkov, tajnih podatkov, po-
klicnih in poslovnih skrivnosti, hitrejše 
izvedbe postopka, preprečevanja zlorab 
procesnih pravic ali drugih razlogov, 
zaradi katerih bi se z vsebino ne sme-
la seznaniti druga oseba kot naslovnik, 
ali bi lahko nastala škoda za javni in za-
sebni interes, se opravi formalna vroči-
tev. V takšnih in podobnih situacijah, 
ki morajo biti realno izkazane, se doku-
menti nemudoma vročajo po formal-
nem postopku. 

Vročanje s seznanitvijo vključuje po-
membno novost glede možnosti ele-
ktronskega vročanja. Veljavna uredi-
tev ZUP določa, da se dokumenti, ki 
se sicer vročajo formalno, po elektron-
ski poti vročajo (izključno) z vložitvi-
jo v varni elektronski predal. Od 1. 1. 
2005 je bilo opravljenih zanemarljivo 
število takšnih elektronskih vročitev. 
Nasprotno pa obseg siceršnjega elek-
tronskega poslovanja na vseh področjih 
družbenega življenja (e-banka, e-trgovi-

Z zakonom se »okrepi« in zakonsko re-
gulira vloga agrarne skupnosti kot sku-
pnosti po civilnem pravu. Gre za t. i. 
premoženjsko skupnost fizičnih in 
pravnih oseb, ki prek organov agrarne 
skupnosti skupno upravljajo in razpola-
gajo z nepremičnim premoženjem.

Zakon predvideva, da člani agrarne sku-

pnosti sprejemajo odločitve o upravlja-
nju s premoženjem, ki je v solastnini 
oziroma skupni lastnini članov agrar-
ne skupnosti le prek organov agrar-
ne skupnosti. Gre za odstop od uredi-
tve Stvarnopravnega zakonika. Določa 
se nižja stopnja soglasja glede na ideal-
ni delež za upravljanje  s premoženjem 
članov agrarne skupnosti. Z določba se 

seči enega odstotka na letni ravni, pri 
čemer so iz tega ukrepa izvzeti prora-
čunski uporabniki, ki zmanjšajo obseg 
oddaje del zunanjim izvajalcem. 

Podpisniki dogovora bodo preučili mo-
žnost skrajšanja tedenskega delovnika 
s 40 na 36 ur – to bi bilo sicer mogo-
če le po dogovoru med delodajalcem in 
zaposlenim. Zmanjšanje delovne obve-
znosti bi pomenilo delo v polnem de-
lovnem času, pri čemer pravice in obve-
znosti iz delovnega razmerja uveljavlja 
enako kot pri pogodbi o zaposlitvi za 
krajši delovni čas. S sklenitvijo takšne 
pogodbe o zaposlitvi bi bila zavarovan-
cem zagotovljena polna pokojninska 
doba. V teh primerih ne bi bilo možno 
odrejati nadurnega dela in izplačeva-
ti delovne uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela, prav tako zaradi 
zmanjšanja delovne obveznosti ni mo-
žno sklepati pogodb o zaposlitvi.

Del dogovora je tudi zaveza, da se naj-
pozneje marca 2015 začnejo pogajanja o 

odpravi plačnih anomalij, spremembah 
plačnega sistema ter politiki plač v jav-
nem sektorju.

Dogovor o varčevalnih ukrepih je bil 
konkretiziran s sprejemom Zakona o 
ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leto 
2015 (ZUPPJS15), ki ga je Državni zbor 
RS sprejel na decembrski seji, veljati pa 
je začel 1. januarja 2015, prav tako pa 
sta bila sklenjena aneksa h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor in Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji.

Zakon naj bi po ocenah Vlade RS po-
leg 313 milijonov evrov prihranka, ki 
jih prinaša prenos že veljavnih varčeval-
nih ukrepov, zagotovil še dodatni pri-
hranek v višini nekaj manj kot 36 mi-
lijonov evrov. Dogovor o varčevalnih 
ukrepih je podpisalo 29 od 38 repre-
zentativnih sindikatov.

Predlog novele Zakona  o (splošnem) 
upravnem postopku predvideva novo 
ureditev vročanja

Ministrstvo RS za javno upravo je v začetku februarja 2015 poslalo 
v medresorsko usklajevanje predlog novele Zakona o (splošnem) 

upravnem postopku (ZUP). Predlagane spremembe ZUP se nana-
šajo izključno na področje vročanja dokumentov v upravnem 

postopku:  z novelo želijo v največji meri poenotiti sistem vro-
čanja v vseh upravnih zadevah, s spremenjeno ureditvijo vro-
čanja pa se zasleduje tudi učinkovito in hitro vodenje upravnih 
postopkov.

zakon odstopa od omenjenega koncep-
ta razlikovanja načinov vročanja glede 
na začetek teka roka. Uvaja nov način, 
t. i. vročanje s seznanitvijo.

Vročanje s seznanitvijo omogoča vro-
čanje vseh odločb, sklepov in drugih do-
kumentov, ki nastanejo v upravnem po-
stopku. Organ omogoči naslovniku, da se 
seznani z dokumentom bodisi tako, da ga 
prek vročevalca pusti v hišnem predalčni-
ku ali poštnem predalu, bodisi da ga po 
elektronski poti pošlje v elektronski pre-

dal. Vročitev velja za opravljeno peti dan 
od dneva odpreme (petnajsti dan, če se po 
fizični poti pošilja v tujino), a je pogojena 
z realno možnostjo seznanitve. Domne-
va vročitve tako ne more nastati, če se na-
slovnik ni mogel seznaniti z dokumentom 
oziroma je to možnost imel kasneje, ko bi 
sicer nastopila domneva vročitve. S tem 
naslovnik lahko izpodbija nastanek za-
konske domneve opravljene vročitve. Če  
organ ugotovi, da so navedbe utemeljene 
oziroma obstaja realni dvom o možnosti 
seznanitve, se vročitev ponovi.

na, e-storitve ipd.) narašča. Zaradi oči-
tno previsokih normativnih zahtev bo 
omogočeno enostavnejše elektronsko 
poslovanje. Organ bo tako s stranko 
lahko zakonito komuniciral prek »na-
vadnega« elektronskega predala, ki 
ga ta navede v vlogi ali med postopkom. 

Zakon ohranja domnevo, da stran-
ka, ki z elektronskega predala poši-
lja dokumente, želi, da organ z njo 
komunicira prek uporabljenega elek-
tronskega predala. Pri določenih na-
slovnikih, kot so državni organi, organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti, no-
silci javnih pooblastil, pravne in fizič-
ne osebe, registrirane za opravljanje de-
javnosti, se ne glede na to, ali sporočijo 
naslov elektronskega predala, vzposta-
vlja domneva, da je to predal, ki ga jav-
no objavijo na svojih spletnih straneh. 
Na možnost elektronske komunikaci-
je se bo stranke lahko opozarjalo s tem, 
ko se razširja splošno upravičenje, da se 
lahko v vsakokratnem obrazcu vloge ali 
v pozivu k dopolnitvi nepopolne vloge 
predlaga, da stranka navede naslov ele-
ktronskega predala in telefonske števil-
ke, prek katere bi se lahko hitro in učin-
kovito reševala manj zahtevna procesna 
vprašanja.

Uveljavljeni sistem formalnega (osebne-
ga) vročanja se spreminja s tem, da se 
določa krajši rok za nastanek fikcije 
vročitve: dokumenti, ki jih vročevalec 

ne bo mogel vročiti osebno naslovniku, 
bodo šteli za vročene z iztekom osmega 
dne od dneva, ko je bilo puščeno sporo-
čilo. Iztek roka za vročitev ni vezan na 
delovnike ali dela proste dneve, ampak 
se lahko izteče kadarkoli. 

Spremembo predstavlja tudi ureditev 
vročanja odpravkov odločb: odločba 
se izda v enem izvirniku, ki ga (trajno) 
hrani organ, strankam in drugim na-
slovnikom pa se dokument vroča kot 
odpravek, to je overjena fizična ali ele-
ktronska kopija oziroma v elektronski 
obliki.

Predlog zakona želi poenotiti sistem 
vročanja v vseh upravnih zadevah. 
Trenutno je s področnimi zakoni vzpo-
stavljeno več različnih načinov vroča-
nja, ki se razlikujejo tako glede pravnih 
posledic izteka rokov kot tudi same dol-
žine rokov. V isti upravni zadevi se tako 
nekateri dokumenti vročajo po ZUP, 
drugi po področnem zakonu, zato je 
ureditev pravno nepredvidljiva in ne-
jasna, lahko prihaja do napak, možne 
so zamude rokov ipd. Ob vzpostavi-
tvi možnosti vročanja z dostavo v hišni 
predalčnik v splošnem zakonu vse po-
dročne ureditve ne upravičujejo svoje-
ga obstoja, zato jih zakon razveljavlja. 
Tudi na teh področjih se z razveljavi-
tvijo odpirajo dodatne možnosti vroča-
nja (v poštne predale in »navadne« elek-
tronske predale).

Predlog zakona o agrarnih skupnostih 
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sredi februarja 2015 poslalo v medresor-
sko usklajevanje Predlog zakona o agrarnih skupnostih. Zakon se sicer pripravlja in usklajuje že 
kar nekaj časa, v javno obravnavo je bil namreč dan že decembra 2013. Z zakonom se želi odgovo-
riti na aktualne probleme agrarnih skupnosti v Republiki Sloveniji, med katerimi izstopa oteženo 
ali celo onemogočeno upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem članov agrarnih 
skupnosti zaradi solastnine ali skupne lastnine večjega števila oseb. Pri usklajevanju zakona je 
vseskozi sodelovalo tudi Združenje občin Slovenije.

želi omogočiti primerno gospodarjenje 
s premoženjem. 

Zakon za namen upravljanja s premo-
ženjem članov, ki je v skupni lastnini, 
vzpostavlja pravno domnevo enakih de-
ležev članov (skupnih lastnikov) na sku-
pnem premoženju. Domneva ne velja, 
če člani v aktih agrarne skupnosti do-
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ločijo drugačne velikosti deležev po-
sameznih članov za urejanje notranjih 
razmerij pri upravljanju s stvarjo (npr. 
število glasovalnih pravic na organih 
agrarne skupnosti). 

Vsaj ena petina članov agrarne sku-
pnosti glede na deleže (preglasovana 
manjšina) ima pravico pred sodiščem 
izpodbijati sklepe organov agrarne sku-
pnosti, ki so bili sprejeti v nasprotju z 
zakonom oziroma temeljnim aktom ali 
dajejo neupravičeno korist enemu ali 
več članom oziroma drugim osebam v 
škodo agrarne skupnosti. 

Razpolaganje s solastniškim deležem 
člana: član agrarne skupnosti (solastnik 
ali skupni lastnik) prosto razpolaga s 
svojim celotnim solastniškim deležem. 
Pri prodaji imajo predkupno pravi-
co upravičenci po naslednjem vrstnem 
redu: vsi člani agrarne skupnosti, član/
solastnik, pridruženi član, fizična ose-
ba, ki ima stalno bivališče v občini ozi-
roma krajevni skupnosti, kjer leži agrar-
na skupnost. Omejitve se predvidevajo 
tudi pri sklepanju darilnih pogodb. 

Razpolaganje z nepremičninami kot 
celoto (načelo nedeljivosti premo-
ženja): premoženje, ki je v lasti čla-
nov, se načeloma ne sme fizično deliti 
(posamezne zemljiške parcele ne sme-
jo biti predmet pravnega prometa), ra-
zen v primerih odtujitve stavbnih ze-
mljišč, zemljišč, namenjenih gradnji 
javne infrastrukture, vseh zemljišč v 
primerih prenehanja agrarne skupno-
sti, prodaje manjših gozdnih in kmetij-
skih zemljišč, ki nimajo fizičnega stika 
z ostalimi zemljišči agrarnih skupnosti, 
prodaje na podlagi odločbe državnega 
organa.

Člani agrarne skupnosti so lahko 
samo solastniki oziroma skupni lastni-
ki nepremičnega premoženja. Zakon 
predvideva tudi pristopne člane, ki jih 

potrdi agrarna skupnost 
na občnem zboru in ima-
jo v primeru prodaje so-
lastniškega deleža člana 
predkupno pravico pri 
nakupu.

Odgovornost članov 
agrarne skupnosti: 
predsednik je dolžan na-
sproti tretjim osebam po-
ravnati obveznosti agrar-
ne skupnosti iz denarnih 
sredstev na računu agrar-
ne skupnosti. Če sredstva 
na računu ne zadoščajo 
za poravnavo obveznosti 

v celoti, zakon predvideva deljeno od-
govornost članov (v višini, ki je enaka 
deležu člana na nepremičnem premože-
nju). Pri skupni lastnini je odgovornost 
solidarna.

Organi agrarne skupnosti so:

• občni zbor (vsi člani agrarne sku-
pnosti): sprejme temeljni akt, odloča 
o poslih, ki presegajo redno upravlja-
nje s premoženjem (npr. oddajanje 
parcel v najem, ustanovitev stvarne 
služnosti, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, prodaja stavbne parce-
le itd.), imenuje in razrešuje pred-
sednika in njegovega namestnika, 
odloča o volitvah članov upravnega 
in nadzornega odbora, sprejme letni 
program dela in finančni načrt idr. 
Pri odločanju na občnem zboru ima 
vsak član pravico do števila glasov 
sorazmerno z velikostjo svojega de-
leža na premoženju. Zakon določa 
tudi potrebne večine in kvorume za 
sprejem odločitev;

• predsednik agrarne skupnosti je 
zakoniti zastopnik članov v postop-
kih pred upravnimi, sodnimi in dru-
gimi državnimi organi ter pri skle-
panju pogodb s tretjimi osebami. 
Predsednik opravlja svoje naloge na 
podlagi sprejetih sklepov organov ter 
v okviru letnega programa dela in fi-
nančnega načrta, ki ga sprejme občni 
zbor. Če predsednik prekorači svoja 
pooblastila, je za obveznosti nasproti 
tretjim osebam solidarno odgovoren 
z vsem svojim premoženjem, članom 
pa za povzročeno škodo v skladu s 
splošnimi pravili odškodninskega 
prava. Predsednik agrarne skupno-
sti je predsednik upravnega odbora. 
Predsednik ima svojega namestnika, 
ki ga nadomešča v času njegove od-
sotnosti oziroma zadržanosti;

• upravni odbor odloča o poslih re-
dnega upravljanja s premoženjem in 
izvršuje sklepe občnega zbora (letni 
program dela); 

• nadzorni odbor nadzira delo pred-
sednika in upravnega odbora ter o 
tem poroča občnemu zboru.

Denarna sredstva iz naslova upravlja-
nja s skupnim premoženjem članov 
agrarne skupnosti in drugih, s tem po-
vezanih virov, se zbirajo na skupnem 
računu. Z denarnimi sredstvi upravlja 
predsednik v skladu s sklepi organov. 
Denarna sredstva se lahko uporabijo za 
plačilo stroškov in obveznosti agrarne 
skupnosti, za razvoj agrarne skupnosti 
(npr. žičnice, ureditev gozdnih prome-
tnic, planine, žage itd.) ter tekoče de-
lovanje. 

Agrarne skupnosti so že pred začet-
kom podržavljenja (1947) opravljale do-
ločene dejavnosti, ki so bile poveza-
ne s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, 
predvsem pašništvo. Poleg pašništva se 
agrarne skupnosti danes ukvarjajo tudi 
z nekaterimi drugimi dejavnostmi (npr. 
turizem na planinah), ki so prav tako 
pomembne za današnje agrarne sku-
pnosti.

Agrarna skupnost lahko, če tako pred-
videva davčna zakonodaja, v imenu in 
za račun članov agrarne skupnosti izve-
de plačilo nekaterih vrst davka od do-
hodka oseb, ki so njeni člani (davčni za-
vezanci). Poleg tega je agrarna skupnost 
lahko sama zavezanka za plačilo neka-
terih vrst davka, če tako določajo davč-
ni predpisi.                                                  

Glede dedovanja: predlog zakona o 
agrarnih skupnostih v nekaterih delih 
odstopa od temeljnega zakona na tem 
področju, t. j. Zakona o dedovanju.

Premoženje člana agrarne skupnosti, ki 
je v solastnini ali skupni lastnini čla-
nov agrarne skupnosti, lahko deduje 
samo en dedič. Premoženje člana agrar-
ne skupnosti se v primeru, da je več de-
dičev istega dednega reda, deduje po 
vrstnem redu, ki zagotavlja, da bo nov 
član lastnik, torej član agrarne skupno-
sti, kar najbolje sodeloval pri skupnem 
upravljanju s premoženjem. Med merili 
so interes za sodelovanje v agrarni sku-
pnosti, stalno prebivališče na območju 
občine oziroma krajevne skupnosti, kjer 
leži agrarna skupnost, in mnenje orga-
nov agrarne skupnosti. Član lahko z 
oporoko nakloni premoženje le eni ose-
bi. Če oporočitelj razpolaga s premože-
njem v nasprotju s tem pravilom, pride 

Namen strategije razvoja prometa je 
opredeliti celovit razvoj prometne infra-
strukture do 2030 (in naprej, če bo to 
nujno zaradi celovitosti naloge), zago-
toviti stabilno financiranje in zadostiti 
predhodnim pogojem za črpanje sredstev 
EU v finančni perspektivi 2014–2020. 

Zahteva po zagotovitvi podlage za čr-
panje EU sredstev v finančni perspekti-
vi 2014–2020 je sprva načrtovano reso-
lucijo razširilo glede na prvotni namen, 
saj je bilo poleg prometne infrastruktu-
re treba zajeti vsaj še javni potniški pro-
met, inteligentne transportne sisteme 
(telematske aplikacije), logistiko in in-
frastrukturo za alternativna goriva, zato 
tudi ne gre več izključno za nacional-
ni program na področju infrastrukture, 
temveč za integralni pristop na podro-
čju prometa, ki lahko zagotavlja večje 
sinergije pri doseganju ciljev prometne 
in prostorske politike države ter drugih 
politik, na katere vpliva promet (okolj-
ska), ali je zanj ključen (gospodarstvo).

Strategija predstavlja stanje vseh prome-
tnih sektorjev v državi – od cest, žele-
znic do zračnega in pomorskega tran-
sporta – ter opredeljuje cilje in ukrepe 
prometne politike, ki pa so precej splo-
šni. Konkretizirani bodo z operativnim 
programom, v katerem bodo opredelje-
ni projekti s časovnico, finančnimi vre-
dnostmi in možnostmi financiranja.

Železnica
Ministrstvo RS za infrastrukturo ugo-
tavlja, da je pogostnost voženj in udo-
bje potnikov na bolj obremenjenih lini-
jah nesprejemljivo nizko. Skoraj celotno 
evropsko omrežje TEN-T v Sloveniji 
predstavlja ozko grlo, zato ne omogoča 
prepustne zmogljivosti in ustrezne sta-
bilnosti voznega reda. Jedrno TEN-T 
omrežje bo z zaključkom del na odse-
ku Pragersko-Hodoš v celoti elektrifici-
rano, a omogoča le delno uporabo 740 
metrov dolgih vlakov, na vseh odse-
kih ne omogoča osne obremenitve 22,5 
tone na  os in na večjem delu teh prog 
ne omogoča vozne hitrosti 100 kilome-
trov na uro.

Slovenski železniški sistem zato zahte-
va temeljito prenovo. Do 2030 je tre-
ba posodobiti in nadgraditi vse odseke 
evropskega omrežja TEN-T, po potrebi 
pa uresničiti tudi novogradnje. Na celo-
tnem omrežju TEN-T je treba zagotovi-
ti tudi zahtevane minimalne standarde. 
Elektrificirati je treba celotno slovensko 
železniško omrežje, treba je tudi poso-
dobiti, nadgraditi oz. iti v novogradnje 
TEN-T in regionalnega omrežja. 

Strategija se osredotoča predvsem na ra-
zvoj železniške infrastrukture in javni 
potniški promet, a vključuje vsa podro-
čja prometa.

do dedovanja na podlagi zakona.

Pri izplačilu nujnega deleža zakon pred-
videva podzakonski predpis, ki bo ob 
upoštevanju vseh posebnosti agrar-
ne skupnosti, še zlasti pa glede na bo-
niteto zemljišč, vrsto dejanske rabe in 
omejitve pri upravljanju premoženja 
članov, ki je v solastnini ali skupni la-
stnini članov agrarne skupnosti, uredil 
oceno vrednosti. Tudi rok za izplačilo 
nujnega deleža določi sodišče glede na 
gospodarsko zmožnost in socialne raz-
mere dediča in ne sme biti krajši od ene-
ga leta.

Zapuščina brez dedičev postane la-
stnina občine, kjer ima sedež agrarna 
skupnost in v tem primeru ni izplačila 
nujnih deležev. 

Ker v Republiki Sloveniji ni ustrezne-
ga registra agrarnih skupnosti, se bodo 
morale agrarne skupnosti ponovno re-
gistrirati, kar pomeni, da bodo mora-
le imeti občni zbor in se prilagoditi do-
ločbam tega zakona. S tem bo država 
pridobila tudi evidenco vseh agrarnih 
skupnosti – centralni register agrarnih 
skupnosti.

Dedni postopki: premoženje agrar-
nih skupnosti se je skladno z ZPVAS in 
ZDen vračalo tistim osebam, ki jim je 
bilo odvzeto, kar pomeni, da so v ze-
mljiški knjigi v veliki večini še vedno 
vpisane osebe, ki so mrtve, neznane, 
itd., zato bodo morala sodišča skladno z 
novim zakonom po uradni dolžnosti – 
ex offo izvesti postopke dedovanja (kot 
pozneje najdeno premoženje). Le tako 
bodo v zemljiški knjigi vpisane »žive« 
osebe in s tem bodo znani člani agrarne 
skupnosti, ki imajo upravičenje do sku-
pnega upravljanja s premoženjem.

Šele ko bodo izvedeni postopki dedo-
vanja in bodo agrarne skupnosti preo-
blikovane v skladu z novim zakonom, 
se bodo zanje lahko uporabljale določbe 
tega zakona. Če se agrarne skupnosti ne 
bodo registrirale po tem zakonu, zanje 
ta zakon ne velja.

Agrarna skupnost lahko preneha na 
način, da se preoblikuje v pravno ose-
bo s soglasjem vseh članov ali z delitvijo 
premoženja s soglasjem več kot treh če-
trtin članov glede na deleže. 

Postopki vračanja premoženja agrarnim 
skupnostim v zamejstvu (Italija) še 
niso končani, zato s spremembo zakona 
uvajajo drugačno ureditev, po kateri se 
premoženje, ki je bilo odvzeto agrarnim 
skupnostim v zamejstvu, vrne na agrar-
no skupnost kot pravno osebo.

V pripravi strategija razvoja 
prometa do 2030
Ministrstvo RS za infrastrukturo je sredi decembra 2014 razgrni-
lo predlog strategije razvoja prometa v Sloveniji in ga do konca 
januarja 2015 dalo v javno obravnavo. Na ministrstvu pričakuje-
jo, da bo dokument za sprejem na Vladi RS nared v prvi polovici 
letošnjega leta.
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Ceste
Ministrstvo si za področje cest želi, da je 
povpraševanje manjše ali enako ponud-
bi; če je namreč povpraševanje večje, 
prihaja do zastojev na cesti, ki pomeni-
jo izgubo časa, denarja, več onesnaže-
nja zaradi izpušnih plinov in več hrupa. 
Na voljo mora biti tudi dovolj parkirišč.

V Sloveniji bo kljub posodobitvi in 
vzpostavitvi učinkovitejšega železniške-
ga sistema ter organiziranju konkurenč-
nejšega javnega prometa 2030 na okoli 
230 kilometrih cest presežena prepu-
stnost. Prihajalo bo do pojava ozkih grl 
na pomembnejšem cestnem omrežju, 
kar bo povzročilo zastoje. Tudi če bi se 
zaradi vlaganj v železnico spremenila iz-
bira prometnega sredstva v korist žele-
zniškega prometa, bi ob avtocestah in 
hitrih cestah še vedno primanjkovalo 
najmanj 2000 parkirnih mest.

Med ukrepi ministrstvo v strategiji po-
udarja nujnost odprave ozkih grl in za-
stojev. Tako je treba povečati prepu-
stnost tistih cestnih odsekov, kjer bo 
prišlo do težav. Prepustnost bodo pove-
čali z uvedbo inteligentnih prometnih 
sistemov, razširitvijo cest, izgradnjo ob-
voznic in novogradnjami. Ozka grla je 
treba odpraviti tudi na parkiriščih za 
tovornjake.

Javni potniški promet
Sistem javnega potniškega prometa v 
Sloveniji je razdrobljen, ne vodi se celo-
vito in  ni konkurenčno osebnemu av-
tomobilu, njegova konkurenčnost pa se 
še slabša. Javni potniški promet bo tre-

Stanovanjska politika je integralna po-
litika, ki deluje v funkciji spodbujanja 
in podpore gospodarskemu razvoju ter 
razvoju celotne družbe ter zagotavlja-
nja kakovostnega življenjskega okolja 
za vse prebivalce. Dokument, ki izha-
ja iz splošnih razvojnih usmeritev dr-
žave in ugotovitev iz analiz obstoječega 
stanja stanovanjske oskrbe, bo osnova 
za izboljšanje razmer pri reševanju sta-
novanjskega problema različnih ciljnih 
skupin. Nacionalni stanovanjski pro-
gram 2015–2025 je sestavljen iz dveh 
dokumentov: iz samega programa in 
stanovanjske problematike v Sloveniji – 
analitskega spremljajočega dokumenta.

Program predstavlja drugo generaci-
jo dokumenta, s katerim država prispe-
va k doseganju ciljev, določenih v svojih 
razvojnih, prostorskih in socialnih pro-
gramih, in naj bi bil osnova za izboljša-
nje razmer pri reševanju stanovanjskega 
problema različnih ciljnih skupin.

Ministrstvo si je za cilj programa za-
stavilo spremembo razmerja med naje-
mnimi in lastnimi stanovanji v Sloveni-
ji v korist najemnih stanovanj. Za večje 
aktiviranje obstoječega stanovanjskega 
fonda je predvideno povečanje varnosti 
najemnih razmerij ter davčne spodbude 
za oddajo in sankcije za lastnike nezase-
denih stanovanj.

Predvidena je ustanovitev javne službe 
za najemniško upravljanje. Ta bi de-
lovala v okviru Stanovanjskega sklada 
RS, bila pa bi vmesni akter med naje-
mnikom in najemodajalcem.

Lastnik bi se lahko vključil v shemo na-
jemnega stanovanjskega fonda, in sicer 
bi stanovanje s pogodbo za določen čas 
in po določeni ceni predal v upravljanje 
javni službi. Tako bi bil za to določe-
no obdobje razbremenjen vseh poslov, 
povezanih z oddajo stanovanja, imel pa 
bi zagotovljen dohodek od oddaje sta-
novanja. Predvidena je vpeljava davč-
nih olajšav za lastnike, ki bi se vključi-
li v shemo.

ba posodobiti in urediti tako, da se op-
timalno izkoristi prednosti železnice. 
Med drugim bo treba tudi medsebojno 
uskladiti vozne rede in uvesti enotirno 
vozovnico, izvajati bo treba ukrepe traj-
nostne mobilnosti na državni in lokal-
ni ravni, v večjih mestih bo treba uvesti 
lastno vozišče za javni potniški promet 
ali rumene pasove, urediti bo treba vse 
prestopne točke in postajališča ter poso-
dobiti vozni park.

Koprsko pristanišče
V koprskem pristanišču zdaj ne more-
jo pristajati ladje večjih dimenzij, ob-
stoječa pristaniška infrastruktura ne 
omogoča sprejema večjih količin tovo-
ra, sedanja zmogljivost in kakovost že-
lezniških povezav pa ne omogočata na-
daljnjega razvoja pristanišča.

Nadaljnji razvoj koprskega pristani-
šča bodo omogočili poglobitev ostalih 
vplovnih kanalov in bazenov, podalj-
šanje in izgradnja pomolov ter preure-
ditev druge pristaniške infrastrukture, 
preureditev železniškega omrežja, da bo 
omogočal prevzem pričakovanega to-
vora in dostavo v sprejemljivem času, 
ureditev ustrezne cestne navezave med 
avtocestnim križem in vhodom v prista-
nišče Koper in s tem povezano ureditev 
cestnega omrežja na območju Kopra.

Letališča
Za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, 
ki je zdaj v rokah nemškega Fraporta, 
strategija predvideva dva ključna ukre-
pa, in sicer nov potniški in nov tovorni 
terminal, povečanje hangarskih zmo-

gljivosti in druge nujne ureditve ter iz-
boljšanje povezav z javnim potniškim 
prometom do središč.

Za Letališče Edvarda Rusjana Maribor 
se ohranja obstoječa vzletno-pristajalna 
steza in načrtuje njeno podaljšanje v ju-
govzhodni smeri, v načrtu je nova to-
vorna ploščad v podaljšanju obstoječe 
ploščadi proti severozahodu, načrtova-
na je nova servisna ploščad v podaljša-
nju obstoječe ploščadi proti jugozaho-
du, predvidena sta heliport za potniški 
zračni promet in za potrebe služb ter 
prostor za razvoj multimodalnega logi-
stičnega centra in spremljajočih dejav-
nosti.

Prometna varnost
Prometna varnost se v Sloveniji posto-
pno izboljšuje, je pa na državnem ce-
stnem omrežju še vedno veliko število 
ugotovljenih nevarnih mest in nivojskih 
križanj cest in železnic, ki pomembno 
prispevajo k nastanku prometnih nesreč. 
Brez sanacije nevarnih mest in nivojskih 
prehodov ceste čez železniško progo ter 
ustreznega vzdrževanja cestne mreže, bi 
se do 2020 zaradi povečanega prometa 
število nesreč lahko še povečalo.

Strategija predvideva strateški načrt od-
prave nevarnih križišč, odsekov in kri-
žanj z železnico, sanacijo točk cestnega 
omrežja z visoko stopnjo prometnih ne-
sreč, sanacijo kritičnih odsekov ter za-
varovanje nivojskih prehodov, odpravo 
teh križanj in izgradnjo zunajnivojskih 
križanj.

Zakonodaja v pripravi Zakonodaja v pripravi

Osnutek nacionalnega stanovanjskega 
programa 2015–2025
Ministrstvo RS za okolje in prostor je 26. februarja 2015 v enomesečno javno obravnavo dalo 
Osnutek nacionalnega stanovanjskega programa 2015–2025, v sprejem Vladi RS pa naj bi bil po-
slan predvidoma maja letos.

Za večjo dostopnost stanovanj za ranlji-
vejše skupine prebivalstva je med dru-
gim predvidena postopna uvedba sta-
novanjskega dodatka. Namenjen bi 
bil korigiranju plačilne sposobnosti kri-
tja stroškov najema za šibkejše prebival-
stvo, vključen pa bi bil v enotni sistem 
socialnih transferjev. 

V okviru sheme za mlade je predlaga-
no oblikovanje programa stanovanj-
skih skupnosti za mlade. Šlo bi za sta-
novanja, prilagojena sobivanju mladih, 
omogočila pa bi nižjo najemnino, saj 
je gradnja tovrstnih stanovanj pravilo-
ma ugodnejša kot gradnja samostojnih 
manjših stanovanj. Po pričakovanjih bi 
bila tovrstna stanovanja zanimiva za 
mlade, ki si želijo samostojnega življe-
nja, hkrati pa so še vedno pripravljeni 
bivati z vrstniki. Predvideno je, da bi 
Stanovanjski sklad RS kot pilotni pro-
jekt zgradil eno tovrstno skupnost za 
mlade, prek katere bi preverili poslovni 
model in možnosti financiranja ter so-
delovanja z lokalnimi skupnostmi, mla-
dinskimi organizacijami ipd.

Predviden je tudi instrument najema z 
možnostjo kasnejšega odkupa javnega 
najemnega stanovanja po amortizirani 
ceni.

Med možnostmi reševanja stanovanj-
skega vprašanja je tudi deljeno lastni-

štvo kot javno-zasebno partnerstvo, v 
okviru katerega zasebni partner stano-
vanje v celoti uporablja, javnemu skla-
du pa za njegov solastniški delež plaču-
je mesečno nadomestilo.

Za starejše, ki finančno ne zmorejo več 
nositi bremena lastništva, je med dru-
gim predvidena možnost odkupa sta-
novanja s strani javnega stanovanjskega 
sklada z doživljenjsko rento.

Zagotavljanje bivalnih enot in stano-
vanj za prebivalce s posebnimi po-
trebami bi prevzel Stanovanjski sklad 
RS. Predvideno je, da bi sklad v obdo-
bju 2015–2020 za gradnjo namenil 18 
milijonov evrov, lokalne skupnosti pa bi 
prispevale zemljišča ali stanovanja, nuj-
na obnove.

Na območjih, kjer je nuja po stanova-
njih največja, je predvideno tudi so-
financiranje gradnje novih najemnih 
stanovanj. Med možnostmi je tudi 
spodbujanje alternativnih oblik biva-
nja, kot so stanovanjske zadruge.

Nosilec izvajanja nacionalne stanovanj-
ske politike bo Stanovanjski sklad RS. 
Ta bi moral po navedbah pripravljavcev 
osnutka programa v prvi vrsti postati 
ponudnik javnih najemnih stanovanj, 
večji fond najemnih stanovanj v ponud-
bi sklada pa naj bi prispeval k stabiliza-
ciji in ureditvi najemnega trga.
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Strategija razvoja javne uprave 2015–
2020 je enovit krovni strateški doku-
ment, ki pomeni podporo in zavezo 
uresničevanju strategije razvoja celo-
tne države, v najširšem smislu pa zave-
zo uporabnikom storitev javne uprave, 
javnosti in nenazadnje Evropski komi-
siji, da bodo zapisani cilji in ukrepi pre-
mišljeni, realni in tudi izvedeni. Stra-
tegija bo podlaga za dveletne akcijske 
načrte ukrepov po posameznih strate-
ških ciljih in vsebinskih področjih jav-
ne uprave.

Dejstvo je, da državljani kot poslovni 
subjekti potrebujemo fleksibilno in od-
zivno javno upravo, ki bo delovala tran-
sparentno, strokovno, odgovorno ter 
skladno z načeli dobrega upravljanja. 
Učinkovita in stabilna javna uprava na-
mreč predstavlja zelo pomemben druž-
beni podsistem, ki poleg gospodarske-
ga razvoja in socialne kohezije vpliva na 
razvoj države in družbeno blaginjo.

Ker za področje javne uprave že od 
2005 ni bilo sprejetega krovnega stra-
teškega dokumenta, ki bi bil podlaga za 
njeno prenovo in modernizacijo, je Vla-
da RS v začetku 2014 oblikovala novo 
vizijo in jo zapisala v Izhodišča za pri-
pravo Strategije nadaljnjega razvoja slo-
venske javne uprave 2014–2020. V pro-
ces njenega oblikovanja je Ministrstvo 
RS za javno upravo vključilo pomemb-
ne deležnike s področja javne uprave v 
Sloveniji ter strokovno in širšo javnost, 
ki je svoje pripombe na osnutek lahko 
podala do 26. januarja 2015.

Vlada RS je novo strategijo zasnovala 
kot enovit strateški dokument, v kate-
rem je opredelila ključne strateške cilje, 
za dosego katerih bodo oblikovani ak-
cijski načrti, ki obsegajo ukrepe za: 

• odprto in transparentno delova-
nje javne uprave, ki je usmerjena 
k uporabniku, z ničelno toleran-
co do korupcije, pri čemer se želi 

Zakaj je pomembna 
upravljavska sposobnost?
Kakovostno opravljanje temeljnih 
funkcij in nalog občinske uprave je 
osnovni pogoj za obstoj in razvoj vsa-
ke dejavnosti, kar seveda ne velja zgolj 
za tržno naravnane organizacije, ampak 
tudi za javni sektor. V Sloveniji občine 
večinoma nimajo sprejete splošne poli-
tike kakovosti, kar pomeni, da je težko 
govoriti o optimizaciji dela v občinski 
upravi, o učinkovitosti, racionalnosti 
dela, zmanjšanju stroškov, zato najpo-
gosteje tudi ni mogoče vrednotiti dela 
uprave in ne posameznega uslužbenca, 
ki je v njej zaposlen - standard kakovo-
sti USO pa vse to omogoča. 

Vse slovenske občine so bolj ali manj 
(odvisno od velikosti) organizirane po 
istem modelu, z zelo podobnimi nazi-

Zakonodaja v pripravi

Osnutek strategije razvoja 
javne uprave 2014–2020 
Uspešna javna uprava je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj 
predstavlja temelj razvoja države in družbene blaginje. Na Mi-
nistrstvu RS za javno upravo od septembra 2013 deluje delov-
na skupina, ki pripravlja strategijo razvoja javne uprave 2015–
2020. Januarja 2015 je bil predlog v javni obravnavi.

vzpostaviti sistem, v katerem organi 
delujejo transparentno in odprto, 
kjer se predpisi sprejemajo po tran-
sparentnem postopku in se pogodbe 
sklepajo transparentno, javnost pa je 
seznanjena s porabo javnih sredstev; 

• sistem fleksibilnega upravljanja 
s kadri z mehanizmi odgovorno-
sti ter nadgradnjo sistema plač z 
motivacijskimi mehanizmi, za kar 
bo Slovenija na ravni celotne javne 
uprave oziroma celotnega javnega 
sektorja vpeljala prenovljen sistem 
upravljanja človeških virov in ustre-
znega nagrajevanja;

• profesionalizacijo in razvoj stro-
kovne usposobljenosti ter inovati-
vnosti zaposlenih prek usposabljanj, 
ki bodo zagotovila dvig ravni znanja, 
spretnosti in veščin uslužbencev dr-
žavne uprave v funkciji njihove večje 
učinkovitosti in uspešnosti, to pa bo 
imelo vpliv na kakovost javnih stori-
tev, boljše poslovno okolje in konku-
renčnost gospodarstva;  

• sistem vodenja kakovosti v javni 
upravi, v katerega bodo, skladno 
s priporočili Sveta EU in OECD, 
vpeljana orodja za vodenje in nadzor 
kakovosti delovanja, za stalno uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje, spod-
bujanje stalnih izboljšav, spremljanje 
poslovanja prek procesnih kazalni-
kov, poleg tega pa bo vpeljan sistem 
merljivih ciljev ter sistem zunanje 
presoje uspešnosti delovanja uprav-
nih organov; 

• izboljšanje zakonodaje, zmanjša-
nje zakonodajnih bremen, presojo 
učinkov in vključevanje ključnih 
deležnikov, pri čemer bo pozornost 
namenjena doslednemu izvajanju 
presoje posledic učinkov predpisov 
za zagotavljanje zakonitosti, pravne 
varnosti, predvidljivosti, odzivnosti 
ter usmerjenosti k uporabniku. V 

ta namen je bila 2014 ustanovljena 
medresorska delovna skupina, ki se 
bo 2015 osredotočila na uvedbo pre-
soje učinkov na gospodarstvo s tako 
imenovanim MSP testom, v nada-
ljevanju pa bo do 2020 pripravila in 
uvedla še ostale presoje na vseh po-
dročjih;

• modernizacijo upravnega proce-
snega prava in sistema inšpekcij-
skega nadzora in s tem krepitev 
preventivne vloge inšpektorjev, raci-
onalizacijo inšpekcijskih postopkov 
in uvedbo nekaterih novih institutov, 
ki bodo pripomogli k razbremenitvi 
inšpektorjev pri opravljanju svojega 
strokovnega dela, na drugi strani pa 
k hitrejšemu reagiranju uprave glede 
ugotovljenih nepravilnostih ter po-
sledično zagotavljanju zadovoljstva 
uporabnikov storitev;

• učinkovito informatiko, dvig upo-
rabe e-storitev, digitalizacijo in 
interoperabilnost informacijskih 
rešitev, saj lahko digitalizacija po-
slovnih procesov pomembno izboljša 
fleksibilnost, povezljivost in transpa-
rentnost teh procesov v javni upravi, 
z višanjem uporabe elektronskih ka-
nalov pa se lahko hkrati znižajo stro-
ški tako za končne uporabnike kot 
tudi za ponudnike storitev;

• učinkovito rabo kadrovskih, fi-
nančnih, prostorskih, okoljskih in 
energetskih virov, s čimer bo med 
drugim možno brez večjih investi-
cijskih vlaganj v objekte javne upra-
ve in ob racionalni rabi energije ter 
ustrezni organiziranosti zmanjšati 
rabo energije za 10 %. Ob primer-
ni ozaveščenosti uporabnikov teh 
objektov pa bi se lahko prihranilo še 
nadaljnjih 5 % energije.

Ob uvajanju nove strategije se zastavlja 
vprašanje, kakšne učinke bo prinesla 
njena uveljavitev in uporaba v praksi. 
Po zagotovilih ministrstva bo predsta-
vljala krovni dokument, ki bo pome-
nil podporo in zavezo za uresničevanje 
strategije razvoja celotne države, pri če-
mer pa naj bi bil njen temeljni namen 
prenova in modernizacija javne upra-
ve, ki bo z odličnostjo profesionalne-
ga uradništva delovala učinkoviteje, 
strokovno ter skladno z načeli dobrega 
upravljanja. Hkrati ministrstvo opozar-
ja tudi, da bo Slovenija z oblikovanjem 
strategije izpolnila predpogoj za prido-
bivanje sredstev EU, s čimer bo lahko 
izboljšala svojo učinkovitost in konku-
renčnost.  

Prejeli smo

Prof. dr. Miro Haček

Merjenje upravljavske 
sposobnosti občine – USO 
standard kakovosti
Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani deluje še 
zadnji slovenski raziskovalni center (Center za proučevanje 
upravno-političnih procesov in institucij), ki se ukvarja z razi-
skovanjem lokalne samouprave, že nekaj let pa ga vodi red. 
prof. dr. Miro Haček. Na centru so v zadnjih letih opravili kar 
nekaj mednarodno primerjalnih raziskav na področju merjenja 
upravljavske sposobnosti lokalnih skupnosti, zdaj pa so za po-
trebe slovenske lokalne samouprave razvili tudi nov standard 
kakovosti, t. j. USO (Upravljavska sposobnost občine).

vi oddelkov in delovnih mest v občin-
ski upravi. Ne glede na to pa je možno 
opustiti, vsaj pri operativnem delu, v 
upravi zakoreninjeno birokratsko ozi-
roma linijsko organizacijsko struktu-
ro. Občinska uprava ima vse manj »bi-
rokratskih« upravnih nalog in vse več 
nalog storitvenega podjetja. Temu pri-
merno je treba vpeljati sodobnejše me-
tode organiziranja. Veliko možnosti za 
spreminjanje organiziranosti občinske 
uprave je v dinamičnem delu organizi-
ranosti. V okviru teh lahko upravljalsko 
sposobnost občin merimo z različni-
mi indikatorji, ki so vezani na različ-
ne aspekte delovnega procesa, na ka-
drovsko-organizacijski vidik, 
na uvajanje načel v občinsko 

upravo in na sodelovanje z ostalimi in-
stitucijami. Hkrati visoka upravljavska 
sposobnost občine pomeni, da je obči-
na uspela racionalizirati in ekonomizi-
rati svoje delovne procese ter s tem po-
sredno povečati lastno učinkovitost. Na 
ta način občine tudi dokazujejo, da so v 
okviru svoje avtonomije in samostojno-
sti uspešne pri zagotavljanju javnih do-
brin in storitev svojim občanov in tudi 
na ta način dokazujejo smiselnost svoje-
ga delovanja in nenazadnje tudi lastne-
ga obstoja.

Merjenje upravljavske 
sposobnosti občine
Upravljavsko sposobnost občine defini-
rajo 4 skupine kazalnikov, in sicer: po-
litični kazalniki, ekonomski kazalniki, 
upravno-organizacijski kazalniki in ka-
zalniki javnih storitev.

Vsaka skupina kazalnikov h končnemu 
rezultatu prispeva 25 točk (skupaj 100), 
pri tem je prispevek posameznega ka-
zalnika 2,5 točke. Končni rezultat po-
kaže upravljavsko sposobnost posame-
zne občine po lestvici:

• 100 do 80 točk, visoko upravljavsko 
sposobna občina;

• 79 do 60 točk, srednje upravljavsko 
sposobna občina;

• 59 ali manj točk, nizko upravljavsko 
sposobna občina.

Vsaka visoko upravljavsko sposob-
na občina pridobi standard kakovosti 
»Zlati certifikat USO«, vsaka srednja 
upravljavsko sposobna občina pa prido-
bi standard kakovosti »Srebrni certifi-
kat USO«. Standard kakovosti se pri-
dobi s svečano podelitvijo certifikata 

v papirni (zlata oz. srebrna plaketa) 
in e-obliki (zlati oz. srebrni banner 

za spletno stran občine). Cilj pro-
jekta, ki glede na velikost posa-

mezne občine traja med šest in 
devet mesecev, je skupaj z vsa-

ko občino skozi poseben raziskovalno-
-izobraževalni proces upravljavsko spo-
sobnost občine dvigniti na raven visoke 
upravljavske sposobnosti, kar ima že 
kratkoročni učinek povečane učinko-
vitosti občine, na srednji in dolgi rok 
pa prinaša tudi finančno racionalizaci-
jo in povečano stopnjo participacije ob-
čanov. 

Več informacij o projektu je na voljo 
pri vodji raziskovalnega centra prof. dr. 
Miru Hačku, elektronski naslov: miro.
hacek@fdv.uni-lj.si. 
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nine ob sočasnih sistemskih spremem-
bah zakonodaje, ki naj bi sledile. Župa-
ni se z izjavami Lavtarja niso strinjali. 
Poudarili so, da bodo predlagani ukrepi 
in sistemske spremembe prinesli učin-
ke prepozno in ne sočasno z znižanjem 
povprečnine, kot to predlaga Vlada RS.

V nadaljevanju 17. redne letne skupšči-
ne so člani ZOS potrdili uspešno za-
ključeno delo združenja v preteklem 
letu in sprejeli poročilo o delu za leto 
2014 ter si zastavili nove cilje v progra-
mu dela za leto 2015. 

Združenje občin Slovenije je na skup-
ščini izvolilo tudi vodstvo, na čelu kate-
rega ostaja dosedanji predsednik in žu-
pan Občine Pivka Robert Smrdelj, za 
podpredsednika sta bila izvoljena Ja-
sna Gabrič, županja Občine Trbovlje, 
ter Jurij Lep, župan Občine Selnica ob 
Dravi. V Nadzorni odbor ZOS so bili 
imenovani Marija Kos, Občina Mengeš 
– za predsednico, Brane Kolednik, Ob-
čina Videm, ter Marko Miklavčič, Ob-
čina Kobarid – za člana.

Delo ZOSDelo ZOS

Dopisne seje regijskih svetov Združenja občin Slovenije 

Oktobra 2014 so bile šeste redne lokalne volitve v Republiki Sloveniji in na Združenju občin Slove-
nije smo, skladno s statutom Združenja občin Slovenije, pristopili k oblikovanju organov združenja. 

Predsedstvo Združenja občin Slovenije, ki je sestavljeno iz pred-
stavnikov regijskih svetov ZOS, je izredno pomemben organ 
združenja in se sestaja večkrat letno na rednih, izrednih ali do-
pisnih sejah, odvisno od trenutno aktualnih razmer. 

Da bi člani regijskih svetov imenovali svojega predstavnika v 
predsedstvo ZOS, se je treba sestati na seji regijskega sveta. Pra-
ksa zadnjih dveh mandatnih obdobij je pokazala, da se župani 
zaradi prezasedenosti in obilice dela težko udeležijo sej regijskih 
svetov, zato so bile v preteklosti v skoraj vseh regijskih svetih 
seje sklicane dopisno. Na podlagi navedenega smo se odločili, 
da tudi tokrat seje tega organa skličemo dopisno. Dopisne seje 
so bile novembra oziroma decembra 2014.

Člani regijskih svetov so v pregled prejeli dosežke ZOS v man-
datnem obdobju 2010–2014. Na gradivo ni bilo nobenih pri-
pomb ali predlogov. 

Druga točka dnevnega reda je bilo imenovanje predstavni-
ka/predstavnikov v predsedstvo ZOS. Za mandatno obdobje 
2014–2018 so člani regijskih svetov v predsedstvo ZOS izvolili 
naslednje predstavnike: 

1. gorenjski regijski svet ZOS: mag. Borut Sajovic, župan 
Občine Tržič    

2. goriški regijski svet ZOS: Uroš Brežan, župan Občine 
Tolmin

3. jugovzhodni regijski svet ZOS: Lilijana Butina, žu-
panja Občine Kostel; Andrej Kastelic, župan Občine 

Mirna Peč
4. koroški regijski svet ZOS: Anton Kovše, župan Občine 

Podvelka
5. notranjsko-kraški regijski svet ZOS: Robert Smrdelj, žu-

pan Občine Pivka
6. obalno-kraški regijski svet ZOS: Mauricij Humar, župan 

Občine Hrpelje–Kozina
7. osrednjeslovenski regijski svet ZOS: Franc Jerič, župan 

Občine Mengeš; Franci Rokavec, župan Občine Litija
8. podravski regijski svet ZOS: Jurij Lep, župan Občine Sel-

nica ob Dravi; dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska 
Bistrica

9. pomurski regijski svet ZOS: Milan Kerman, župan Ob-
čine Beltinci; Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje

10. savinjski regijski svet ZOS: Bojan Šrot, župan Mestne 
občine Celje; mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur

11. spodnje-posavski regijski svet ZOS: Ladko Petretič, žu-
pan Občine Kostanjevica na Krki

12. zasavski regijski svet ZOS: Jasna Gabrič, županja Občine 
Trbovlje

Člani predsedstva ZOS so že začeli z aktivnim delom in verja-
memo, da bo tudi to mandatno obdobje uspešno tako za člane 
predsedstva ZOS kot za samo združenje. 

V dnevih, ko je bila skupščina združe-
nja, so se zaključevala pogajanja med 
Vlado RS in združenji občin o viši-
ni povprečnine in ostalih sredstvih za 
financiranje občin 2015. Kljub sko-
raj trimesečnim pogajanjem (s krajšim 
premorom decembra) je sklenitev do-
govora o povprečnini še vedno visela 
v zraku. Udeleženci skupščine so se se-
znanili s tedaj aktualnim predlogom, ki 
je bil še istega dne usklajen s predsedni-
kom Vlade RS, in sicer povprečnina v 
prvi polovici leta v višini 525 evrov, v 
nadaljevanju leta pa se lahko zniža za 
učinke zmanjšanja izdatkov občin sko-
zi spremenjeno zakonodajo. Prav tako je 
Vlada RS zagotovila 10 milijonov evrov 
sredstev za sofinanciranje investicij. 

Predstavniki občin, zbrani na 17. redni 
letni skupščini ZOS, so se soglasno stri-
njali, da zadnji predlog Vlade RS glede 
višine povprečnine ni sprejemljiv, zato 
so sprejeli naslednji sklep:

»Podpis dogovora za povprečnino med 
Združenjem občin Slovenije in Vla-
do RS je možen na naslednji podlagi: 
sofinanciranje investicij po 21. členu 
ZFO-1 mora biti zagotovljeno mini-

17. redna skupščina 
Združenja občin Slovenije
V hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je bila 27. janu-
arja 17. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). 
Prisotni župani in županje so med drugim razpravljali o aktu-
alnih vprašanjih glede predloga Vlade RS o višini povprečnine 
za 2015 in izvolili vodstvo ZOS, na čelu katerega ostaja župan 
Občine Pivka Robert Smrdelj.

malno v višini 2 %. Vi-
šina povprečnine za 2015 
je 525 evrov. Povprečni-
na se lahko zniža soraz-
merno z učinki raciona-
lizacije stroškov občin 
s spremembo veljavnih 
predpisov, in sicer s po-
udarkom na področjih, 
kjer imajo občine najve-
čje stroške. Spremembe 
predpisov naj se uvelja-
vijo do 30. 6. 2015. Do-
govor mora biti formalno 
pravno vezan na Zakon o 
izvrševanju proračuna za 
leto 2015 in koncipiran 
tako, da če se bo povpreč-

nina zmanjšala za več, kot bo učinkov 
racionalizacij (znižanja stroškov) 2015, 
je razlika iztožljiva.«

Združenje je na redno letno skupščino 
povabilo tudi ministra za javno upra-
vo Borisa Koprivnikarja, ki se dogod-
ka zaradi ostalih obveznosti ni uspel 
udeležiti, zato je županom izhodišča za 
pripravo strategije razvoja lokalne sa-
mouprave predstavil vodja Službe za lo-
kalno samoupravo dr. Roman Lavtar.  
Dotaknil se je tudi teme glede pogajanj 
med Vlado RS in 
predstavniki ob-
čin ter poudaril, 
da sicer razume 
stisko občin, ven-
dar bo s partner-
skim pristopom 
na obeh pogajal-
skih straneh tre-
ba najti skupno 
rešitev, pri čemer 
je v isti sapi izpo-
stavil dejstvo, da 
bodo občine mo-
rale pristati na 
znižanje povpreč-

Predsedstvo je bilo enotno, da je do-
datno, več kot 90-milijonsko, znižanje 
sredstev za občine popolnoma nespreje-
mljivo. Občine bo to sililo v nezakoni-
ta stanja, saj določenih stvari ne bodo 
mogle izvajati, med drugim tudi že za-
stavljene projekte. Že zdaj je namreč 
razlika med tistim, kar bi občinam pri-
padalo po Zakonu o financiranju ob-
čin, in povprečnino, ki jo dobijo na 
podlagi Zakona o izvrševanju proraču-
na, 198 milijonov evrov. Prav tako je že 
zdaj znižan tudi predvideni delež sred-
stev, ki gredo občinam za sofinancira-

Novembrska seja predsedstva ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 7. novembra 2014 sestalo na tretji redni seji. Glavna 
tema pogovorov je bil proračun države za leto 2015 in ukrepi, ki so predvideni za občine: dodatno 
zmanjšanje povprečnine za 67,6 milijona evrov in ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij v 
višini 23 milijonov evrov.

nje investicij po 21. členu Zakona o fi-
nanciranju občin. 

Predlagani ukrepi bodo lahko ogrozi-
li izvedbo projektov in črpanje evropskih 
sredstev, določena sredstva bi tudi mora-
li vračati. Ravno 2015 je, kar zadeva črpa-
nje evropskih sredstev, najbolj intenzivno. 

Če bodo občinam odvzeta sredstva za 
sofinanciranje investicij, bomo zahte-
vali  ustavno presojo. Ta ukrep namreč 
pomeni, da  bi varčevali pri najšibkejših 
občinah, saj se sredstva za sofinancira-
nje investicij razdelijo občinam glede na 

indeks razvojne ogroženosti.

Posamezni člani predsedstva so na ana-
lizi porabe svojih občinskih proračunov 
prikazali, kakšna so bila povečanja iz-
datkov na posameznih področjih (so-
cialni transferji, Energetski zakon itd.).

Člani predsedstva ZOS so sklenili, da se 
organizira vseslovensko srečanje župa-
nov, na katerega se povabi predsednika 
Vlade RS dr. Mira Cerarja in ekipo. Do-
godek smo napovedali za petek, 21. no-
vembra, v Šentjurju, k soorganizaciji  pa 
povabili tudi ostali dve združenji občin.
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Decembrska seja predsedstva ZOS 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 9. decembra 2014 sestalo na četrti redni seji v 
letu. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je člane predsedstva seznanil s potekom pogajanj gle-
de povprečnine in spremljajočih aktivnosti, predvsem pa o iskanju rešitev za zmanjšanje iz-
datkov občinam. 

Ministrstvo RS za finance je predlagalo spremembo Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015:  povprečnino za leto 2015 v višini 494,02 
evra, odvzem sredstev za sofinanciranje investicij (21. člen 
ZFO-1), odvzem prihodkov od dohodnine, ki presegajo 
primerno porabo. 

Predsedstvo se je strinjalo, da predlog ni sprejemljiv. Opo-
zorjeno je bilo, da ministrstvo ni pripravilo izračunov po 
posameznih občinah, zato občine niti ne vedo, kaj predla-
gani ukrepi zanje pomenijo. Prav tako je bil izpostavljen 
zadnji sklenjen in tudi veljaven dogovor o povprečnini, to 
je povprečnina v višini 536 evrov in neizpolnjena obveza 
o zmanjšanju stroškov občinam v višini desetih odstotkov. 
Člani predsedstva so tudi opozorili na številna področja, 
ki jih občine sofinancirajo (kmetijstvo, gospodarstvo, tu-
rizem), pa ti izdatki niso zajeti v primerni porabi in jih bo 
ob predlaganem treba odvzeti. Predlagali so uvedbo ben-
cinskega centa.

Člani predsedstva so se strinjali, da predlagani ukrepi za 
zmanjšanje izdatkov občin ne prinašajo zadostnega učinka, 

zato je vsakršno zmanjšanje povprečnine v tem trenutku ne-
sprejemljivo. Predsedstvo ZOS je zato predlagalo, da se na 
pogajanjih z Vlado RS predlaga umik predloga sprememb 
ZIPRS1415 in da te sprejemajo ob rebalansu državnega pro-
računa, ki naj bi začel veljati 1. marca 2015. Hkrati naj se 
sprejmejo tudi ukrepi za zmanjšanje stroškov občinam.

Generalna sekretarka ZOS je predsed-
stvo seznanila s poročilom o delu in za-
ključnim računom za leto 2014. Pred-
sedstvo se je strinjalo, da je ZOS svoje 
delo v 2014 opravil več kot uspešno, 
saj je aktivno zastopal lokalne intere-
se pred državnimi organi, kar dokazuje 
več kot 100 vloženih predlogov, pobud 
ali mnenj v zvezi z zakonodajo, ki se na-
naša na občinsko delovanje, pri čemer 
velja posebej izpostaviti uspešno vlože-

Januarska seja predsedstva ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 9. januarja zbralo 
na prvi redni seji 2015. To je bila tudi prva seja predsedstva v 
novi sestavi. Obravnavali so poročilo o delu za leto 2014 in pro-
gram dela 2015 ter pripravili predloge za 17. redno letno skup-
ščino, med katerimi so bili tudi predlogi kandidatov za imenova-
nje v organe ZOS. Razprava je bila namenjena vsebini pogajanj 
z Vlado RS glede višine povprečnine za 2015 in učinkom predla-
ganega Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin.

no zahtevo za oceno ustavnosti in za-
konitosti Zakona o davku na nepremič-
nine v začetku 2014. Prav tako je ZOS 
učinkovito deloval na področju izobra-
ževanja in informiranja občin, saj je čez 
leto organiziral 24 seminarjev in posve-
tov z več kot 1000 udeleženci, hkrati pa 
občinam dnevno zagotavljal informaci-
je prek spletne strani ter jim nudil kori-
stne novice s področja lokalne samou-
prave v obliki elektronskega mesečnega 

glasila Mesečni utrip ter tiskanega časo-
pisa Glas občin. ZOS je 2014 nadaljeval 
z uspešnim delom na področju notra-
njega revidiranja, saj je bilo izvedenih 
32 notranjih revizij občin. Na tem me-
stu velja izpostaviti tudi vlogo ZOS v 
mednarodnem okolju. Predstavniki 
ZOS so se namreč 2014 udeležili ple-
narnih zasedanj v Kongresu lokalnih in 
regionalnih oblasti v Strasbourgu in v 
Odboru regij v Bruslju ter s tem zagoto-
vili zastopanost slovenskih lokalnih in-
teresov tudi v mednarodnem okolju. 

Člani predsedstva so se seznanili tudi s 
programom dela za 2015 in sklenili, da 
moramo na ZOS nadaljevati s kakovo-
stnim delom. ZOS si bo tako še naprej 
prizadeval zagotavljati kakovosten ser-
vis občinam na vseh področjih ter širšo 
javnost informiral o vsebini občinskega 
dela in o težavah, s katerimi se srečuje-
jo občine.

V nadaljevanju seje so člani predsedstva 
skladno s postopkom imenovanja v or-
gane ZOS, določenim v statutu ZOS, 
za mandatno obdobje 2014–2018 sesta-

vili liste kandidatov, ki so jih predložili 
v imenovanje skupščini ZOS.   

Člani predsedstva so sejo nadaljevali z 
razpravo o predlogu Zakona o interven-
tnih ukrepih za uravnoteženje javnih fi-

nanc občin in se soglasno strinjali, da 
predlagani ukrepi ne prinašajo ustre-
znih finančnih posledic, ki bi pomenile 
znižanje stroškov za izvajanje občinskih 
nalog, zato so soglasno sprejeli sklep, s 

katerim so zavzeli stališče, da je učinek 
predlaganih ukrepov v vladnem predlo-
gu ničen in da bo ZOS nadaljeval po-
gajanja.

Skupna seja predsedstev 
ZOS, SOS, ZMOS
27. januarja 2015 je bila v hotelu Four Points by Sheraton Ljublja-
na Mons skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije, 
Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Sloveni-
je. Na skupni seji so bili člani predsedstev seznanjeni s potekom 
dosedanjih pogajanj z Vlado RS, izoblikovali pa so tudi izhodi-
šča za zaključek pogajanj.

Vlada RS je s pripravo rebalansa pro-
računa za leto 2015 zasledovala pri-
manjkljaj državnega proračuna pod 3 
% BDP. S tega vidika na usklajevalnem 
sestanku med Vlado RS in predstavniki 
občin 23. januarja dogovor o povpreč-
nini še ni bil dosežen, je pa Ministr-
stvo RS za finance s približevalnim pre-
dlogom (povprečnina v višini okoli 514 
evrov) prišlo do skrajne meje dopustno-
sti primanjkljaja državnega proračuna, 
kot je zatrjeval finančni minister Mra-
mor. Za sofinanciranje investicij naj bi 
se zagotovilo pet milijonov, prav tako 
naj bi se odvzela sredstva občinam, ki 
prejemajo presežek nad primerno pora-

Občina Treb-
nje leži v jugo-
vzhodnem delu 
Slovenije, sre-
di dolenjskega 
gričevja, ob re-
kah Temenica in 

Mirna. Občina 
leži na dobrih 163 

km2, kjer v 12 krajev-
nih skupnostih živi 12.063 prebivalcev. 
Po površini se med slovenskimi občina-
mi uvršča na 28. mesto.

Pokrajina je izrazito prometno preho-
dna. Trebnje leži ob železnici in glav-
ni cesti Ljubljana-Novo mesto. Skozi 
Trebnje teče 15. poldnevnik, ki je obe-
ležen z veliko tablo ob vhodu v mesto 
z zahodne strani ter z radijsko vode-
no uro, ki kaže točen srednjeevropski 
čas. Poleg table in ure je tudi informa-

Občina Trebnje –  
nova članica Združenja občin Slovenije
Februarja 2015 je k Združenju občin Slovenije pristopila nova občina – Občina Trebnje, in tako 
zdaj združenje šteje 144 članic. Nova članica predstavlja novo potrditev dobrega dela in novo 
odgovornost. Občini izrekamo dobrodošlico in upamo, da bomo upravičili zaupanje.

tivna tabla z osnovnimi informacijami 
o 15. poldnevniku. Na razgledni toč-
ki nad Vrhtrebnjem pa je zgrajeno tudi 
kamnito obeležje z bronastim reliefom 
Slovenije, na katerem so prikazani po-
membnejši kraji v Sloveniji, višji vrhovi 
in potek 15. poldnevnika preko sloven-
skega ozemlja.

Med pomembnejšimi podjetji, ki za-
poslujejo tako domače kot okoliške 
prebivalce, so Trimo Trebnje, Akri-
pol Trebnje, TEM Čatež, Bar-
tog Trebnje, Unitehna Trebnje, 
REM Trebnje.

Vir zaslužka prebivalcem pred-
stavlja tudi kmetijstvo, ki deluje 
z roko v roki s turistično dejavno-
stjo. Slednja se razvija tudi na pod-
lagi bogate zgodovine pokrajine, saj 
je v Sloveniji malo območij, ki bi se 

mogla ponašati s tako številnimi sledo-
vi zgodnje poselitve kot občina Trebnje. 
Tu skoraj ni naselja ali zaselka, kjer niso 
našli izkopanine, kjer ne bi kakšna go-
mila ali ostanki zidov, stara posoda ali 
raztreseni  novci pričali, da se je človek 
v teh krajih udomačil že zelo zgodaj. 
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Kako določiti plačo 
javnemu uslužbencu in 
kaj storiti, ko pride do 
nepravilnosti
Ciljna skupina seminarja, ki je bil 14. 
oktobra 2014 v dvorani Državnega sve-
ta RS in ga je ZOS pripravil v sodelova-
nju z Inštitutom za sistem plač, so bili 
zaposleni v občinskih upravah in javnih 
zavodih, ki pokrivajo področje kadro-
vskih zadev.

Predavateljici Edita Dobaj in Tjaša 
Kraševec sta v prvem delu spregovorili 
o veljavni zakonodaji, ki ureja področje 
plač v javnem sektorju. Dotaknili sta se 
členov Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS), ki do-
ločajo tarifne razrede, določitev plače, 
delovna mesta, napredovanje, delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obse-
ga dela, dodatke k plači, javnost plač in 
poročanje o plačah. Tako prvi odstavek 
8. člena ZSPJS določa, da se osnovne 
plače javnih uslužbencev določajo tudi 
na podlagi uvrstitve delovnih mest in 
nazivov v tarifne razrede. Ti pa izraža-
jo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in 
nazivov glede na zahtevano izobrazbo 
oziroma usposobljenost. Plačni razred 
javnega uslužbenca se določi tako, da 
se k plačnemu razredu delovnega me-

določila zakona ob prehodu na nov 
plačni sistem. Tako je drugi odstavek 
49.a člena ZSPJS določal, da se nomi-
nalni znesek osnovne plače delovnega 
mesta, ki je podlaga za prevedbo, določi 
tako, da se seštevek količnika delovne-
ga mesta in dodatkov iz 49.b člena tega 
zakona pomnoži z vrednostjo osnove za 
obračun plač iz četrtega odstavka tega 
člena. Predmet presoje Ustavnega sodi-
šča RS pa je bila avtentična razlaga 49.a 
člena. Sodišče v obrazložitvi navaja, da 
je treba v primeru nezakonito določe-
ne plače to nezakonitost odpraviti skla-
dno s 3. in 3.a členom ZSPJS. To je tre-
ba storiti ne glede na to, ali se to odpravi 
pri prevedbi po 49.a členu ZSPJS ali ka-
dar koli se to ugotovi.

V drugem delu seminarja je bila pred-
stavljena priprava na inšpekcijski nad-
zor sistema plač na področju občin. In-
špekcijski nadzor plač funkcionarjev in 
javnih uslužbencev urejata ZSPJS in 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). 
Dokumentacijo je treba pripraviti gle-
de na vrsto in predmet nadzora in zah-
teve inšpektorja. Inšpektorat za delo iz-
vaja inšpekcijski nadzor nad delovnimi 
razmerji, Inšpektorat za javni sektor pa 
nad plačami.

Inšpektor po opravljenem pregledu od-
redi ukrepe, če so potrebni, in če se jih 
ne spoštuje, lahko izreče tudi globo za 
prekršek. Globo se lahko izreče tudi 
večkrat zaporedoma.  

Med novostmi novele ZSPJS je tudi 
pravica do pritožbe na zapisnik inšpek-
torja za plače.  

DDV in obdavčitev 
dohodkov ter zunanjih 
sodelavcev 
4. novembra 2014 je bil v dvorani Dr-
žavnega sveta RS seminar, katerega cilj-
na skupina so bili zaposleni v finančnih 
in računovodskih službah občinskih 
uprav, javnih zavodih in podjetjih v la-
sti občin. Seminar je ZOS organiziral 
zaradi velikega števila vprašanj in di-
lem, ki se na občinah pojavljajo pri ob-
davčitvi zunanjih sodelavcev.

Državni organi in organizacije, organi 
lokalnih skupnosti ter druge osebe jav-
nega prava se ne štejejo za davčne za-
vezance v zvezi z dejavnostmi ali tran-
sakcijami, ki jih opravljajo kot organi 
oblasti, tudi če pobirajo takse, prispev-
ke in druge dajatve ter plačila v zvezi 
s temi dejavnostmi ali transakcijami. 
Te osebe se načeloma štejejo za prav-

ne osebe, ki niso davčni zavezanci. Pri 
opravljanju dejavnosti ali transakcij pa 
se štejejo za davčne zavezance v zvezi s 
temi dejavnostmi ali transakcijami, če 
bi njihova obravnava, kot da niso davč-
ni zavezanci, povzročila “znatno izkri-
vljanje konkurence”. V vsakem primeru 
se osebe javnega prava štejejo za davčne 
zavezance v zvezi z naslednjimi dejav-
nostmi, če obseg teh ni tako majhen, da 
bi bil zanemarljiv, in sicer so to:

• telekomunikacijske storitve;
• dobava vode, plina, električne ener-

gije in pare;
• prevoz blaga;
• pristaniške in letališke storitve;
• prevoz potnikov;
• dobava novega blaga, izdelanega za 

prodajo;
• transakcije kmetijskih intervencij-

skih agencij v zvezi s kmetijskimi 
proizvodi, ki se opravljajo v skladu s 
predpisi o skupni ureditvi trga s temi 
proizvodi;

• prirejanje sejmov in razstav komerci-
alne narave;

• skladiščenje;
• dejavnosti komercialnih oglaševal-

cev;
• dejavnosti potovalnih agencij;
• vodenje prodajaln za zaposlene, za-

družnih in industrijskih prehramb-
nih obratov in podobnih ustanov;

• dejavnosti radijskih in televizijskih 
ustanov, če slednje niso oproščene.

Predavateljica Nina Klobučarič je spre-
govorila o prihajajočih spremembah 
DDV. Predstavila je pravilno vodenje 
evidenc DDV v javnem sektorju – ka-
tere so obdavčljive transakcije, katere 
so oproščene in katere obdavčene de-
javnosti. Ali se posamezna dejavnost 
šteje za oproščeno, je odvisno od nje-
ne narave in osebe, ki jo opravlja. Med 
oprostitve v javnem interesu sodijo tiste 
javne dobrine, ki so namenjene vsem 
državljanom: zdravstvo, šolstvo, var-
stvo otrok, zobozdravstvo, bolnišnična 
dejavnost, kulturne storitve ipd. Opro-
stitev plačila DDV tako omogoča laž-
jo dostopnost do omenjenih dobrin. 
ZDDV-1 v svojem 44. členu določa 9 
skupin dejavnosti, za katere velja opro-
stitev, in sicer so to zavarovalne stori-
tve, finančne transakcije, transakcije z 
nepremičninami, dobava blaga, pri ka-
terem ni bilo pravice do odbitka, doba-
va kolekov in poštnih znamk, igre na 
srečo, dobava zlata. 

Izobraževanja
Od konca oktobra 2014 do konca februarja 2015 smo na Združenju občin Slovenije organizirali 
enajst seminarjev in delavnic, ki se jih je udeležilo 443 predstavnikov občin in druge zainteresi-
rane javnosti.

sta, na katero je javni uslužbenec razvr-
ščen, doda število plačnih razredov, ki 
jih je javni uslužbenec pridobil z napre-
dovanjem.

Četrti odstavek 13. člena ZSPJS dolo-
ča, da se delovna mesta v sistemizaci-
jah uvrščajo v plačne razrede v skladu z 
uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za jav-
ni sektor in kolektivno pogodbo, ki ve-
lja za uporabnika proračuna. Če je v sis-
temizaciji predvideno delovno mesto, 
ki ga ureja kolektivna pogodba za dru-
go dejavnost, se v sistemizaciji upošte-
va uvrstitev v plačni razred iz te kolek-
tivne pogodbe. Prvi odstavek 14. člena 
ZSPJS določa, da javnemu uslužben-
cu v primeru, ko opravlja delo na de-
lovnem mestu z nižjo izobrazbo od zah-
tevane, pripada osnovna plača, ki je 
za dva plačna razreda nižja od osnov-
ne plače delovnega mesta, na katerem 
opravlja delo. Drugi odstavek 14. člena 
določa, da javnemu uslužbencu iz prve-
ga odstavka tega člena, če ima več kot 
23 let delovne dobe, pripada osnovna 
plača, ki je za en plačni razred nižja od 
osnovne plače delovnega mesta, na ka-
terem opravlja delo. 

Javni uslužbenci na delovnih mestih, 
kjer je mogoče tudi napredovanje v višji 
naziv, lahko v posameznem nazivu na-
predujejo največ za pet plačnih razre-

dov. Javni uslužbenci, kjer pa ni mogoče 
napredovati v naziv, lahko na delovnem 
mestu napredujejo največ za deset plač-
nih razredov. Če z napredovanjem na 
delovnih mestih, kjer je mogoče napre-
dovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih 
ni mogoče napredovanje za deset plač-
nih razredov, je v najvišjem nazivu mo-
goče napredovati za toliko plačnih ra-
zredov, da je doseženo napredovanje v 
nazivih skupno za deset plačnih razre-
dov.

19. člen ZSPJS ureja določitev plačne-
ga razreda ob zaposlitvi in premestitvi 
na drugo delovno mesto. Javnega usluž-
benca se ob zaposlitvi ali premestitvi 
uvrsti v plačni razred delovnega mesta, 
ki je določen v aktih iz 13. člena ZSPJS. 
Javnega uslužbenca se ob premestitvi na 
delovno mesto v višjem tarifnem razre-
du uvrsti za en plačni razred višje od že 
doseženega plačnega razreda pred pre-
mestitvijo, če bi kljub premestitvi na 
zahtevnejšem delovnem mestu zaradi 
že doseženih napredovanj na prejšnjem 
delovnem mestu ne imel višje plače ali 
bi imel celo nižjo plačo. Dopuščena je 
možnost, da se v utemeljenih prime-
rih in na podlagi soglasja javnega usluž-
benca ob zaposlitvi ali premestitvi uvr-
sti največ za pet plačnih razredov višje 
od uvrstitve delovnega mesta. 

Pravila glede določitve plačnega razre-
da ob zaposlitvi ali premestitvi na de-
lovno mesto v istem ali nižjem tarifnem 
razredu, upoštevaje že dosežena napre-
dovanja, določa 20. člen ZSPJS. Ohra-
nitev plačnih razredov napredovanja 
je možna pri istem ali drugem deloda-
jalcu v isti plačni podskupini ali na is-
tovrstnih oziroma sorodnih delovnih 
mestih v različnih podskupinah. To po-
meni, če gre za sklenitev delovnega raz-
merja pri drugem delodajalcu v okviru 
javnega sektorja za delovno mesto v is-
tem ali nižjem tarifnem razredu, se do-
sežena napredovanja ohranjajo. Vendar 
pa se ohranjajo le pod pogojem, da gre 
za istovrstna oziroma sorodna delovna 
mesta. Če prenos že doseženih razre-
dov napredovanja ni možen, se javnega 
uslužbenca uvrsti v plačni razred delov-
nega mesta (prvi stavek prvega odstavka 
19. člena ZSPJS) ali pa se uporabi drugi 
odstavek 19. člena ZSPJS. 

V zvezi z delovno uspešnostjo je bilo 
povedano, da se lahko izplača del pla-
če za delovno uspešnost iz naslova pove-
čanega obsega dela za opravljeno delo, 
ki presega pričakovane rezultate dela v 
posameznem mesecu, če je na ta način 
mogoče zagotoviti racionalnejše izvaja-
nje nalog. Pisno odločitev o povečanem 
obsegu dela in plačilu delovne uspešno-
sti iz tega naslova sprejme predstojnik 
oziroma direktor uporabnika proračuna 
za posamezni mesec na podlagi pisnega 
dogovora med javnim uslužbencem in 
predstojnikom oziroma direktorjem ali 
javnim uslužbencem, pooblaščenim za 
organizacijo dela. To se lahko sklene za 
daljše obdobje.

Dodatki, ki pripadajo javnim uslužben-
cem, so položajni dodatek, dodatek za 
delovno dobo, dodatek za mentorstvo, 
dodatek za specializacijo, magisterij ali 
doktorat (če to ni pogoj za zasedbo de-
lovnega mesta), dodatek za dvojezič-
nost, dodatki za manj ugodne delovne 
pogoje, ki niso upoštevani v vrednote-
nju delovnega mesta oz. naziva, dodat-
ki za nevarnost in posebne obremeni-
tve, ki niso upoštevane v vrednotenju 
delovnega mesta oz. naziva, dodatki za 
delo v manj ugodnem delovnem času. 

Plače v javnem sektorju so javne. Jav-
nosti so dostopni podatki o delovnem 
mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih 
plačah, o dodatkih ter delu plače za de-
lovno uspešnost, razen dodatka za de-
lovno dobo. Ti podatki se posredujejo 
AJPES-u.

Slušateljem so bila predstavljena tudi 

bo. Občinski pogajalci na to niso mo-
gli pristati. Dogovorjen je bil še doda-
ten sestanek vodstev združenj občin s 
predsednikom Vlade RS. Z namenom 
pridobitve mandata za zaključek poga-
janj z Vlado RS so se sestala predsed-
stva združenj.

Kot skupno pogajalsko izhodišče za vi-
šino povprečnine je bil določen znesek 
525 evrov, na nižji znesek pa bi bilo mo-
goče pristati le v primeru, če se zniža-
jo tudi stroški, povezani z nalogami ob-
čin. Prav tako so sklenili, da mora biti 
zaveza o znižanju stroškov občinam del 

dogovora med združenji občin in Vla-
do RS. Če sistemske spremembe ne 
bodo prinesle želenih učinkov, je tre-
ba izpadle prihodke  nadomestiti 2016. 
Sredstva za sofinanciranje investicij se 

določijo v minimalnem deležu dveh od-
stotkov skupne primerne porabe občin. 
Odstopanje je mogoče le v smeri, da se 
polovica tega zneska izplača 2016.
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V zvezi z odbitkom DDV v javnem sek-
torju je predavateljica predstavila, kdaj 
govorimo o pravici do odbitka in kdaj 
ne. Odbitek DDV v javnem sektorju je 
dovoljen od dobav in storitev, ki jih je 
zavezanec uporabil za namene opravlja-
nja obdavčene dejavnosti – dejavnosti, 
od katere se obračunava DDV (primer: 
zaračunavanje uporabe infrastrukture, 
uporaba športnih objektov, uporaba ne-
premičnin, najem nepremičnin z izja-
vo, prodaja nepremičnin z izjavo). Ni pa 
dovoljen odbitek od dobav in storitev, 
ki jih je zavezanec uporabil za namene 
opravljanja neobdavčljive ali oproščene 
dejavnosti. Pri opravljanju obdavčljive 
in neobdavčljive dejavnosti je treba lo-
čiti prejete račune glede na dejavnost. 
Do odbitka DDV pride le od prejetih 
računov, ki se nanašajo na opravljanje 
obdavčljive (obdavčene) dejavnosti. Ra-
čunov, ki se nanašajo na neobdavčljivo 
dejavnost, se ne evidentira v evidence 
DDV in ne poroča v obrazec DDV-O. 
DDV se odbija od skupnih stroškov gle-
de na uporabo ključa, ki je določen v 
internih aktih. Pri opravljanju obdavče-
ne in oproščene dejavnosti mora davč-
ni zavezanec ugotoviti, kakšen je tisti 
del vstopnega DDV, ki si ga lahko od-
bija (odbijanje DDV na podlagi dejan-
skih podatkov (ločeno knjigovodstvo), 
en odbitni delež za celotno dejavnost, 
več odbitnih deležev po področjih de-
javnosti). 

Pri investicijah, ki so sofinancirane iz 
sredstev kohezijske politike, je uvedena 
možnost uveljavljanja DDV kot upravi-
čenega stroška. Treba je opredeliti na-
men oz. predvideti nadaljnje transakcije 
z investicijo (ali je zaračunan DDV pri 
investiciji odbitni ali ne). Ker predsta-
vlja strošek oz. povečano nabavno vre-
dnost investicije, je upravičen strošek v 
okviru sofinanciranja.     

Popravek odbitka se lahko izvede, če je 
odbitek višji ali nižji od odbitka, do ka-
terega je bil upravičen davčni zaveza-
nec, če se po opravljenem nakupu spre-
menijo dejavniki, ki so bili uporabljeni 
pri določitvi zneska za odbitek (npr. od-
povedi nakupov in znižanja cen), po-
pravki pri osnovnih sredstvih in ne-
premičninah. Odbitka DDV ni treba 
popraviti v primeru uradno dokazane-
ga uničenja ali izgube in v primeru da-
janja daril manjših vrednosti ali dajanja 
vzorcev.

Udeleženci so tudi izvedeli, kdaj obra-
čunati DDV po sistemu samoobdavči-
tve in kdaj ne ter način evidentiranja. 
Predstavljena je bila tudi obdavčitev 

storitev zunanjih sodelavcev, in sicer 
sam pomen odvisnega in neodvisne-
ga načina dela ter primerjava obdavči-
tve na praktičnih primerih (podjemna 
pogodba, avtorsko delo in študentsko 
delo). Razprava je tekla tudi o prejema-
nju računov domačih in tujih izvajalcev 
– kako prepoznati poslovnega partner-
ja.

V predzadnjem delu seminarja je beseda 
tekla o nepremičninah in uporabi obr-
njene davčne obveznosti po 76. členu 
ZDDV-1. Predstavljen je bil DDV pri 
služnostni in stavbni pravici ter naje-
mu oz. uporabi, prodaji oz. nakupu ter 
pri obratovalnih stroških. Tako je tre-
ba plačilo za ustanovitev služnosti (od-
škodnina) obravnavati kot obdavčljivo 
transakcijo – promet storitev, od kate-
re se obračunava DDV po stopnji 22 %. 
Podelitev stavbne pravice se po ZDDV-
1 obravnava kot opravljanje storitev in 
ne kot dobava blaga, od katere se obra-
čunava DDV po stopnji 22 %. Pri pre-
zaračunavanju obratovalnih stroškov 
in najemnine gre za obdavčljiv promet 
in se upošteva 16. člen ZDDV-1 (ose-
ba javnega prava ravna enako kot do-
bavitelj) in pravilna stopnja DDV (ko-
munala, voda – 9,5 %). Pri tej storitvi 
je DDV odbiten, problem pa je, ko ima 
oseba javnega prava odbitni delež. Tu 
se je treba dogovoriti za administrativ-
no storitev v višini DDV. Priporoča se 
pisni dogovor, ker DDV ne gre v davč-
no osnovo.

Pri uporabi obrnjene davčne obvezno-
sti po ZDDV-1 mora DDV plačati za-
vezanec, ki je identificiran v Sloveniji in 
pri katerem se opravijo gradbena dela, 
vključno s popravili, čiščenjem, vzdr-
ževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem 
v zvezi z nepremičninami; posredova-
nje osebja, vključenega v dejavnosti iz 
prejšnje točke; dobava nepremičnin iz 
7. in 8. točke 44. člena tega zakona, 
če se je dobavitelj odločil za obdavče-
nje v skladu s 45. členom ZDDV-1; do-
bava odpadkov, ostankov in rabljene-
ga materiala ter storitev iz Priloge III a 
ZDDV-1; prenos pravic do emisije to-
plogrednih plinov, kot so opredeljene 
v zakonu, ki ureja varstvo okolja (velja 
do 30. 6. 2015). Pri tem mora biti iz-
polnjen pogoj, in sicer to velja le, če gre 
za promet med dvema davčnima zave-
zancema, ki sta identificirana za name-
ne DDV v Sloveniji. Obveznost preno-
sa davčne obveznosti se ne uporablja, če 
je plačnik prej navedenih dobav in sto-
ritev mali davčni zavezanec (davčni za-
vezanec brez ID številke); mali davčni 

zavezanec, ki je identificiran za name-
ne DDV zaradi pridobitve blaga znotraj 
EU in zaradi prejema storitev od tujcev; 
tuj davčni zavezanec, ki ni identificiran 
za namene DDV v Sloveniji; davčni za-
vezanec, ki naroča blago ali storitve iz 
76.a člena ZDDV-1 prek upravnikov 
nepremičnin, ki deluje v njegovem ime-
nu in za njegov račun; državni organ in 
organizacija, organ lokalne skupnosti 
ter druga oseba javnega prava, ki naro-
ča blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-
1 v zvezi z dejavnostmi ali transakcija-
mi, ki se v skladu s petim odstavkom 5. 
člena ZDDV-1 ne štejejo za davčne za-
vezance. Pri izdaji računa je treba biti 
pazljiv in navesti klavzulo „DDV ni ob-
računan v skladu s 76.a členom ZDDV-
1”.

Zadnji del seminarja je bil namenjen 
obdavčitvi zunanjih sodelavcev. Po-
drobneje so bila predstavljena nasle-
dnja izplačila rezidentom – podjemna 
pogodba, avtorska pogodba, pogodba 
o začasnem in občasnem delu, študent-
sko delo, delo prek pogodbe o opravlja-
nju storitev (s. p.). 

Davčne obremenitve pri podjemni 
pogodbi so naslednje: akontacija do-
hodnine (osnova je 90 % bruto zne-
ska izplačila) – se všteva v letno davčno 
osnovo za dohodnino; 6,36 % prispe-
vek za ZZ iz bruto dohodka; 0,53 % 
prispevek za poškodbe pri delu iz bru-
to dohodka; prispevki za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje – 8,85 
% na bruto dohodek in 15,5 % iz bruto 
dohodka (če posameznik še ni zavaro-
van na drugi podlagi). Iz bruto dohod-
ka se plača tudi posebni davek na dolo-
čene prejemke po stopnji 25 %. Paziti 
pa je treba tudi na to, ali se dohodek iz-
plačuje nerezidentu.

Pri pogodbi o opravljanju začasne-
ga in občasnega dela upokojencev je 
davčna obremenitev podobna kot pri 
podjemni pogodbi, le da se namesto 
posebnega davka na določene prejemke 
obračunava dajatev za začasno ali ob-
časno delo in se všteva v letno davčno 
osnovo za dohodnino. So pa tudi ome-
jitve pri delu upokojencev, in sicer lah-
ko upokojenec začasno ali občasno delo 
opravlja v obsegu največ 60 ur v kole-
darskem mesecu, neizkoriščenih ur 
ni mogoče prenesti v naslednji mesec, 
urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 
evra, dohodek v koledarskem letu ne 
sme presegati 6.300 evrov.

Davčna obremenitev pri avtorski po-
godbi je podobna kot pri podjemni, le 

da ni davka na določene prejemke in se 
všteva v letno davčno osnovo za doho-
dnino. Treba je paziti, da gre res za av-
torsko delo (npr. govori, predavanja, 
članki, priročniki, računalniški progra-
mi, likovna dela, kartografska dela ipd.)

Občina lahko sklene pogodbo tudi 
s posameznikom, ki opravlja storitve 
prek svojega s. p. V tem primeru je tre-
ba paziti predvsem na to, da gre za t. i. 
neodvisno pogodbeno razmerje. 

Delavnica – določitev plače 
javnemu uslužbencu in 
priprava na inšpekcijski 
nadzor 
Delavnica, ki jo je ZOS organiziral 
v sodelovanju z Inštitutom za plače, 
je bila 18. novembra 2014 v sejni sobi 
združenja. Za ponovno organizacijo de-
lavnice smo se odločili na podlagi inte-
resa, izraženega z občin, dobrega odzi-
va udeležencev prejšnjih dveh delavnic, 
vedno novih vprašanj in odprtih dilem.

Delavnica je bila nadgradnja prej-
šnjih delavnic, saj je tokrat razprava te-
kla tudi o inšpekcijskih nadzorih, cilj-
na skupina pa so bili javni uslužbenci, 
ki se ukvarjajo s področjem kadrovskih 
zadev in se s to problematiko srečujejo 
vsakodnevno.

Upravljanje z 
dokumentarnim gradivom 
in arhiviranjem 
Seminar, ki je bil 25. novembra 2014 v 
dvorani Državnega sveta, je ZOS orga-
niziral v sodelovanju z Upravno akade-
mijo. Ciljna skupina seminarja so bili 
vsi zaposleni v občinskih upravah, saj se 
dnevno srečujejo z upravljanjem z do-
kumentarnim gradivom in z arhivira-
njem. Udeležencem seminarja je svoje 
znanje in izkušnje s tega področja po-
dala mag. Milena Pečovnik. 

Na seminarju je bil predstavljen pomen 
in način upravljanja dokumentarnega 
gradiva, pojmovne opredelitve in načini 
razvrščanja dokumentarnega gradiva, 
delovni postopki upravljanja dokumen-
tarnega gradiva, pisarniške odredbe in 
vodenje rokovnika, vrste in zbirke do-
kumentarnega gradiva, postopek iz-
ločanja in odpiranja dokumentarnega 
gradiva, uničenje izločenega gradiva, 
arhiviranje, izdelava seznama arhivu iz-
ročenega arhivskega gradiva, postopek 
uničenja dokumentarnega gradiva, ki 
so mu potekli roki hranjenja in nima 

značaja arhivskega gradiva.

Določilom Uredbe o upravnem poslo-
vanju morajo pri svojem delu slediti or-
gani državne uprave, lokalne skupnosti, 
pravne in fizične osebe, ko na podlagi 
javnega pooblastila rešu-
jejo upravne naloge.

Predavateljica je udele-
žencem seminarja pripo-
ročila, naj stremijo k za-
gotavljanju odzivnosti 
na predloge, pripombe, 
vprašanja, kritike in po-
hvalo strank. Pomemb-
no je, da organi, ki poslu-
jejo s strankami, najmanj 
enkrat v obdobju dveh let 
izvedejo postopek ugota-
vljanja kakovosti storitev 
glede načina poslovanja s 
strankami.

Za upravljanje z doku-
mentarnim gradivom mora imeti jav-
ni uslužbenec pooblastilo predstojnika 
organa. Predstojnik izda pooblastilo za:

• sprejemanje pošte;
• odpiranje pošte;
• sprejemanje vlog in vlog na zapisnik;
• dodeljevanje zadev in dokumentov;
• evidentiranje dokumentov;
• skeniranje dokumentov in notranjo 

kontrolo pravilnosti skeniranja;
• odpiranje ovojnice, v kateri je tajni 

podatek;
• imenovanje komisije za iz-

ločanje in odbiranje dokumentarne-
ga gradiva.

Glavne pisarne so lahko organizirane 
na več načinov, in sicer je to lahko sa-
mostojna notranja organizacijska enota, 
del druge notranje organizacijske eno-
te, več glavnih pisarn enega organa na 
več lokacijah ali ena glavna pisarna za 
več različnih organov na isti 
lokaciji. Naloge glavne pi-
sarne so sprejem pošte, od-
piranje pošte (fizična, elek-
tronska), evidentiranje zadev, 
dosjejev in dokumentov, od-
prema pošte, skrb za varova-
nje dokumentarnega gradiva, 
vodenje in skrb za enotno vo-
denje evidenc dokumentar-
nega gradiva ter usklajevanje 
in nadzor nad upravljanjem z 
dokumentarnim gradivom.

Vodja glavne pisarne mora 
biti pri delu zelo natančen in 

mora delo ter sam  način upravljanja z 
dokumentarnim gradivom natančno 
določiti. Za dobro delovanje glavne pi-
sarne je pomembno, da se zaposleni ne 
menjajo prepogosto, saj to lahko poslab-

ša kakovost dela. Pošto 
v fizični obliki spreje-
ma pooblaščeni javni 
uslužbenec ves poslov-
ni čas organa, dežur-
na služba pa kadarko-
li. Pošto v elektronski 
obliki ves čas sprejema 
informacijski sistem.

Med pošto uvršča-
mo vsak, na kakršen 
koli način, prejet do-
kument. Uradna pošta 
je prebrana in prepo-
znavna kot sporočilo, 
treba jo je evidentirati, 
za potrebe poslovanja 
jo je možno reproduci-

rati, lahko je v elektronski obliki v pred-
pisanem formatu. V zvezi s sprejemom 
elektronske pošte je bilo poudarjeno, da 
je treba preverjati identiteto pošiljate-
lja. Pri odpiranju pošte, ki je naslovlje-
na kot »osebno v roke«, je bilo sicer re-
čeno, da naj javni uslužbenci na delovno 
mesto ne bi prejemali osebne pošte, am-
pak se je kljub temu v glavni pisarni ne 
sme odpirati. Prepoved odpiranja pošte 
velja tudi za tajne pošiljke, ponudbe na 
razpise in natečaje, pošto, naslovljeno na 
drug organ. V zvezi s prejemno štam-
piljko je bilo povedano, da je ni dovolje-
no odtisniti na hrbtno stran dokumenta 
in ta ne sme prekrivati besedila doku-
menta. Štampiljko se praviloma odti-
sne v zgornji desni kot dokumenta, če 
tam ni dovolj prostora, pa lahko na ka-
terikoli prazen prostor na prvi strani do-
kumenta. Prav tako se je ne odtisne na 
priloge k dokumentu. Neevidenčnega 
gradiva ni treba evidentirati; katero je to 
gradivo, določi predstojnik organa. 
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Pri razvrščanju dokumentov je bilo 
rečeno, da se evidenca vodi po vsebi-
ni zadev na podlagi načrta klasifika-
cijskih znakov, ki ga določi predstojnik 
organa. Načrt vsebuje seznam klasifika-
cijskih znakov, z besedami opisan po-
men in rok hrambe. Obvezni okvir na-
črta določi vlada, za istovrstne organe 
pa pristojni minister. Klasifikacijski na-
črt se sestavi za neko daljše časovno ob-
dobje in znaki so samo številčni (največ 
petmestni). Vsaka sprememba načrta 
mora biti jasno označena z datumom, 
od kdaj velja.

Postopek signiranja zadev in doku-
mentov predpiše predstojnik organa. 
Ta z aktom o notranji organizaciji in 
sistematizaciji določi načrt signirnih 
znakov, ki so vezani na delovno mesto.

Predstavljen je bil tudi postopek evi-
dentiranja zadev in dokumentov in 
pri tem je, med drugim, treba biti na-
tančen pri določanju, ali gre za evidenč-
no ali neevidenčno gradivo. Pri eviden-
tiranju dokumentov je treba biti pazljiv, 
da pri tem ne prihaja do podvajanja in 
oblikovanja novih zadev, saj je v nada-
ljevanju treba neustrezne zadeve pre-
klicati in zadeve združevati oz. raz-
druževati. Ko strokovni delavec zadevo 
ustrezno reši, mora na ovoj zadeve napi-
sati datum rešitve, rok hrambe, ali gre 
za trajno oz. arhivsko gradivo, in pre-
veriti, ali so v ovoju zadeve vsi vhodni 
in izhodni dokumenti ter izločiti nepo-
trebne stvari. Če predstojnik določi, je 
treba voditi ločene evidence notranjih 
organizacijskih enot.

Predstavljene so bile tudi pisarniške 
odredbe in rokovnik, vrste in zbirke 
dokumentarnega gradiva, postopek 
izločanja in odbiranja dokumentar-
nega gradiva in uničenje izločenega 
gradiva. Pisarniške odredbe pomenijo 
napotilo za ravnanje z zadevo. Vpiše se 
jo v spodnji levi kot dokumenta ali nje-
gove kopije, na zgornji desni kot ovoja 
in v evidenco dokumentarnega gradiva. 
Pri odredbi je treba navesti, za katero 
vrsto odredbe gre, datum in podpis.

Rokovnik se praviloma vodi v glavni 
pisarni ali v posameznih organizacij-
skih enotah, elektronski obliki, v fizič-
ni obliki kot del zbirke nerešenih zadev. 
Rokovnik dnevno spremlja glavna pi-
sarna. V rokovnik uvrščamo nerešene 
zadeve do določenega datuma, ki jih ne 
moremo reševati zaradi čakanja na do-
polnitve ali na določene roke oz. uprav-
na dejanja.

Predavateljica je spregovorila tudi o sej-

nem gradivu, ki se praviloma hrani v 
glavni pisarni. Vsebina evidence sejne-
ga gradiva se vodi elektronsko in mora 
vsebovati:

• izvirnik vabila z dnevnim redom in 
seznamom povabljenih;

• neoverjen zapisnik prejšnje seje;
• poročilo o izvrševanju sklepov;
• gradivo k posameznim točkam 

dnevnega reda.
Prav tako je bilo na seminarju nekaj 
pozornosti namenjene tudi pripra-
vi dokumentov. Oblikovne značilno-
sti dokumentov so: državni grb, naziv 
“Republika Slovenija”, naziv organa, 
kontaktni podatki, številka dokumen-
ta, datum, drugi podatki: matična šte-
vilka, identifikacijska številka za DDV, 
žig, navedba in podpis uradne osebe.

Predstavljene so bile tudi zbirke do-
kumentarnega gradiva, in sicer so to: 
zbirka nerešenih zadev, tekoča zbirka in 
stalna zbirka. Pred prenosom zadev iz 
tekoče v stalno zbirko se odbere gradi-
vo, ki mu je potekel rok hrambe. Teko-
ča in stalna zbirka se hranita ločeno. Te-
koča zbirka se praviloma hrani v glavni 
pisarni, obe pa vzdržuje glavna pisarna 
skladno z uredbo in posebnimi standar-
di.

Predavateljica je spregovorila tudi o 
trajnem in arhivskem gradivu. Arhi-
vsko gradivo se hrani ločeno od osta-
lega in se najkasneje 30 let od nastanka 
izroči pristojnemu arhivu. Trajno gradi-
vo nima lastnosti arhivskega. K trajnem 
gradivu med drugim sodijo uradne evi-
dence, sejno gradivo s potrjenimi za-
pisniki, gradivo v zvezi s pripravo in 
sprejemanjem predpisov in drugih splo-
šnih aktov, poročila in analitična gradi-
va o stanju in pojavih  na posameznih 
upravnih področjih, zbirna statistična 
poročila in rezultati raziskav, vse tiska-
ne  in elektronske publikacije, zadeve v 
zvezi z odločanjem o upravnih zadevah, 
premoženjskopravne zadeve, investicij-
ska, projektna, lokacijska, gradbena do-
kumentacija in drugo. Arhivsko gradi-
vo za vsak organ javne uprave določi 
pristojni arhiv. K temu gradivu sodijo 
npr. predpisi, ki jih izdaja javnopravna 
oseba v okviru svoje pristojnosti, ura-
dne, javne evidence, vključno z zbirka-
mi osebnih podatkov, lastni zapisniki 
sej z gradivom za seje, celotne pomemb-
nejše zadeve iz upravnega postopka, do-
kumenti o ustanovitvi, organizaciji in 
likvidaciji javnopravne osebe, zapisniki 
o izidu volitev in referendumov, načrti, 

poročila in analize vseh vrst (zlasti le-
tni in pomembnejši posamezni načrti).

Vsakih pet let se iz stalne zbirke izloči 
gradivo s potečenim rokom hrambe in 
se odbere arhivsko gradivo. To stori ko-
misija, ki jo imenuje predstojnik.

Določanje pripadajočega 
funkcionalnega zemljišča 
stavbam in vzpostavitev 
etažne lastnine s 
poudarkom na vlogi občin 
27. novembra 2014 je bil v dvorani Dr-
žavnega sveta RS izredno zanimiv in 
pester seminar, za organizacijo katere-
ga smo se na ZOS odločili na podla-
gi prošenj z občin. Za uslužbence ob-
čin in javnih zavodov občin smo tako 
organizirali posvet s področja določanja 
pripadajočega zemljišča k stavbam in 
vzpostavitve etažne lastnine na podla-
gi Zakona o vzpostavitvi etažne lastni-
ne na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o določanju pripadajoče-
ga zemljišča k stavbi (ZVEtL) in njego-
vih predvidenih sprememb in dopolni-
tev s poudarkom na vlogi občin.

Na seminarju so sodelovali predstavni-
ki izvršilne (Služba Vlade RS za zako-
nodajo in Geodetska uprava RS) in so-
dne veje oblasti (Vrhovno sodišče RS 
in Okrajno sodišče v Ljubljani), ki se v 
okviru svojih pristojnosti ukvarjajo z za-
devami po ZVEtL, ter sodna izvedenka 

za urbanizem 
in odvetnik.

Posvet je bil 
primeren zla-
sti za za-
poslene na 
občini, ki po-
krivajo po-
dročje okolja 
in se pri svo-
jem delu sre-
čujejo z zah-
tevki strank 
za določitev 
f unkc iona l-
nih zemljišč k 
stavbam, zah-
tevki za izsta-
vitev zemlji-
škok nji žn ih 
dovolil za 
f unkc iona l-
na zemljišča, 
za katera v 
času prodaj 
ni bilo dolo-
čenih funkci-

onalnih zemljišč, in z drugimi proble-
mi, ki so posledica neurejenih razmer 
v preteklosti in pogosto slabo dorečene 
zakonodaje s področja lastninjenja, pri-
vatizacije, pa tudi urejanja prostora in 
graditve.

Čari protokola – priprava 
poslovnega dogodka
15. januarja 2015 je bil v modri dvorani 
Jakličevega doma v občini Dobrepolje 
že kar tradicionalni seminar s področja 
protokola. Seminar je združenje tudi 
tokrat pripravilo v sodelovanju z vod-
jo Protokola Republike Slovenije Kse-

nijo Benedetti.

Predavateljica je v prvem delu seminar-
ja spregovorila o pripravi in izpeljavi 
poslovnega sestanka, poslovni kore-
spondenci, organizaciji in izvedbi slav-
nostnega dogodka ob občinskem pra-
zniku ter o pravi izbiri poslovnih daril.

Pred poslovnim sestankom je treba 
določiti organizatorja sestanka, izbra-
ti najprimernejše udeležence, po telefo-
nu preveriti, kdaj in koliko časa imajo 
ključni sodelujoči, izbrati je treba da-
tum, uro in kraj sestanka ter predvi-
deti trajanje tega, določiti zapisnikarja, 
rezervirati prostor, povabljenim pravo-
časno poslati vabila z dnevnim redom 
in gradivom (od 3 do 10 dni prej, odvi-
sno od vrste sestanka). Na dan sestan-
ka je treba preveriti urejenost prostora 
in poskrbeti za postrežbo, preveriti je 
treba, ali delujejo vse tehnične naprave, 
poskrbeti za primeren sprejem udele-
žencev sestanka, potrditi sprejete sklepe 
na sestanku in razdeliti zadolžitve. Po 
koncu sestanka je treba napisati zapi-
snik in ga poslati udeležencem sestan-
ka. Treba pa je spremljati tudi izvedbo 
sprejetih sklepov.

Na vabilu na sestanek, ki je lahko v 
pisni ali ustni obliki, je treba navesti 
ključne informacije, to so datum, ura, 
kraj, dnevni red, priloge in podpis skli-
catelja. Lahko pa navedemo tudi pred-
viden čas trajanja sestanka.   

Pri pripravi sedežnega reda je treba pa-
ziti, da gosta posedemo tako, da ima 
lepši razgled. Če gre za srečanje z eno 
osebo, lahko pripravimo za konferenč-
no ali klubsko mizico. Pri pogovoru z 
več osebami naj si gost in gostitelj sedita 
nasproti, drugi so po funkcijah razpore-
jeni desno ali levo. Goste pri vhodu pri-
čaka predstavnik sklicatelja, glavni go-
stitelj ali sklicatelj lahko goste pričakata 
v prostoru, če pa gre za osebo, ki je ve-
liko višja po rangu od ostalih, pa lah-
ko pride na sesta-
nek kot zadnja. Na 
sestanek je treba 
vedno priti pripra-
vljen, z opredeljeni-
mi težavami in cilji 
sestanka. Na delov-
nih sestankih, ki 
so manj formalni, 
udeležencev ni tre-
ba predstaviti. 

Predavateljica je 
posebej izpostavi-
la pravočasen pri-
hod na sestanek. 

Zamujanje brez utemeljenega razloga je 
znak nespoštovanja časa drugega člove-
ka in je v mnogih primerih neopravičlji-
vo. Prav tako kot točnost je pomemben 
tudi naš izgled, nastop in govor. Izgled 
predstavlja 55 % celotne podobe, 38 % 
nastop in 7 % govor. 

Udeleženci seminarja so imeli kar nekaj 
vprašanj, povezanih z vikanjem oz. ti-
kanjem oseb. Predavateljica je poveda-
la, da na začetku poznanstva vedno vi-
kamo, dokler ne pride do morebitnega 
dogovora o tikanju. Slednje je danes po-
gostejše kot včasih, sploh med mladimi. 
Tikanje predlaga višji po položaju, sta-
rejši mlajšemu oz. ženska moškemu. Ko 
nekoga vikamo, to osebo naslavljamo z 
gospod oz. gospa in k temu dodamo še 
priimek.

Pri poslovni korespondenci je preda-
vateljica izpostavila, da nalepke na ovoj-
nicah niso najbolj primerne in je bolje, 
če naslov natisnemo na kuverto oz. ga 
napišemo lastoročno. Na pisna sporoči-
la je priporočljivo odgovoriti najkasne-
je v 8-ih dneh, na faks v 48-ih urah in 
na elektronsko pošto še isti dan, če je le 
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mogoče. Ne smemo pa pozabiti na stro-
go upoštevanje načela nedotakljivosti in 
zasebnosti pošte.

Preden začnemo z organizacijo do-

godka, je treba določiti, komu je na-
menjen, koliko ljudi bomo povabili in 
za kakšne vrste dogodek gre (sprejem, 
kulturna prireditev ...). Določiti je treba 
tudi okvirno višino razpoložljivih sred-
stev. Pri organizaciji je treba predvide-
ti tudi morebitne ovire, kot so npr. pro-
storske, protokolarne, vsebinske in tudi 
finančne. Treba je določiti glavnega or-
ganizatorja in ekipo, ki bo pripravila 
dogodek; lokacijo, program in termin, 
pripraviti vabilo in morebitna simbolna 
darilca za obiskovalce, poskrbeti za vse 
tehnične podrobnosti (ozvočenje, osve-
tljava …) in za komunikacijsko podpo-
ro. Kot organizatorji dogodka ne sme-
mo pozabiti na sestavo scenarija, na 
navodila za sodelujoče in na določitev 
govornika, in sicer največ treh. Prav 
tako je treba izbrati primerno okrasitev, 
se dogovoriti za pogostitev povabljenih 
in,  če je treba, pripraviti sedežni red.

Če načrtujmo dogodke na prostem, je 
priporočljivo, da imamo alternativo za 
slabo vreme, in dogodek lahko preseli-
mo v kako dvorano ali pod šotor, name-
njen prireditvam.

Pri pripravi vabil na dogodek moramo 
pozorno pripraviti seznam povabljenih 
in jih na njihove naslove poslati od 7 
do 10 dni pred dogodkom. Na vabilu je 
treba navesti, kdo vabi, kdo je povablje-
nec, na kakšen dogodek se vabi, datum, 
kraj in uro dogodka ter R.S.V.P. Lah-
ko navedemo še trajanje dogodka in ka-
kšna obleka je zaželena.

Predavateljica je udeležencem poveda-
la tudi, kako pravilno izobešamo slo-

vensko zastavo. Če je zastava RS izobe-
šena poleg kakšne druge zastave, mora 
biti, gledano od spredaj, vselej na levi, 
razen ob uradnih obiskih visokih pred-
stavnikov tujih držav. Takrat jo, gleda-
no od predaj, izobesimo na desni strani. 
V primeru, da je zastava RS izobešena 
skupaj z dvema zastavama, mora biti 
slovenska na sredini. Če pa je slovenska 
zastava izobešena z več drugimi zasta-
vami, je treba upoštevati naslednje:

• če je v krogu – v sredini kroga tako, 
da jo je razločno videti;

• če so zastave v polkrogu – v sredini 
polkroga;

• če so zastave v koloni – na čelu ko-
lone;

• če so v vrsti – na prvem mestu v vrsti 
oziroma gledano od spredaj – na levi 
strani. 

Ob zastavi EU ohranja slovenska zasta-
va častno mesto in je desno od zasta-
ve EU.

Pri izbiri poslovnega darila je treba 
paziti že na embalažo, ki je pomemb-
na, saj daje prvi vtis o darilu. Pri izbo-
ru poslovnih daril je nujen načrt in do-
bre ideje. Darilo naj izvira iz slovenske 
kulture  – izdelki umetne obrti, čipke, 
kristalni izdelki, replike priznanih slo-
venskih umetnikov, faksimile redkejših 
tiskov, izdelki sodobnega slovenskega 
oblikovanja, modni dodatki slovenskih 
oblikovalcev, grafike, priznana sloven-
ska vina ipd.

Priprava kadrovskega 
načrta in akta o 
notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih 
mest
Delavnica, ki smo jo na Združenju ob-
čin Slovenije pripravili v sodelovanju z 
Inštitutom za plače in delovna razmer-
ja, je bila v sejni sobi Združenja občin 
Slovenije. Delavnico smo zaradi veli-
kega zanimanja občin pripravili dva-
krat, in sicer 15. januarja in 13. febru-
arja 2015.

Kako zapleteno in zahtevno je področje 
kadrovskih zadev, najbolje vedo tisti, ki 
delajo na tem področju. Veliko vprašanj 
in dilem se pojavlja pri oblikovanju ka-
drovskega načrta in pripravi akta o no-
tranji organizaciji in sistematizaciji de-
lovnih mest. 

Predavateljica Edita Dobaj je v prvem 
delu delavnice predstavila osnovne vse-

bine Akta o notranji organizaciji in sis-
temizaciji delovnih mest ter podlage za 
njegovo izdelavo. 

Drugi del delavnice je bil namenjen iz-
delavi kadrovskega načrta. Udeleženci 
delavnice so predstavili, s kakšnimi te-
žavami se srečujejo, Dobajeva pa jim je 
povedala, na kaj morajo paziti in sve-
tovala, kako naj odpravijo sedanje po-
manjkljivosti.  

Priprava na zaključni račun 
proračuna občin za leto 
2014 in izvedba redne letne 
inventure
Seminar, ki ga je združenje organiziralo 
v sodelovanju s Svetovalno hišo Gom-
inšek, je bil 20. januarja 2015 v dvorani 
Državnega sveta RS.

Na seminarju je Majda Gominšek po-
leg zakonske ureditve področja predsta-
vila sestavo zaključnega računa, pripra-
vo in izvedbo redne letne inventure ter 
druga področja, ki jim je treba posveti-
ti največ pozornosti. 

Zaključni račun (v nadaljevanju: ZR) 
je akt občine, v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki ter 
drugi prejemki ter odhodki in drugi iz-
datki občine – sprejeti proračun za leto 
2014, rebalans 2014, veljavni proračun 
2014 ter realizacija 2014 in indeks (rea-
lizacija/veljavni proračun). 

ZR je samostojen akt in se ne sprejema 
več kot odlok. Podlaga za pripravo ZR 
proračuna občine so poslovna in letna 
poročila neposrednih in posrednih PU. 

Neposredni PU (organi občine in KS) 
morajo do 28. 2. tekočega leta pripravi-
ti poročila o realizaciji finančnega načr-
ta in ga predložiti županu. Posredni PU 
prav tako do 28. 2. tekočega leta pre-
dložijo svoja letna poročila županu. Na 
podlagi ZR in letnih poročil neposre-
dnih in posrednih PU župan s sodelavci 
pripravi predlog ZR občinskega prora-
čuna za preteklo leto in ga predloži Mi-
nistrstvu RS za finance do 31. 3. teko-
čega leta. Župan do 15. 4. tekočega leta 
predloži predlog ZR občine v sprejem 
občinskemu svetu. V nadaljevanju žu-
pan o sprejetem ZR občine obvesti MF 
v 30-ih dneh po njegovem sprejetju. 
Občina objavi ZR občine v Uradnem 
listu, in sicer splošni del, ostali deli pa 
se objavijo na spletni strani občine.

V obrazložitvi ZR proračuna povemo, 
na kakšnih makroekonomskih izhodi-
ščih je bil sestavljen, kako je bil ugo-

tovljen primeren obseg sredstev za fi-
nanciranje z zakonom določenih nalog 
(povprečnina, število prebivalcev obči-
ne, korekcijski faktor – dolžina lokalnih 
cest in javnih poti, prebivalcev, mlajših 
od 15 let, ter starejši od 65 let), koliko 
je znašala finančna izravnava, ki je raz-
lika med primerno porabo in dohodni-
no. Če so bili sprejeti posebni ukrepi za 
uravnoteženje proračuna, tudi te obra-
zložimo. Če so bile uvedene nove po-
stavke zaradi vključevanja novih obve-
znosti v proračun in so posledica novih 
zakonskih obveznosti ali novih odlo-
kov, moramo tudi te obrazložiti. Če so 
bili uvedeni novi ali pa ukinjeni stari 
PU, opišemo te spremembe v obrazloži-
tvi. Sestavni del obrazložitev ZR prora-
čuna je tudi poročilo o porabi sredstev 
proračunske rezerve za odpravo posle-
dic naravnih nesreč.

Pri računu finančnih terjatev in na-
ložb obrazložimo načrtovanje prejetih 
vračil danega kredita, ki smo jih dali 
PU, njihova vračila v skladu s termin-
skim planom ter novo kreditiranje PU, 
če je to v skladu z odlokom proračuna. 
Pojasniti pa je treba tudi dana poroštva, 
če smo jih odobrili.

Pri računu financiranja je predavate-
ljica spregovorila o zadolževanju občin. 
V skladu s 3. čl. Pravilnika o postop-
kih zadolževanja občin mora občina za-
prositi MF za izdajo soglasja k začet-
ku postopka zadolževanja, in sicer za 
investicije, ki so predvidene v občin-
skem proračunu. Če občini MF da so-
glasje k začetku postopka zadolževanja, 
mora izvesti javno naročilo za izbor in 
imenovanje finančnega svetovalca, kar 
predpisuje 2. odst. 5. čl. Pravilnika o 
postopkih zadolževanja občin, in izbe-
re ponudnika. Občina mora pripraviti 
povabilo k oddaji zavezujoče ponudbe 
bank, kar opredeljuje 6. čl. Pravilni-
ka o postopkih zadolževanja. Občina 
mora pridobiti najmanj 3 popolne po-
nudbe kreditodajalcev. Če občina ne 

prejme nobene ponudbe, se je treba z 
namenom zmanjšanja odplačilne dobe 
kredita in krajšanja moratorija za za-
četek odplačevanja posvetovati z MF. 
Tako popravljeno povabilo se še drugič 
pošlje potencialnim kreditodajalcem. 
Ko ga občina dobi, mora zaprositi MF 
za soglasje k pogodbi o najemu kredita 
za projekte.

V načrtu razvojnih 
programov so zajeti 
vsi projekti, ki jih iz-
vajata občina in KS, 
in sicer po virih fi-
nanciranja ter obdo-
bju financiranja. Žu-
pan lahko v skladu z 
Odlokom o proraču-
nu spreminja vrednost 
projektov v NRP ali 
pa vključuje projekte, 
kjer je občina na raz-
pisih zagotovila sred-
stva sofinanciranja iz 
skladov EU in držav-
nega proračuna.

Predavateljica je v 
zvezi z vsebino bi-
lance stanja (v nada-
ljevanju: bilanca stanja), rokih za nje-
no sestavo in pomenu povedala, da to 
opredeljuje Zakon o računovodstvu, 
podrobnejšo vsebino, členitev in obliko 
pa Pravilnik o sestavi LP. Vsebina kon-
tov je določena s Pravilnikom o EKN za 
proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava. Prilogi k BS 
sta pregled stanja in gibanja neopred-
metenih in opredmetenih OS ter pre-
gled stanja in gibanja dolgoročnih kapi-
talskih naložb in posojil.n

Popis sredstev in obveznosti do virov 
sredstev so dolžni opraviti zavezanci naj-
manj enkrat na leto, in sicer z rednim le-
tnim popisom. Povedano je bilo, da se za 
lastne potrebe lahko izredni popisi opra-
vljajo tudi med letom. Za izvedbo popisa 

je odgovorno poslovod-
stvo. Pooblaščena oseba 
izda sklep o izvedbi re-
dnega letnega popisa, v 
katerem določi datum, 
kdaj se bo izvajal popis, 
sredstva in vire sredstev, 
ki se popišejo, čas popi-
sa, popisno komisijo ali 
več popisnih komisij, rok 
za pripravo pisnega poro-
čila, rok, v katerem mora 
organ upravljanja odločiti 
o popisu, in rok za oddajo 
poročila računovodstvu. 

Popis je treba izvesti najkasneje do 31. 
januarja oziroma do roka, predpisanega 
v internih aktih. Za pripravo in izved-
bo rednega letnega popisa je pristojna fi-
nančna služba proračunskega uporabni-
ka, ki mora pripraviti navodila za popis. 

Popisno komisijo praviloma sestavljajo 
predsednik in najmanj dva člana. Čla-

ni popisne komisi-
je ne morejo biti ose-
be, ki so materialno 
odgovorne za posa-
mezno vrsto sred-
stev ali virov sred-
stev, ki so predmet 
popisa, prav tako ne 
osebe, ki nadzoruje-
jo finančno in ma-
terialno poslovanje. 
Naloge popisne ko-
misije so predvsem 
količinski popis sred-
stev in virov sredstev, 
vpisovanje dobljenih 
rezultatov v popi-
sne pole, primerjava 
popisanih vredno-
sti s knjigovodskimi 
in ugotavljanje po-

pisnih razlik. Pri vpisovanju podatkov 
je pomembno, da se upoštevajo vse ko-
ličinske in vrednostne spremembe od 
datuma dejanskega popisa do datuma, 
ki je določen za popis. Popisna komi-
sija mora v predpisanem roku sestavi-
ti poročilo o popisu, v katerem navede 
vse razlike med dejanskim in knjigo-
vodskim stanjem, opiše razloge za na-
stale razlike in predlaga način njihove 
odprave. Popisne razlike se lahko od-
pravijo v breme organizacije ali v bre-
me odgovorne osebe, odvisno od vzro-
ka nastanka razlik. Zaželeno je, da 
popisna komisija pripravi tudi priporo-
čila za izboljšanje stanja.

Osebe, ki so odgovorne za posamezno 
vrsto sredstev, so dolžne zagotoviti, da 
se pripravi vse za nemoten potek popi-
sa, vključno z usklajevanjem analitičnih 
knjigovodskih evidenc s sintetičnimi, 
usklajevanje terjatev in obveznosti s po-
slovnimi partnerji in drugo. 

Pred popisom je treba izločiti zastare-
la in poškodovana sredstva. Prav tako 
je treba ločiti tuja in lastna sredstva. Pri 
osnovnih sredstvih je treba urediti re-
gister osnovnih sredstev in ga uskladiti 
z glavno knjigo. Odgovorni morajo pri-
dobiti tudi vso manjkajočo dokumen-
tacijo za sprejem in oddajo sredstev in 
sredstva ustrezno razvrstiti. 
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S pripravo in oddajo poročila o popisu 
se zaključi delo popisnih komisij. Vod-
ja popisa pripravi še končno poročilo o 
popisu – elaborat, ki vsebuje tudi mne-
nja in pojasnila o ugotovljenih razlikah. 
Prav tako mora poročilo vsebovati pre-
dloge za odpravo ugotovljenih razlik, 
predloge knjiženja in predloge ukrepov 
ter izboljšav, da do razlik ne bo več pri-
hajalo. 

Župan poda strinjanje s poročilom in-
venturne komisije in predlogom za od-
pis osnovnih sredstev in drobnega in-
ventarja.

Pristojnosti občinskega 
sveta
Združenja občin v sodelovanju z Mini-
strstvom RS za javno upravo tudi 2015 
nadaljujejo z organizacijo seminarjev, 
povezanih z delovanjem občinskih sve-
tov. Seminar je bil organiziran regijsko 
in je bil januarja in februarja kar 5-krat, 
in sicer v Ljubljani, Litiji, dvakrat v Ma-
riboru in v Kopru.

Namen tokratnega seminarja je pred-
staviti ključne pristojnosti občinskega 
sveta ter vlogo in položaj članic in čla-
nov občinskega sveta pri sprejemanju 
najpomembnejših odločitev iz pristoj-
nosti občine. Predstavljene so bile naj-
novejše smernice, ki se nanašajo na so-
delovanje prebivalcev lokalnih okolij pri 
odločanju o zadevah oziroma pristojno-
sti občin. Prav tako so bile predstavljene 
najpogostejše napake delovanja občin-
skega sveta, ki jih je pristojno ministr-
stvo ugotovilo pri strokovnem pregledu 
četrtine občin 2013 in 2014.  

Občinski svet (v nadaljevanju: OS) je 
najvišji organ odločanja o vseh zade-
vah iz pristojnosti občine. OS v okviru 
občinskih pristojnosti izvaja regulator-
no funkcijo (sprejemanje 
statuta občine, poslovni-
ka OS, odlokov in drugih 
splošnih aktov), upravlja-
vsko funkcijo (izvrševa-
nje ustanoviteljskih pravic 
v javnih zavodih, javnih 
podjetjih, skladih in agen-
cijah), volilno funkcijo 
(volitve, imenovanja, man-
datne zadeve) in nadzorno 
funkcijo (nad izvajanjem 
vseh svojih odločitev).

Pravice in dolžnosti članov 
občinskih svetov ureja Za-
kon o lokalni samoupravi. 
Statut občine ureja organi-

zacijo in delovanje OS, žu-
pana in nadzornega odbora, 
oblikovanje in pristojno-
sti občinskih organov, na-
čin sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v ob-
čini in druga vprašanja, ki 
jih določa zakon.

Podrobnejša ureditev pra-
vic in dolžnosti članov OS 
je opredeljena v poslovniku 
občinskega sveta.

Pri odločanju v občini lah-
ko sodelujejo tudi prebi-
valci, in sicer s podajanjem  
predlogov, pripomb, vprašanj, kritik 
glede dela občinskih organov in poslo-
vanja občinske uprave. Sodelujejo lah-
ko tudi pri javni razpravi o predlogih 
proračuna občine in drugih občinskih 
predpisov. Prav tako s pobudami, pre-
dlogi in mnenji lahko sodelujejo v okvi-
ru zagovorništva in civilnega dialoga 
(NVO) z namenom vplivanja na javne 
politike na lokalni ravni. 

Poznamo tudi naslednje oblike sodelo-
vanja prebivalcev pri odločanju, in si-
cer:

• zbor občanov (pri katerih odločitvah 
sodelujejo zbori občanov, določa sta-
tut občine);

• ljudska iniciativa (ni omejitve glede 
vrste odločitve ali občinskega orga-
na);

• naknadni referendum o občinskem 
predpisu (razen o občinskem prora-
čunu in

zaključnem računu občine ter o splo-
šnih aktih, s katerimi se v skladu z za-
konom predpisujejo občinski davki in 
druge dajatve).

Sklici sej OS in gradiv za točke dnevne-

ga reda posamezne seje OS in delovnih 
teles ter zapisnikov sej morajo biti obja-
vljeni na spletni strani občine, saj s tem 
omogočijo sodelovanje zainteresirane 
javnosti. Zagotoviti je treba tudi sode-
lovanje svetov ožjih delov občine glede 
odločitev, ki neposredno zadevajo nji-
hove prebivalce.

Predlogi predpisov, programi, strategi-
je in drugi podobni dokumenti morajo 
biti v skladu z 10. členom Zakona o do-
stopu do informacij javnega značaja ob-
javljeni na spletni strani občine. 

Na seminarju je bilo poudarjeno, kako 
sodelovanje javnosti predstavlja po-
membno izhodišče za sprejem kakovo-
stnih in učinkovitih predpisov, zato je 
treba omogočiti trajno sodelovanje jav-
nosti, in sicer s sprejemanjem predlogov 
in mnenj za ureditev ali spremembo po-
sameznega vprašanja ter s predstavitvijo 
predlogov ureditve v postopku pripra-
ve in sprejemanja predpisa. Sodelovanje 
javnosti je lahko spontano, ki izhaja iz 
interesa posameznika ali pa organizira-
no s pozivom ciljnim skupinam in stro-
kovnjakom. Ob tem je treba upoštevati, 
da imajo določene interesne organizaci-
je s posebnimi predpisi oziroma dogo-
vori opredeljeno vlogo v postopkih pri-

prave predpisov.

Načela, ki jim morajo 
slediti člani OS pri svo-
jem delu:

• načelo pravočasno-
sti – pravočasno obve-
ščanje javnosti (stro-
kovne, zainteresirane ali 
ciljne javnosti) in zago-
tavljanje razumnega časa 
za sodelovanje (pregled 
gradiv, priprava predlo-
gov, pripomb in mnenj);
• načelo odprtosti – 
omogočanje posredova-
nja pripomb, predlogov 

in mnenj v čim zgodnejši fazi pripra-
ve odločitev;

• načelo dostopnosti – dostopnost 
gradiv in strokovnih podlag, upora-
bljenih v pripravi odločitev;

• načelo odzivnosti – obveščanje so-
delujočih o razlogih za upoštevanje 
ali neupoštevanje njihovih pripomb, 
predlogov in mnenj;

• načelo transparentnosti – zagota-
vljanje transparentnosti postopka s 
predstavitvijo vsebine urejanja ter 
ravni in postopka sprejemanja od-
ločitev, načina in rokov sodelovanja, 
pripomb, predlogov in mnenj vseh 
udeležencev;

• načelo sledljivosti – zagotavljanje 
transparentnosti prejema in upošte-
vanja predlogov, pripomb in mnenj 
kakor tudi gradiv, nastalih v samem 
procesu sodelovanja (npr. zapisni-
kov), ter njihova dostopnost.

Udeležencem seminarja so bila dana 
naslednja priporočila:

• sodelovanje javnosti pri pripravi 
predpisov naj traja praviloma od 30 
do 60 dni;

• pripravi naj se ustrezno gradivo, ki 
vsebuje povzetek vsebine s strokov-
nimi podlagami, ključna vprašanja 
in cilje; 

• po končanem postopku sodelovanja 
naj se pripravi poročilo o sodelova-
nju s predstavitvijo vpliva na rešitve 
v predlogu predpisa; 

• zaradi kontinuiranega sodelovanja in 
obveščanja naj se oblikujejo liste su-
bjektov, katerih sodelovanje pri pri-
pravi predpisov določa zakon, in su-
bjektov, ki se ukvarjajo s področjem;

• poziv k sodelovanju naj se izvede na 
način, ki bo zagotovil odziv ciljnih 
skupin in strokovnih javnosti ter ob-
veščenost najširše javnosti.

Poleg župana in OS med občinske or-
gane sodi še nadzorni odbor in drugi 
organi po posebnih zakonih (občinska 
volilna komisija, svet za preventivo v ce-
stnem prometu).

Organi občine imajo v statutu občine 
in poslovniku OS urejeno organizaci-
jo in delovanje. Da je nadzorni odbor 
pri svojem delu samostojen, se izkazuje 
tudi v tem, da sprejema svoj poslovnik.

Katere so pristojnosti OS, smo že na-
vedli v začetku prispevka, zdaj pa na-
menimo nekaj vrstic še ostalim orga-
nom občine. Župan je nosilec izvršilne 

funkcije lokalne oblasti, v katero so-
dijo zastopanje in predstavljanje občine, 
izvrševanje odločitev občinskega sveta, 
usmerjanje in nadziranje dela občinske 
uprave, predlaganje proračuna in orga-
nizacije občinske uprave. Župan ima 
tudi usklajevalno funkcijo – skliceva-
nje sej OS (skrb za strokovnost in pra-
vilnost gradiv), vodenje sej OS, skrb za 
zakonitost odločitev občinskega sveta, 
predstavljanje občinskega sveta.

Nadzorni odbor občine je najvišji or-
gan nadzora javne porabe v občini in 
opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoruje na-
menskost in smotrnost porabe sred-
stev občinskega proračuna in finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev.

Kako je urejen medsebojni nadzor ob-
činskih organov?

OS nadzoruje župana, podžupana in 
občinsko upravo glede izvrševanja od-
ločitev občinskega sveta. Župan nad-
zoruje občinsko upravo pri opravljanju 
upravnih nalog za občino in jo usmer-
ja, posredno nadzoruje izvajalce javnih 
služb. Nadzorni odbor ugotavlja zako-
nitost in pravilnost poslovanja z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost 
in gospodarnost porabe občinskih jav-
nih sredstev.

Občinska uprava (v nadaljevanju: OU) 
opravlja upravne, strokovne in admini-
strativne naloge za vse občinske organe. 
Župan je njen predstojnik in je dolžan 
vsem občinskim organom zagotovi-
ti naloge OU. Občinski svet nadzoru-
je delo župana in občinske uprave gle-
de izvrševanja svojih odločitev in ima 
pravico do strokovne in administrativ-
ne pomoči (tudi posamezni član OS). 
Nadzornemu odboru je občinska upra-
va dolžna zagotavljati strokovno in ad-
ministrativno podporo.

Katere so dolžnosti in pravice občinske-
ga svetnika?

Dolžnost člana OS je udeleževati se sej 
sveta in njegovih delovnih teles. Ima 
pravico predlaganja predpisov in obrav-
navo drugih vprašanj iz njegove pri-
stojnosti. Član OS ima pravico glaso-
vati o predlogih splošnih aktov občine, 
drugih aktov in odločitev sveta ter pre-
dlagati dopolnila (amandmaje) teh pre-
dlogov. Med njegovimi pravicami so 
še sodelovanje pri oblikovanju progra-
ma dela sveta in dnevnih redov njego-
vih sej; predlaganje kandidatov za člane 

občinskih organov, delovnih teles sveta 
in organov javnih zavodov, javnih pod-
jetij in skladov, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je občina oziroma, 
v katerih ima občina v skladu z zako-
nom svoje predstavnike. Med najbolj 
pomembnimi pravicami pa je pravica 
predlaganja vsakega predpisa iz pristoj-
nosti OS, razen tistega, kjer zakon do-
loča, da ga predlaga župan (proračun, 
organizacija občinske uprave …).

Člani OS lahko ustanovijo tudi svetni-
ške skupine, katerih delovanje je dolo-
čeno s poslovnikom.  Gre za obliko or-
ganiziranja dela skupine svetnikov v 
OS. Skupino ustanovijo tako člani sve-
ta, izvoljeni z list političnih strank, kot 
z list volivcev. Člani teh skupin nimajo 
nobenih pravic, kot jih imajo posame-
zni člani sveta na podlagi zakona. Čla-
ni OS z istoimenskih list imajo pravico 
ustanoviti eno svetniško skupino, ena-
ko samostojni svetniki. Član OS je lah-
ko član le ene svetniške skupine. Sve-
tniške skupine so v pomoč OS, njihove 
naloge so vezane izključno na delova-
nje OS. Svojih nalog ne morejo širiti na 
področje nalog občinske uprave, niti ne 
morejo dajati zadolžitev občinski upra-
vi. Imajo pa predlagateljsko iniciativo 
za predpise, kar pa se v praksi prema-
lo izkorišča.

Na seminarju so predavatelji nekaj be-
sed namenili tudi nadzoru zakonitosti 
občinskih predpisov.  Nadzor nad za-
konitostjo splošnih in posamičnih ak-
tov občin na svojem delovnem podro-
čju na podlagi 88. a člena ZLS opravlja 
Ministrstvo RS za javno upravo. Služ-
ba za lokalno samoupravo je 2013 in 
2014 opravila sistematični pregled za-
konitosti statutov, poslovnikov občin-
skega sveta in poslovnikov nadzornih 
odborov ter izvedla delovne svetovalne 
razgovore v 48 občinah. Po opravljenih 
svetovalnih razgovorih na občinah je 
ministrstvo občinam poslalo opozori-
la s predlogom, da občinski organi čim 
prej uskladijo pregledane splošne akte.

Najpogostejša neskladja statutov občin 
z Ustavo RS:

• ne določajo uradnega glasila, v ka-
terem občina objavlja svoje predpise 
(154. člen Ustave RS);

• določajo odločanje občinskih orga-
nov o ustanovitvi širše samoupravne 
lokalne skupnosti (pokrajina se na 
podlagi 143. člena Ustave RS usta-
novi z zakonom, ki ga sprejme Dr-
žavni zbor RS z 2/3 večino glasov 
navzočih poslancev);
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• določajo predhodno soglasje občine 
ob prenosu državnih nalog na občine 
(140. člen Ustave RS).

Najpogostejša neskladja statutov občin 
z ZLS:

• prepisovanje določb iz ZLS, ki osta-
nejo neusklajene po spremembi tega 
zakona;

• predčasno prenehanje mandata ob-
činskega funkcionarja je urejeno v 
nasprotju s 37.a členom ZLS – dru-
gačna ureditev je v primeru odstopa 
(občinski svet ne sprejme ugotovitve-
nega sklepa!);

• v nasprotju s 37.b členom ZLS je 
določena nezdružljivost funkcije čla-
na občinskega sveta in vodje NOE 
v upravni enoti (Uradni list RS, št. 
60/07, novela ZLS-N in odločba 
Ustavnega sodišča RS, U-I-21/07-18);

• neodvisnost in samostojnost nad-
zornega odbora ni upoštevana, prav 
tako so določene pristojnosti, ki jih 
nadzorni odbor nima;

• imenovanje podžupana (33.a člen 
ZLS) in odločanje o poklicnem 
opravljanju funkcije župana in podž-
upana (34.a člen ZLS).

Neskladja statutov občin z drugimi za-
koni:

• postopek sprejema načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem občine je 
v nasprotju z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS);

• sestava in vsebina proračuna občine 
sta v nasprotju z 10. členom ZJF;

• ureditev uporabe proračunske rezer-
ve je v nasprotju z 49. členom ZJF;

• v nasprotju z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku statuti ureja-
jo izpolnjevanje pogojev za vodenje 
upravnih postopkov;

• v nasprotju z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ) 
ni urejena in izvedena objava pred-
pisov in programov na spletni strani 
občine ter dokončnih poročil o nad-
zoru nadzornega odbora;

• v nasprotju z Zakonom o državni 
upravi je določeno dajanje soglasja k 
imenovanju načelnika UE.

Najpogostejša neskladja poslovnikov 
občinskih svetov z zakonom in pravne 
praznine:

• ureditev 1. konstitutivne seje novo-
izvoljenega občinskega sveta (15.b 
člen ZLS);

• za sprejem statuta in poslovnika ob-
činskega sveta je v nasprotju s 35. čle-
nom ZLS predpisano, da mora biti 
na seji navzočih 2/3 vseh občinskih 
svetnikov;

• imenovanje podžupana (33.a člen 
ZLS);

• prenehanje mandata občinskega 
funkcionarja zaradi odstopa (37.a 
člen ZLS);

• v nasprotju z ZSPDSLS so urejeni 
sprejem načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem, odločanje o sklenitvi 
pravnega posla, brezplačna odsvoji-
tev premoženja občine in brezplačna 
pridobitev premoženja;

• v nasprotju z ZJF sta urejena: sestava 
občinskega proračuna in začasno fi-
nanciranje.

Neskladja poslovnikov nadzornih od-
borov z Ustavo RS in zakoni:

• poslovniki NO praviloma niso obja-
vljeni v uradnem glasilu občine (154. 
člen Ustave RS), kar pomeni, da ne 
veljajo;

• poslovnik dopušča poseg nadzorne-
ga odbora v pristojnost župana in 
občinskega sveta (npr. daje mnenje k 
predlogu odloka o proračunu);

• postopek nadzora ni usklajen s Pra-
vilnikom o obveznih sestavinah po-
ročila nadzornega odbora občine;

• v poslovniku ni določeno, da je do-
končno poročilo nadzornega odbora 
informacija javnega značaja, ki se ob-
javi na spletni strani občine (10. člen 
ZDIJZ);

• poslovniki ne urejajo dolžnosti iz-
ogibanja nasprotju interesov za 
člane nadzornih odborov (37. člen 
ZIntPK).

Kako pravilno postopati pri 
naročilih male vrednosti 
Seminar je bil 10. februarja 2015 v ho-
telu Austria Trend Hotel v Ljubljani, 
organizirali pa smo ga v sodelovanju z 
Ministrstvom RS za javno upravo. Svo-
je znanje in izkušnje sta z udeleženci se-
minarja delila Saša Matas, generalni di-
rektor direktorata za javno naročanja, 
in Urška Skok Klima, vodja sektorja za 
javna naročila.

Bistvo javnih naročil je gospodarna 
raba javnih sredstev, transparentnost 
postopkov in preprečevanje zlorab pri 
rabi javnih sredstev. Namen javnega na-
ročanja je zagotavljanje oskrbe naroč-
nika z blagom, storitvami, gradnjami, 

gospodarna in učinkovita raba javnih 
sredstev, zasledovanje strateških ciljev 
države, naročnika.

Temeljna načela, ki jim je priporočljivo 
slediti pri javnem naročanju, so gospo-
darnost, učinkovitost in uspešnost, za-
gotavljanje konkurence med ponudni-
ki, transparentnost javnega naročanja, 
enakopravna obravnava ponudnikov in 
sorazmernost.

Načela, ki izhajajo iz Pogodbe o delova-
nju EU, in se nanašajo na javno naroča-
nje, so prost pretok blaga in storitev ter 
svoboda ustanavljanja.

Poznamo osem različnih vrst postop-
kov, in sicer: postopki iz internih aktov, 
naročilo male vrednosti, odprti posto-
pek, postopek s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti, konkurenčni dialog, 
postopek s pogajanji brez predhodne 
objave in postopek s pogajanji  po pred-
hodni objavi.

Naročnik poleg zahtev vedno oprede-
li, na kakšen način lahko ponudniki iz-
kažejo, da zahteve izpolnjujejo – lastna 
izjava, tehnična dokumentacija, certifi-
kati, druga dokazila.

Poznamo 9 faz postopka javnega naro-
čila, in sicer:

1. predhodno informativno obvestilo;
2. izračun ocenjene vrednosti;
3. sklep o začetku postopka;
4. priprava razpisne dokumentacije;
5. objava obvestila o naročilu;
6. predložitev in odpiranje ponudb;
7. pregled in ocenjevanje ponudb;
8. odločitev o oddaji naročila;
9. objava obvestila o oddaji naročila.
Predavateljica Urška Skok Klima je iz-
postavila, da je za uspešno izvedbo jav-
nega naročila ključna priprava na posto-
pek javnega naročila.

Namen določitve ocenjene vrednosti je 
izbira vrste postopka in izbira mesta ob-
jave –  PJN ali PJN in UL EU.

Naročnik mora izračunati ocenjeno 
vrednost javnega naročila, upošteva-
je celotno skupno vrednost plačil brez 
DDV, vključno z možnostjo povečanja 
obsega naročila in katerimkoli pove-
čanjem vrednosti pogodbe zaradi izbi-
re pravilnega postopka javnega naroča-
nja. Ocenjena vrednost javnega naročila 
mora vključevati tudi vrednost morebi-
tnih nagrad in drugih izplačil kandi-
datom in ponudnikom. Ocenjena vre-
dnost se določi tako, da je njena višina 

primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo 
za predmet javnega naročila, če je do-
stopen na trgu in ni prilagojen poseb-
nim potrebam naročnika.

Način izračuna ocenjene vrednosti jav-
nega naročila, vključno z vsemi količin-
skimi in cenovnimi parametri, mora 
biti razviden iz dokumentacije, ki jo o 
javnem naročilu vodi naročnik. Oce-
njena vrednost javnega naročila mora 
biti veljavna na dan pošiljanja obvesti-
la o javnem naročilu v objavo oziroma v 
primeru, da objava ni potrebna, ko na-
ročnik izda sklep o začetku postopka 
oddaje naročila.

Naročnik ne sme določiti ocenjene vre-
dnosti javnega naročila tako, da bi se 
zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil 
uporabi tega zakona glede na mejne vre-
dnosti predmeta javnega naročila.

Naročila male vrednosti in rezultati so 
objavljeni na portalu javnih naročil. Če 
je vse zajeto v objavi naročila, razpisna 
dokumentacija ni potrebna. 

Med posebnostmi naročil male vredno-
sti je izkazovanje pogojev le z izjavo, 
preverjanje obstoja in vsebine navedb v 
izjavi ni potrebno, zahteva za dodatno 
obrazložitev ni dopustna, rok za vloži-
tev pravnega varstva teče od vročitve 
odločitve, med obvezno dokumentacijo 
so  objava obvestila, razpisna dokumen-
tacije (če je), ponudbe, odločitev, obve-
stilo o oddaji.

Razpisna dokumentacija zajema tehnič-
ne specifikacije, pogoje za ugotavljanje 
sposobnosti, merila za izbor s ponder-
ji, pogodbene pogoje, rok za postavlja-
nje vprašanj glede razpisne dokumenta-
cije, rok in kraj za prejem ponudb, čas 
in kraj odpiranja ponudb, predračun z 
navodilom, morebitna finančna zavaro-
vanja, obveznosti glede podizvajalcev, 
možnost variantnih ponudb, jezik po-
nudbe, rok veljavnosti ponudbe, obraz-
ce in izjave ter spremembe razpisne do-
kumentacije.

Obvezni izključitveni pogoji pri NMV 
so nekaznovanost ponudnika in njego-
vega zastopnika za kazniva dejanja zo-
per gospodarstvo ipd., plačane obvezno-
sti ponudnika in podizvajalca v zvezi z 
davki in prispevki za socialno varnost 
na dan, ko ponudnik odda ponudbo → 
spregled dolga v višini 50 evrov, ponu-
dnik na dan, ko poteče rok za oddajo 
ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami, 
omejitve poslovanja s ponudnikom za-
radi konflikta interesov po ZIntPK.

Merilo za izbor je najnižja cena in eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

V zvezi s formalno nepopolno ponudbo 
je predavateljica povedala, da je to po-
nudba, ki je pravočasna in ni popolna, 
ali vsebuje napake v delih, ki ne vpliva-
jo na njeno razvrstitev glede na merila 
in se ne vežejo na tehnične specifikacije 
predmeta naročanja v smislu zamenjave 
prvotno ponujenega predmeta naroča-
nja z novim predmetom naročanja, za-
radi česar jo lahko ponudnik pod pogo-
ji iz tega zakona dopolni ali spremeni. 
Če je formalna pomanjkljivost ponudbe 
nebistvena, ponudbe v tem delu ni tre-
ba dopolniti oziroma spremeniti.

Odločitev o oddaji javnega naročila 
sprejme naročnik v 45-ih dneh, če se 
naročilo objavi le na portalu javnih na-
ročil; 60 dni, če se naročilo objavi tudi 
v Uradnem listu EU.

Izjemoma je možna sprememba odloči-
tve o oddaji naročila, in sicer na podlagi 
ugotovitev v postopku pravnega varstva 
ali na pobudo naročnika z namenom 
odprave nezakonitosti. 

Zaradi varovanja pred konfliktom in-
teresov je obvezno obveščanje vseh so-
delujočih v postopku javnega naročanja 
o tem, kateremu ponudniku se oddaja 
javno naročilo. 

Vpogled v ponudbe je brezplačen in se 
omogoči po sprejemu odločitve o odda-
ji naročila na zahtevo ponudnika. Or-
ganizira se lahko v 25-ih dneh od pre-
jema zahteve ali najkasneje 3 dni pred 
potekom obdobja mirovanja. Ponu-
dnika, v čigar ponudbo se opravi vpo-
gled, se seznani z lokacijo in terminom 
vpogleda. V dele, ki štejejo za poslovno 
skrivnost ali tajne podatke, se vpogled 
ne dovoli. Na vpogledu je možno prepi-
sati podatke, pridobiti fotokopijo ali e-
-zapis fotokopije ponudbe.

Obvezne sestavine pogodbe so dejan-
ska vrednost pogodbe (izjemoma lahko 
ocenjena vrednost), rok veljavnosti po-
godbe, protikorupcijska klavzula (nad 
10.000 evrov brez DDV), razkritje la-
stništva ponudnika in njegovih povezav 
z drugimi osebami,  podatki za nepo-
sredna plačila podizvajalcem. Lahko pa 
se doda še razloge za odpoved pogodbe, 
pogodbene kazni, ureditev plačil, kon-
taktne osebe ipd.

V zvezi s finančnimi zavarovanji je bilo 
povedano, da poznamo zavarovanje re-
snosti ponudbe, zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in zava-
rovanje za odpravo napak v garancijski 

dobi. Instrumenti zavarovanja so ban-
čna garancija → EPGP-758, kavcijsko 
zavarovanje, lastna menica in depozit. 

Saša Matas je v zvezi z enotnim po-
stopkom pod mejnimi vrednost-
mi EU povedal, da se ukinja postopek 
zbiranja ponudb po predhodni obja-
vi. Postopek oddaje naročila male vre-
dnosti se uporablja za blago in stori-
tve:  20.000–134.000 evrov; gradnje: 
40.000–274.000 evrov.

Naročniki, ki niso organi RS, mora-
jo obvestila v zvezi z naročili objaviti v 
UL EU, če je vrednost blaga oz. storitve 
enaka ali večja od 207.000 evrov. 

V zvezi z evidenčnimi naročili je Matas 
povedal, da zakon oddajo teh naročil 
ne ureja, ureja le statistično sporočanje 
podatkov. Ponavadi se oddajo naročil 
uredi z notranjim aktom naročnika. V 
praksi se da povabilo nad določeno vre-
dnostjo vsaj trem ponudnikom, nato 
se s pogoji oceni, ali je ponudnik spo-
soben izvesti javno naročilo na podla-
gi objektivnih kriterijev. Poudaril je, da 
mora naročnik pogoje in merila obliko-
vati sorazmerno javnemu naročilu.

Povedal je še, da bodo po novem v evi-
denco ponudnikov z negativnimi refe-
rencami uvrščeni tudi delodajalci, ki 
nezakonito zaposlijo državljana tretje 
države → novi Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno.

Pri merilih je Matas izpostavil, da mo-
rajo biti sorazmerna in odražati pravo 
vrednost za naročnika. V obzir je treba 
vzeti vse faktorje za iskanje najugodnej-
še ponudbe in imeti v mislih vse, kar 
bomo plačali.
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Po oktobrskih volitvah v Sloveniji se je 
spremenila tudi sestava slovenske dele-
gacije v odboru regij. Obe združenji sta 
po evidentiranju novih članov potrdili 
novo sestavo delegacije, ki so jo na 110. 
zasedanju Odbora regij tudi potrdili. 
Člani delegacije Združenja občin Slo-
venije v mandatu 2015–2020 so: Jasna 
Gabrič, Franci Rokavec, Robert Smr-
delj ter nadomestna člana dr. Tomaž 
Rožen in Anton Kokalj.

12. februarja 2015 je evropski Odbor 
regij (OR) začel nov petletni mandat.  
Markku Markkula (EPP), član mestnega 
sveta Espooja na Finskem, je bil izvoljen 
za predsednika Evropskega odbora regij. 
Markku Markkula bo krmilo skupščine 
lokalnih in regionalnih oblasti EU pre-
vzel za naslednji dve leti in pol skupaj s 
Karlom-Heinzom Lambertzom (PES), 
predsednikom parlamenta nemško govo-
reče skupnosti v Belgiji, ki je postal prvi 
podpredsednik.

Odbor regij (OR) je politična skupšči-
na, ki lokalnim in regionalnim obla-
stem omogoča izraziti svoja stališča v 
središču Evropske unije.

Naloga OR je, da regionalne in lokalne 
oblasti vključujejo v proces odločanja 
na evropski ravni in s tem spodbujajo 
boljšo zastopanost državljanov. Politič-
no delovanje temelji na prepričanju, da 
je sodelovanje med evropsko, nacional-
no, regionalno in lokalno ravnijo nuj-
no za vse tesnejšo in solidarno zvezo 
evropskih narodov ter obvladovanje iz-
zivov globalizacije, zato tesno sodelujejo 
z Evropsko komisijo, Evropskim parla-
mentom in Svetom EU, pa tudi z raz-
ličnimi ravnmi oblasti v državah člani-
cah, da bi spodbujali zlasti upravljanje 
na več ravneh.

Glasujejo tudi o političnih priporočilih 
za strategije EU in sodelujejo pri pripra-
vi zakonodaje EU.

Ustanovljen je bil 1994 iz dveh razlo-
gov: prvič, okrog tri četrtine zakonoda-
je EU se izvaja na lokalni in regional-
ni ravni, zato morajo imeti predstavniki 
lokalnih in regionalnih oblasti besedo 
pri pripravi nove zakonodaje EU. Dru-
gič, javnost je bila zaskrbljena, da EU 
hiti naprej in pri tem pozablja na drža-
vljane. Vključitev izvoljenih predstav-

nikov oblasti z ravni, ki je najbližja dr-
žavljanom, je bila ena od možnosti za 
odpravo te vrzeli.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske po-
godbe je okrepljena vloga OR v celo-
tnem zakonodajnem procesu. Nova po-
godba zavezuje Evropsko komisijo, da 
se z lokalnimi in regionalnimi oblastmi 
ter njihovimi združenji iz vse EU po-
svetuje že v predzakonodajni fazi. Tako 
OR v svoji vlogi predstavnika lokalnih 
in regionalnih oblasti na ravni EU že 
od samega začetka dejavno sodeluje v 
procesu.

Odbor regij ima 353 članov in enako 
število nadomestnih članov - med nji-
mi so predsedniki, župani in predstav-
niki regij in mest, ki

• bivajo in delajo v mestu oziroma re-
giji, iz katere prihajajo,

• se srečujejo s problemi svojih drža-
vljanov,

• se zavzemajo za svoje državljane v sa-
mem procesu sprejemanja odločitev 
in zakonodaje EU ter jih seznanjajo o 
razvoju dogodkov na ravni EU,

• gostijo srečanja in konference Od-
bora regij v svojem mestu oziroma 
regiji.

Člane in nadomestne člane za obdobje 

Imenovanje članov 
slovenske delegacije v 
Odboru regij
Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih 
oblasti Evropske unije. Slovensko delegacijo sestavlja sedem 
članov in prav toliko nadomestnih članov. Sestajajo se na ple-
narnih zasedanjih in na zasedanjih komisij.

petih let imenuje Svet na predlog držav 
članic. Te izbirajo člane po različnih 
postopkih, vendar vsaka delegacija od-
raža politično, geografsko in regionalno 
ali lokalno ravnotežje v državi, ki jo za-
stopa. Člani so nosilci volilnega manda-
ta ali pomembni akterji lokalnih in re-
gionalnih oblasti v svoji regiji.

Pretekli mandat Odbora regij se je kon-
čal 31. januarja 2015, zato je moral Svet 
pravočasno sprejeti sklep o sestavi od-
bora, in sicer preden se začne postopek 
za naslednji mandat Odbora regij za ob-
dobje 2015–2020. 

26. januarja 2015 je Svet EU sprejel 
sklep o imenovanju članov in nadome-
stnih članov odbora regij za obdobje od 
26. 1. 2015 do 25. 1. 2020, s katerim 
so bili imenovani tudi člani(ce) in na-
domestni člani Odbora regij iz Republi-
ke Slovenije.

Člani slovenske delegacije odbora re-
gij za petletno obdobje (2015–2020) 
so: Robert Smrdelj, Andreja Potočnik, 
Franci Rokavec, dr. Ivan Žagar, mag. 
Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič in Pe-
ter Bossman. 

Za nadomestne člane pa so bili imeno-
vani: Mojca Čemas Stjepanovič, Anton 
Kokalj, Branko Ledinek, Gregor Mace-
doni, dr. Tomaž Rožen, Miran Senčar, 
Tanja Vindiš Furman. 

Koledar plenarnih zasedanj 2015:

• 110. plenarno zasedanje:  
11.–13. februar

• 111. plenarno zasedanje:  
16.–17. april

• 112. plenarno zasedanje:  
3.–4. junij

• 113. plenarno zasedanje:  
12.–14. oktober 

• 114. plenarno zasedanje:  
3.–4. december

Mednarodne zadeveMednarodne zadeve

110. plenarno zasedanje Odbora regij
V Bruslju je bilo med 11. in 13. februarjem 110. in hkrati konstitutivno plenarno zasedanje Odbora 
regij. Na tokratnem zasedanju so bile med drugim volitve za predsednika Odbora regij, sloven-
ska delegacija pa se je zasedanja udeležila v novi sestavi.

Po izvolitvi je spregovoril polni dvora-
ni, kjer je bilo plenarno zasedanje, in 
poudaril, da bo glavna tema njegove-
ga mandata zagotavljanje rasti in delov-
nih mest s sodelovanjem evropskih re-
gij in mest.

Na volitvah je bil za prvega podpred-
sednika OR izvoljen Karl-Heinz Lam-
bertz, ki je član OR postal 1998, v letih 
1999–2014 pa je bil ministrski predse-
dnik nemško govoreče skupnosti v Bel-
giji. V skladu z dogovorom med dvema 
največjima političnima skupinama OR 
naj bi v drugem delu petletnega manda-
ta predsedstvo prevzel on.

V nadaljevanju je prvi podpredsednik 
komisije z novimi člani OR razpravljal 
o možnostih za poglobljeno sodelova-
nje med obema institucijama, o pobu-
dah na področju rasti in delovnih mest, 
o boljši pripravi predpisov in glavnih 
prednostnih nalogah, ki si jih je izvršni 

organ EU zadal v delovnem programu 
za 2015.  Tekla je tudi razprava o latvij-
skem predsedovanju EU. OR je nago-
vorila latvijska parlamentarna državna 
sekretarka za evropske zadeve Zanda 
Kalnina-Lukaševica, ki je predstavi-
la glavne prednostne naloge latvijskega 
predsedstva EU.

Po dnevnem redu so člani razpravljali 
še o regionalni in lokalni razsežnosti če-
zatlantskega partnerstva za trgovino 
in naložbe (TTIP)  z evropsko komi-
sarko za trgovino Cecilio Malmström. 
Razprava se je osredotočila na potenci-
alne posledice TTIP za javne storitve, 
reševanje sporov med vlagatelji in drža-
vo (ISDS), geografske označbe in druga 
gospodarska vprašanja, ki so v regional-
nem interesu. 

Mariana Gâju (PES/RO), županja ob-
čine Cumpăna, je predstavila osnutek 
mnenja z naslovom Na poti h krožne-

109. plenarno zasedanje Odbora regij
3. in 4. decembra je bilo v Bruslju 109. plenarno zasedanje OR. Dnevni red zadnjega plenarne-
ga zasedanja 2014 je predvidel obravnavo različnih področij, med katerimi so bile obravnavane 
teme o spodbujanju kakovosti javne porabe, ki je predmet EU ukrepov; paket ukrepov v zvezi z 
industrijsko politiko; področje evropske sosedske politike; tematika glede prizadevanj za spod-
bujanje pristne solidarnosti na področju evropske politike priseljevanja; področje priznavanja 
sposobnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem.

OR je med drugim na plenarnem za-
sedanju soglasno sprejel mnenje na la-
stno pobudo, v katerem je predlagano, 
naj se institucije EU zavežejo k sku-
pnemu Načrtu komuniciranja za obdo-
bje 2015–2019: ponovno približevanje 
Evrope državljanom. V načrtu je nave-
denih več komunikacijskih pobud, ki 
naj bi jih institucije EU izvajale skupaj z 
državami članicami, s čimer bi spodbu-
dili  participativno, decentralizirano in 
ustvarjalno sporočilo o EU.

V želji po uresničitvi zastavljenih ciljev 
je OR pozval institucije EU, naj si za-
stavijo cilje za angažiranje javnosti in 
povečanje javne ozaveščenosti, ki jih je 
mogoče količinsko določiti in izmeri-
ti. Do evropskih volitev 2019 bi mo-
rali doseči, da bi večina evropskih dr-
žavljanov anketirancev iz standardnih 
raziskav Eurobarometer menila, da nji-
hov glas v Evropi nekaj šteje, da razu-
mejo glavni postopek odločanja in naj-

pomembnejše politike EU, da so dobro 
seznanjeni z evropskimi vprašanji in da 
imajo o EU pozitivno mnenje. Ob tem 
OR v ta namen predlaga, da se vsaj 
20 % proračuna EU za komuniciranje 
preusmeri na nacionalno in lokalno ra-
ven, t. j. na informacijske točke, kot sta 
»Europe Direct« in »Evropska hiša« ter 
lokalne in nacionalne medije.
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EU je največja donatorka uradne razvoj-
ne pomoči na svetu, a vseeno njene čla-
nice ne dosegajo zavez iz 2005. Tudi zato 
je EU leto posvetila razvojnemu sodelova-
nju. Skušalo se bo okrepiti zavest, da pri 
razvojnem sodelovanju ne gre le za eno-
stransko pomoč državam v razvoju. Gre 
za konkretno sodelovanje, od katerega 
imajo koristi tudi donatorji. Poskušalo se 
bo okrepiti tudi prizadevanja za poveča-

nje teh sredstev.  Med partnerji, ki sode-
lujejo v projektu, je tudi Slovenija, in sicer 
je nacionalni koordinator mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in Evropskega leta 
za razvoj Ministrstvo za zunanje zadeve.

Na uradni spletni stran Evropskega leta 
za razvoj je navedeno: »Leto 2015 je na 
področju razvojne pomoči posebno leto. Je 
prvo evropsko leto, posvečeno zunanjim 

27. zasedanje Kongresa lokalnih in 
regionalnih oblasti
V Strasbourgu je bilo med 14. in 16. oktobrom 2014 27. zasedanje Kongresa lokalnih in regional-
nih oblasti. Zasedanja sta se iz slovenske delegacije udeležili Bernardka Krnc in Breda Pečan.

Na oktobrskem zasedanju je bila v 
ospredju tema glede opolnomočenja 
mladine –deljena odgovornost za mesta 
in regije, ki predstavlja rdečo nit aktiv-
nosti kongresa 2014.  

Prvič so mladi delegati, stari od 16 do 
30 let, iz 34 različnih držav sodelovali na 
kongresu pri seji in v vseh razpravah sku-
paj s člani kongresa. Sodelovali so tudi 
na sestankih treh odborov kongresa. 

15. oktobra je bila na dnevnem redu zase-
danja posebna mladinska razprava.  Pred-
stavniki mladih so se odločili za dve temi, 
in sicer (Ne) zaposlitev mladine in Soupra-
vljanje in ustanovitev skupnih organov od-
ločanja. O obeh temah so predstavniki 
mladih razpravljali skupaj s predstavni-
ki kongresa. Kongres je poskrbel tudi, 
da je bilo zagotovljeno, da se je slišal vsak 
glas, vključno s tistimi, ki na zasedanju 
niso bili prisotni, so poskrbeli za predva-
janje pripomb na Twiterju, ki so bile po-

Evropsko leto za razvoj 2015 
Latvijsko predsedstvo Evropske unije je 9. januarja 2015 uradno zagnalo Evropsko leto za razvoj, 
ki teče pod geslom »naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost.«  EU želi z Evropskim letom za 
razvoj pokazati svojo odločnost za izkoreninjenje revščine po svetu.

mu gospodarstvu: pregled zakonodaje 
EU o odpadkih, ki obravnava t. i. sve-
ženj o krožnem gospodarstvu, v kate-
rem Evropska komisija predlaga cilj 70 
% za recikliranje komunalnih odpad-
kov in cilj 80 % za recikliranje embala-
že do 2030. Mariana Gâju se zavzema za 
uvedbo vseevropske opredelitve komu-
nalnih odpadkov, da se olajšajo primer-
jave med državami, ter uporabo nače-
la “onesnaževalec plača”, po katerem se 
odgovornost za ravnanje z odpadki na-

loži proizvajalcem. Poročevalka poziva 
tudi k opredelitvi zavezujočih ciljev EU 
za preprečevanje nastajanja odpadkov.

V nadaljevanju so tekle še razprave o raz-
širitvi zaščite geografskih označb Evrop-
ske unije na nekmetijske proizvode, o 
Strateškem okviru EU za varnost in 
zdravje pri delu za obdobje 2014–2020, 
Zelenem akcijskem načrtu za MSP in po-
budi za zeleno zaposlovanje, smernicah o 
uporabi ukrepov za povezovanje uspe-

šnosti evropskih strukturnih in investi-
cijskih skladov z dobrim gospodarskim 
upravljanjem, lokalnimi in regionalnimi 
oblastmi ter varstvu pravne države in te-
meljnih pravicah na več ravneh v EU in 
interoperabilnosti kot sredstvu za poso-
dobitev javnega sektorja.

Datum naslednjega zasedanja je predvi-
den za 16. in 17. april 2015. 

Delegacijo smo sprejeli predstavniki 
združenja, ki smo jim predstavili samo 
združenje, osnovno delovanje in delo, ki 
ga opravljamo, prav tako je bila predsta-

sredovane v živo v dvora-
ni #youthsession2014. “Za 
prispevek k družbi je vklju-
čevanje mladih pri spreje-
manju odločitev način za 
izgradnjo državljanstva in 
odgovornosti,” je bila le 
ena od mnogih pripomb 
na Twitterju.

16. oktobra so mladi de-
legati izdali svoja priporo-
čila izvoljenim predstav-

nikom kongresa, namenjena krepitvi 
vloge mladih v Evropi, sodelovanju v 
javnih razpravah in odločanju. 

Na zasedanju mladih je bil prisoten tudi 
slovenski predstavnik Simon Vrbanič.

Tekla je tudi razprava o separatističnih 
težnjah v Ukrajini in sosednjih državah. 
Kongres je 16. oktobra tudi sprejel dekla-
racijo o separatistični napetosti v Ukra-
jini in sosednjih državah. Kongres je že 
obsodil priključitev Krima in mesta Se-
vastopol k Ruski federaciji z izjavo, dano 
na prejšnji seji marca 2014. V zadnji iz-
javi “obsoja rusko vojaško posredovanje 
v vzhodnem delu Ukrajine in vse oblike 
pritiskov Rusije na njene sosede”.

Kongres je ponovil svojo “podporo po-
budam in dejavnostim generalnega se-
kretarja Sveta Evrope in njenih drugih 
organov, ki so namenjene spodbujanju 
mirnega reševanja v Ukrajini”. 

Kongres je med drugim razpravljal tudi 
o zagotavljanju zadostnih sredstev za lo-
kalne oblasti, o vlogi medijev pri obli-
kovanju participativne demokracije, 
medregionalnem sodelovanju, promo-
viranju raznolikosti skozi medkulturne 
izobraževalne in komunikacijske strate-
gije, promoviranju enakih možnosti za 
ljudi s posebnimi potrebami in njiho-
vega sodelovanja na nacionalni in regi-
onalni ravni ter o prispevku kongresa k 
sosedski politiki Sveta Evrope.¬

Na zasedanju kongresa so obravnavali 
tudi poročila o opazovanju lokalnih vo-
litev 2014 na Nizozemskem, v Ukrajini 
in Gruziji ter poročilo o položaju lokal-
ne in regionalne demokracije v Belgiji.

Člani kongresa so izvolili novega pred-
sednika. Dveletni mandat je nastopil 
Jean-Claude Frécon (Francija, SOC). 
Frécon je član kongresa od 1994, 2002 
je postal podpredsednik, vodil je fran-
cosko delegacijo v kongresu v letih 
2004–2012 in bil predsednik zbornice 
lokalnih oblasti od 2010.

Predsednik Zbora lokalnih skupno-
sti je postal Anders KNAPE (Sweden, 
EPP/CCE), nova predsednica Zbora 
regij pa je Gudrun MOSLER-TÖRN-
STRÖM, (Austria, SOC).

Naslednje, 28. zasedanje kongresa, bo 
od 24.–26. 3. 2015.

vljena ureditev sistema lokalne samou-
prave v Sloveniji in način financiranja 
občin. V nadaljevanju so predstavniki 
estonskega združenja predstavili delova-

nje svoje organizacije, statistične podat-
ke in projekte, ki jih izvajajo na zdru-
ženju, ter nove izzive, ki se jih lotevajo. 

V naslednjih dveh dneh so se predstavni-
ki odpravili še na dve občini članici ZOS, 
Občino Renče-Vogrsko in Občino Diva-
ča, kjer je ZOS organiziral srečanje z župa-
ni in občinskimi upravami in so jim pred-
stavniki občin še podrobneje predstavili 
delovanje občin. Seveda pa so jim prijazni 
gostitelji predstavili in pokazali tudi lokal-
ne turistične znamenitosti. Člani estonske 
delegacije so obiskali in si ogledali tudi go-
riško lokalno energetsko agencijo. 

Cilj obiska estonske delegacije je bil bo-
lje spoznati delovanje slovenskih zdru-
ženj in občin z vidika financiranja, 
izvajanja projektov in same organizira-
nosti lokalne samouprave v Sloveniji. 

ukrepom Evropske unije in vlogi Evrope v 
svetu. Za evropske organizacije, ki se ukvar-
jajo z razvojno pomočjo, je to izjemna pri-
ložnost, da predstavijo evropska prizadeva-
nja za odpravo revščine v svetu in da še več 
evropskih prebivalcev pritegnejo k sodelova-
nju na področju razvoja. Leto 2015 je leto, 
ki smo si ga 2000 zadali kot rok za dose-
go razvojnih ciljev novega tisočletja, pa tudi 
leto, v katerem se bo mednarodna skupnost 
dogovorila o prihodnjem globalnem okviru 
za odpravo revščine in trajnostni razvoj.« 

EU se je 2005 kot celota zavezala, da bo 
do 2015 za uradno razvojno pomoč na-
menila 0,7 odstotka bruto nacionalnega 
dohodka (BND). Nove članice, ki so se 
uniji pridružile 2004 oziroma kasneje, pa 
so obljubile, da bodo v ta namen name-
nile 0,33 odstotka BND. Ta delež od 28 
članic EU žal dosegajo le redke. Podat-
ki 2013 kažejo, da so svoje zaveze izpol-
njevale le Švedska (1,02 odstotka BND), 
Luksemburg (1 odstotek BND), Danska 
(0,85 odstotka BND) in Velika Britanija 

Obisk predstavnikov estonskega 
združenja občin
Na Združenju občin Slovenije se je 15. 12. 2014 na delovnem 
obisku mudila tričlanska delegacija estonskega združenja ob-
čin (EMOLI). Med predstavniki so bili višji svetovalec na eston-
skem združenju Aare Vabamägi, župan Madis Gross, in član ob-
činskega sveta ene izmed občin Veikko Luhalaid.  
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Konec junija 2012 so 
voditelji evrskih držav 
določili, da je vzpo-
stavitev enotnega nad-
zornega mehanizma 
pogoj za možnost ne-
posredne pomoči ban-
kam iz stalnega reševal-
nega sklada. Pred sabo so 
imeli en temeljni cilj, in sicer 
presekati vozel dolžniške in ban-
čne krize, saj so države z milijardnimi 
injekcijami davkoplačevalskega denar-
ja, ki so jih vbrizgavale v banke, močno 
bremenile svoje javne finance in podži-
gale dolžniško krizo.

Namen bančne unije je utrditi evrop-
ski bančni sektor, rešiti problem pre-
pletenosti bančne in dolžniške krize, 
prenesti breme reševanja bank z davko-
plačevalcev na finančni sektor, povrni-
ti zaupanje investitorjev, odpraviti po-
sojilni krč ter preprečiti ponovitev kriz.

Po prvotnih načrtih naj bi bančna unija 
stala na treh stebrih, in sicer na enotnem 
nadzoru, enotnem sistemu za reševa-
nje bančnih problemov in enotnem 
sistemu za zavarovanje bančnih vlog. 
Prvi steber je začel delovati 4. novem-
bra, drugi bo začel delovati predvidoma 
2016, tretjega pa, kot kaže, sploh ne bo.

Enotni nadzor
Enotni nadzor je prvi steber bančne 
unije, kjer bo osrednjo nadzorniško 
vlogo imela Evropska centralna banka 
(ECB), ki bo med drugim pristojna za 
izdajo in odvzem bančnih licenc.

Z namenom zagotovitve čistega začet-
ka enotnega nadzora so evropske ban-
čne oblasti najprej temeljito pregledale 
banke. Evropa naj bi tako potegnila črto 
pod nezadovoljiv nacionalni nadzor in 
ECB omogočila, da začne delo ob sve-

žem zaupanju. ECB čaka 
vrsta nalog, med dru-
gim postopna zaostri-
tev definicije kapital-
ske ustreznosti, tako da 
bo popolnoma skladna 

z mednarodnim okvi-
rom Basel III, ter poeno-

tenje obravnave kapitalskih 
in likvidnostnih vprašanj.  

Enotno reševanje bančnih 
problemov
Enotno reševanje bančnih problemov 
je drugi steber bančne unije, zaživel naj 
bi prihodnje leto. Ta steber  opredelju-
je enotna pravila za urejeno likvidaci-
jo ali sanacijo bank, ki kljub zaostre-
nemu nadzoru zaidejo v težave. Gre za 
pravila, ki temeljijo na načelu, da je tre-
ba čim manj obremeniti davkoplačeval-
ce in gospodarstvo. 

Gre za enotni mehanizem reševanja 
bank, ki je sestavljen iz enotnega orga-
na in enotnega sklada. Samo delovanje 
enotnega organa so članice opredelile v 
okviru evropske zakonodaje, enotnega 
sklada pa z medvladnim sporazumom. 
Slednjega so članice podpisale maja 
2014 in se zavezale, da bodo prispev-
ke bank, zbrane na nacionalni ravni v 
skladu z evropskimi pravili, prenesle v 
enotni sklad za reševanje. Zasledovalo 
se bo cilj, da je v skladu odstotek vseh 
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Litva 19. država evroobmočja
S 1. januarjem 2015 je Litva stopila v območje evra, ki zdaj šteje 
19 članic. Litva je evro prevzela kot zadnja baltska država. Esto-
nija je evro prevzela 2011, Latvija pa 2014. Litva bi morala evro 
sicer prevzeti že leta 2007, tako kot Slovenija, a takrat žal ni iz-
polnila kriterija glede inflacije. 

Kljub temu, da je podpora skupni evropski valuti v preteklosti nihala in bila celo 
pod 50 odstotki, pa večina Litovcev podpira prevzem evra. Kljub temu, da drža-
vljane Litve skrbi, da bo evro prinesel dvig cen, pa si po drugi strani obetajo pred-
vsem večjo varnost. Litovska predsednica Dalia Grybauskaite je v eni od nedavnih 
izjav povedala, da »priključitev območju evra pomeni varnost – ne le ekonomsko, 
ampak tudi politično«. 

Litovski premier Algirdas Butkevičius je ob prevzemu evra povedal, da bo ta zago-
tavljal gospodarsko in politično varnost Litve.

Litovski finančni minister Rimantas Sadzius je prevzem evra ocenil za zgodovin-
ski trenutek, s katerim bo Litva storila korak naprej in dosegla novo stopnjo razvo-
ja. Po njegovi oceni naj se cene življenjskih potrebščin po menjavi valute ne bi zvi-
šale za več kot 0,2 ali 0,3 odstotka. 

Latvija prevzela 
predsedovanje Svetu EU 
1. januarja 2015 je Latvija od Italije prevzela šestmesečno pred-
sedovanje Svetu EU. Latvija je med prednostnimi nalogami v 
ospredje postavila uresničevanje načrta za spodbuditev naj-
manj 315 milijard evrov investicij v strateške evropske projekte. 
S tem bi se okrepila rast in konkurenčnost Evrope. Latvija je po-
stala članica unije 2004, 2013 pa se je pridružila območju evra.

Med prednostnimi nalogami so tudi razvoj digitalne družbe in odnosi z vzhodni-
mi sosedami unije – Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Belorusijo, Armenijo in Azer-
bajdžanom. Nedavni teroristični napadi v Parizu pa so določili še eno prioriteto, in 
sicer boj proti terorizmu. 
Geslo latvijskega predsedovanje se glasi – »konkurenčna Evropa, kamor sodita na-
ložbeni načrt in projekt energetske unije, digitalna Evropa in zunanjepolitično anga-
žirana Evropa.«
V ospredju delovanja na zunanjepolitičnem področju bosta boj proti Islamski drža-
vi in soočanje s problemom tujih borcev ter odnosi z Rusijo, ki jo označujejo za ne-
predvidljivo sosedo, a je zanje zelo pomembna trgovinska partnerica.
Pomemben projekt latvijskega predsedstva bo tudi izvedba vrha vzhodnoevropske-
ga partnerstva. Pomemben zato, ker je prejšnji vrh, ki je bil med litovskim predsed-
stvom, doživel polom, ko se je tik pred zdajci izjalovil podpis sporazuma o krepitvi 
vezi med EU in Ukrajino, kar je tudi sprožilo ukrajinsko krizo.
Predsedstvo Sveta EU se menja med 28 državami članicami vsakih šest mesecev. V 
tem času vodi zasedanja, predlaga smernice in išče kompromise, nujne za odloča-
nje. 1. julija 2015 bo predsedovanje Svetu EU prevzel Luksemburg, sledila bo Ni-
zozemska in nato Slovaška.

kritih vlog v bankah. Ta znesek naj bi se 
gibal okrog 55 milijard evrov.

Enotni sklad bo najprej razdeljen na na-
cionalne razdelke. Ti  naj bi se v osmih 
letih postopoma nelinearno polnili in 
združevali. Prvo leto naj bi se tako v 
sklad združilo 40 odstotkov, v treh letih 
pa 70 odstotkov nacionalnih prispevkov. 

Evropska komisija je predlagala podrob-
na pravila o prispevkih bank v sklad, ki 
naj bi bili izračunani na podlagi veliko-
sti bank in tveganj. Tako bodo manjše 
banke v sklad vplačale manj, ker pred-
stavljajo manjše tveganje. Predlog mo-
rajo potrditi še članice unije in Evrop-
ski parlament.

Članice so se s podpisom izjave k spora-
zumu o enotnem reševalnem skladu  za-
vezale tudi k spoštovanju pravil bail-in 
ali striženja, ki določajo, da je lahko dr-
žavna pomoč banki dodeljena šele po-
tem, ko k izravnavi izgub prispevajo la-
stniki in podrejeni upniki.

Enotni mehanizem za reševanje bank je 
začel veljati 1. januarja 2015, a ključne 
naloge se bodo predvidoma začele izva-
jati 1. januarja 2016.

Enotni sistem za 
zavarovanje bančnih vlog 
Za vzpostavitev enotnega sistema za za-
varovanje bančnih vlog, tretjega stebra 
bančne unije, je zmanjkalo politične za-
gnanosti ali pa volje. To gre sklepati po 
izjavah vodilnih predstavnikov institu-
cij in članic unije, ki tega stebra že ne-
kaj časa sploh ne omenjajo več.

Te sheme se bodo tako vzpostavljale na 
nacionalni ravni, v skladu z direktivo 
o zajamčenih vlogah, ki ohranja pravi-
lo o zavarovanju vlog do 100.000 evrov 
in določa, da morajo imeti vse države 
sklad ex ante, torej sklad, ki se bo vna-
prej polnil s prispevki bank.

Prvi in drugi steber bančne unije za zdaj 
vključujeta okoli 6000 bank v območju 
evra. Zakonodaja, na kateri sloni bančna 
unija, pa velja za vseh 8300 bank v EU.

Mednarodne zadeveMednarodne zadeve

(0,72 odstotka BND). Slovenija je 2013 
za uradno razvojno pomoč namenila 0,13 
odstotka BND in se s tem uvršča v sredi-
no lestvice članic EU, je pa skupaj z Esto-
nijo na prvem mestu med novimi članica-
mi. Na repu seznama držav so Hrvaška, 
Latvija (obe po 0,08 odstotka BND) in 
Romunija (0,07 odstotka BND). Razlog 
za neizpolnjevanje zavez izpred desetih let 
je predvsem finančna in gospodarska kri-
za in najverjetneje bo višino sredstev to 
določevalo tudi v prihodnjih letih.  

Slovenska razvojna pomoč je do 2009, ko 
je bila Slovenija v obdobju gospodarske 
rasti, izrazito rasla, in sicer celo za več kot 
15 odstotkov letno. 2010 je sledil močan 
padec, in sicer za kar 12 odstotkov. Višina 
uradne razvojne pomoči se je od 2010 na-
prej ustalila na ravni 0,13 odstotka BND, 
MZZ pa za 2015 napoveduje rahlo pove-
čanje sredstev - 0,14 odstotka BND.

Ob uradnem začetku Evropskega leta 
za razvoj je evropski komisar za med-
narodno sodelovanje in razvoj Neven 
Mimica povedal, da je »EU največja do-
natorica razvojne pomoči na svetu, a biti 
mora ne le največja, temveč tudi najbolj-
ša, ne le plačnica, temveč tudi igralka.«

Visoka zunanjepolitična predstavnica 
EU Federica Mogherini je izpostavila tri 
izzive, in sicer spremembo obnašanja dr-
žav v razvoju, spremembo razmišljanja v 
razvitih državah in potrebo po nagovoru 
vseh dimenzij globalnega razvoja.

V Evropski komisiji poudarjajo, da je 
Evropsko leto za razvoj namenjeno oza-
veščanju in vključevanju Evropejcev v 
razvojno sodelovanje EU. To je prilo-
žnost, da EU in njene države članice 
pokažejo svojo odločnost za izkoreni-
njenje revščine po svetu, poudarjajo.

Dogajanja ob Evropskem 
letu za razvoj
Skozi vse leto bodo na lokalnih, regi-
onalnih in nacionalnih ravneh dogod-
ki, med katerimi so mednarodni dogo-
dek o enakosti spolov 2. marca, majski 
tek na 20 kilometrov v Bruslju in števil-
ni vseevropski ustvarjalni natečaji. Do-
godki so namenjeni predvsem ozave-
ščanju javnosti in zbiranju podpore za 
razvojno sodelovanje.

Vsak mesec leta bo posvečen posebni 
temi. Januar je bil namenjen položaju 
Evrope v svetu, februar izobraževanju, 
marec enakosti spolov, april pa zdrav-
ju. V okviru teh dogodkov je slovensko 
zunanje ministrstvo 23. januarja 2015 
organiziralo Slovenske razvojne dneve.

Zaživel je projekt  
bančne unije
Novembra 2014 je zaživela bančna unija, ki je najpomembnej-
ši evropski projekt po skupni evropski valuti. Je odziv Evrope 
na posledice izbruha finančne krize konec 2008, ko je propadla 
ameriška investicijska banka Lehman Brothers in je v Evropi 
prerasla v resno dolžniško krizo in sploh najhujšo krizo v Evro-
pi. Bančna unija je skupek ukrepov, ki pomenijo največji prenos 
nacionalnih pristojnosti na evropsko raven po uvedbi evra.




