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1  UVOD

Pestro decembrsko dogajanje je bilo zaznamovano predvsem z pogajanji o višini povprečnine in ostalih finančnih 
sredstvih občin ter prizadevanji za iskanje rešitev za možna zmanjšanja stroškov občinam. 
Ministrstvo za finance je skozi spremembo zakona o izvrševanju proračuna predlagalo znižanje povprečnine v 
višini 494,02 evrov, odvzem sredstev za sofinanciranje investicij ter zmanjšanje prihodkov od dohodnine do zneska 
primerne porabe občin, a predloge ob ostrem nasprotovanju združenj občin in dogovoru, da se pogajanja nadaljujejo 
po novem letu ob pripravi rebalansa proračuna države, nato umaknilo iz novele zakona o izvrševanju proračuna. 
Takšen ukrep, torej umik predlogov iz novele ZIPRS1415, je sicer predlagalo tudi predsedstvo ZOS na decembrski 
seji. Po novem letu naj bi bil pripravljen tudi interventni zakon za uravnoteženje javnih financ občin. V ta namen 
je bilo izvedenih več usklajevalnih sestankov, zadnji sredi decembra. 
Umik predlaganih varčevalnih ukrepov se je zgodil dan pred vseslovenskim srečanjem županj in županov s predstavniki 
vlade, na katerem so župani ministru Koprivnikarju in državni sekretarki Vraničarjevi predstavili posledice predlaganih 
ukrepov za občinske finance, v luči nadaljevanj pogajanj pa pozvali Vlado RS, da najprej sprejme ukrepe za znižanje 
stroškov občin, v nadaljevanju pa je možno znižanje povprečnine sorazmerno z učinkom, ki ga bodo ukrepi prinesli. 
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 znižanju stroškov občinam ni bil realiziran. Od Vlade RS občine 
tudi pričakujejo, da bodo enak delež varčevanja, kot ga bodo nosile občine, nosili tudi ostali deležniki v državi.
Na Ministrstvu za okolje in prostor smo se udeležili sestanka na temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda na območjih poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Združenje občin Slovenije je podalo 
pobudo za spremembo 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela 
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, pobudo za avtentično razlago 48. člena Zakona o sladko-
vodnem ribištvu v zvezi z nadomestilom za izlov rib ter prošnjo za razlago glede nadomestila za izlov rib, pripombe 
na Predlog pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo 
izvajanje, pobudo za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za program izvajanja javnih del v letu 2015, pobudo 
za vključitev združenj občin v pripravo podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o cestah. Službi Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo poslali dopis, v katerem pozivamo, da se deleži sofinanciranja občinskih 
kohezijskih projektov iz finančne perspektive 2014-2020 ohranijo na ravni stare finančne perspektive.
V januarju ZOS organizira naslednja izobraževanja:
•	 15. januarja bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica na temo priprave kadrovskega načrta in akta 

o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
•	 15. januarja bo seminar z naslovom Čari protokola – priprava poslovnega dogodka, ki bo v Jakličevem domu 

v Vidmu (Občina Dobrepolje),
•	 20. januarja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Priprava na zaključni račun proračuna občin za leto 

2014 in izvedba redne letne inventure,
•	 27. januarja bo (predvidoma) v Ljubljani izobraževanje za člane občinskih svetov na temo pristojnosti občinskega 

sveta (enako izobraževanje bo sicer tudi 26. januarja v Mariboru in 28. januarja v Kopru). 
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije. Novice združenja lahko spremljate tudi prek RSS sistema oziroma se naročite na e-novice. 
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 
2015
Predlog novele zakona ni bil v javni obravnavi, ZOS ga 
je pridobil na podlagi pisne prošnje v procesu pogajanj o 
višini povprečnine. V skladu z dogovorom na sestanku med 
predstavniki združenj občin in vlade 9. 12. 2014 so bili 
predlogi, ki se nanašajo na financiranje občin in možnost 
dodatnega zadolževanja, umaknjeni iz predloga.
Predlog novele ZIPRS1415 je sicer vseboval naslednje 
rešitve:
•	 višina povprečnine za leto 2015 za občine (494,04 

evrov);
•	 občinam, katerih prihodki presegajo primerno porabo, 

pripadajo prihodki le do višine primerne porabe;
•	 iz državnega proračuna se občinam v letu 2015 ne 

zagotavlja sredstev za investicije razen v primeru, če 
so projekti, ki se financirajo iz sredstev državnega 
proračuna že v teku in za katere bodo na dan uvel-
javitve tega zakona pogodbe z izvajalci že sklenjene;

•	 pripoznava vodnega in podnebnega sklada;
•	 natančna določba, v katerem letu je potrebno zagotoviti 

pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih 
sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar 
le-te nalagajo plačila obveznosti v prihodnjih letih;

•	 v katerih primerih kapitalskih naložb in terjatev ni 
potrebno vključiti v letni program prodaje finančnega 
premoženja;

•	 možnost dodatnega deficita državnega proračuna do 
višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezi-
jske politike, ki so ob koncu leta 2014 že posredovani 
Evropski komisiji;

•	 možnost dodatnega zadolževanja za občine za namen 
zagotavljanja lastne udeležbe pri EU projektih; 

•	 sprememba 49. in 51. člena ZIPRS1415 na način, da 
bo posrednim uporabnikom soglasje k finančnemu 

načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno 
izdal organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Hkrati 
se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni upora-
bniki državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 
začasno financirajo do sprejema rebalansa proračuna 
države oziroma do sprejema občinskega proračuna; 

•	 izrecna določba, da morajo tudi občine posredovati 
premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne evi-
dence in storitve;

•	 višinos letnega dodatka za upokojence;
•	 znižanje višine nagrade članom Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti.

PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH 
FINANC OBČIN
V procesu pogajanj o povprečnini in pripravi predlogov 
za znižanje stroškov občinam je Ministrstvo za javno 
upravo predstavilo predlog interventnega zakona z dne 
9. 12. 2014. Ta je vseboval naslednje predloge sprememb 
zakonov:
•	 Zakon	o	financiranju	občin:	povečanje prihodkov 

z razširitvijo osnov za obvezno plačevanje občinskih 
taks za vse dovoljene dejavnosti, ki pomenijo posebno 
rabo občinske javne površine, infrastrukture občinskih 
javnih služb in občinskih stavb;

•	 Zakon	 o	 lokalni	 samoupravi: ukinitev pravne 
subjektivitete ožjih delov občine (krajevnih, vaških 
in četrtnih skupnosti) ter vzpostavitev zakonskega 
okvirja za ustanovitev občinskega oz. medobčinskega 
pravobranilstva za zastopanje občine in njenih organov 
pred sodišči in drugimi državnimi organi;

•	 Zakon	o	zemljiški	knjigi:	vlaganje zemljiškoknjižnih 
predlogov brez posrednikov;

•	 	 Zakon	 o	 vrtcih:	 določba o plačilo razlike o ceni 
programa vrtca je obveznost občine, v kateri imajo 
starši oziroma vsaj eden od staršev skupaj z otro-
kom stalno prebivališče; vzpostavitev in vodenje 
evidence upravičencev do sofinanciranja programa 
vrtca iz občinskega proračuna z namenom možnosti 
načrtovanja izdatkov in pregleda plačil

•	 Zakon	o	ukrepih	za	odpravo	posledic	žleda	med	
30.	januarjem	in	10.	februarjem	2014:	namenskosti 
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pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	- do 2/3 višine 
nakazanih sredstev se  lahko nameni za vzdrževanje 
lokalnih cest.

Predlog interventnega zakona je bil predmet obravnave 
na usklajevalnem sestanku 17. 12. 2014. Podane so bile 
pripombe in predlagane dodatne spremembe zakonov. 
Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo nov predlog 
interventnega zakona, ki bo predmet nadaljnjih usklajevanj 
v januarju.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem up-
ravnem postopku, v javni obravnavi pa je bil do 24. 
decembra. Predlagane so spremembe vročanja: ožanje 
obsega obveznega osebnega vročanja, spremenjen postopek 
osebnega vročanja, dopolnjen način vročanja v tujino in 
spremembe pri poslovanju z izvirnimi dokumenti.
Predlaga se izključitev osebnega  vročanje odločb in skle-
pov, s katerimi se zahtevi ugodi oziroma s katerimi stranka 
pridobi pravico ali pravno koristi, ki jo je uveljavljala z 
vlogo, če odločitev ne posega v pravne interese oziroma 
pravne položaje drugih oseb (stranskih udeležencev). 
Prav tako se ne bodo več osebno vročali drugi sklepi, s 
katerimi organ odloča o procesnih vprašanjih, če zoper  
njih ni dovoljena pritožba, vseeno pa je o njih potrebno 
odločiti s pisnim sklepom in na ta način seznaniti vložnika 
z odločitvijo. 
Vzpostavlja se procesna diskrecija organa, ki bo lahko pre-
sodil, ali je potrebna osebna vročitev drugih dokumentov, 
ki se izdajo zaradi izvedbe postopka, npr. pozivov k odpravi 
formalnih pomanjkljivosti, k predložitvi dokazil, vabil ipd. 
Pri tem bo organ moral upoštevati pripravljenost oziroma 
interes stranke za sodelovanje v postopku in možnost izo-
gibanja vročitvi in s tem povezano podaljšanje postopka in 
morebitno škodo, ki zaradi tega nastane za stranko ali javni 
interes. Zato bo v teh primerih še vedno dovoljeno vročati 
osebno, lahko pa bo organ uporabil bolj ekonomični način. 
Vseeno se zaradi zavarovanja procesnega položaja vzpostavi 
obveznost, da organ ponovi vročitev dokumenta, ki vz-
postavlja obveznost, zaradi neizpolnitve katerih se lahko 
poslabša položaj, npr. zavrže ali zavrne zahteva; ponovitev 
vročitve bo opravljena po pravilih osebnega vročanja. 

Vročanje izpostavljenih  dokumentov z dostavo v hišni 
predalčnik se omogoča tudi v tujino. 
V navedenih primerih predlog zakona vzpostavlja pravno 
domnevo oziroma fikcijo, da se šteje, da so dokumenti 
vročeni tretji dan od odpreme, ki se označi na dokumentu. 
Z vložitvijo oziroma dostavo v hišni predalčnik ali poštni 
predal bo omogočena hitrejša seznanitev in hitrejši odziv, 
če je čim prejšnji zaključek postopka v resničnem interesu 
stranke. Tej namreč ne bo treba čakati na fikcijsko vročitev, 
ampak se bo lahko odzvala hitreje. Pri vročanju v tujino se 
rok za vročitev podaljšuje na 8 dni, ob tem da organ lahko 
zaradi oddaljenosti oziroma urejenosti poštnih storitev v 
državi vročanje, rok tudi podaljša, vendar ne več kot 15 
dni. 
Pravila osebnega vročanja se spreminjajo tako, da bodo po 
neuspeli osebni vročitvi omogočale vložitev dokumenta 
v hišni predalčnik ali poštni predal. Glede na veljavno 
ureditev se bo naslovnik takoj lahko seznanil z vsebino 
dokumenta, ne šele po 15 dneh, ko je dokument sedaj 
puščen v predalčniku. Skrajšuje se tudi rok za fiktivno 
osebno vročitev, namesto 15 dni se predlaga 8 dni. Kadar 
naslovnik nima hišnega predalčnika ali poštnega predala 
se ohranja obstoječa ureditev, po kateri vročevalec pusti 
na primernem mestu sporočilo o obveznosti prevzema v 
zakonitem roku, kolikor tega ne stori, se dokument vrne 
k organu.
Zaradi neposrednega vročanja na poštni naslov v tujini, 
ki je mogoča le s priporočeno pošiljko, se dopolnjuje 
obstoječa ureditev, ki vzpostavlja fikcijo, da je vročitev 
opravljena tudi če se vroči drugih osebam, ki so po poštnih 
pravilih upravičene prevzeti dokument. 
Spreminja se ureditev, ki veleva vročanje izvirnikov doku-
mentov. Predlog omogoča, da organ vroči kopijo izvirnega 
dokumenta, ki ga v fizični ali elektronski obliki hrani v 
dokumentaciji upravne zadeve. To bo omogočalo celovito 
elektronsko poslovanje organov tudi v primerih, ko stranke 
nimajo tehničnih možnosti za elektronsko poslovanje z 
organom (varnega elektronskega predala, varnega elek-
tronskega podpisa ipd.). Organ bo tako lahko posloval 
elektronsko in stranki vročil overjeno fizično kopijo elek-
tronskega podpisa. In obratno, če organ posluje fizično, bo 
na zahtevo stranke fizični izvirnik pretvoril v elektronsko 
(skenirano) kopijo in jo poslal stranki. 
Novela uvaja spremembe na področju strokovnega nadzora 
nad spoštovanjem pravil upravnega postopka. Pristojnemu 
organu se na normativni ravni določajo nedvoumne pri-
oritete, preko katerih se izraža javni interes za tovrstni 
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nadzor. Nadzorovanje posamičnih zadev dovoljeno le z 
vidika zagotavljanja zakonitega in strokovnega ravnanja 
celotnega organa. Nadzor se mora osredotočiti na 
pravilnost delovanja sistema upravnega odločanja, ki jo 
mora zagotavljati država, v tem smislu na spoštovanje 
vsakovrstnih rokov, zakonitosti sprejema in obravnave 
vlog, izpolnjevanje obveznosti po uradni dolžnosti (npr. 
pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, zbiranju 
dokazil od drugih organov itd.). 

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI 
ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
Ministrstvo za finance je v pregled poslalo predlog Uredbe 
o metodologiji za določitev razvitosti občina. Uredba se 
bo uporabljala za določitev razvitosti občin za leti 2015 
in 2016. Vsebinskih sprememb glede na veljavno uredbo 
predlog ne vsebuje, spreminja se le 2. člen uredbe, ki določa 
organe za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva 
pri izračunu koeficientov.

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA 
PROMETA V SLOVENIJI DO 2030
Ministrstvo za infrastrukturo je 15. 12. 2014 razgrnilo 
Predlog	strategije	razvoja	prometa	v	Sloveniji in ga do 
konca januarja 2015 dalo v javno obravnavo. Na minis-
trstvu pričakujejo, da bo dokument za sprejem na vladi 
nared v prvi polovici prihodnjega leta, zdaj pa je treba 
čim prej pripraviti operativni program vlaganj v prometno 
infrastrukturo.
Namen strategije razvoja prometa je opredeliti celovit 
razvoj prometne infrastrukture, zagotoviti stabilno fi-
nanciranje in zadostiti predhodnim pogojem za črpanje 
sredstev EU. Strategija predstavlja stanje vseh prometnih 
sektorjev v državi, od cest, železnic do zračnega in pomor-
skega transporta, ter opredeljuje cilje in ukrepe prometne 
politike, ki pa so precej splošni. Konkretizirani bodo z 
operativnim programom, v katerem bodo opredeljeni 
projekti s časovnico, finančnimi vrednostmi in možnostmi 
financiranja. 
Predlog strategije s pripadajočimi dokumenti je dostopen 
na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

PREDLOG UREDBE O USTANAVLJANJU 
IN DELOVANJU EVROPSKEGA 
ZDRUŽENJA ZA TERITORIALNO 
SODELOVANJE
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in v javno ob-
ravnavo, ki je bila odprta do 5. januarja, poslalo predlog 
Uredbe o ustanavljanju in delovanju evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje, s katero se v celoti nadomešča 
veljavna uredba. 
Predlog uredbe ureja pravne podlage za ustanovitev in 
delovanje evropskega združenja za teritorialno sodelovanje 
(EZTS) z registriranim sedežem v Republiki Sloveniji, ob-
seg pravne subjektivitete, registracije, objavo ustanovitve 
in hranjenje ustanovnih aktov take EZTS, pravne podlage 
za delovanje EZTS s registriranim sedežem v kateri od 
sosednjih držav, ki so članice Unije, na območju Republike 
Slovenije ter pogoje in postopek za odobritev sodelovanja 
pri ustanovitvi oziroma članstva subjektov iz Republike 
Slovenije v EZTS. 
Uredba določa, da se uporablja tudi za postopek odobritve 
sklenitve sporazuma o ustanovitvi evropskega regionalnega 
združenja za sodelovanje ali včlanjenja občin in pravnih 
oseb javnega prava v tako združenje, ustanovljeno v 
skladu s Protokolom št. 3 k Evropski okvirni konvenciji 
o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti 
glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (Uradni 
list RS, št. 16/11- Mednarodne pogodbe št. 2/11).

OSNUTEK STRATEGIJE JAVNE UPRAVE
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in 23. decembra 
poslalo v javno obravnavo osnutek Strategije razvoja javne 
uprave za obdobje 2014-2020, katere cilj je kakovostna in 
učinkovita javna uprava. Predloge glede dokumenta bodo 
sprejemali do 26. januarja.
Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 je enovit krovni 
strateški dokument, ki pomeni tudi podporo in zavezo za 
uresničevanje strategije razvoja celotne države, v najširšem 
smislu pa pomeni zavezo uporabnikom storitev javne up-
rave, javnosti ter nenazadnje Evropski komisiji, da bodo 
zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi izvedeni. 
Uspešna javna uprava je ena od ključnih prioritet Slovenije, 
saj predstavlja temelj za razvoj države in družbene blag-
inje. Državljani in gospodarstveniki namreč potrebu-
jemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala 

http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7866/30ccf816a6b3a8a973eb77511a4d314e/
http://www.mju.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5822/
http://www.mju.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5822/
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transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli 
dobrega upravljanja. Potrebujemo servis, ki nas ne bo ovi-
ral pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil 
opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno 
odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov 
vseh uporabnikov storitev. Želimo imeti javno upravo, 
ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in spodbudno 
poslovno okolje. Za dosego omenjenega pa potrebujemo 
krovno strategijo z jasnimi smernicami, cilji, ukrepi, nos-
ilci in rokom izvedbe, ki bodo usmerjali delovanje javne 
uprave. 
Že od leta 2005 za področje javne uprave ni bilo sprejetega 
krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno 
prenovo in modernizacijo, zato je bila potrebna nova vizija, 
z ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek, ki jih je 
Vlada RS zapisala že v  Izhodišča za pripravo Strategije 
nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave v začetku leta 
2014.
Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 bo enoten 
strateški dokument, ki bo podlaga za dvoletne akcijske 
načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebin-
skih področjih javne uprave. 
  

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-B)
Novela zakona je začela veljati 29. novembra. Novela 
določa kratek, 15-dnevni rok za vlaganje zahtevkov za 
povračilo evropskih sredstev iz preteklega programskega 
obdobja. Poleg tega se za eno milijardo evrov povečuje 
najvišji možni obseg zadolževanja države v letu 2014, 
namreč s 4,9 na 5,9 milijarde evrov.

REBALANS PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2014 (Rb2014)
Rebalans proračuna je začel veljati in se izvrševati 29. 
novembra. Z rebalansom se letošnji prihodki državnega 
proračuna zmanjšujejo za 20 milijonov evrov na 8,6 mili-
jarde evrov, poraba pa se povečuje za 177 milijonov evrov 
na 9,8 milijarde evrov. Posledično se primanjkljaj povečuje 
za 197 milijonov evrov na 1,2 milijarde evrov.

NOVELA ZAKONA ZA 
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC 
(ZUJF-B)
Novela zakona je začela veljati 29. novembra. Z novelo se 
bo tudi v letu 2015 ohranil najvišji dohodninski razred, ki 
določa 50-odstotno dohodnino za dohodke, ki presegajo 
petkratnik povprečne plače v Sloveniji. Novela odpravlja 
neskladnosti Zujf-a z Ustavo RS v delu, ki se nanaša na upo-
kojevanje javnih uslužbenk tako, da se izenačujejo pogoji 
za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za oba spola. Novela 
tudi jasneje določa pridobivanje soglasij za prevzemanje 
obveznosti po tistih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki 
se sklepajo na podlagi predizvedenega postopka javnega 
naročanja: uporabniki proračuna ne potrebujejo soglasja k 
sklenitvi avtorske ali podjemne pogodbe v primeru, če so 
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že pridobili soglasje k objavi obvestila o javnem naročilu 
oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb.

PRAVILNIK O PODROBNEJŠIH 
POGOJIH ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA 
IN VZDRŽEVANJA 
HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV
Pravilnik je začel veljati 29. novembra, določa pa ceno 
storitev javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelio-
racijskih sistemov in podrobnejše pogoje glede strokovne 
izobrazbe oseb, ki opravljajo strokovno delo pri izvajanju 
javne službe.

NOVELA PRAVILNIKA O VPISIH V 
KATASTER STAVB
Dopolnitve pravilnika so začele veljati 6. decembra 2014, 
uporabljati pa se je začel 1. januarja 2015. Dopolnjujeta 
se 3. in 12. člen pravilnika.

NOVELA PRAVILNIKA O OBRAZCIH, 
VRSTAH IZVRŠB IN POTEKU 
AVTOMATIZIRANEGA IZVRŠILNEGA 
POSTOPKA
Spremembe in dopolnitve pravilnika so začele veljati 9 
decembra in pomenijo uskladitev z Zakonom o izvršbi in 
zavarovanju. Spremembe se nanašajo na možnost vlaganja 
izvršb po elektronski poti: vrste izvršb, v katerih se pred-
logi za izvršbo in druge vloge lahko vlagajo po elektronski 
poti, potek postopka pri predlogu za izvršbo, vloženem po 
elektronski poti, način identifikacije strank itd.; prilogi 7 
in 8 se nadomestita z novima Prilogo 7 in Prilogo 8.

NOVELA UREDBE O ZELENEM JAVNEM 
NAROČANJU
Novela uredbe je začela veljati 27. decembra. Določa, da 
morajo javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so ve-
zani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, 

ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske 
izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše 
energetske učinkovitosti. S to uredbo se zaradi obsega in 
vsebine ponudbe na trgu spreminjajo tudi okoljske zahteve 
za pnevmatike. Spreminja se Priloga 10, ki ureja zeleno 
javno naročanje vozil.

NOVELA UREDBE O IZVAJANJU 
POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 
V REPUBLIKI SLOVENIJI V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013
Novela uredbe je začela veljati 13. decembra, popravlja pa 
drugi odstavek 32. člena tako, da je podaljšanje koncesij 
za izvajanje javne službe časovno opredeljeno oziroma 
omejeno na šest mesecev.

NOVELA UREDBE O NAČINU 
IZVAJANJA OBVEZNIH DRŽAVNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA 
PODROČJU UREJANJA VODA IN O 
KONCESIJAH TEH JAVNIH SLUŽB
Sprememba uredbe je začela veljati 13. decembra. Določa 
organ upravljanja glede na spremembe Zakona o državni 
upravi, in sicer Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. S spremembami se črtajo določila 
glede seznanitve in potrjevanja razpisnih dokumentacij 
s strani posredniških teles in organa upravljanja, saj je 
za izvedbo postopka oddaje javnega naročila odgovoren 
upravičenec. Novela uredbe pa tudi skrajšuje rok za potrd-
itev in predložitev zahtevka za povračilo.

PRAVILNIK O POSTOPKIH ZA 
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV
Pravilnik je začel veljati 17. decembra, določa pa pogoje in 
postopek za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov.
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NOVELA ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI 
(ZDU-1l)
Novela zakona je začela veljati 16. decembra. Novela 
zakona sledi spremembam Zakona o Vladi RS in na 
novo določa pristojnosti novih ministrstev, predvsem 
Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za javno 
upravo. Ob tem so v noveli dodatno še spremembe, ki 
se nanašajo na področje javnega naročanja, upravljanja 
informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave 
ter upravljanja z nepremičnim premoženjem.

NOVELA ZAKONA O DAVČNEM 
POSTOPKU (ZDavP-2H)
Novela zakona je začela veljati 1. januarja 2015. Z novelo 
se v okviru boja proti sivi ekonomiji zahteva dosledno 
izdajo računov za dobavo blaga in storitev. Zavezanci, ki 
računov ne izdajajo z uporabo računalniškega programa, 
bodo morali kupiti vezano knjigo računov, potrjeno pri 
Finančni upravi RS

NOVELA UREDBE O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, 
DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH 
V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V 
PRAVOSODNIH ORGANIH
Novela uredbe je začela veljati 19. decembra, uporabljati pa 
se začne 1. januarja 2015. Uredba se v 3. členu usklajuje z 
novo organizacijsko strukturo, kot jo ureja novela Zakona 
o Vladi Republike Sloveniji (ZVRS-H).

UREDBA O MERILIH ZA DOLOČITEV 
VIŠINE NADOMESTILA ZARADI 
OMEJENE RABE PROSTORA IN ZARADI 
NAČRTOVANJA INTERVENCIJSKIH 
UKREPOV NA OBMOČJU JEDRSKEGA 
OBJEKTA
Uredba je začela veljati 1. januarja 2015, določa pa 
merila za določitev višine nadomestila: za omejeno rabo 
prostora zaradi območja jedrskega objekta, ki ga mora 

upravljavec jedrskega objekta plačevati občinam, v katerih 
je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti na območju 
jedrskega objekta raba prostora omejena; za načrtovanje in 
izvajanje intervencijskih ukrepov, ki ga mora upravljavec 
plačevati občinam, ki deloma ali v celoti ležijo na območju 
načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega objekta.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI 
IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH 
IZKAZNIC STAVB
Pravilnik je začel veljati 20. decembra. Pravilnik določa 
podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe, 
metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice 
ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih 
izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis 
v register. Prav tako določa podrobnejšo vsebino, obliko, 
metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi 
izkaznicami. Pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere 
velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno 
mesto.

NOVELA PRAVILNIKA O  NAČINU 
IZVAJANJA NALOG PODPORE ZA 
SPLETNO PLAČEVANJE STORITEV 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 
PREK SISTEMA SPLETNIH PLAČIL, KI 
GA UPRAVLJA UPRAVA RS ZA JAVNA 
PLAČILA 
Sprememba pravilnika je začela veljati 20. Decembra, upor-
abljati pa se začne 1. januarja 2015. Novost za proračunske 
uporabnike ponudnike e-storitev je, da nadomestila in 
stroške plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih 
plačil, ki jih zaračunavajo plačilni servisi plača Uprava RS 
za javna plačila skladno z plačilnimi roki, ki jih določa 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, 
v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije 
predvidena za ta namen.
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PRAVILNIK O PRVIH MERITVAH IN 
OBRATOVALNEM MONITORINGU 
ODPADNIH VODA
Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2015. Pravilnik določa 
parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa odpadnih voda ter metodologijo vzorčenja, 
merjenja in analiziranja vzorcev, metodologijo merjenja 
pretoka odpadnih voda, vrednotenje, vsebino poročila o 
opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda ter način in obliko sporočanja podatkov o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda. Prav tako določa tudi tehnične pogoje za izvajanje 
prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih 
voda ter podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za 
izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

PRAVILNIK O DOLOČITVI OLAJŠAV IN 
LESTVICE ZA ODMERO DOHODNINE 
ZA LETO 2015
Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2015, določa pa olajšave 
in davčno lestvico za odmero dohodnine za leto 2015.

NOVELA PRAVILNIKA O STANDARDIH 
IN POGOJIH IZMENJAVE 
ELEKTRONSKIH RAČUNOV PREK 
ENOTNE VSTOPNE IN IZSTOPNE TOČKE 
PRI UPRAVI RS ZA JAVNA PLAČILA
Spremembe in dopolnitve pravilnika so začele veljati 25. 
decembra, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2015. 
Novela definira pojem potrošnik, ostale spremembe 
pa se nanašajo na način izdaje in pošiljanja e-računov 
potrošnikom, izmenjavo e-računov, dostopnost navodil 
za uporabo aplikacij UJP itd.

NOVELA PRAVILNIKA O NAČINU 
PLAČEVANJA, RAZPOREJANJA 
IN SPOROČANJA PODATKOV 
OBVEZNIH DAJATEV IN DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV
Spremembe pravilnika so začele veljati 25. decembra. 
Spreminjajo se določbe, ki se nanašajo na podračune 
javnofinančnih prihodkov, razlikovanje podračunov,  
plačevanje dajatev in njihovo razporejanje, poročanje o ter-
jatvah in obveznostih iz naslova dajatev, dnevno poročanje 
o razčlenjenih dajatvah FURS. Priloga 1 se nadomešča z 
novo Prilogo 1.

NOVELA PRAVILNIKA O ENOTNEM 
KONTNEM RAČUNU ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN 
DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA
Novela pravilnika je začela veljati 25. decembra, upora-
bljati pa se začne s 1. 1. 2015. Pravilnik v Prilogi I Enotni 
kontni načrt, v okviru konta 4034 – Plačila obresti od 
vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu, odpira 
nove podkonte.

NOVELA PRAVILNIKA O PRIPRAVI 
KONSOLIDIRANE PREMOŽENJSKE 
BILANCE DRŽAVE IN OBČIN
Novela pravilnika je začela veljati 25. decembra, prvič pa 
se uporabi za pripravo konsolidirane premoženjske bilance 
države in občin po stanju na dan 31. decembra 2014. 
Posredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima več 
ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od sub-
jekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi eno premoženjsko 
bilanco posrednega uporabnika proračuna, ki se vključi v 
skupno premoženjsko bilanco občine, kjer je njegov sedež. 
Za skupne občinske uprave predloži premoženjsko bilanco 
občina, v kateri ima skupna občinska uprava sedež. Podatki 
za skupno občinsko upravo so zajeti v okviru premoženjske 
bilance sedežne občine. Prilogi 2 in 4 se nadomestita z 
novima Prilogama 2 in 4.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU 
PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA 
V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2015 
(ZUPPJS15)
Zakon je začel veljati 1. januarja 2015. Zakon določa ukrepe 
na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015, in 
sicer: znižano plačno lestvico, podaljšanje neusklajevanja 
osnovnih plač,  podaljšanje neizplačevanja redne delovne 
uspešnosti, podaljšanje omejenega izplačevanja delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, znižan regres 
za letni dopust, zamik izplačila iz naslova napredovanj v 
plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2015 
in zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede 
in nazive oziroma višje nazive v letu 2016.

NOVELA ZAKONA O INTERVENTNIH 
UKREPIH NA PODROČJU TRGA 
DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA 
(ZIUPTDSV-A)
Novela zakona je začela veljati 30. decembra. Novela za-
kona za eno leto podaljšuje možnost uveljavljanja začasne 
spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb, če jih 
delodajalec zaposli za nedoločen čas.

NOVELA ZAKONA ZA 
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC 
(ZUJF-C)
Novela zakona je začela veljati 30. decembra, up-
orabljati pa se začne 1. februarja 2015. Spremembe 
se nanašajo na ureditev študentskega dela po 
načelu »vsako delo šteje«.

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-C)
Novela zakona je začela veljati 30. decembra. Z novele 
zakona bo država lahko svojo terjatev tudi prodala. 
Večinoma gre za terjatve iz vnovčenih jamstev. Vlada bo 
lahko samostojno odločala o prodaji terjatev do višine 

sedem milijonov evrov v posameznem podjetju, v celem 
letu pa skupni obseg teh terjatev ne bo smel presegati 30 
milijonov evrov. Novela zakona poleg tega določa tudi 
ustanovitev dveh proračunskih skladov - podnebnega in 
Sredstva, ki se zbirajo z zakonom o promociji kmetijskih 
proizvodov in živil, se bodo po novem v celoti uporabljala 
namensko, ne več le v višini 50 odstotkov. Novela bo tudi 
omogočila dodatno zvišanja proračunskega primanjkljaja, 
in sicer zgolj na račun zamud pri povračilih evropskih 
sredstev. Znižuje se še višina sredstev, ki se zagotavljajo iz 
proračuna države za nagrade članom Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti.

ANEKS ŠT. 7 H KOLEKTIVNI POGODBI 
ZA JAVNI SEKTOR (KPJS)
Aneks št. 7 je začel veljati z uveljavitvijo Zakona o ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015.

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI
Aneks je začel veljati z uveljavitvijo Zakona o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015

DOGOVOR O UKREPIH ZA 
ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA 
PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 
JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2015
Dogovor je začel veljati 9. decembra.

UREDBA O PREDELAVI NENEVARNIH 
ODPADOV V TRDO GORIVO IN 
NJEGOVI UPORABI
Uredba začne veljati 13. januarja, določa pa pogoje za 
predelavo nenevarnih od padkov v trdno gorivo ter pogoje 
za njegovo uporabo v kurilnih napravah, sežigalnicah in 
napravah za sosežig.
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UREDBA O METODOLOGIJI ZA 
DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
Uredba ja začela veljati 30. decembra, koeficiente razvitosti 
občin pa določa za leto 2015.

NOVELA UREDBE O PRAVILIH IN 
POSTOPKU ZA UGOTAVLJANJE 
STATUSA NAROČNIKA PO ZAKONU O 
JAVNEM NAROČANJU
Novela uredbe je začela veljati 30. decembra, uporabljati 
pa se je začela 1. 1. 2015. V skladu z novelo Zakona o dr-
žavni upravi se za izvedbo postopka za ugotavljanje statusa 
naročnika namesto Ministrstva za finance, kot pristojno 
določi ministrstvo, pristojno za javna naročila (MJU).

NOVELA UREDBE O PLAČAH IN 
DRUGIH PREJEMKIH JAVNIH 
USLUŽBENCEV ZA DELO V TUJINI
Uredba je začela veljati 1. 1. 2015. Z uredbo se zagotavlja 
enak položaj glede ukrepa v zvezi s plačami za zaposlene 
v tujini z zaposlenimi v domovini, saj se tudi v letu 2015 
ohranja znižana vrednost nominalnih osnov za določitev 
osnovne plače zaposlenih v tujini, tako kot se za zaposlene 
v domovini ohranja znižana vrednost plačnih razredov 
plačne lestvice.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo ZOS se je 9. decembra sestalo na četrti redni 
seji v letu 2014. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je člane 
predsedstva seznanil s potekom pogajanj glede povprečnine 
in spremljajočih aktivnostih, predvsem o iskanju rešitev 
za zmanjšanje izdatkov občinam. 
Ministrstvo za finance je predlagalo spremembo Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015:  povprečnino za leto 2015 v višini 494,02 evrov, 
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. 
Opozorjeno je bilo, da ministrstvo ni pripravilo izračunov 
po posameznih občinah, zato občine niti ne vedo, kaj pred-
lagani 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 (kmetijstvom gospodarstvo, 
turizem), pa ti izdatki niso zajeti v primerni porabi in jih 
bo ob predlaganem potrebno odvzeti. Podan je bil predlog 
o uvedbi bencinskega 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 
nesprejemljivo. Predsedstvo ZOS zato predlaga, da se na 
pogajanjih z vlado predlaga umik predloga sprememb 
ZIPRS1415 in da te sprejemajo ob rebalansu državnega 
proračuna, ki naj bi začel veljati okoli 1. marca 2015. 
Hkrati pa naj se sprejmejo tudi ukrepi za zmanjšanje 
stroškov občinam. 

VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN 
ŽUPANOV Z VLADO RS
Na vseslovenskem srečanju županov in županj  z ministrom 
za javno upravo Borisom Koprivnikarjem, državnima 
sekretarkama Matejo Vraničar in Renato Zatler in stro-
kovnima sodelavci ministrstev, ki je bilo 10. decembra 
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v Šentjurju, je beseda tekla o proračunu za leto 2015: o 
višini finančnih sredstvih, ki jih bo država namenila za 
delovanje občin, posledicah manjšanja teh sredstev  ter o 
možnih ukrepih za zmanjšanje izdatkov občin. Srečanja 
s predstavniki vlade se je udeležilo okoli 140 županj in 
županov.
Vlada RS je predvidela ukrepe, ki bi občinam zmanjšala 
prihodke za skoraj 100 milijonov evrov: povprečnino v 
višini 494,02 evrov, odvzem sredstev za sofinanciranje 
investicij, odvzem sredstev dohodnine nad primerno po-
rabo občin. Pripravljajo se tudi ukrepi za znižanje stroškov 
občinam.  Dogovorjen je bil (začasen) umik predlaganih 
ukrepov iz novele Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, pogajanja se 
bodo nadaljevala, novi ukrepi naj bi se sprejeli z rebalansom 
proračuna v prvih mesecih leta 2015. 
Do dogovora velja povprečnina, določena v ZIPRS1415, 
in sicer višina povprečnine v letu 2015 znaša 525 evrov, kar 
je za 11 evrov manj kot letos. Ta sicer ni bila dogovorjena 
in jo bila enostransko določena s strani Vlade RS, potrdil 
pa jo je Državni zbor RS v zakonu o izvrševanju proračuna. 
Že ta višina povprečnine je precejšen udarec za občine, 
ker v enaki višini ni predvidenih nobenih znižanj stroškov 
občin. S to povprečnino bo namreč izredno težko zapirati 
proračune.
V luči predlaganih ukrepov so županje in župani opozorili 
na posledice, ki bi jih predlagani ukrepi pomenili za njihove 
občine: nujni bodo rezi v določene programe, nezmožnost 
plačevanja zakonskih obveznosti, saj izdatki zaradi visoke 
brezposelnosti in večjega števila socialno ogroženih rastejo 
(doplačevanje razlike med ceno programov in plačilom 
staršev vrtcem,  plačevanjem enkratnih socialnih pomoči, 
oskrbnin domovom za starejše itd.), odlaganje sicer nu-
jnega investicijskega vzdrževanja na kasnejši čas, odvzem 
sredstev za sofinanciranje investicij lahko ogrozi izvajanje 
oziroma povzroči celo ustavitev tekočih projektov
V luči nadaljevanj pogajanj z vlado so bila sprejeta izhodišča 
za pogajanja, in sicer župani pozivajo Vlado RS, da najprej 
sprejme ukrepe za znižanje stroškov občin, v nadaljevanju 
pa je možno znižanje povprečnine sorazmerno z učinkom, 
ki ga bodo ukrepi prinesli. 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 znižanju stroškov občinam ni bil realiziran. 
Od Vlade RS občine tudi pričakujejo, da bodo enak delež 
varčevanja, kot ga bodo nosile občine, nosili tudi ostali 
deležniki v državi.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

VLADA RS PREDLAGALA ZNIŽANJE 
POVPREČNINE NA 494,02 EVROV
V okviru priprave proračuna države za leto 2015 so se 
vodstva združenj občin 5. decembra sestala z ministrom za 
finance dr. Dušanom Mramorjem. Ta je predstavil pred-
log novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 in v tem okviru  določene 
prihodke občin oziroma njihovo zmanjšanje za leto 2015.
Od prvega sestanka v začetku novembra so bila izvedena 
prizadevanja za pripravo nabora ukrepov (sprememb za-
konov) za zmanjšanje izdatkov občin. Ta nabor predvideva 
naslednje ukrepe in ocenjene prihranke:
•	 sprememba pravilnika o zadolževanju občin - pri-

hranek 400.000 evrov,
•	 možnost dodatnega zadolževanja za sofinanciranje 

investicij iz EU proračuna
•	 sprememba Zakona o zemljiški knjigi: samostojno 

vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov s strani občin 
- prihranek 2 milijona evrov,

•	 ukrepi na področju plač (podaljšanje veljavnih ukrepov 
in dodatni ukrepi) – 18 milijonov evrov,

•	 vzpostavitev občinskih pravobranilstev – 6 milijonov 
evrov,

•	 vpeljava orodja e-dražba na področju postopkov ja-
vnega naročanja – 10 milijonov evrov

•	 določitev takse za predrevizijski in revizijski postopek 
•	 sprememba uredbe o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ,

•	 sprememba Zakona o vrtcih (tehnični normativi) – 
MIZŠ ima spremembe pripravljene, ni še znano, kdaj 
bodo zakon predložili v sprejem.

Skupna ocenjena vrednost prihrankov predlaganih ukre-
pov je 40 milijonov evrov. MF tudi predlaga, da občine 
odmerijo NUSZ na podlagi evidence REN. Po njihovi 
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oceni bi občine z boljšim zajemom predmeta obdavčitve 
lahko pridobile dodatnih 40 milijonov evrov.
Vlada RS je s spremembo ZIPRS1415 predlagala:
•	 povprečnino za leto 2015 v višini 494,02 evrov,
•	 odvzem sredstev za sofinanciranje investicij (21. člen 

ZFO-1),
•	 občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo 

primerno porabo, pripadajo prihodki od dohodnine v 
letu 2015 samo do višine primerne porabe.

Predstavniki ZOS in SOS smo opozorili na nesprejemljivost 
predlaganih ukrepov in predstavili argumente. Predsednik 
ZOS Smrdelj je med drugim poudaril, da je razlika med 
povprečnino, izračunano na podlagi Zakona o financiranju 
občin, in predlagano povprečnino že 344 milijonov evrov, 
prav tako bi bile občine prikrajšane za sredstva za sofinan-
ciranje investicij, na drugi strani ni bilo storjeno praktično 
nič, kar bi zmanjšalo izdatke občin. Največji prihranki so 
namreč mogoči tam, kjer so tudi največji izdatki. Predlog 
o možnosti dodatnega zadolževanja pa ne bo koristil, če 
občine ne bodo prejele dovolj primerne porabe, da bi bile 
ob tem tudi kreditno sposobne. 
Nadalje je bilo izpostavljeno, da vlada ni opravila svoje 
naloge. Zadnja dogovorjena povprečnina v višini 536 
evrov je bila namreč pogojena s spremembo zakonodaje 
in znižanjem stroškov občinam. Če želijo iti pod to raven, 
morajo biti hkrati sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje izdat-
kov občin. S predlagano povprečnino občine namreč ne 
bodo mogle pokrivati zakonsko predpisanih obveznosti, 
med katere sodijo tudi določena investicijska vzdrževanja. 
Razlika med prihodki občin iz leta 2014 in prihodki, ki 
bi jih občine pridobile na podlagi predloga sprememb 
ZIPRS1415, znaša namreč 127 milijonov evrov (po 
podatkih MF je ta razlika sicer 92 milijonov evrov, saj 
so izhajali v ZIPRS1415 zapisane povprečnine). Tako 
drastično zmanjšanje sredstev pa pomeni tudi grožnjo za 
dokončanje evropskih projektov.
Ministrstvo za finance je sicer navajalo, da primerna po-
raba predstavlja 54 % prihodkov občin, 46 % prihodkov 
občin je drugih virov. Trdijo tudi, da ni visoke korelacije 
med prihodki in odhodki primerne porabe za poplačilo 
zakonskih obveznosti: 45 % vseh občin ni porabilo vse 
primerne porabe za zakonske naloge, 11 občin pa je moralo 
primakniti več kot 50 % primerne porabe za zakonske 
naloge.

Nadaljevanje pogajanj je bilo predvideno za 9. december, 
prav tako usklajevalni sestanek v zvezi z ukrepi za znižanje 
stroškov za delovanje občin.

MF ZAENKRAT ODSTOPIL OD 
SPREMEMB ZIPRS1415
Predstavniki združenj občin so se 9. decembra sestali z 
državno sekretarko z Ministrstva za finance Matejo Vraničar, 
ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem ter 
državno sekretarko Renato Zatler. Dogovorjeno je bilo, 
da zaenkrat v veljavi ostajajo ukrepi, ki jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015, pogovori pa se bodo nadaljevali.
Spomnimo. Ministrstvo za finance je združenjem občin 
predstavilo predloge sprememb Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415): znižanje povprečnine na 494,02 evra, 
odvzem sredstev za sofinanciranje investicij ter zmanjšanje 
prihodkov od dohodnine do zneska primerne porabe 
občin. 
Na tokratnem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo 
Ministrstvo za finance iz predloga sprememb ZIPRS1415 
umaknilo določbe, ki se nanašajo na financiranje občin. 
To pomeni, da ostajajo v veljavi določba ZIPRS1415, ki 
določajo povprečnino v višini 525 evrov, ter določba, s 
katero se ohranjajo sredstva za sofinanciranje investicij na 
ravni iz leta 2014, to je v višini 2 % skupne primerne 
porabe občin. Ti ukrepi so sicer bili predmet pogovorov 
ob pripravi proračuna v lanskem letu, vendar niso bili 
dogovorjeni in jih je Vlada RS določila enostransko.
Tako predstavniki vlade kot tudi predstavniki občin so se 
strinjali, da se s pogovori nadaljuje v najkrajšem možnem 
času: sestanek na temo interventnega zakona, katerega 
namen je sprememba določenih zakonov in znižanje iz-
datkov občin, bo še v decembru 2014, temu pa bo sledilo 
nadaljevanje pogajanj in določitev višine povprečnine 
in ostalih ukrepov s področja financiranja občin. Novi 
ukrepi naj bi bili dogovorjeni do sredine januarja, ko vlada 
načrtuje rebalans državnega proračuna za leto 2015.
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NADALJEVANJE  USKLAJEVANJ GLEDE 
UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV ZA 
DELOVANJE OBČIN 
Predstavniki združenj občin in posameznih ministrstev so 
se 17. decembra sestali na dveh usklajevalnih sestankih z 
namenom ponovne preveritve in uskladitve ukrepov za 
znižanje stroškov za delovanje občin. Sestanek je vodila 
Renata Zatler, državna sekretarka Ministrstva za javno 
upravo. S strani Združenja občin Slovenije so se sestanka 
udeležili predsednik Robert Smrdelj ter predstavnice občin 
in tajništva ZOS.
Tema prvega sestanka je bila ureditev neodplačnih služnosti 
med občinami in državo, in sicer v Zakonu  o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih  skupnosti, 
Zakonu o vodah, Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije ter Zakonu o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo za javno upravo (MJU) se strinja s spremembo 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti na način, da je ustanavljanje služnosti 
med državo in občinami neodplačno. S strani občin je 
bilo opozorjeno, da so težave v postopkih in izvedbi tega 
določila. Pri tem je bil posebej izpostavljen še 29. člen 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
ki omejuje prenos državnega premoženja na občine z 
razvojnimi nameni. ZOS predlaga, da se ga črta, vendar 
na sestanku niso bili prisotni predstavniki gospodarskega 
ministrstva, zato predlagana rešitev ni bila dokončno 
potrjena. Predlog za ustanavljanje neodplačnih stavbnih 
pravic med državo in občin ni bil podprt, saj naj bi se 
stavbne pravice ustanavljale le izjemoma. 
Odpravo obveznosti objave namere za sklenitev neposred-
nih pogodb o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, 
pogodb o ustanovitvi služnosti in stavbnih pravic, ter 
odpravo obveznosti pridobivanja cenitev za oddajo 
nepremičnin v najem, prodaja in plačilo kupnine na obroke 
– vse te teme ureja Uredba o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, zato v interventni 
zakon ne bodo vključene, se bo pa v letu 2015 pripravila 
nova uredba, zato se bodo izpostavljene težave urejale ob 
spremembi uredbe.
S strani občin je bilo opozorjeno tudi na strošek ob (ob-
vezni) objavi izvedbe javne dražbe v Uradnem listu RS 
– 2. odstavek 21. člena ZSPDSLS. MJU se strinja, da se 
omenjena določba črta iz zakona.

Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za 
okolje in prostor, je povedala, da se ministrstvo strinja s 
spremembo 153.a člena Zakona o vodah, da je ustanav-
ljanje služnosti na vodnem ali priobalnem zemljišču za 
občine neodplačno, ob pogoju vzajemnosti med državo in 
občinami. MOP bo pripravil ustrezen predlog spremembe 
omenjenega člena.
Irena Šinko, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS, je povedala, da se ne strinjajo s prenosom (vseh) 
stavbnih zemljišč na občine, saj se iz tega naslova plačujejo 
določene zakonske obveznosti (poplačilo denacional-
izacijskih upravičenj). Glede ustanavljanja neodplačnih 
služnosti na zemljiščih sklada pa sklad oziroma kmetijsko 
ministrstvo predlaga dopolnitev 16.d člena Zakona o  
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
na način, da bi bila mogoča ustanovitev neodplačnih 
služnosti za občine tudi v primeru, ko to določa občinski 
prostorski načrt oziroma veljavni prostorski akt (sedanja 
ureditev navaja samo OPPN). Predstavniki občin se s tem 
nismo strinjali, saj rešitev ni zadostna. Pristojnemu min-
istrstvu je bila naložena priprava takšne zakonske dikcije, 
ki bo zasledovala osnovni cilj – ustanavljanje neodplačnih 
služnosti med državo in občinami.
Sklad kmetijskih zemljišč je bil pozvan tudi k spremembi 
cenika, ki občinam nalaga plačilo 400 evrov za pripravo 
tipske pogodbe.
Na drugem sestanku je bil pregledan predlog zakona o in-
terventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, in 
sicer ustreznost predlaganih ukrepov in predlogi dodatnih 
ukrepov za znižanje stroškov delovanja občin.
ZOS predlaga, da se spremeni Zakon o financiranju občin 
– poenostavitev 21. in 23. člena zakona. Prav tako smo jih 
opozorili na določbo o možnostih dodatnega zadolževanja 
za evropske oziroma razvojne projekte – ustrezna dikcija 
člena se bo še pripravila. Določba bo uvrščena v interventni 
zakon. Težave glede likvidnostnega zadolževanja se bodo 
reševale z novim pravilnikom o zadolževanju občin. 
MJU vztraja s spremembo Zakona o lokalni samoupravi in 
ukinitvijo pravne subjektivitete ožjih delov občin. Služba 
za lokalno samoupravo se naslanja na prakso nekaterih 
občin, kjer ožji deli občin pravne subjektivitete nimajo, 
vendar normalno delujejo tudi brez pravnega statusa. Prav 
tako kot razlog za ukinitev pravne subjektivitete vidijo v 
možnosti prihrankov na tem področju. S strani združenj 
občin je bilo opozorjeno, da gre za sistemske spremembe 
in bi bilo rešitvi smiselno iskati v okviru priprave strategije 
razvoja lokalne samouprave. Opozorjeno je bilo tudi, da 
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gre za poseg v avtonomijo, organiziranost občin, prav tako 
pa lahko predlagana rešitev pomeni povečanje obsega dela 
za občinsko upravo. Po drugi strani pa nekatere občine 
določbo o ukinitvi pravne subjektivitete ožjih delov občin 
pozdravljajo. Dokončna odločitev glede tega še ni bila 
sprejeta, ministrstvo želi, da združenja še enkrat preverimo 
(ne)podporo temu predlogu.
Glede občinskega pravobranilstva je bilo podanih nekaj 
pripomb s strani Ministrstva za pravosodje. Predstavnik 
ministrstva je opozoril, da mora člen določiti, kakšen bo 
položaj organa – namreč da ima v primeru ustanovitve 
občinskega pravobranilstva le-ta status zakonitega zas-
topnika občine. Občinski pravobranilec naj bi bil sicer ja-
vni uslužbenec in ne (pravosodni) funkcionar. Ministrstvo 
za pravosodje se strinja s spremembo Zakona o zemljiški 
knjigi (samostojno vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov 
s strani občin), opozarjajo le, da se lahko nadejamo pri-
pomb Službe za zakonodajo zaradi sistemskega odstopa 
predlagane rešitve. 
Interventni zakon naj bi vseboval tudi dva člena Zakona 
o vrtcih, in sicer določbo, po kateri je plačilo razlike o 
ceni programa obveznost občine občina, v kateri imajo 
starši oziroma vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno 
prebivališče; zakon pa naj bi občinam omogočal pridobiti 
podatke o plačilu vrtcev z namenom možnosti načrtovanja 
izdatkov in pregleda plačil.  Sicer smo predstavniki občin 
opozorili, da ni težava samo pri plačilu vrtcev, ampak pri 
vseh pravicah, o katerih odloča CSD, plačnih pa je občina 
(subvencije pri tržnih najemninah, obvezno zdravstveno 
zavarovanje). Šolsko ministrstvo je pripravilo tudi pregled 
predpisanih tehničnih pregledov v vrtcih, šolah. Na to 
temo se bo sestala delovna skupina za predšolsko vzgojo 
in iskala možnosti prihrankov.
Vprašanje spremembe Stanovanjskega zakona in omejitev 
subvencij tržnih najemnin do višine neprofitne najemnine 
ostaja odprto. 
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti nasprotujeta spremembi  
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma 
vztrajata na spremenjeni praksi, ki se izvaja od avgusta 
letošnjega leta, po kateri občine plačujejo obvezno zdravst-
veno zavarovanje za dve osebi (oba zakonca) in ne več samo 
za enega kot nosilca zavarovanja, drugi pa bi bili zavarovani 
kot družinski člani.
ZOS tudi vztraja na spremembi  oziroma črtanju 2. 
odstavka 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic 
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in odpravi 

namenskosti pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest na-
meniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo 
gozdov, ki oži namenskost sredstev iz 10.a člena Zakona 
o Skladu kmetijskih zemljišč.
S spremembo 63. člena Zakona o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena se strinja tudi pristojno min-
istrstvo, vendar nimajo pripravljenega člena, so se pa za-
vezali, da bodo zadevo enotno uredili za državo in občine.
ZOS je predlagal še spremembo Zakona o davku na dodano 
vrednost glede obveznosti plačila DDV pri prodaji stavb-
nih zemljišč v lasti občin in pri prenosu infrastrukture na 
občine, pri katerem se vlaganje v infrastrukturo prizna kot 
predplačilo komunalnega prispevka. Ministrstvo za finance 
bo preučilo predloga. Glede spremembe javnonaročniške 
zakonodaje se zaradi zahtev EU obetajo sistemske spre-
membe, zato predlagani ukrepi ne bodo predmet urejanja 
interventnega zakona. Izpostavljeni so bili še številni drugi 
predlogi ukrepov.
MJU bo še prihodnji teden pripravil novo verzijo predloga 
interventnega zakona. Če bo potrebno, se bo odvil še en 
krog usklajevanj na to temo. Prav tako se lahko v kratkem 
(verjetno takoj po novem letu) pričakuje sklic sestanka s 
strani Ministrstva za finance in nadaljevanje usklajevanj 
glede povprečnine.

SESTANEK NA TEMO ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH 
VOD
18. decembra so se predstavniki združenj občin, občin in 
izvajalci javnih služb  s predstavniki Ministrstva za okolje 
in prostor sestali na temo odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda na območjih poselitve s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE.
MOP prejema številne pobude, vprašanja s strani občin, 
različnih združenj, izvajalcev  glede odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve s 
skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE. Ministrstvo 
načrtuje novelacijo predpisov na tem področju (uredbe, 
operativni program), pred tem pa želijo pridobiti podatke 
o stanju na terenu in s tem pridobiti podlago za presojo 
potrebnih sprememb predpisov.   
MOP je sicer podelil pripravo strokovnih podlag insti-
tuciji, izbrani v postopku javnega naročanja,vendar jim 
je le-ta predlagala le podaljšanje rokov, kar je bilo manj, 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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kot so na ministrstvu pričakovali. V ta namen naprošajo 
občine, da jim posredujejo, v kolikor jih seveda imajo, 
študije oziroma strokovne podlage s področja odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, ki bi jih lahko uporabili 
na ravni države.
Prav tako MOP v prvi fazi potrebuje pomoč pri pri-
dobivanju podatkov za preveritev ustreznosti območij 
poselitve (samih meril za določitev kot tudi dejanske 
določitve in razmejitve območij poselitve). V ta namen 
bodo s strani občin potrebovali podatke o tem, v katerih 
območjih poselitve (danes veljavnih) se nahajajo takšne 
stavbe oziroma takšne vrste stavb, zaradi katerih je (poleg 
stalno prijavljenih prebivalcev) smiselno zagotoviti izgrad-
njo javne infrastrukture (kanalizacije in ČN), ter katere 
vrste stavb so take, ki jih občine večinoma (pretežno) 
vključujejo v območja, ki se opremljajo z javno kanali-
zacijo (npr. vrtci, šole, druge vrste), tudi če gre za majhno 
območje poselitve (npr. če gre za nekaj 10 prebivalcev , v 
istem naselju pa je tudi šola, vrtec,); pri tem želijo, da se 
te stavbe opredeli glede na šifrant iz registra nepremičnin. 
Ministrstvo bi podatke želelo pridobiti v GIS obliki.
MOP bo pripravil dopis z obrazložitvijo situacije in 
pozivom za posredovanje podatkov, ki bo nato posredovan 
občinam.

6  VPRAŠANJA OBČIN

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Na Ministrstvo za javno upravo smo naslovili vprašanje 
občine, in sicer ali mora javni uslužbenec, zaposlen v 
občinski upravi pridobiti pisno soglasje župana, če želi 
izdati knjigo, ki se bo prodajala in ima leposloven značaj.
Ministrstvo za javno upravo odgovarja: Zakon o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E 
in 40/12 - ZUJF) v 100. členu določa, da uradnik ne 
sme opravljati dejavnosti, če je dejavnost v nasprotju s 
konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po 
zakonu, ki ureja delovna razmerja; če bi opravljanje de-
javnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela;  
če bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, 
do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in 
ki niso javno dostopne in če je opravljanje dejavnosti v 
škodo ugledu organa. Če uradnik prične z opravljanjem 
dejavnosti, za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti 
v nasprotju z zgoraj navedenimi dejavnostmi, mora to 
sporočiti predstojniku, ki o prepovedi opravljanja deja-
vnosti izda sklep. 
Absolutno izjemo brez omejitev in izpolnjevanja dodatnih 
pogojev od navedenega pravila predstavlja četrti odstavek 
100. člena, ki določa, da dolžnost sporočanja in omejitve 
iz tega člena ne veljajo za dejavnosti znanstvenega in 
pedagoškega dela, dela v kulturnih, umetniških, športnih, 
humanitarnih in drugih podobnih društvih in organizaci-
jah, dela na publicističnem področju in za članstvo oziroma 
delovanje v političnih strankah. Upoštevaje navedeno 
Ministrstvo za javno upravo meni, da uradniku v pri-
meru, da bo izdal knjigo, ni potrebno pridobiti soglasja 
predstojnika.
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7  POBUDE IN PRIPOMBE

POBUDA ZA SPREMEMBO 26. ČLENA 
ZVEtL
ZOS je na podlagi predloga MO Kranj na Ministrstvo 
za pravosodje poslal pobudo za spremembo oziroma 
dopolnitev 26. člena Zakona o vzpostavitvi etažne last-
nine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in 
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi	(ZVEtL), ki 
se nanaša na postopek za določitev pripadajočega zemljišča 
k stavbi.
ZVEtL namreč v okviru tega postopka občinam ne zagot-
avljala obvezne vzpostavitve služnosti gradnje, vzdrževanja, 
uporabe in funkcioniranja ter dostopa do podzemnih 
komunalnih vodov v korist posamezne občine, lastnice 
komunalne infrastrukture, na predmetnih zemljiščih, na 
katerih se določa pripadajoče zemljišče in po katerih po-
teka podzemna komunalna infrastruktura, s katero občine 
izvajajo obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda.  
Obvezna vzpostavitev služnosti je po našem mnenju nujna, 
saj občine po izvedenem postopku določitve pripadajočega 
zemljišča k stavbi nimajo v zemljiški knjigi vknjižene prav 
nikakršne pravice, ki bi jim dovoljevala ali omogočala 
dostop do vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, pri 
čemer smo poudarili, da možnost vložitve predloga za 
vzpostavitev služnosti pri sodišču ne pomeni nujno, da 
bo sodišče predlog občine tudi upoštevalo. Prav tako smo 
opozorili na dejstvo, da je dostop do komunalne infra-
strukture nujen zaradi zagotovitve nemotenega delovanja 
obveznih gospodarskih javnih služb, ki so jih občine dolžne 
zagotavljati v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih 
službah ter sprejetimi občinskimi odloki.
Hkrati smo opozorili, da uveljavljanje prisilne služnosti pri 
upravnem organu v skladu z Zakonom o urejanju prostora, 
zaradi dolgotrajnosti postopkov in plačevanja odškodnin 
lastnikom, za občine ne pride v poštev.
ZOS je ministrstvu predlagal, da se ZVEtL v delu, ki ureja 
postopek za določitev pripadajočega zemljišča, dopolni 
tako, da se hkrati z določitvijo pripadajočih zemljišč 
vzpostavi tudi služnost gradnje, vzdrževanja, uporabe in 
funkcioniranja ter dostopa do podzemnih komunalnih 
vodov v korist posamezne občine, lastnice komunalne 
infrastrukture.

POTRJEVANJE DOBROPISOV
Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sred-
stev se za doplačilo domske oskrbe izdajajo nove odločbe o 
višini oprostitev: v določenih primerih je oprostitev višja, v 
drugih primerih pa se celo ukine in občina ni več plačnik. 
CSD odločbe izdajajo z zamudo za nazaj, v večini primerov 
so bili celo izdani računi. Občine prejemajo dobropise, 
nimajo pa podatkov o novih odločbah. Razlog je v tem, 
da CSD občine ne obvesti o prenehanju pravice. Program 
(distribucijski modul) je torej tako narejen, da se občine ne 
obvešča, ko je odločba o oprostitvi negativna. Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo 
zato zaprosili, da zadevo ustrezno uredi, saj občine nimajo 
osnove (pravne podlage), da dobropise potrdijo.

POBUDA ZA AVTENTIČNO 
RAZLAGO 48. ČLENA ZAKONA O 
SLADKOVODNEM RIBIŠTVU
ZOS je na pobudo občine članice na Državni zbor RS 
naslovil pobudo po avtentični razlagi 48. člena Zakona o 
sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/06),  in sicer v 
zvezi z nadomestilom za izlov rib.
Občine so pri izvajanju nalog naletele na težavo glede 
uporabe ustrezne pravne podlage, ki se nanaša na finan-
ciranje nalog javnih služb. V primeru občine pobudnice 
predstavlja konkretno težavo zaračunavanje visokih 
vrednosti nadomestila za izlov rib s strani ribiške družine, 
registrirane na njenem območju. Le-ta občini za izlov rib, 
ki je potreben zaradi gradnje oziroma sanacije v javnem 
interesu ter zaradi potreb, povezanih z interventnimi 
ukrepi, zaračunava visoke denarne zneske.  
V zvezi s predstavljenim problemom se zastavlja vprašanje, 
ali je pravilno stališče, po katerem se izlov rib ne more 
obravnavati kot tržna dejavnost, ampak mora biti izveden 
v okviru izvajanja javne službe in zato financiran po prvem 
odstavku 48. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu.	Glede 
na to, da predstavljajo sanacija mostu, ureditev obrežja 
v protipoplavne namene in podobne dejavnosti naloge 
javne službe države in občin, ki se financirajo iz državnega 
proračuna, smo mnenja, da je dvakratno zaračunavanje 
istih nalog državljanom nekaterih lokalnih skupnosti 
nedopustno.  
Glede na to, da veljavna zakonodaja Republike Slovenije 
nikjer izrecno ne določa, da je izlov rib za javne potrebe 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062568


19

December  2014 

lokalnih skupnosti naloga javne službe, podajamo pobudo 
za sprejem avtentične razlage 48. člena Zakona o slad-
kovodnem ribištvu, ki bo občinam omogočila ustrezno 
postopanje v primeru financiranja izlova rib v javnem 
interesu (tj. financiranja javnih potreb lokalnih skupnosti) 
ter s tem podala odgovor na vprašanje, katere naloge ribiške 
družine so naloge javne službe.

PROŠNJA ZA RAZLAGO GLEDE 
NADOMESTILA ZA IZLOV RIB
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 
na pobudo občine članice zaprosili za razlago predpisov v 
zvezi z nadomestilom za izlov rib: zaračunavanja visokih 
vrednosti nadomestila za izlov rib s strani ribiške družine, 
registrirane na njenem območju. Le-ta občini za izlov rib, 
ki je potreben zaradi gradnje oziroma sanacije v javnem in-
teresu ter zaradi potreb povezanih z interventnimi ukrepi, 
zaračunava visoke denarne zneske.  
Zanima nas, ali je pravilno stališče občine, po katerem 
se izlov rib ne more obravnavati kot tržna dejavnost, 
ampak mora biti izveden v okviru izvajanja javne službe 
in zato financiran po prvem odstavku 48. člena Zakona o 
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06). Glede 
na to, da predstavljajo sanacija mostu, ureditev obrežja 
v protipoplavne namene in podobne dejavnosti naloge 
javne službe države in občin, ki se financirajo iz državnega 
proračuna, smo mnenja, da je dvakratno zaračunavanje 
istih nalog državljanom nekaterih lokalnih skupnosti 
nedopustno.  
Glede na to, da veljavna zakonodaja nikjer izrecno ne 
določa, da je izlov rib za javne potrebe lokalnih skupnosti 
naloga javne službe, smo zaprosili za stališče, katere naloge 
ribiške družine so naloge javne službe in v zvezi s tem, ali 
predstavlja izlov rib za javne potrebe lokalnih skupnosti 
nalogo javne službe. 

PRIPOMBE NA PREDLOG 
PRAVILNIKA O PRVIH MERITVAH IN 
OBRATOVALNEM MONITORINGU 
ODPADNIH VODA TER O POGOJIH ZA 
NJEGOVO IZVAJANJE
Ministrstvu za okolje in prostor smo naslovili pri-
pombe občin na Predlog pravilnika o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih 
za njegovo izvajanje. Občine so predlagale, da ministrstvo 
preuči pogostost meritev, tako prvih meritev kot obratoval-
nega monitoringa, saj preveliko število meritev povzroča 
nepotrebne stroške. Občine predlagajo, da se pri napravah 
med 2000 in 10000 PE število meritev po preskusni dobi  
iz 12 zmanjša na dve. Pri manjših pa ena meritev letno. 
V primeru težav v delovanju naprav pa je smiselno, da se 
jih opravi več.
MOP je odgovoril na pripombo in sporočil, da pogostnost 
meritev za komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE, ni 
mogoče zmanjšati, saj zahteva izhaja iz Direktive 91/271/
EGS. Glede pogostnosti meritev za komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, pa ugo-
tavljajo, da je treba tudi za te čistilne naprave zagotoviti 
zadostno število meritev za ustrezno statistično zanes-
ljivost rezultatov. Menijo, da bi zmanjšanje pogostnosti 
meritev zaradi manjše statistične zanesljivosti rezultatov 
meritev predstavljalo tveganje tudi za same upravljavce 
čistilnih naprav, saj so rezultati v primeru čezmernega 
obremenjevanja okolja podlaga za ukrepanje inšpekcije. 
Prav tako želijo zagotoviti primerljivost rezultatov različnih 
zavezancev (industrijske vode). Zato pripombe ne morejo 
upoštevati.

PROGRAM IZVAJANJA JAVNIH DEL 
V LETU 2015 – POZIV ZA DODATNA 
SREDSTVA
ZOS je na pobude številnih občin članic, posebej so se 
oglasile občine iz Pomurja, pozval Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti k zagotovitvi 
dodatnih finančnih sredstev za program izvajanja javnih 
del v letu 2015. Obstaja namreč bojazen, da bo zaradi iz-
rednega zanimanja in gneče pri oddajanju prijav 3.750.000 
EUR porabljenih prej, kot bodo obdelane vse vloge. V 
določenih predelih Slovenije programi javnih del zagotav-
ljajo preživetje mnogih družin.  Prav tako smo ob težava 
pri oddaji prijav opozorili, da niso imeli vsi zainteresirani 
enakih  možnosti, saj je bil rok prekratek.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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ZAKON O CESTAH – VKLJUČITEV 
OBČIN V PRIPRAVO PODZAKONSKIH 
PREDPISOV
V skladu z informacijo, da se pripravljajo podzakonski 
predpisi, ki temeljjo na Zakon o cestah, je ZOS Ministrstvo 
za infrastrukturo pozval, da predstavnike (združenj) občin 
vključi v postopek priprave podzakonskih predpisov že v 
fazi nastajanja dokumentov. Zdi se nam namreč smotrno, 
da vse deležnike vključite v postopek sprejemanja podza-
konskih aktov že v fazi priprave dokumentov, ko je še 
mogoče v večji meri vsebinsko sooblikovati dokument. 
Menimo namreč, da lahko občine z dobrim poznavan-
jem terena odločilno pripomorejo k celoviti, kvalitetni in 
racionalni pripravi predpisov.

POZIV K OHRANITVI DELEŽEV 
SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH 
PROJEKTOV
Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 19. decembra poslalo dopis, 
v katerem pozivamo, da se deleži sofinanciranja občinskih 
kohezijskih projektov iz finančne perspektive 2014-2020 
ohranijo na ravni stare finančne perspektive. Prav tako 
pa smo pristojne pozvali, da pristopijo k sklicu sestanka 
na to temo.
Na dosedanjih pogovorih glede enajstih okoljskih kohezi-
jskih projektov, ki so na čakanju, je bila izpostavljena težnja 
države, da zmanjša delež sofinanciranja projektov in poveča 
delež sofinanciranja s strani občin.Nova kohezijska uredba 
bo določila način in delež financiranja občin z izračunom 
finančne vrzeli oziroma s pavšalom. Verjamemo, da bi z 
manjšim deležem financiranja lahko izvedli več projektov, 
vendar pa smo v časih, ko so občine na finančnem robu in 
so nesposobne zagotavljati večje deleže financiranj.
Trenutno potekajo pogovori med združenji občin in 
Ministrstvom za finance oziroma Vlado RS, ki želi 
občinam še dodatno drastično znižati povprečnino (pa 
čeprav je bila z novelo Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 za leto 2015 že 
znižana za 22 milijonov EUR glede na letošnje leto). V 
sklopu pogajanj smo predstavnike vlade že opozorili na 
pozornost pri lastnih udeležbah občin v naslednji finančni 
perspektivi.

Apeliramo, da se občin z deleži sofinanciranj dodatno 
ne obremenjuje in da ostane sofinanciranje tudi v novi 
finančni perspektivi urejeno enako kot v perspektivi, ki 
se izteka. Delež sofinanciranj na kohezijskem skladu je 
namreč z vidika financiranja občin izjemnega pomena, 
saj večji deleži hitro nominalno dajo zelo velike zneske (ki 
jih je potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna, višino 
prihodkov le-teh pa pomembno opredeljuje povprečnina). 
Ker očitno povprečnina ne bo višja in če želimo, da 
čakajoče projekte v doglednem času občine vendarle 
izvedejo, apeliramo, da način sofinanciranja ostane enak 
kot v stari finančni perspektivi.

ob�in.Nova
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Apeliramo, da se občin z deleži sofinanciranj dodatno 
ne obremenjuje in da ostane sofinanciranje tudi v novi 
finančni perspektivi urejeno enako kot v perspektivi, ki 
se izteka. Delež sofinanciranj na kohezijskem skladu je 
namreč z vidika financiranja občin izjemnega pomena, 
saj večji deleži hitro nominalno dajo zelo velike zneske (ki 
jih je potrebno zagotoviti iz občinskega proračuna, višino 
prihodkov le-teh pa pomembno opredeljuje povprečnina). 
Ker očitno povprečnina ne bo višja in če želimo, da 
čakajoče projekte v doglednem času občine vendarle 
izvedejo, apeliramo, da način sofinanciranja ostane enak 
kot v stari finančni perspektivi.

8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 4. 12. 2014
Vlada	 RS	 je	 na	 12.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
nov	sveženj	ukrepov	za	obvladovanje	sive	ekonomije	
v	Republiki	Sloveniji, potrdila	predlog	Zakona	o	fi-
skalnem	pravilu, predlog	novele	Zakona	o	eksplozivih	
in	 pirotehničnih	 izdelkih,	 sprejela	 sklep	 o	 izvajanju	
elektronskih	 dražb	 na	 področju	 javnega	 naročanja	
ter	končno	oceno	neposredne	škode	na	stvareh	zaradi	
posledic	 poplav	 med	 12.	 in	 16.	 septembrom	 2014. 
Vlada	RS	se	je	opredelila	tudi	do	Predloga	direktive	o	
odpadkih,	o	embalaži	in	odpadni	embalaži,	o	odlaganju	
na	odlagališčih,	o	izrabljenih	vozilih,	o	baterijah	in	aku-
mulatorjih	ter	odpadnih	baterijah	in	akumulatorjih	ter	
o	odpadni	električni	in	elektronski	opremi.

Nov sveženj ukrepov za obvladovanje sive 
ekonomije v Republiki Sloveniji
Dopolnjeni in novi predlogi dokumenta Obvladovanje 
sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki je bil v osnovni 
obliki sprejet 12. septembra 2013, so še naprej usmerjeni 
v izboljšanje odkrivanja sive ekonomije, zaostritev ka-
znovalne politike, vlada pa želi obenem tudi s preventivo 
in kurativo ter spodbujanjem občutka zavezanosti še naprej 
apelirati na zavedanje vseh državljanov o pomenu sive 
ekonomije in o posledicah dejanj le-te.
Različne oblike prikrivanja ali izogibanja obveznostim 
namreč niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav, 
se pa vlada ob tem zaveda, da je ključna tudi okrepitev v 
zaupanje kakovosti javnih storitev, integriteto države in 
institucij in nenazadnje tudi okrepitev zavedanja, da so 
bremena v družbi pravično porazdeljena.
Davčne blagajne
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da bo nadgradila 
sistem t.i. virtualnih davčnih blagajn, ki je že uveljavljen 
in že prinaša rezultate. Cilj vlade je, se uvedejo davčne 
blagajne za vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko deja-
vnost, s čimer bo dosežena širitev davčne osnove zaradi 
zajetja celotnega prometa posameznega zavezanca in da so 
te davčne blagajne posredno in v realnem času povezane s 
centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS.

Po oceni vlade bi se tako povečala preglednost poslovanja 
davčnih zavezancev in otežila skrivanje dejanskega pro-
meta, ki ga dosegajo s prodajo blaga in storitev. 
Pri nadgradnji sistema in izboru primernega sistema bo 
poudarek dan tudi oceni stroškov vzpostavitve sistema tako 
za zavezance kot davčni organ. Zavezancem bo v izjemnih 
primerih, ko uporaba blagajn ni mogoča (terensko delo, 
izpad vira energije…), omogočena možnost beleženja 
prometa oz. izdajanje računov. 
Vlada RS se bo januarja 2015 seznanila z izhodišči uvedbe 
davčnih blagajn in na tej podlagi pripravila novelo za-
kona. Ob upoštevanju ustreznega prehodnega obdobja 
za prilagoditev zavezancev na novo ureditev se uveljavitev 
zakona načrtuje s 1. septembrom 2015 oziroma 1. janu-
arjem 2016. 
Vlada bo ob podpori aktivnosti uveljavitve davčnih blagajn 
določila tudi aktivnosti za spodbujanje izdajanja računov.
Novela zakona za preprečevanje nepoštenih praks 
V prvi polovici leta 2015 bodo pripravljene strokovne in 
zakonske podlage za odpravo zlorab pri ustanavljanju in 
poslovanju pravnih oseb. 
Namen je preprečiti pojave, kot je veriženje in ustanavljanje 
gospodarskih družb na zalogo, poslovanje brez odprtih 
transakcijskih računov, zlorabe ustanavljanja gospodarskih 
družb s strani tujcev z namenom pridobitve dovoljenj za 
zaposlitev, izogibanje plačilu glob, izrečenih v prekrškovnih 
postopkih. 
Novela bo posegla tudi v prakso dvigovanja najnižjega 
dovoljenega osnovnega kapitala s transakcijskih računov 
novo ustanovljenih družb z namenom ustanavljanja novih 
družb in njihovo prodajo fizičnim in pravnim osebam za 
nekaj 100 evrov. 
Vlada bo pristopila tudi k spremembi drugih predpisov, 
kot npr. Zakona o društvih, Zakona o zavodih, Zakona o 
ustanovah, saj tudi te pravno-organizacijske oblike lahko 
izvajajo del svoje dejavnosti kot pridobitno dejavnost, 
takšna oblika pa je nemalokrat namenjena izogibanju 
omejitev Zakona o gospodarskih družbah.
Drugi ukrepi za obvladovanje sive ekonomije
Finančne uprava bo nadaljevala s poudarjanjem pros-
tovoljnega izpolnjevanja obveznosti ter spodbujanjem 
občutka zavezanosti ter tudi projektom davčnega opis-
menjevanja mladih.



22

December  2014 

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z obvladovanjem sive eko-
nomije bodo povezane tudi s predvidenimi uveljavitvami 
knjige vezanih računov.
Pripravljen je že nov pravilnik (sprejem do konca leta) na 
podlagi novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno, ki bo vzpostavil vavčerski sistem (vrednotnica) in 
razširil nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela ter 
poenostavil priglasitev osebnega dopolnilnega dela.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
na področju pekarstva opredelilo enotni postopek za 
registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane z 
proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil in nadaljevalo 
z inšpekcijskimi pregledi.
Spomladi je predvideno sprejetje zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (medresorsko usklajevanje je zaključeno), 
katerega namen vzpostavitev enotne vstopne točke za 
potrebe poročanja poslovnih subjektov, dosegljivostjo vseh 
relevantnih informacij glede poročanja na enem mestu in 
elektronsko podprtim postopkom poročanja.
Načrtuje se uvedba t.i. »prevoznice« za prevoz mineralne 
surovine za preprečitev odvažanja in trgovanja z miner-
alno surovino iz dovoljenih pridobivalnih prostorov brez 
evidentiranja. 
V letu 2015 bo vlada prenovila pravne podlage za ukrepanje 
gradbene inšpekcije in sankcioniranje nezakonitih gradenj 
z namenom učinkovitejšega odkrivanja in ukrepanja v zvezi 
z nezakonitimi gradnjami, vključno s finančnimi bremeni.
Na področju zdravstva bo izvedena jasna razmejitev, tudi 
računovodske, javne zdravstvene dejavnosti od zasebne 
oziroma dopolnilne zdravstvene dejavnosti in lažji nad-
zor, določeni bodo jasni pogoji za pridobitev in odvzem 
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, vz-
postavljen pa bo register izvajalcev in register zdravstvenih 
delavcev, ki bo na voljo Ministrstvu za zdravje, pristojnim 
inšpektorjem in pristojnim zbornicam ter financerju.

Predlog Zakona o fiskalnem pravilu
S predlogom zakona se podrobneje določa pravila za izpol-
nitev obveznosti, ki jih nalaga spremenjen 148. člen ustave. 
Ta določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov 
države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali 
pa morajo prihodki presegati izdatke. V besedni zvezi 
»proračuni države« so zajeti državni proračun, občinski 
proračuni, finančna načrta Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ter tudi izkazi tistih pravnih oseb, 

ki se več kot 50 odstotno financirajo iz javnofinančnih 
sredstev. Navedeno pa pomeni, da je treba sistemsko spre-
meniti ves postopek načrtovanja in priprave proračunov 
oziroma finančnih načrtov vseh institucionalnih enot, ki 
spadajo v sektor država. Fiskalno pravilo sicer zavezuje 
sektor država kot celoto, vseeno pa morajo biti proračuni 
oziroma finančni načrti institucionalnih enot sektorja 
država pripravljeni na način, da se zagotovi skladnost z 
omejitvami, ki iz izhajajo pravila. Predlagani zakon pomeni 
izpolnitev obveznosti, ki jo nalaga spremenjeni 148. člen 
Ustave RS in dopolnitev ustavnega načela srednjeročne 
uravnoteženosti proračunov države s podrobnejšimi pravili. 
Najpomembnejši specifični cilji predlaganega zakona so:
•	 zagotoviti dolgoročno vzdržne javne finance,
•	 zagotoviti čvrstejši zakonski okvir za učinkovito up-

ravljanje javnih financ,
•	 zagotoviti okvirne pogoje za makroekonomsko stabil-

nost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj,
•	 oblikovati pravno močnejša pravila za boljšo fiskalno 

disciplino.
S predlaganim zakonom se določajo pravila, s katerimi 
se krepi proračunska disciplina, omejuje srednjeročno 
zadolževanje države za tekočo porabo in s tem zagotavlja 
dolgoročna vzdržnost javnih financ. Kakovost javnih financ 
je treba zagotoviti že v fazi načrtovanja, zato predlog zakona 
posebno pozornost namenja prav tej fazi. Predlagani zakon 
za namen vzpostavitve vzdržne javnofinančne politike 
določa:
•	 fiskalno pravilo oziroma načelo srednjeročne 

uravnoteženosti,
•	 načelo previdnosti,
•	 način porabe presežkov prihodkov nad izdatki, 
•	 način upoštevanja načela uravnoteženosti proračunov 

države,
•	 ustanovitev in vlogo Fiskalnega sveta s statusom 

samostojnega in neodvisnega državnega organa za 
neodvisno oceno vzdržnosti javnofinančne politike,

•	 korekcijski mehanizem v primeru odstopanja od 
pravil, 

•	 okoliščine, v katerih se lahko odstopi od načela 
srednjeročne uravnoteženosti proračunov države,

•	 način določanja obsega dopustnih odstopanj v primeru 
nastanka izjemnih okoliščin,
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•	 možnost postopnega odpravljanja odstopanja od 
srednjeročnega cilja v prehodnem obdobju.

Predlog novele Zakona o eksplozivih in 
pirotehničnih izdelkih
Temeljni cilj predloga zakona je prenos določb Direktive 
Evropskega parlamenta in sveta 2013/29/EU z dne 12. 
6. 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z 
dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) 
in Direktive Evropskega parlamenta in sveta 2014/28/EU 
z dne 26. 2. 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic 
v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno 
uporabo na trgu in njihovim nadzorom (prenovitev) v 
slovenski pravni red. 
Ključne rešitve, ki jih prinaša predlog zakona, so: 
•	 V predlogu zakona so opredeljeni novi pojmi, kot 

jih določata direktivi (npr. ugotavljanje skladnosti, 
tehnična dokumentacija, odpoklic, umik).

•	 Predlog zakona določa pravno podlago za spremembo 
podzakonskega akta, katerega namen je, da se izva-
janje preizkusov strokovne usposobljenosti za delo z 
eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki z Ministrstva za 
notranje zadeve prenese na Upravno akademijo.

•	 Določena je obveznost proizvajalcev, uvoznikov 
in distributerjev, da zagotovijo, da so eksplozivi ali 
pirotehnični izdelki, ki jih dajo v promet oziroma 
uporabljajo za lastne potrebe ali omogočajo njihovo 
dostopnost na trgu, skladni z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami.

•	 Opredeljuje se organ za ugotavljanje skladnosti, ki 
mora izpolnjevati splošne pogoje, ki so določeni z 
Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugo-
tavljanje skladnosti.

•	 MNZ se daje možnost, da prekliče že izdano potrdilo 
o priglasitvi za eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki 
so dani v promet, če se s ponovnim vrednotenjem 
ugotovi njihova neskladnost z bistvenimi varnostnimi 
zahtevami, teh neskladnosti pa ni mogoče naknadno 
odpraviti.

•	 Ker so na trgu EU lahko le izdelki, ki nosijo oznako 
CE in izpolnjujejo obveznosti glede ugotavljanja sklad-
nosti, so s predlogom zakona določene listine (kot jih 
določata direktivi), iz katerih je mogoče ugotoviti, da 
so izpolnjene vse zahteve glede skladnosti. Zahteva po 
uradnem prevodu teh listin v slovenski jezik je črtana 
(odprava administrativne ovire). 

•	 Zaradi zagotavljanja sledljivosti je določeno, da morajo 
imeti vsi eksplozivi, ki so jih proizvajalci dali na trg, 
nameščeno edinstveno identifikacijsko številko oziro-
ma morajo proizvajalci zagotoviti, da imajo eksplozivi, 
ki niso vključeni v ta sistem označevanja, vse ustrezne 
podatke za identifikacijo. Zaradi sledljivosti morajo 
biti označeni tudi pirotehnični izdelki z registrsko 
številko.

•	 Zaradi obveznosti, ki jih navedeni direktivi določata 
na področju skladnosti eksplozivov in pirotehničnih 
izdelkov skozi celotno dobavno verigo, so določena 
dodatna pooblastila in ukrepi Inšpektorata RS za 
notranje zadeve. Predlog zakona določa postopanje 
inšpektorjev z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, 
ki pomenijo tveganje bodisi na nacionalni ravni ali 
ravni EU, kakor tudi ravnanje s temi izdelki, če so le 
formalno neskladni z določbami zakona.

•	 Določena je obveznost obveščanja o ugotovljenih 
neskladnostih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov 
Komisijo in druge države članice EU, kakor tudi 
obveščanje o ukrepih, ki so bili sprejeti v zvezi z 
neskladnimi eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki na 
podlagi prejetega obvestila s strani Komisije ali druge 
države članice EU.

•	 Določena je dolžnost proizvajalcev in trgovcev z 
eksplozivi na debelo, da vodijo evidenco o vrsti in 
količini proizvedenih, prodanih in uničenih eksplozivov 
v elektronski obliki, uporabniki eksplozivov (npr. min-
erji) lahko vodijo evidenco elektronsko ali v obliki 
knjig. Vsi, ki vodijo evidence elektronsko, morajo 
ministrstvu in organom nadzora omogočiti dostop, 
vpogled in iskanje podatkov v evidencah iz tega člena 
prek oddaljene povezave.

Sklepi o izvajanju elektronskih dražb na 
področju javnega naročanja
Vlada RS je naložila ministrstvom, organom v sestavi 
ministrstev in vladnim službam, da od 1. 1. 2015 dalje 
javna naročila, za katera naročnik izvede postopek javnega 
naročanja iz 1., 2., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena 
Zakona o javnem naročanju in katerih predmet je blago 
široke potrošnje ali storitve, razen storitev intelektualne 
narave, oddajo na elektronski dražbi, razen če je naročnik 
prejel le eno primerno in sprejemljivo ponudbo ali zgolj 
neprimerne ponudbe. 
Vlada je naložila Ministrstvu za javno upravo, da do 15. 12. 
2014 zagotovi informacijski sistem za izvedbo elektronskih 
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dražb iz prejšnje točke in nudi administrativno podporo 
uporabnikom pri izvajanju elektronskih dražb ter da za 
naročnike v decembru organizira izobraževanja za uspešno 
ter učinkovito izvajanje elektronskih dražb. Hkrati nalaga 
Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo, 
da glede na svoje pristojnosti sodelujeta pri vsebinski iz-
vedbi izobraževanj. Vlada priporoča tudi drugim javnim 
naročnikom, da javna naročila oddajo na elektronski 
dražbi.
Elektronska dražba je posebna metoda oddaje javnega 
naročila, ki se lahko vključi v vse postopke javnega 
naročanja, razen v konkurenčni dialog in postopek s 
pogajanji brez predhodne objave. Uporabi pa se lahko 
tudi za odpiranje konkurence med ponudniki, vključenimi 
v okvirni sporazum ali dinamični nabavni sistem. 
V skladu z Zakonom o javnem naročanju se elektronska 
dražba uporabi v primeru, ko naročnik ne prejme nobene 
sprejemljive ponudbe ali v primeru, ko prejme sprejemljive 
ponudbe, vendar ocenjuje, da je mogoče z uporabo obratne 
elektronske dražbe doseči večjo gospodarnost javnega 
naročanja. Elektronska dražba se namreč izvede tako, da 
ponudniki po javnem odpiranju ponudb tekmujejo med 
seboj za pridobitev javnega naročila tako, da do roka, ki 
ga določi naročnik, nižajo vrednost prvotno predložene 
ponudbe oziroma ponudbe iz prejšnjega kroga dražbe. 
Zlasti kadar se pri javnem naročanju elektronska dražba 
izvede tako, da naročnik k sodelovanju na dražbi pov-
abi ponudnike, ki so že prvotno predložili ekonomsko 
sprejemljive ponudbe, gre zaradi narave dražbe pričakovati 
pomembne prihranke javnih sredstev. Vlada Republike 
Slovenije zato z namenom zmanjšanja odhodkov proračuna 
Republike Slovenije ministrstva, organe v sestavi minis-
trstev in vladne službe zavezuje k uporabi elektronske 
dražbe, kadar je uporaba te metode omogoča glede na 
predmet in okoliščine javnega naročanja. 
Pri tem je uporaba elektronske dražbe, kot jo ureja 35. 
člen Zakona o javnem naročanju, primerna zlasti za 
oddajo javnih naročil, za katera je mogoče natančno 
opredeliti tehnične specifikacije in ki niso posebej prilago-
jena potrebam posameznega naročnika, tj. zlasti za blago 
široke potrošnje oziroma blago s polic in storitve, ki niso 
intelektualne narave. Med takšna naročila sodijo na primer 
naročanje elektronske pisarniške opreme, vozil, ki niso 
izdelana ali posebej prilagojena potrebam naročnika, 
nakup prehrambnih izdelkov in potrošnega materiala, 
naročanje licenc za programsko opremo, najem medijskega 
prostora za oglaševanje, storitve čiščenja, storitve popravil 

in vzdrževanja, storitve tiskanja ipd. Oddaja naročila na 
elektronski dražbi pa na primer ni primerna za gradnje, 
arhitekturne in inženirske storitve, pohištvo, izdelano po 
meri, specializirano opremo, ki je posebej prilagojena 
naročnikovim potrebam, specialno opremo informacijskih 
tehnologij. 
Informacijsko infrastrukturo za izvedbo elektronskih 
javnih dražb bo zagotovilo Ministrstvo za javno upravo, 
tako naročniki kot ponudniki pa jo bodo lahko uporabljali 
brezplačno. Da bi prehod na takšno elektronsko naročanje 
potekal čim bolj nemoteno in brez zapletov, bo Ministrstvo 
za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za finance 
še v tem letu izvedlo usposabljanja, pripravilo navodila za 
uporabo aplikacije za elektronsko dražbo in zagotovilo pri-
kaz primera elektronske dražbe v praksi oziroma možnost, 
da naročniki in ponudniki preizkusijo in se seznanijo z 
aplikacijo pred dejansko izvedbo elektronske dražbe.

Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic poplav med 12. in 16. 
septembrom 2014
Vlada RS je obravnavala in sprejela končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 
12. in 16. septembrom 2014. Poročilo obravnava oceno 
škode zaradi posledic poplav, ki so v tem obdobju priza-
dele deset regij, in sicer dolenjsko, gorenjsko, koroško, 
ljubljansko, podravsko, pomursko, posavsko, vzhodno- 
in zahodnoštajersko ter zasavsko, in povzročile škodo na 
stvareh. Poročilo je izdelano na podlagi poročil pristojnih 
organov lokalnih skupnosti ter poročil občinskih in regi-
jskih komisij za ocenjevanje škode. 
Uprava RS za zaščito in reševanje je 19. septembra 2014 
na podlagi 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje 
škode pozvala občine in pristojne resorne organe, naj 
začnejo postopek ocenjevanja škode. 
Skupna ocenjena škoda, ki jo je 13. novembra 2014 verifi-
cirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih 
in drugih nesrečah, znaša	153.895.925,71 EUR brez DDV. 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na 
stvareh 21.117.865,87 EUR (od tega na kulturni dediščini	
983.690,00 EUR), škoda v gospodarstvu 2.742.955,98 
EUR, škoda na državnih cestah 5.021.485,09 EUR, 
škoda na gozdnih cestah 1.070.523,97 EUR in škoda na 
vodotokih 123.943.094,80 EUR. 
Neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih pri-
hodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.535,65 
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EUR) in je tako dosežen limit za pomoč skladno z 
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Stališče vlade do Predloga direktive o 
odpadkih, o embalaži in odpadni embalaži, 
o odlaganju na odlagališčih, o izrabljenih 
vozilih, o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o 
odpadni električni in elektronski opremi
Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES 
o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 
1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o iz-
rabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih 
ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU 
o odpadni električni in elektronski opremi. Vlada podpira 
predlog direktive z vidika dodatnih prizadevanj Komisije 
za uveljavljanje hierarhije ravnanja z odpadki, ki na prvo 
mesto postavlja preprečevanje odpadkov, na zadnje pa nji-
hovo odlaganje. Ravnanje z odpadki skupaj z načrtovanjem 
izdelkov, trajnostno potrošnjo ter določanjem cenovnih 
razmerij med primarnimi in sekundarnimi viri sestavlja 
mozaik uveljavljanja krožnega gospodarstva.
Vlada tudi načeloma podpira spremembe EU ciljev na 
področju preprečevanja odpadkov in njihovega recikliranja, 
vendar meni, da je za določitev tako ambicioznih ciljev v 
predlaganem časovnem okvirju potrebno predhodno iz-
vesti analizo stroškov in koristi na nivoju vsake posamezne 
države članice ter upoštevati trenutne dejanske razmere na 
področju ravnanja z odpadki v posamezni državi članici, 
vključno z razpoložljivimi kadrovskimi in finančnimi viri. V 
nasprotnem primeru Slovenija podpira bodisi podaljšanje 
časovnega okvirja za doseganje predlaganih ciljev recikli-
ranja odpadkov ali pa postavitev bolj realnih ciljev, ki bi 
upoštevali razlike med posameznimi državami članicami. 
Vlada prav tako podpira obvezno ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov do leta 2015, načelno pa tudi cilje preprečevanja 
nastajanja odpadkov. Navkljub temu je Slovenija zadržana 
do določitve konkretnega cilja preprečevanja nastajanja 
živilskih odpadkov v celotni prehranski verigi. Vlada pod-
pira tudi zmanjševanje odlaganja komunalnih odpadkov 
na odlagališčih za nenevarne odpadke, vendar pa glede na 
trenutne rezultate odlaganja odpadkov in stanje zgrajene 
infrastrukture izraža pomislek tako glede časovnega okvira 
za doseganje predlaganih ciljev zmanjševanja odlaganja 
komunalnih odpadkov na odlagališčih za nenevarne od-
padke, kot tudi glede njihove višine.

Glede predlogov sprememb za zagotavljanje kakovosti po-
datkov za preverjanje izpolnjevanja zastavljenih okoljskih 
ciljev, bo Vlada RS podpirala predloge v okviru razumnih 
rešitev, ki državam članicam ne bodo predstavljale prev-
elikih dodatnih administrativnih in predvsem finančnih 
bremen. Vlada tudi podpira določbe glede minimalne 
stopnje uskladitve shem razširjene odgovornosti proizva-
jalcev, ne zgolj zaradi večje harmonizacije implementacije 
teh shem v državah članicah, ampak tudi zaradi zagotovitve 
boljšega zakonodajnega okolja, ki bo posredno prispevalo 
tudi k izboljšanju učinkovitosti direktiv, na podlagi katerih 
so te sheme uveljavljene.

DOPISNA SEJA VLADE RS 10. 12. 2014
Vlada	RS	 je	na	dopisni	 seji	 sprejela	predlog	Zakona	
o	ukrepih	na	področju	plač	 in	drugih	 stroškov	dela	
v	 javnem	 sektorju	 za	 leto	2015	 in	novelo	Zakona	o	
izvrševanju	proračunov	za	leti	2014	in	2015.

Predlog Zakona o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
leto 2015 
Predlog zakona določa ukrepe na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2015, in sicer: znižano plačno lestvico, 
podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač,  podaljšanje 
neizplačevanja redne delovne uspešnosti, podaljšanje 
omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela, znižan regres za letni dopust, 
zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in 
nazive oziroma višje nazive v letu 2015 in zamik izplačila 
iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma 
višje nazive v letu 2016. 
Cilji predloga Zakona o ukrepih  na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 so: 
•	 zagotoviti vzdržne javne finance;
•	 zagotoviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z 

javnimi financami;
•	 zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in 

stabilen narodnogospodarski razvoj. 

Novela Zakona o izvrševanju proračunov za 
leti 2014 in 2015
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Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile 
tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države v letu 
2015. 
Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 
proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu 
Zakona o javnih financah (ZJF). Tem načelom predlog 
zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, 
kot jo določa ZJF. 
S predlaganim zakonom se:
•	 pripozna vodni in podnebni sklad;
•	 natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti 

pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih 
sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar 
le-te nalagajo plačila obveznosti v prihodnjih letih;

•	 določa v katerih primerih kapitalskih naložb in ter-
jatev ni potrebno vključiti v letni program prodaje 
finančnega premoženja;

•	 dopušča možnost dodatnega deficita državnega 
proračuna do višine zahtevkov za povračilo sredstev 
evropske kohezijske politike, ki so ob koncu leta 2014 
že posredovani Evropski komisiji;

•	 spreminja 49. in 51. člen ZIPRS1415 na način, da 
bo posrednim uporabnikom soglasje k finančnemu 
načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno 
izdal organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Hkrati 
se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni upora-
bniki državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 
začasno financirajo do sprejema rebalansa proračuna 
države oziroma do sprejema občinskega proračuna; 

•	 določa se obveznost zmanjševanja števila zaposlenih 
pri uporabnikih proračuna za 1%;

•	 izrecno določa, da morajo tudi občine posredovati 
premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne evi-
dence in storitve;

•	 določa višina letnega dodatka za upokojence ob 
upoštevanju, da bo Kapitalska družba pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja za ta namen zagotovila  
19  mio EUR;

•	 znižuje se višina sredstev iz proračuna države za nagrade 
članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

•	 določa se taksa za predrevizijski in revizijski postopek. 

SEJA VLADE RS 11. 12. 2014
Vlada	RS	se	je	na	13.	redni	seji	med	drugim	seznanila	
z	informacijo	o	realizaciji	sklepa	vlade	glede	priprave	
in	 izvajanja	 ukrepov	 za	 izpolnitev	 fiskalnih	 ciljev	
državnega	proračuna	2015	ter	z informacijo	o	stanju	na	
področju	volonterskih	pripravništev	v	javnem	sektorju,	
sprejela Načrt	 za	 izvajanje	 ukrepov	 aktivne	 politike	
zaposlovanja	za	leto	2015,	novelo	Uredbe	o	zelenem	
javnem	naročanju,	 spremembo	Uredbe	 o	 načinu	 iz-
vajanja	obveznih	državnih	gospodarskih	javnih	služb	
na	področju	urejanja	voda	in	o	koncesijah	teh	javnih	
služb	ter	novelo	Uredbe	o	izvajanju	postopkov	pri	po-
rabi	sredstev	evropske	kohezijske	politike	v	Republiki	
Sloveniji	v	programskem	obdobju	2007–2013.	Vlada	
RS	se	je	seznanila	tudi	z	drugim	uradnim	predlogom	
Programa	razvoja	podeželja	RS	in sprejela	mnenje	k	
zahtevi	Občine	Domžale		za	oceno	ustavnosti	drugega	
odstavka	 28.	 člena	Zakona	 o	 uveljavljanju	 pravic	 iz	
javnih	sredstev.

Informacija o realizaciji sklepa vlade glede 
priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev 
fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015
Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da pri določitvi 
okvirnega razreza odhodkov po proračunskih uporabnikih 
za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2015 
upošteva ukrepe, ki so bili dejansko uveljavljeni. Finančne 
učinke horizontalnih ukrepov enakomerno porazdeli 
po vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. 
Sektorske ukrepe, ki niso bili izvedeni ali so dejanski ocen-
jeni učinki nižji od pričakovanih, Ministrstvo za finance 
upošteva, kot da so bili izvedeni, oziroma kot da so bili 
doseženi prvotno načrtovani učinki.
Vlada je posameznim ministrstvom naložila izvedbo 
ukrepov oziroma pripravo načrtov aktivnosti za izvedbo 
posameznih ukrepov. Te ukrepe bo Ministrstvo za finance 
na ustrezen način upoštevalo pri nadaljnjem usklajevanju 
finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov 
v okviru priprave rebalansa državnega proračuna 2015.
Vlada je odločila, da iz nabora ukrepov za javnofinančno 
konsolidacijo na prihodkovni strani črta ukrep »uvedba 
posebne trošarine na sladkor in nekatere druge dodatke 
v pijačah« in naložila Ministrstvu za zdravje, da do 15. 
marca 2015 pripravi Resolucijo o nacionalnem programu 
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje. 
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Vlada bo nadomestne ukrepe določila v okviru prip-
rave razreza odhodkov za pripravo rebalansa državnega 
proračuna.

Informacija o stanju na področju 
volonterskih pripravništev v javnem sektorju  
Vlada RS je sprejela naslednje sklepe:  
1. Vlada se je seznanila z informacijo o stanju na področju 

volonterskih pripravništev v javnem sektorju.
2. Sklepanje novih pogodb o volonterskem pripravništvu 

v javnem sektorju vlada ne podpira. Vlada nalaga 
ministrstvom in vladnim službam da ne sklepajo 
novih pogodb in enako priporoča subjektom javnega 
sektorja. 

3. Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da v čim 
krajšem času pripravijo spremembe področnih za-
konov, ki dopuščajo volontersko pripravništvo in 
hkrati razmislijo o nujnosti obveznega pripravništva 
za samostojno opravljanje dela. 

4. Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da prip-
ravijo spremembe področnih zakonov na način, da 
se kot potrebne delovne izkušnje za opravljanje dela 
upoštevajo tudi ustrezne delovne izkušnje, pridobljene 
izven delovnega razmerja.

5. Vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, da skupaj z ostalimi min-
istrstvi pripravi program zaposlovanja oziroma opravl-
janja pripravništva iskalcev prve zaposlitve ob uporabi 
sredstev v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.

Pregled stanja:
Volontersko pripravništvo se lahko izvaja le v primeru, če 
je ta možnost določena v področnem zakonu. Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v primeru, da se volont-
ersko pripravništvo izvaja na podlagi področnega zakona, 
zagotavlja nekatere minimalne varstvene določbe. 
Z novim ZDR-1 so volonterski pripravniki dobili dodatne 
pravice (povračila stroškov v zvezi z delom), ki jih pred 
tem niso imeli. Pri razpravi o sprejetju novega ZDR-1 
nihče od socialnih partnerjev ni zahteval, da bi se možnost 
opravljanja volonterskega pripravništva ukinila. Dejstvo pa 
je, da se v zadnjem obdobju ta institut pogosteje upora-
blja, verjetno tudi zaradi omejitev zaposlovanja v javnem 
sektorju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je 14. novembra 2014, zaradi natančnega pregle-
da po številu volonterskih pripravnikov v javni upravi, 
pozvalo vse resorje k pripravi pregleda števila volonterskih 
pripravništev na njihovem ministrstvu, organih v sestavi 
ministrstev ali izvajalskih institucijah. 
Na poziv priprave pregleda so se odzvala vsa ministrstva. 
Med ministrstvi, ki izstopajo po najvišjem številu volonter-
skih pripravništev, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport - 762 volonterskih pripravnikov.
Ostala ministrstva, ki imajo volonterske pripravnike, so:
•	 Ministrstvo za zdravje - 6 volonterskih pripravnikov
•	 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - 4 
•	 Ministrstvo za okolje in prostor – 3
•	 Ministrstvo za finance – Finančna uprava Republike 

Slovenije – 2
•	 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 1.

Prav tako je MDDSZ k pripravi pregleda števila volont-
erskih pripravništev pozvalo tudi sodišča, na podlagi česa 
je bilo ugotovljeno, da imajo sodišča v Republiki Sloveniji 
40 volonterskih pripravnikov, pri čemer je pomembno 
izpostaviti, da volontersko pripravništvo na sodiščih ni 
enako urejeno, kot je urejeno pripravništvo po ZDR-1. 
Volonterski sodniški pripravniki ne opravljajo dela na 
način, kot to določa ZDR-1, pač pa se usposabljajo po 
vnaprej določenem programu, na tej podlagi pa potem 
pristopijo k pravniškem državnem izpitu. Poleg tega za 
volonterske sodniške pripravnike tovrstno usposabljanje 
ne predstavlja prve zaposlitve oz. prvih delovnih izkušenj 
(pripravništvo je po ZDR-1 namreč opredeljeno kot prva 
zaposlitev) glede na raven in vrsto strokovne izobrazbe.
Na temo volonterskih pripravništev je MDDSZ sklicalo 
sestanek z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom 
za javno upravo, Ministrstvom za izobraževanje znanost 
in šport, Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za 
zdravje, na katerem je bilo dogovorjeno, da resorna min-
istrstva proučijo potrebnost in ustreznost ureditve volo-
nterskega pripravništva v področnih zakonih,  preverijo 
možnost deregulacije poklicev, da bi mladim zagotovili 
hiter prehod na trg dela ter možnost sofinanciranja zapo-
slovanja iskalcev prve zaposlitve, ki jim preti dolgotrajna 
brezposelnost. 
Ukrepi za zaposlovanje mladih prvih iskalcev zaposlitve
V okviru izvedbenega načrta Jamstvo za mlade je predviden 
ukrep Pripravništva, katerega cilj je pridobitev ustreznih 
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delovnih izkušenj za samostojno opravljanje dela, ki jih je 
mogoče pridobiti le v neposrednih delovnih okoljih pred-
vsem s prenosom znanj s starejših in izkušenejših kolegov, 
uvajalno obdobje pa se zaključi z uspešno opravljenim 
strokovnim izpitom. Za pripravništva je predvidenih 24,9 
mio EUR, kar pomeni možnost zaposlitve okrog 4.000 
iskalcev prve zaposlitve.
Na ministrstvu, pristojnem za delo, bomo v sodelovanju z 
drugimi resornimi ministrstvi pripravili program aktivne 
politike zaposlovanja za dolgotrajno brezposelne iskalce 
prve zaposlitve - kot plačano pripravništvo ali prva za-
poslitev in tako povečali nadaljnje zaposlitvene možnosti 
mladih.

Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za leto 2015
Po sprejemu rebalansa Proračuna RS za leto 2015 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti uskladi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne poli-
tike zaposlovanja za leto 2015 z razpoložljivimi sredstvi.
Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
(načrt APZ) je izvedbeni dokument, pripravljen na 
podlagi smernic za izvajanje ukrepov APZ 2012-2015 za 
proračunsko obdobje in ga, na predlog ministra, pristo-
jnega za delo, sprejme Vlada RS. Ministrstvo, pristojno 
za delo, v medresorskem usklajevanju socialne partnerje 
seznani z načrtom APZ, ti pa o njem podajo mnenje. 
Predlog načrta APZ za leto 2015 je pripravljen na podlagi 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in določa 
okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in ak-
tivnosti ukrepov APZ. Zadnji veljavni načrt APZ je Vlada 
RS sprejela za leto 2014. Zaradi kontinuitete izvajanja 
programov in aktivnosti APZ v letu 2015, predlagamo 
v potrditev Načrt izvajanja ukrepov APZ za leto 2015 v 
okviru sprejetega proračuna RS za leto 2015.
Načrt je bil obravnavan na seji Ekonomsko-socialnega 
sveta, v okviru katere so socialni partnerji pozvali Vlado 
RS, da za učinkovito izvajanje aktivne politike zaposlovanja 
zagotovi zadostno višino sredstev.
Število registriranih brezposelnih, ki se je v prvih dveh 
mesecih letos povečalo, se od marca zmanjšuje, na kar 
vpliva zlasti povečano zaposlovanje. V prvih desetih mes-
ecih leta 2014 se je na Zavodu na novo prijavilo 84.127 
brezposelnih oseb, kar je 4,7 % manj kot lani v tem času. V 
obdobju prvih desetih mesecev leta 2014 se je iz evidence 
odjavilo skupaj 92.241 brezposelnih oseb, od teh 64.961 

zaradi zaposlitve, kar je 15,3 % več kot v primerljivem 
obdobju leta 2013.
Tabela:	Realizacija	gibanja	brezposelnosti	v	obdobju	
januar-oktober	2013	in	2014

Realizacija Realizacija 
Indeks

I-X 2013 I-X 2014
PRILIV 88.251 84.127 95,3

ODLIV 87.591 92.241 105,3
   -  vključeni v 
zaposlitev 56.350 64.961 115,3

Stanje brezposelnih 
oseb ob koncu 
obdobja

118.721 115.901 97,6

Vir: ZRSZ
Glede na sprejeti proračun RS za leto 2015 bo v okviru 
načrta APZ za leto 2015 za izvajanje ukrepov APZ na-
menjeno skupaj 47,2 mio EUR.
Tabela:	Sredstva	po	ukrepih	APZ	za	leto	2015	(inte-
gralni	proračun	in	sredstva	OP	RČV	2007-2013)

IME UKREPA APZ
Integralni 
proračun

Sredstva 
Evropskega 
socialnega 
sklada 
OP RČV 
2007-13
(SLO in EU del)

Skupaj 
sredstva 
ZA LETO 
2015

UKREP 1: 
Usposabljanje in 
izobraževanje

1.894.000 13.996.745 15.890.745

UKREP 2: 
Nadomeščanje na 
delovnem mestu in 
delitev delovnega 
mesta

0,00 0,00 0,00

UKREP 3:  Spodbude 
za zaposlovanje 750.000 592.695 1.342.695

UKREP 4: Kreiranje 
delovnih mest 28.950.000 331.678 29.281.678

UKREP 5: 
Spodbujanje 
samozaposlovanja

0,00 661.452 661.452

SKUPAJ 31.594.000 15.582.570 47.176.570

 (v EUR)

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201174
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201174
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201174
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Glede na sredstva, zagotovljena v okviru sprejetega 
proračuna RS za leto 2015 in predlog načrta APZ za leto 
2015 bodo z izvajanjem programov APZ v letu 2015 
doseženi naslednji učinki in rezultati:
•	 15.398  oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ 

(učinek),
•	 5.383  teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev 

(rezultat),
•	 4.001 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, bo šest 

mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti 
zaposlenih (kratkoročni rezultat).

Novela Uredbe o zelenem javnem naročanju 
Pretežni del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela 
priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 
spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter raz-
veljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (Direktiva 
2012/27/EU). V skladu z njenimi določbami morajo 
namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so ve-
zani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, 
ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske 
izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše 
energetske učinkovitosti. Z manjšo porabo energije na 
podlagi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
lahko javni naročniki v celotni življenjski dobi proizvoda 
dosegajo prihranke. Posredno pa se z zelenim javnim 
naročanjem spodbuja trg k preusmeritvi v proizvodnjo 
in prodajo energetsko učinkovitejših izdelkov, stavb in 
storitev, državljane in zasebne gospodarske subjekte pa k 
spreminjanju vedenjskih vzorcev pri porabi energije, kar je 
namen Direktive 2012/27/EU. V skladu s strateškimi do-
kumenti Evropske unije naj bi namreč do leta 2020 dosegli 
cilj 20-odstotnega prihranka porabe primarne energije. 
Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju 
posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in 
standardiziranimi podatki o proizvodu se tako z uredbo 
opredeljujejo okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter 
električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 
6 Uredbe o zelenem javnem naročanju in novo Prilogo 13.
S to uredbo se zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu 
spreminjajo tudi okoljske zahteve za pnevmatike. Po 
novem bo moralo okoljske zahteve iz Priloge 11 Uredbe 
o zelenem javnem naročanju izpolnjevati najmanj 90 % 
vseh artiklov pnevmatik, doslej pa so morali te zahteve 
izpolnjevati vsi artikli pnevmatik. Poleg tega uredba določa 

tudi prehodno obdobje z nižjimi okoljskimi zahtevami za 
naročanje zimskih pnevmatik do 1. 7. 2016.
V skladu s pripombami zainteresirane javnosti in pojasni-
lom Evropske komisije v zvezi z njimi se spreminja Priloga 
10 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja zeleno 
javno naročanje vozil, in sicer tako, da se pri ocenjevanju 
ponudb po merilu »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« 
iz izračuna izloči ne le davek na dodano vrednost, temveč 
tudi drugi davki, kot so trošarina, prispevek za zagotav-
ljanje prihrankov energije in okoljska dajatev za CO2.
Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem 
naročanju brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev 
odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju, v 
vseh prilogah Uredbe o zelenem javnem naročanju pa 
se terminologija glede odstopa od pogodbe usklajuje s 
terminologijo v Obligacijskem zakoniku.

Novela Uredbe o načinu izvajanja obveznih 
državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda in o koncesijah teh 
javnih služb
Uredba se popravlja v drugem odstavku 32. člena tako, da 
je podaljšanje koncesij za izvajanje javne službe časovno 
opredeljeno oziroma omejeno na 6 mesecev. Pogoji za 
izvajanje javne službe pa so sicer v Uredbi jasno določeni.

Drugi uradni predlog Programa razvoja 
podeželja RS
Drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije  2014–2020 je Ministrstvo za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo na Evropsko 
komisijo 5. 12. 2014. Vlada je tudi pooblastila Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Program raz-
voja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 dokončno 
uskladi z Evropsko komisijo.
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 
2020 (PRP 2014 – 2020)	je skupni programski dokument 
RS in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo 
za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP). 
Sredstva PRP 2014 - 2020, ki predstavljajo t.i. II. steber 
Skupne kmetijske politike, so namenjena izboljšanju 
konkurenčnosti v kmetijstvu in z njim povezanih pan-
ogah, izboljšanju stanja okolja in voda, večji trajnostni 
rabi kmetijskih zemljišč in sonaravni obliki kmetovanja 
ter zagotavljanju vitalnosti širše podeželske skupnosti. 



30

December  2014 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Slovenija 
s strani EKSRP prejela skoraj 838 mio EUR, če znesku 
EKSRP dodamo še sredstva proračuna RS je za izvajanje 
ukrepov PRP 2014-2020 na voljo 1,1 milijarde EUR.
Na osnovi analize stanja in SWOT analize, opredeljenih 
potreb ter ob upoštevanju nacionalnih strateških doku-
mentov, ki opredeljujejo razvoj kmetijstva, živilstva in goz-
darstva do leta 2020 ter upoštevajoč Partnerski sporazum 
med RS in Evropsko komisijo, je Slovenija opredelila 6 
težišč ukrepanja:
•	 Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v 

kmetijstvu in s tem ustvarjanje pogojev za povečanje 
produktivnosti slovenskega kmetijstva.

•	 Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev 
agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost 
lokalno pridelanih proizvodov.

•	 Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane 
vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem na 
področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter 
povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva 
in neindustrijske predelave lesa.

•	 Spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na 
ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne 
spremembe.

•	 Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj 
podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov 
lokalnega okolja.

•	 Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne 
spremembe so horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh 
pet prednostnih področij ukrepanja. 

Težišča PRP 2014–2020 se tesno povezujejo tudi z 
Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano 
za jutri« (Uradni list RS, št. 25/2011), Strategijo za izva-
janje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020, ter ostalimi ključni 
strateškimi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj Slovenije 
proti letu 2020.
Vlada se je s prvim predlogom PRP 2014 – 2020 seznanila  
na seji 12. 6. 2014, 16. 6. 2014 pa je bil prvi predlog 
PRP 2014 – 2020 posredovan na Evropsko komisijo. 
Pripombe na prvi predlog PRP 2014 – 2020 je RS 
prejela 22. 9. 2014. Sledila so intenzivna usklajevanja z 
Evropsko komisijo in hkrati tudi usklajevanja s ključnimi 
strokovnjaki in deležniki v RS. Drugi uradni predlog PRP 

2014 – 2020 je tako načeloma že usklajen z Evropsko 
komisijo, pričakuje se le še morebitne manjše tehnične 
popravke. Drugi uradni predlog 2014 – 2020 je bi 5. 12. 
2014 poslan na Evropsko komisijo, ki naj bi program 
potrdila predvidoma februarja 2015.

Novela Uredbe o izvajanju postopkov 
pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2007–2013
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 
določa organ upravljanja glede na spremembe Zakona o 
državni upravi.
Na podlagi Zakona o spremembi Zakona o državni upravi 
in Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila ustanovljena 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
ki je prevzela delovno področje evropske kohezijske politike 
ter s tem naloge organa upravljanja za potrebe evropskih 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz 
veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske poli-
tike. Posledično je bilo treba spremeniti uredbo v delu, 
kjer je določeno, kdo opravlja naloge organa upravljanja. 
S spremembami se črtajo tudi določila glede seznanitve in 
potrjevanja razpisnih dokumentacij s strani posredniških 
teles in organa upravljanja, saj je za izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila odgovoren upravičenec. Na ta 
način se skrajša časovna izvedba projekta. Sprememba 
uredbe je tudi posledica sprejetja naborov ukrepov s 
strani Vlade RS za doseganje fiskalnih ciljev državnega 
proračuna za leto 2015 v zvezi s postopno konsolidacijo 
javnih financ. Skrajšanje roka za potrditev in predložitev 
zahtevka za povračilo tako pomeni osnovo za učinkovitejše 
črpanje sredstev evropske kohezijske politike.

Mnenje k zahtevi Občine Domžale za 
oceno ustavnosti drugega odstavka 28. 
člena Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev 
Občina Domžale je na podlagi 91. člena Zakona o lokalni 
samoupravi vložila zahtevo za oceno ustavnosti drugega 
odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Predlagateljica svojo zahtevo vlaga zato, ker meni, 

Zagotovimo.si
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da izpodbijana določba posega v bistveno sestavino ustavno 
opredeljene lokalne samouprave, zlasti pa predstavlja 
protiustaven posega v finančno avtonomijo občine (prvi 
odstavek 140. člena Ustave Republike Slovenije), da je 
sprejeta po postopku in na način, ki ni skladen z ustavo, 
predstavlja kršitev javnosti in določnosti in zaupanja v 
pravni red. Predlagatelj izpostavlja še nejasnost napadene 
določbe, saj kot prejemnika subvencije določa lastnika 
nepremičnine in ne vlagatelja vloge za subvencijo.
Po mnenju predlagatelja je vsebinsko ustavno sporen tisti 
del določbe drugega odstavka 28. člena ZUPJS, ki določa, 
da se upravičencu do tržnih in hišniških stanovanj prizna še 
subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot 
je določen za subvencijo neprofitne najemnine, ne zagotav-
lja pa pokritja, vračila ali vsaj delnega vračila tistih založenih 
sredstev, ki so posledica pravic do subvencije neprofitne 
najemnine. Po prej veljavni ureditvi je bila prej navedena 
subvencija do višine neprofitne najemnine v pristojnosti 
občine, ki jo je podeljevala glede na finančno sposobnost, 
ki se je izkazovala skozi njen stanovanjski program. Država 
pa vrne zgolj tisti del sredstev, ki imajo podlago v vračilu 
subvencije k plačilu tržne najemnine, ne pa tistega dela, ki 
ima podlago v subvenciji za neprofitno najemnino. Država 
je tako, brez zagotovila dodatnih sredstev občini, grobo 
posegla v finančno avtonomijo občine.
Na podlagi teh razlogov predlagatelj predlaga razveljavitev 
drugega odstavka 28. člena ZUPJS.
Mnenje Vlade Republike Slovenije k zahtevi: 
Predlagatelj v svoji zahtevi napada drugi odstavek 28. člena 
ZUPJS, čeprav napadano vsebino (ne)ureja tretji odstavek 
tega člena, ki določa: »Subvencija najemnine se določi v 
višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. 
Poleg subvencije iz prejšnjega stavka se upravičencem 
do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še 
subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot 
je določen za subvencije neprofitnih najemnin.« Napadena 
določba v nobenem primeru ne posega v finančno av-
tonomijo občine, saj določa le pravico najemnika tržnega 
in hišniškega stanovanja do subvencioniranja tudi neprof-
itnega dela tržne najemnine. Razlog za takšno ureditev, ki 
sicer ni urejena z ZUPJS, pač pa s Stanovanjskim zakonom, 
je v določbah SZ-1, ki v poglavju o pristojnostih in nalogah 
občine na stanovanjskem področju določa, da ima občina 
na stanovanjskem področju zlasti pristojnosti in naloge 
zagotavljanja sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje 
neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namen-
jenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb, spodbujanja različni oblik zagotavljanja 
lastnih in najemnih stanovanj ter zagotavljanja sredstev 
za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri 
uporabi stanovanja. Občani občine, ki ne zagotavlja ali 
zagotavlja premalo neprofitnih najemnih stanovanj za svoje 
občane, če izpolnjujejo dohodkovni cenzus in druge pogoje 
glede premoženjskega stanja in niso uspeli na zadnjem 
razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (ker 
je bilo stanovanj manj kot prosilcev) ali je od zadnjega 
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem preteklo 
že več kot leto dni, imajo pravico do subvencije za tržno 
stanovanje. Iz tega izhaja, da je pristojnost in dolžnost 
občin da poskrbijo za rešitev stanovanjskega vprašanja 
svojih občanov - če te svoje pristojnosti ne izvajajo in bi 
bila dolžnost subvencioniranja neprofitnega dela tržne 
najemnine prenesena na državo, bi to pomenilo, da se 
skrb za reševanje stanovanjskih vprašanj občanov prenaša iz 
občinske na državno pristojnost, kar pa bi bilo v nasprotju 
z veljavno zakonodajo.
Domnevni poseg v finančno avtonomijo občine torej 
ne ureja 28. člen ZUPJS, pač pa  peti odstavek 121.b 
člena Stanovanjskega zakona, ki določa kdo in v kakšnem 
razmerju zagotavlja sredstva za subvencije najemnine, glede 
na vse zgoraj navedeno pa Vlada Republike Slovenije meni, 
da zahteva  ni utemeljena. 

SEJA VLADE RS 17. 12. 2014 
Vlada	 RS	 je	 na	 14.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
Uredbo	 o	 merilih	 za	 določitev	 višine	 nadomestila	
zaradi	 omejene	 rabe	 prostora	 in	 zaradi	 načrtovanja	
intervencijskih	ukrepov	na	območju	jedrskega	objekta,	
novelo	Uredbe	 o	 notranji	 organizaciji,	 sistemizaciji,	
delovnih	 mestih	 in	 nazivih	 v	 organih	 javne	 uprave	
in	v	pravosodnih	organih	ter	se	seznanila	s	programi	
čezmejnega	sodelovanja	2014-2020.

Uredba o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora in zaradi načrtovanja 
intervencijskih ukrepov na območju 
jedrskega objekta 
Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih 
ukrepov na območju jedrskega objekta (UV8) se izdaja 
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kot popravljalni ukrep na podlagi zaključkov Računskega 
sodišča RS, ki so podani v Revizijskem poročilu o izbiri lo-
kacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
UV8 je usklajen z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) in Uredbo o območjih 
omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogo-
jih gradnje objektov na teh območjih (UV3), s čimer se 
odpravljajo odmiki sedanje določitve nadomestil, kot so 
bili ugotovljeni v poročilu Računskega sodišča RS. 
Kratek povzetek popravljalnih ukrepov: 
•	 upoštevala se bo omejena raba prostora za odlagališče 

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov skladno z 
določbami UV3. S tem se bo krožno območje omejene 
rabe prostora za odlagališče nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov zmanjšalo iz sedanjih 10 km na 
500 m;

•	 trajanje plačevanja (t.j. pričetek in konec) nadomestil 
zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega 
objekta bo bolj natančno opredeljeno;

•	 nadomestila za omejeno rabo prostora se na območju 
več jedrskih objektov ne bodo podvajala, kadar se 
območja omejene rabe prostora jedrskih objektov del-
no ali v celoti prekrivajo. V teh primerih bo določeno 
samo eno nadomestilo omejene rabe prostora, katerega 
znesek si bodo upravljavci jedrskih objektov medsebo-
jno razdelili skladno z metodologijo, določeno v UV8.

V UV8 je med drugim vključen tudi nov termin in sicer 
nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi načrtovanja 
in izvajanja intervencijskih ukrepov, ki jo mora upravlja-
vec plačevat občinam, ki deloma ali v celoti ležijo znotraj 
območja načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega 
objekta. Obseg območja načrtovanja intervencijskih ukre-
pov je določen v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob 
jedrski ali radiološki nesreči. Izvajanje takojšnjih zaščitnih 
ukrepov je v državnem načrtu predvideno samo za območje 
s polmerom 10 km okoli NEK.
Poleg tega UV8 ne bo več določal revalorizacije osnove za 
nadomestilo glede na inflacijska gibanja, saj se avtomatično 
usklajevanje z inflacijo na večini področij v Sloveniji že 
vrsto let ne uporablja več.
UV8 po novem vključuje tudi občini Domžale in Ljubljana, 
ki imata del ozemlja znotraj omejene rabe prostora 
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju 
pri Ljubljani. UV8 se uporablja tudi za raziskovalni reaktor 
TRIGA v Brinju, ki pa zaradi spremembe in dopolnitve 

UV3 (UV8 in UV3 sta istočasno v vladni obravnavi) ne 
bo zavezanec za plačilo nadomestila.

Novela Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih
Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mes-
tih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih je 
treba v 13. členu uskladiti z novo organizacijsko strukturo, 
kot jo ureja Zakon o  spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Vladi Republike Sloveniji (ZVRS-H). Zakon je pričel 
veljati 6. 9. 2014.
ZVRS-H je določil, da Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor nadaljuje z delom kot Ministrstvo za infrastrukturo 
z delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske 
politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi. 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nadaljuje z delom 
kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 
delovnim področjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 
razen delovnega področja varovanja okolja, ohranjanja 
narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih 
služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih 
služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko 
ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona 
o državni upravi.
Nadalje je ZVRS-H določil prenos dela delovnega področja 
iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki se nanaša socialno podjetništvo, v pristojnost 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dela 
delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se 
nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti 
in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, 
plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko 
zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega post-
opka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne 
uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje 
nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne 
uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih 
ovir, v pristojnost Ministrstva za javno upravo in dela de-
lovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša 
na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, sistemsko 
urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lo-
kalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih 
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potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, 
vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne 
uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne 
uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju 
ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali 
aktom vlade, v pristojnost Ministrstva za javno upravo.
ZVRS-H je določil tudi, da se z dnem prisege ministrov 
ustanovita Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za 
okolje in prostor ter uredil njuna delovna področja.
Zaradi nove organizacijske strukture ministrstev je treba 
urediti tudi organizacijsko strukturo notranje organizaci-
jskih enot ministrstev, kot je predlagano s spremembo 
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosod-
nih organih. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest se bodo s spremembami uredbe uskladili s 
1. januarjem 2015.

Programi čezmejnega sodelovanja 2014-
2020
Vlada RS se je seznanila s programi čezmejnega sodelovanja 
z Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, v katerih sodeluje 
Republika Slovenija v obdobju 2014-2020. Soglašala je 
s ključnimi vsebinskimi, organizacijskimi in finančnimi 
elementi programov, v okviru katerih bo Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko sklenila Sporazume o sodelovanju v programskem 
obdobju 2014–2020 ter vzpostavila centraliziran sistem 
prvostopenjske kontrole na nacionalni ravni.  
Slovenija sodeluje v 4 čezmejnih programih (Italija-
Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-
Madžarska), v okviru katerih bo za celotno programsko 
obdobje 2014–2020 na voljo skupno 186.827.517 EUR 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Stopnja 
sofinanciranja iz ESRR znaša do 85 %. Sredstva dodelju-
jejo organi upravljanja projektom na podlagi čezmejnih 
razpisov ter odločitve nadzornih odborov, ki vključujejo 
predstavnike vseh sodelujočih držav. Sredstva iz ESRR 
se izplačujejo s strani organa za potrjevanje praviloma 
neposredno do vodilnega partnerja in do posameznih 
upravičencev v različnih državah.
Republika Slovenija mora kot vsaka država članica, ki sode-
luje v programih evropskega teritorialnega sodelovanja, 
opravljati naloge nacionalnega organa, prvostopenjske 
kontrole in revizije. V Sloveniji se naloge nacionalnega or-
gana in organa, odgovornega za prvostopenjsko kontrolo, 

izvajajo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezi-
jsko politiko, naloge revizije pa izvaja Urad RS za nadzor 
proračuna v okviru Ministrstva za finance. 
V programskem obdobju 2014-2020 se organ upravljanja, 
organ za potrjevanje in revizijski organ (kot skupni organi 
programa) za čezmejna programa Slovenija-Avstrija in 
Slovenija-Madžarska nahajajo v Sloveniji. Naloge organa 
upravljanja izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, naloge organa za potrjevanje Javni 
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, naloge revizijskega organa pa Urad RS za nadzor 
proračuna. Organ upravljanja in posledično ostale skupne 
strukture za čezmejni program Italija-Slovenija se nahajajo 
v Italiji. Organ upravljanja za čezmejni program Slovenija-
Hrvaška pa še ni določen.
Podrobnejše informacije so na voljo v poročilu, ki je ob-
javljeno na spletni strani www.svrk.gov.si.

SEJA VLADE RS 22. 12. 2014
Vlada	 RS	 je	 na	 15.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
Izhodišča	 za	 pripravo	 predloga	 rebalansa	 proračuna	
države	za	leto	2015 ter	Uredbo	o	dodeljevanju	region-
alnih	državnih	pomoči	ter	načinu	uveljavljanja	region-
alne	spodbude	za	zaposlovanje	ter	davčnih	olajšav	za	
zaposlovanje	in	investiranje.	

Izhodišča za pripravo predloga rebalansa 
proračuna države za leto 2015
Vlada je zaradi nastanka novih obveznosti za proračun 
(odškodnine za izbrisane) in povečanih izdatkov (obresti, 
transferji v ZPIZ) ter zaradi spremenjenih gospodarskih 
gibanj na predlog Ministrstva za finance danes sprejela 
ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna 
2015 na integralnih postavkah državnega proračuna (tip 
1), in druge sklepe za pripravo Rebalansa proračuna za 
leto 2015. 
Vlada je z 2. januarjem 2015 sprejela začasno zadržanje 
izvrševanja posameznih izdatkov državnega proračuna na 
integralnih postavkah državnega proračuna (tip 1), o čemer 
bo seznanila Državni zbor Republike Slovenije. 
Za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 
2015 je vlada sprejela izhodišča, terminski načrt ter razrez 
odhodkov proračuna države po predlagateljih finančnih 
načrtov in po virih sredstev, pri čemer je razrez odhodkov 

http://www.svrk.gov.si
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proračuna iz integralnih sredstev in slovenske udeležbe 
zavezujoč, razrez odhodkov proračuna iz namenskih sred-
stev in namenskih sredstev EU pa okviren. 
Pri pripravi izhodišč se je sledilo zahtevam in priporočilom 
Evropskega sveta in zavezam iz Programa stabilnosti 2014 
ter Osnutka proračunskega načrta za leto 2015. V letu 
2015 je cilj doseči 2,8 % BDP primanjkljaja sektorja 
država, tako da je vlada na današnji seji za cilj določila 
primanjkljaj proračuna države v višini 1,35 mrd evrov. 
Vlada je naložila predlagateljem finančnega načrta, da do 9. 
januarja 2015 posredujejo Ministrstvu za finance oceno na-
menskih prihodkov proračuna iz svoje pristojnosti ter da do 
12. januarja 2015 v sodelovanju z Ministrstvom za finance 
pripravijo predloge finančnih načrtov z obrazložitvami v 
obsegu, določenem v razrezu proračunskih odhodkov. 
Vlada je naložila predlagateljem finančnega načrta, da v 
rebalansu prioritetno zagotovijo pravice porabe za izpoln-
jevanje zakonskih obveznosti, izvajanje projektov, za katere 
se slovenska udeležba zagotavlja iz sredstev posojila, ki ga je 
RS leta 2012 za ta namen najela pri Evropski investicijski 
banki, ter izvajanje drugih projektov, ki se financirajo iz 
finančne perspektive 2007 – 2013, tako v delu namenskih 
sredstev EU kot tudi pripadajoče slovenske udeležbe.
Vlada je naložila Službi vlade RS za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko, da kot Organ upravljanja v sodelovanju s 
predlagatelji finančnih načrtov do 9. januarja 2015 pripravi 
končni pregled tistih projektov, ki se financirajo iz finančne 
perspektive 2007 – 2013, za katere se slovenska udeležba 
zagotavlja iz sredstev posojila, ki ga je Republika Slovenija 
leta 2012 za ta namen najela pri Evropski investicijski 
banki in o da izvajanju le-teh, kvartalno poroča MF. 
Vlada je naložila pripravo Predloga Skupnega kadrovskega 
načrta za organe državne uprave za leto 2015, na podlagi 
Kadrovskih načrtov, in njegovo predložitev do 22. janu-
arja 2015 vladi v sprejem, ko bo po terminskem načrtu 
prva vladna obravnava rebalansa proračuna za leto 2015. 
Kadrovski načrti morajo biti usklajeni z načrtovanimi 
sredstvi za plače v predlogih finančnih načrtov. 
Vlada je Ministrstvu za javno upravo naložila, da v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin  in na podlagi predlogov  organov  državne uprave 
in za pravosodne organe  pripravi predlog letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja države za leto 
2015 in ju predloži vladi do 22.1.2015. 

Vlada je Ministrstvu za finance naložila, da pripravi predlog 
prodaje finančnega premoženja za leto 2015 in ga predloži 
vladi Republike Slovenije do 22.1.2015. 
V terminskem načrtu je predvideno, da vlada vloži predlog 
Rebalansa proračuna RS v sprejem državnemu zboru 30. 
januarja 2015. 
Vlada izdala Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude 
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje

Uredba o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje 
ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje
Evropska komisija je sprejela Uredbo Komisije (EU) št. 
651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe. Temu je potrebno prilagoditi Uredbo 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. Zaradi ve-
likega števila sprememb je bil pripravljen predlog nove 
uredbe, ki naj bi nadomestila sedaj veljavno. 
Predlog uredbe določa merila in pogoje za regionalno 
pomoč. Upravičenih območij in višine dovoljene pomoči 
na posameznih upravičenih območjih predlog uredbe ne 
določa. To je predmet urejanja v že izdani Uredbi o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014–2020. 
Gre za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na 
konkurenčnem notranjem trgu z znižanjem stroškov pod-
jetjem, kar ima ugodne učinke na izboljšanje relativnega 
položaja manj razvitih območij »a« in »c« po Uredbi o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 v primerjavi z 
območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposle-
nosti in kakovosti življenja. 
Regionalno pomoč za začetne investicije lahko prejmejo 
na upravičenih območjih »a« po uredbi o regionalni karti 
(kohezijska regija Vzhodna Slovenija) mikro-, mala-, sred-
nje velika in velika podjetja. Na upravičenih območjih »c« 
po uredbi o regionalni karti (kohezijska regija Zahodna 
Slovenija) pa lahko prejmejo regionalno pomoč za začetne 
investicije zgolj mikro, mala in srednje velika podjetja, 
velika podjetja pa le pomoč za potrebe nove gospodarske 
dejavnosti. 
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Začetna investicija pomeni:
a) investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, povezano z:
•	 vzpostavitvijo nove poslovne enote,
•	 razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
•	 diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proiz-

vode in storitve, ki jih prej ni proizvajala, ali
•	 bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi 

poslovni enoti, ali
b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki  je 
prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila 
kupljena, ter jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajal-
cem. Transakcija mora potekati po tržnih pogojih. Kadar 
član družine prvotnega lastnika ali eden od zaposlenih 
prevzame mikro ali malo podjetje, se opusti pogoj, da se 
morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane 
z investitorjem. Pridobitev poslovnega deleža ali delnic 
podjetja se ne šteje za začetno investicijo. 
Regionalna pomoč se dodeli v obliki subvencij začetnih 
investicij, subvencij obresti, davčnih ugodnosti, garancij, 
odpisa dolga, in posojil z nižjo obrestno mero od tržne. 
Predlog uredbe podrobno določa tudi upravičene stroške, 
pogoje kumulacije ter druge pogoje za dodeljevanje re-
gionalne pomoči in pomoči za zaposlovanje. Določa tudi 
dodatne pogoje za odobritev regionalne pomoči na podlagi 
neposredne vloge, dodatne pogoje dodeljevanja regionalne 
pomoči za ustvarjanje novih zaposlitev ter dodatni pogoji 
za velike investicijske projekte. Dovoljena novost po novi 
uredbi EU o splošnih skupinskih izjemah (651/2014/EU) 
so tudi regionalne pomoči za razvoj urbanih območij. 
Določeni so pogoji za dodeljevanje regionalnih spodbud za 
svetovalne storitve mikro-, malih- in srednje velikih pod-
jetij ter pogoji za regionalno pomoč za tekoče poslovanje 
podjetij. Predlog uredbe pri tem za izjemno negativno 
delovanje trga šteje, če: 
– je prizadeto območje teritorialne enote NUTS 3, v kateri 
opravlja dejavnost prejemnik spodbude tako, da se na tem 
območju poveča brezposelnost dve četrtletji zapored in se 
učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, 
višine prihodkov in trgovske aktivnosti podjetja, ali 
– je prizadet sektor, v katerem opravlja dejavnost prejemnik 
spodbude in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvod-
nje, zaposlenosti, višin prihodkov in trgovske aktivnosti 
podjetja. 

V uredbi so določeni splošni pogoji in način uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje in davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje. Delodajalec uveljavlja povr-
nitev plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 
iz proračuna Republike Slovenije z vlogo, ki jo vloži pri 
pristojni območni službi Zavoda Republike Slovenije za za-
poslovanje. Davčni olajšavi za zaposlovanje in investiranje 
pa uveljavljajo zavezanci ob davčnem obračunu. 
S sprejemom predloga uredbe prenehata veljati Uredba o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči in Uredba o 
kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za 
zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski 
regiji v obdobju 2010 do 2015.

SEJA VLADE RS 24. 12. 2014
Vlada	 RS	 je	 na	 16.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
Uredbo	o	metodologiji	za	določitev	razvitosti	občin,	
novelo	Uredbe	o	plačah	 in	drugih	prejemkih	 javnih	
uslužbencev	za	delo	v	tujini,	Uredbo	o	predelavi	ne-
nevarnih	odpadkov	v	trdno	gorivo	in	njegovi	uporabi,	
novelo	Uredbe	o	pravilih	in	postopku	za	ugotavljanje	
statusa	naročnika	po	Zakonu	o	javnem	naročanju	ter	
Uredbe	o	pravilih	in	postopku	za	ugotavljanje	statusa	
naročnika	po	Zakonu	o	javnem	naročanju	na	vodnem,	
energetskem,	 transportnem	 področju	 in	 področju	
poštnih	storitev.

Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti občin
Zakon o financiranju občin v 24. členu določa, da razvitost 
občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi 
ministrstvo za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi 
vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob 
upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO-1. Z uredbo je 
določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način 
standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta 
razvitosti občine. Koeficient razvitost občine je razmerje 
med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih 
vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega 
povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. 
Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično 
povprečje, medtem ko so skupine kazalnikov utežene s 
številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina 
kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s 
štirimi kazalniki. Ostali dve skupini, kazalniki razvitosti 
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občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s 
po tremi kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin 
v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo koeficienti 
razvitosti občin določeni za leto 2015. Za novo občino, 
za katero podatki o kazalnikih ne obstajajo, je določeno, 
da se koeficient razvitosti določi v višini kot je določen za 
prejšnjo občino.

Uredba o predelavi nenevarnih 
odpadkov v trdno gorivo in njegovi 
uporabi 
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in 
njegovi uporabi nadomešča Uredbo o predelavi nenevar-
nih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). 
Uredba uvaja nekaj vsebinskih novosti, med drugim tudi 
to, da mejne vrednosti onesnaževal v odpadkih iz biomase 
realneje odražajo nivoje dejanskih vsebnosti onesnaževal v 
naravnem lesu (t.j. neonesnaženih odpadkih iz biomase) 
in v onesnaženih lesnih odpadkih, pri čemer se močno 
onesnaženi biomasni odpadki obravnavajo kot »drugi 
nenevarni« odpadki. Za vzorčenje in meritev onesnaževal 
v odpadkih je zahtevana akreditacija izvajalca, pri čemer je 
s prehodno določbo določeno, da lahko še eno leto in pol 
opravlja vzorčenje in meritev tudi pooblaščenec za izdelavo 
ocene odpadka. Meritev onesnaževal ni potrebno izvajati za 
lesne odpadke, ki izvirajo izključno iz mehanske obdelave 
lesa. Uredba odpravlja tudi izjemo, po kateri za pripravo in 
uporabo trdnega goriva iz odpadkov iz neonesnažene bio-
mase ni potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Po Uredbi 
morata trdno gorivo iz odpadkov sestavljati najmanj dve 
vrsti odpadkov iz različnih podskupin, lesni odpadki iz 
gozdarstva, manj onesnaženi lesni odpadki iz industrije 
in gradbeništva ter odpadna lesena embalaža, ki se opre-
deljujejo v skladu s standardom SIST EN 14961 v brikete, 
pelete ali sekance, pa so izvzeti iz predpisa. Med drugim 
Uredba določa tudi, da odpadne lesene embalaže, katere 
vrednost onesnaževal ne presega vrednosti za onesnaženo 
biomaso, ni več dovoljeno predelovati v trdna goriva. S 
to prepovedjo se bo dosegel večji delež reciklirane lesene 
embalaže. Predelava trdnega goriva iz odpadkov (razen 
odpadnega lesa in papirja) iz prehrambne in farmacevtske 
industrije, industrije celuloze in papirja ter živalskih iztreb-
kov, vključno z urinom in gnojem onesnaženo slamo in 
blatom iz odpadnih voda, ki vsebujejo te živalske iztrebke, 
ki so primerni za kompostiranje skladno z Uredbo o pre-
delavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi kom-
posta ali digestata (Ur.l. RS. št. 99/13), ni več dovoljena. 

Recikliranje embalaže oz. uporaba kompostiranja, s katero 
se odpadek reciklira nazaj v proizvod, ima namreč skladno 
z načelom hierarhije ravnanja z odpadki prednost pred 
energetsko predelavo odpadkov, t.j. kurjenjem.

Novela Uredbe o pravilih in postopku 
za ugotavljanje statusa naročnika po 
Zakonu o javnem naročanju
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državni upravi (ZDU-1I) je bila pristojnost za 
področje javnih naročil prenesena z Ministrstva za finance 
na Ministrstvo za javno upravo. S to uredbo se Uredba o 
pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po 
Zakonu o javnem naročanju usklajuje z določbami ZDU-
1I. Za izvedbo postopka za ugotavljanje statusa naročnika 
se namreč namesto ministrstva, pristojnega za finance, kot 
pristojno določi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Novela Uredbe o pravilih in postopku 
za ugotavljanje statusa naročnika po 
Zakonu o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državni upravi (ZDU-1I) je bila pristojnost za 
področje javnih naročil prenesena z Ministrstva za finance 
na Ministrstvo za javno upravo. S to uredbo se Uredba o 
pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po 
Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev usk-
lajuje z določbami ZDU-1I. Za izvedbo postopka za ugo-
tavljanje statusa naročnika se namreč namesto ministrstva, 
pristojnega za finance, kot pristojno določi ministrstvo, 
pristojno za javna naročila. 

Novela Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v 
tujini 
Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini je posledica sklenjenega 
dogovora z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, 
dne 9.12.2014 (Dogovor  o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 
za leto 2015).
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S predlogom uredbe se zagotavlja enak položaj glede ukrepa 
v zvezi s plačami za zaposlene v tujini z zaposlenimi v 
domovini, saj se tudi v letu 2015 ohranja znižana vrednost 
nominalnih osnov za določitev osnovne plače zaposlenih v 
tujini, tako kot se za zaposlene v domovini ohranja znižana 
vrednost plačnih razredov plačne lestvice (Zakon o ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015).

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

7. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
7.	 izredna	 seja	Državnega	 zbora	 RS	 je	 bila	 4.	 in	 5.	
decembra	2014.	Poslanke	in	poslanci	so	med	drugim	
sprejeli	novelo	Zakona	o	davčnem	postopku	ter	novelo	
Zakona	o	državni	upravi,	za	gospodarskega	ministra	
pa	je	bil	imenovan Zdravko	Počivalšek.

Novela Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2H)
Z novelo se zahteva dosledno izdajo računov za dobavo 
blaga in storitev. Zavezanci, ki računov ne izdajajo z up-
orabo računalniškega programa, bodo morali kupiti vezano 
knjigo računov, potrjeno pri Finančni upravi RS. Na ta 
način bodo podatki o izdanih računih in vseh njihovih 
naknadnih spremembah pregledni tudi v primerih, ko jih 
davčni zavezanci izdajajo brez uporabe računalniškega pro-
grama oz. elektronske naprave, torej jih izpisujejo ročno. 
Z uveljavitvijo novele zakona se bo povečala preglednost 
poslovanja z gotovino, kar bo zmanjšalo možnosti za 
neplačevanje davkov. 
Tako se bo tudi za fizične osebe - kot velja že za pravne in 
druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posa-
meznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in 
druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti in nosilce javnih pooblastil - določila obveznost 
nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune.
Nadalje novela zakona določa, da se odločbe, s katerimi se 
zavezancem omogoča obročno plačevanje davka, vročajo z 
navadno vročitvijo. Pravnim osebam, samostojnim podjet-
nikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, bo Finančna uprava RS po novem 
vročala dokumente preko svojega informacijskega sistema, 
fizičnim osebam pa le v primeru, da se bodo v ta sistem 
prijavili.
V skladu z ameriškim zakonom o spoštovanju davčnih 
predpisov v zvezi z računi v tujini bodo finančne insti-
tucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom 
informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški 
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davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene 
ameriški davčni upravi, je pojasnila Vraničarjeva.
V zvezi z novim sistemom vrednotnic pa se z novelo zakona 
uvaja specifičen sistem plačevanja prispevkov za socialno 
varnost.

Novela Zakona o državni upravi (ZDU-1I)
Novela zakona sledi spremembam Zakona o Vladi RS in 
na novo določa pristojnosti novih ministrstev, predvsem 
Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za javno 
upravo. Ob tem so v noveli dodatno še spremembe, ki 
se nanašajo na področje javnega naročanja, upravljanja 
informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave 
ter upravljanja z nepremičnim premoženjem.
Prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim 
premoženjem naj bi bil izveden do 1. januarja 2017. 
Predvideva se centralizacija na področju javnega naročanja, 
to področje pa se z Ministrstva za finance prenaša na 
Ministrstvo za javno upravo. To naj bi v državni upravi 
postopno prevzelo tudi upravljanje informacijsko-komu-
nikacijskih sistemov. 

Imenovanje ministra za gospodarski 
razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšek je bil imenovan za ministra za gospo-
darski razvoj in tehnologijo.

3. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
3.	redna	seja	Državnega	zbora	RS	je	potekala	od	15.	
do	19.	decembra	2014.	Poslanke	in	poslanci	so	sprejeli	
novelo	 Zakona	 o	 interventnih	 ukrepih	 na	 področju	
trga	 dela	 in	 starševskega	 varstva,	 Zakon	 o	 ukrepih	
na	 področju	 plač	 in	 drugih	 stroškov	 dela	 v	 javnem	
sektorju	 za	 leto	 2015,	 novelo	 Zakona	 o	 izvrševanju	
proračunov	Republike	Slovenije	za	leti	2014	in	2015	
in	novelo	Zakona	za	uravnoteženje	javnih	financ	Kot	
neprimerni	za	nadaljnjo	obravnavo	so	bili	izglasovani	
predlog	 novele	 Zakona	 o	 graditvi	 objektov,	 predlog	
Zakona	o	fiskalnem	pravilu	in	predlog	novele	Zakona	
o	delovnih	razmerjih.

Sprejeti	zakoni

Zakon o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2015 (ZUPPJS15)
V zakon je Vlada RS prelila dogovor s sindikati javnega 
sektorja glede omejevanja stroškov dela. Zakon omogoča 
podaljšanje že dogovorjenih ukrepov iz leta 2014 v višini 
313 milijonov evrov ter še dodatni prihranek v višini 36 
milijonov evrov, ki je rezultat dogovora s sindikati.
Na seznamu varčevalnih ukrepov so znižana plačna lest-
vica, podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač, podaljšanje 
neizplačevanja redne delovne uspešnosti, znižan regres za 
letni dopust in podaljšanje omejenega izplačevanja delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
Zakon določa tudi zamik izplačila iz naslova napredovanj v 
plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v prihodnjih 
dveh letih. Z dogovorom se uvaja tudi določene stimula-
tivne elemente.
Dogovor o varčevalnih ukrepih je z vlado podpisalo 29 
od 38 reprezentativnih sindikatov. Kljub temu bo zakon 
veljal za ves javni sektor.

Novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415-C)
Po veljavni ureditvi je lahko država svojo terjatev uveljavl-
jala bodisi s sredstvi običajne izvršbe bodisi s konverzijo v 
kapitalski delež. Z uveljavitvijo novele zakona pa jo bo lahko 
tudi prodala. Večinoma gre za terjatve iz vnovčenih jamstev.
Vlada bo lahko samostojno odločala o prodaji terjatev do 
višine sedem milijonov evrov v posameznem podjetju, v 
celem letu pa skupni obseg teh terjatev ne bo smel prese-
gati 30 milijonov evrov. Predstavniki vlade so priznali, da 
številka ne sme biti nižja, saj v nasprotnem primeru ne bo 
mogoče pomagati določenemu podjetju.
DZ je sprejel dopolnilo, po katerem bodo morali izvajalci 
gospodarske javne službe in druga podjetja v energetiki, v 
katerih ima država posredno ali neposredno pomemben 
vpliv, pridobiti soglasje vlade, preden bi potencialni vla-
gatelj pridobil kontrolni lastniški delež.
Novela zakona poleg tega določa tudi ustanovitev dveh 
proračunskih skladov - podnebnega in okoljskega - ter 
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prenos v ta namen zbranih sredstev nanju, višino letnega 
dodatka za upokojence ter obveznost zmanjševanja števila 
zaposlenih v javnem sektorju za en odstotek. Sredstva, ki 
se zbirajo z zakonom o promociji kmetijskih proizvodov 
in živil, se bodo po novem v celoti uporabljala namensko, 
ne več le v višini 50 odstotkov.
Novela bo tudi omogočila dodatno zvišanja proračunskega 
primanjkljaja, in sicer zgolj na račun zamud pri povračilih 
evropskih sredstev. Država bo lahko izkazala dodaten 
primanjkljaj v višini zahtevkov, ki so predloženi komisiji, 
a še ne poplačani. Znižuje se še višina sredstev, ki se zago-
tavljajo iz proračuna države za nagrade članom Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti.

Novela Zakona o interventnih ukrepih 
na področju trga dela in starševskega 
varstva (ZIUPTDSV-A)
Novela zakona za eno leto podaljšuje možnost uveljavljanja 
začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih 
oseb, če jih delodajalec zaposli za nedoločen čas.
Spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb - iz-
vaja se od 1. novembra 2013 - prinaša, da so delodajalci, 
ki za nedoločen čas zaposlijo brezposelnega, ki je mlajši od 
30 let in je najmanj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljen 
v evidenci brezposelnih oseb, oproščeni plačila prispevkov 
delodajalca za socialno varnost.

Novela Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF-C)
Sprejete spremembe urejajo študentsko delo po načelu 
»vsako delo šteje«. Prispevek za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, ki ga bodo od študentskega dela morali 
plačati študentje, bo obračunan po stopnji 15,5 odstotka, 
prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 odstotka.
Celotna obremenitev študentskega dela za delodajalce se bo 
z zdajšnjih 30,38 odstotka s 1. februarjem 2015 dvignila na 
33,74 odstotka. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalec 
za plačilo 100 evrov danes plača 130 evrov, po novem pa 
bo 133 evrov. Študent bo dobil 85 evrov in imel pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Delodajalec bo od študentskega dela plačal tudi prispevek 
za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

po stopnji 0,53 odstotka ter prispevek za zdravstveno 
zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka.
Od študentskega dela bo treba plačati koncesijsko dajatev v 
višini 16 odstotkov in dodatno koncesijsko dajatev v višini 
dveh odstotkov. Od omenjene koncesijske dajatve v višini 
16 odstotkov gre 8,4 odstotka za proračunski sklad min-
istrstva, 3,8 odstotka za Študentsko organizacijo Slovenije 
in 3,8 odstotka za posrednike dela študentom.

Zavrnjeni	zakoni	

Predlog novele Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1F)
Namen predloga novele je bil skrajšati postopke prido-
bivanja gradbenega dovoljenja s spremembami pri udeležbi 
stranskih udeležencev. Vlada RS je napovedala sistemske 
spremembe.

Predlog zakona o fiskalnem pravilu 
(ZFisP)
Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila skupina 
(opozicijskih) poslancev. Predlog med drugim vsebuje for-
mulo, s katero se za posamezno proračunsko leto določi 
zgornjo mejo izdatkov proračuna, da bo še zagotovljena 
srednjeročna uravnoteženost javnih financ. Odstopanje 
je mogoče le v izrednih primerih. Ta zakon bi se prvič 
uporabil za pripravo proračuna za leto 2015.

Predlog novele Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1A)
Predlagatelji so želeli z novelo črtati pravno podlago za 
volontersko pripravništvo v Zakonu o delovnih razmerjih, 
vsi delodajalci pa bi bili ob zaposlitvi pripravnika oproščeni 
plačila prispevkov zanj.
V poslanskih skupinah so izrazili strinjanje s ciljem nov-
ele, torej z odpravo volonterskih pripravništev. A so med 
drugim opozorili, da ni niti ena od predlaganih rešitev ne 
sodi v Zakon o delovnih razmerjih in da rešitve predhodno 
niso bile usklajene s socialnimi partnerji. Kot so poudarili, 
je treba problematiko volonterskega pripravništva sistem-
sko in večplastno urediti, česar pa s črtanjem določila o 
volonterskem pripravništvu ne bi rešili.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA PODPISALI DOGOVOR O 
VARČEVALNIH UKREPIH V JAVNEM 
SEKTORJU
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so 1. 
decembra dosegli kompromis in parafirali dogovor o 
varčevalnih ukrepih za leto 2015. Vlada pojasnjuje, da 
je bil tak dogovor skrajna možnost za konsolidacijo javnih 
financ, sindikati pa izpostavljajo pomen tega, da dodatnih 
obremenitev plač ne bo.
Mramor je dejal, da je parafirani dogovor skrajna 
možnost, da Slovenija v prihodnjem letu uspe zmanjšati 
javnofinančni primanjkljaj pod zahtevane tri odstotke 
BDP. Na vprašanje, kje bo vlada dobila razliko do sprva 
načrtovanega prihranka v višini 127 milijonov evrov, pa 
je odgovoril, da imajo določene ideje. Predloge bodo 
pripravili do januarja oz. februarja 2015, ko je predviden 
rebalans proračuna, je napovedal.
Po nekaterih ocenah naj bi bil ob podaljšanju sedaj vel-
javnih ukrepov dodaten prihranek okrog 30 milijonov 
evrov. A finančni minister pravi, da je natančen dodaten 
prihranek še stvar izračunov, poleg tega so nekatere določbe 
takšne, da ne vedo, kolik bo prihranka. 
Kot je sicer razvidno iz parafiranega besedila, se bodo tre-
nutno veljavni varčevalni ukrepi prenesli še v prihodnje 
leto. Ob tem so izjema napredovanja - tako v nazive kot 
v plačne razrede - ki bi se sprostila, pravico do izplačila 
pa bi ti javni uslužbenci dobili s 1. decembrom 2015. Za 
tiste, ki bi napredovali v letu 2016, bi v omenjenem letu 
veljala ista rešitev.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovan-
ja bi se prvih šest mesecev prihodnjega leta izplačevale v 
višini 10 odstotkov, nato štiri mesece v višini 15 odstotkov, 
novembra in decembra pa bi v višini 30 odstotkov premije, 
kot sicer velja zdaj.
Pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, 
kjer bi še naprej veljale dosedanje omejitve, pa bi za izplačilo 
delovne uspešnosti uporabniki proračuna lahko porabili 
največ 40 in ne več 60 odstotkov sredstev iz prihrankov.

Zapisano je tudi, da bodo podpisniki dogovora kot dodaten 
ukrep preučili možnost skrajšanja tedenskega delovnika s 
40 na 36 ur, kar bi bilo mogoče le po dogovoru med 
delodajalcem in zaposlenim.
Zmanjšanje števila javnih uslužbencev po parafiranem 
dogovoru ne bo preseglo enega odstotka na letni ravni, 
pri čemer bi bili iz tega ukrepa izvzeti tisti proračunski 
uporabniki, ki zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim 
izvajalcem.
Del parafiranega dogovora pa je tudi zaveza, da se na-
jpozneje marca 2015 začnejo pogajanja o odpravi plačnih 
anomalij, spremembah plačnega sistema ter politiki plač 
v javnem sektorju. Na vprašanje, ali je ob tem pričakovati 
tudi pogajanja o znižanju plač, je Koprivnikar odvrnil, 
da glede na gospodarska gibanja in današnji dogovor ne 
pričakujejo dodatnih rezov, pač pa postopno sproščanje 
mase plač.

OBČINE ŽELIJO SAME ODLOČATI 
O PORABI PRISTOJBINE ZA 
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Ustavno sodišče RS  bo obravnavalo pobudo za oceno 
ustavnosti zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda. 
Zakon, ki ga je v ustavno presojo vložila občina Loška 
dolina, je občinam v enem od členov naložil, da svoj del 
sredstev iz naslova gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki so 
v koncesiji, do leta 2015 namenijo izključno za vzdrževanje 
gozdnih cest in varstvo gozdov. Pred uveljavitvijo tega 
zakona so občine – tako kot veleva Zakon o Skladu kmeti-
jskih zemljišč in gozdov RS – navedena sredstva lahko 
namenile za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.
Župan Občine Loška dolina Janez Komidar pojasnjuje, da 
so se za ustavno presojo odločili prav zato, ker je zakon po 
njihovem mnenju posegel v že pridobljene pravice občin. 
Medtem pa na vladi odgovarjajo, da so se za pripravo 
zakona v takšni obliki odločili zaradi javnega interesa. Le 
s takojšnjo prerazporeditvijo vseh razpoložljivih sredstev 
v obnovo gozdne infrastrukture in druge ukrepe varstva 
gozdov bi namreč po mnenju vlade lahko preprečili nas-
tanek še večje škode. Zato naj bi bil tak poseg v pravico 
do razpolaganja ustavno dopusten. 
S trditvami vlade pa se ne strinja tudi Robert Smrdelj, 
župan Občine Pivka in predsednik Združenja občin 
Slovenije, in sicer iz dveh razlogov. »Kaj se zgodi v primeru 
občin, ki jih ni prizadel žled? Tudi za njih velja zakon, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/dogovor_vlada_sindikati_JS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/dogovor_vlada_sindikati_JS.pdf
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po katerem morajo sedaj sredstva nameniti izključno za 
vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov, čeprav po tem 
ni nobene potrebe in bi lahko ta sredstva porabili bolj 
smotrno,« meni Smrdelj in dodaja: »Prav občine, ki jih je 
žled najbolj prizadel, so že ogromno sredstev iz proračuna 
namenile za sanacijo posledic, govorimo o milijonih evrov. 
Zakon pa sedaj omejuje porabo sredstev, ki bi jih občine 
lahko namenile za pomembnejše stvari.« 
Z Ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano 
tečejo pogovori, da se sporni člen popravi. Občine pred-
lagajo, da bi lahko sredstva iz koncesij namenile poleg za 
sanacijo gozdnih cest in varstvo gozdov še za popravilo 
občinskih cest. Komidar je prepričan, da je kompromis 
mogoč, saj od države ne pričakujejo dodatnega denarja. 
»Želimo le, da nam pustijo tisto, kar nam po zakonu 
pripada.« (vir: Delo)

PRIJAVE ZA JAVNA DELA ZARADI 
TEHNIČNIH TEŽAV PO POŠTI
Zavod RS za zaposlovanje bo prijave na javno povabilo za 
izbor programov javnih del v letu 2015 sprejemal v klasični 
obliki, torej po pošti. Za spremembo so se odločili zaradi 
nedelovanja sistema elektronske prijave, so sporočili 3. 
decembra. Novembra objavljeno javno povabilo bo zaradi 
zapleta razveljavljeno, zavod pa bo kmalu objavil novega.
»Zaradi neustreznega delovanja sistema, s katerim naj 
bi bila omogočena elektronska oddaja ponudb na javno 
povabilo za izbor programov javnih del na portalu za de-
lodajalce, smo se na zavodu odločili, da bomo prijave na 
razpis sprejemali v klasični obliki,« so sporočili iz zavoda. 
Prijave bodo torej sprejemali po pošti, tako kot je bilo 
do sedaj.
Javno povabilo bo razveljavljeno, v »čim krajšem možnem 
času« pa bo zavod objavil datum novega. S tem želijo 
zagotoviti, da bodo imeli vsi prijavitelji enake možnosti 
za pridobitev finančne pomoči za zaposlitev dolgotrajno 
brezposelnih v programih javnih del.
Vključitve v javna dela v letu 2015 se bodo izvajale po 
predvidenem programu. »Kljub težavam bo omogočena 
kontinuirana in pravočasna izvedba vključevanja,« 
obljubljajo.
Namen elektronske prijave je bil olajšati postopke, »a 
zaradi tehničnih težav to žal ni bilo izvedljivo«. Na zavodu 
se za nevšečnosti uporabnikom opravičujejo.

Zavod je konec novembra objavil javno povabilo za iz-
vajanje programov javnih del, za katerega naj bi imel na 
voljo okvirno 21,6 milijona evrov sredstev. V javna dela 
bi vključili 4000 brezposelnih. Javno povabilo izvajalcem 
javnih del naj bi bilo odprto od 1. decembra do porabe 
sredstev, a najdlje do 7. oktobra 2015.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL 
NOVO POVABILO ZA IZVAJANJE 
JAVNIH DEL
Zavod RS za zaposlovanje je 4. decembra na svojih spletnih 
straneh objavil novo javno povabilo za izvajanje programov 
javnih del v letu 2015. Povabilo je odprto od 5. decembra 
letos do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. oktobra 2015. 
Zavod tokrat prijave sprejema osebno ali po pošti.
V prvem javnem povabilu, objavljenem 25. novembra, je 
zavod predvidel elektronsko oddajo ponudb na portalu 
za delodajalce. Vendar pa sistem zaradi tehničnih težav ni 
deloval. Tako so v sredo prvi razpis razveljavili, v novem 
pa predvideli oddajo ponudb po klasični poti.
Več podrobnosti o javnem povabilu.

EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA 
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V 
OBDOBJU 2014-2020
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) 
potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014-2020. 
EK je odobrila Operativne programe, kar pomeni, da 
bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 
2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za 
sredstva. 
Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014-2020 (v programskem 
obdobju 2007-2013 so bili trije), ki ga je SVRK 20. 
novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni 
dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov 
razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in 
Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1011
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Dokument, v katerem so opredeljena prednostna področja, 
v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih 
letih, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo 
in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, sledi strate-
giji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, 
tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija. 
Končno besedilo: Operativni program za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI V 
JAVNO RAZPRAVO DO KONCA MARCA
Osnutek predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in negi 
bo šel v javno razpravo predvidoma do konca marca, je 
na posvetu združenja direktorjev pri Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije 4. decembra v Portorožu napovedala 
državna sekretarka Martina Vuk. Dodala je, da izhodišče 
za pripravo zakona predstavlja zakonski osnutek iz leta 
2010, vendar so zadeve še odprte.
Krovna skupina za pripravo zakona se je prvič sestala v 
3. decembra, osnutek pa bo predvidoma do konca marca 
pripravljen do te mere, da bo lahko šel v javno razpravo, 
ki naj bi trajala do poletja. Nadalje časovnica predvideva, 
da bo jeseni predlog zakona na vladi, do konca leta 2015 
pa v DZ. Kljub temu zakon ne bo začel takoj veljati, saj 
je predvideno dveletno prehodno obdobje, je pojasnila 
državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Vukova.
Izhodišče za pripravo zakona bo osnutek zakona, ki je bil 
pripravljen leta 2010. Med ključnimi finančnimi viri bo 
preoblikovanje oziroma ukinitev dopolnilnega zdravstven-
ega zavarovanja. V zvezi s tem se bodo po besedah Vukove 
v roku 14 dni ponovno sestali na ministrski ravni in skupaj 
z ministrstvom za zdravje dorekli stvari.
Zakon bo po njenih besedah vsekakor prinesel spremembe 
tudi glede institucionalnega varstva, »ne pričakujemo pa 
zaradi tega zapiranja domov«.
Vstopni prag za upravičence do oskrbe naj bi zaenkrat 
postavili pri treh urah in pol tedenske pomoči za obdobje 
najmanj treh mesecev, predvidevajo pa tri vrste storitev. 
Gre za institucionalno varstvo, formalne skupnostne sto-
ritve in neformalno oskrbo s strani svojcev. Na ministrstvu 
pričakujejo, da bo v prvi fazi v vse tri oblike vključenih okoli 
60.000 ljudi, ki naj bi bili dokaj enakomerno razporejeni.

V razpravi je predsednik združenja direktorjev Srečko 
Mlačnik opozoril, da je predviden vstopni prag s tremi 
urami in pol pomoči tedensko postavljen sorazmerno 
nizko. Pomislek je tudi, da bi zaradi neformalnih oblik 
pomoči domovi ostali prazni. Prav tako se je Mlačnik 
vprašal, kako bo z nadzorom neformalnih oblik pomoči, 
ter izrazil bojazen, da je zakonski osnutek bistveno preveč 
zdravstveno naravnan.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/OP_SFC_poslano_11_12_2014.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2014/RAZNO/OP_SFC_poslano_11_12_2014.pdf
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ZA KOLIKO SE JE POVEČALO ŠTEVILO 
OTROK, KOLIKO JE NOVIH MEST V 
VRTCIH IN KOLIKO TO OBČINE STANE?
Predšolska vzgoja sodi med ključne naloge občine. Kako 
dobro jo občine izpolnjujejo? Katere posebej izstopajo? 
Enoznačnega in preprostega odgovora na to vprašanje ni. 
Zlati kamen je pripravil analizo in odgovore na vprašanja, 
kot so: ali imajo vsi otroci zagotovljeno mesto v vrtcu, se 
število mest v vrtcih prilagaja številu otrok, koliko denarja 
gre za predšolske otroke, koliko evropskih sredstev je bilo 
porabljenih za vrtce?
Analizo si lahko preberete na spletni strani Zlatega kamna 
v članku z naslovom Naše največje bogastvo, kjer se nahaja 
tudi tabele s podatki za vse občine ter tabela z največjimi 
projekti na področju predšolskega izobraževanja, finan-
cirani s sredstvi EU.

ZAKLJUČEK POSTOPKOV MANJŠIH 
ŠIRITEV OBMOČIJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
NA PODLAGI 29. ČLENA ZPNačrt-B PO 
SODBI USTAVNEGA SODIŠČA RS
Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-43/13-19, objavljeno 
v Uradnem listu RS, št. 76/14, odločilo, da je 29. člen 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12; v 
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt-B) v neskladju z ustavo, ter 
prepovedalo izpeljavo postopkov za pripravo in sprejem 
sklepov o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč po tem 
členu do  1. 1. 2015, ko možnost izpeljave teh postopkov 
ugasne po samem zakonu.
Na podlagi te odločbe MZIP občine poziva, da dokončno 
ustavijo tiste postopke za pripravo, sprejem in objavo 
sklepov o manjši širitvi območij stavbnih zemljišč, ki so 
bili zatečeni s sklepom Ustavnega sodišča RS o začasnem 
zadržanju izvajanja 29. člena ZPNačrt-B (sklep št. U-I-
43/13-8, Uradni list RS, št. 35/13, z začetkom učinkovanja  
27.04.2013) in o tem pisno obvestijo investitorje, ki so 
podali vlogo za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč. 
Predlagajo, da postopke dokončno ustavite s sklepom 

občinskega sveta, saj so po drugem odstavku 29. člena 
ZPNačrt zainteresirani investitorji pobude naslavljali nanj.
Sklepi o manjši širitvi  stavbnih zemljišč, ki so bili prip-
ravljeni, sprejeti in preverjeni po predpisanem postopku 
ter objavljeni na občinskih spletnih straneh in v uradnem 
glasilu občine najkasneje na dan 27. 4. 2013, niso predmet 
odločbe Ustavnega sodišča (niti niso bili predmet sklepa o 
začasnem zadržanju) in so v celoti veljavni ter predstavljajo 
podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ker odločba Ustavnega sodišča RS ne razveljavlja oziroma 
odpravlja 29. člena ZPNačrt, temveč ugotavlja njegovo 
neskladnost z ustavo, to neskladnost pa sanira s prepovedjo 
izvedbe postopkov za pripravo in sprejem sklepov o 
manjši širitvi območja stavbnih zemljišč, opozarjajo, da 
so občine še vedno dolžne izvajati peti odstavek tega člena 
in ugotavljati prenehanje veljavnosti sklepov o širitvah, 
kadar investitorji v roku dveh let od njihove uveljavitve 
ne pridobijo gradbenih dovoljenj.

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA ZA 
NAKUP MICROSOFT PROGRAMSKE 
OPREME Z OZNAKO ODLMS-22/2014
Ministrstvo za finance je ministrstvom, organom v sestavi, 
vladnim službam in organom javne uprave poslalo ob-
vestilo, da bo Ministrstvo za finance, Direktorat za javno 
naročanje oziroma Ministrstvo za javno upravo, na podlagi 
predloga za oddajo javnega naročila in v skladu s tretjim 
odstavkom 16. člena Zakona o javnem naročanju izvedlo 
postopek oddaje javnega naročila za nakup Microsoft 
(MS) programske opreme (operacijski sistem Windows, 
uporabniška zbirka MS Office, morebitni klienti za dostop 
do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova pro-
gramska oprema) z oznako ODLMS-22/2014. Na podlagi 
pooblastil se bo postopek oddaje predmetnega javnega 
naročila izvedel tudi za druge organe, tudi občine.
Ministrstvo bo po izvedenem postopku oddaje javnega 
naročila sprejelo odločitev o oddaji naročila in podpisalo 
krovno pogodbo ter izvajalo skrbništvo nad pogodbo. V 
skladu s tem, in v kolikor želite tudi občine pristopiti k 
izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, 
pozivajo, da na ministrstvo posredujete pooblastilo s 
potrebnimi podatki. Naročilo se bo oddalo za obdobje 
36 mesecev. Po izvedenem postopku oddaje predmetnega 
javnega naročila bo ministrstvo z izbranim ponudnikom 

http://www.zlatikamen.si/clanki/analize/nase-najvecje-bogastvo/
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podpisalo krovno pogodbo, na podlagi katere bodo 
posamični naročniki sklenili neposredne pogodbe.
Informacije s pozivom ste občine prejele po elektron-
ski pošti. Dodatna vprašanja lahko naslovite na Tomaža 
Vidica, MJU, na: e-pošta: tomaz.vidic@gov.si ali telefon-
sko številko (01) 478-8574. V kolikor se boste odločili za 
vključitev  v postopek oddaje javnega naročila, izpolnjen 
obrazec Pooblastilo skupaj z izpolnjenim excel obrazcem 
kalkulatorMS.xls najkasneje do 9. 1. 2015 v elektronski 
obliki posredujete na naslov gp.mnz@gov.si.

POVRAČILO SREDSTEV ZA PROJEKTE 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti 
(Ministrstvo za finance) je od občin prejelo več klicev 
oziroma pritožb, da se sredstva povračil za investicije in 
druge projekte, sofinancirane iz EU sredstev, občinam ne 
izplačujejo v rokih. Proučili so nekaj konkretnih primerov 
zamujanja plačil občinam in ugotovili, da so razlogi tako na 
strani pristojnih ministrstev kot tudi na strani samih občin
Razlog, zaradi katerega zamuja z nalogi za povračila 
posredniška telesa (MOP, MGRT, MZI, Agencija za 
kmetijske trge, MKGP) je po ugotovitvah MF predvsem 
pozno ali/in dolgotrajno reševanje zahtevkov: ugotovili so, 
da je v nekaj primerih zahtevek pri pristojnem uslužbencu 
v reševanju več tednov; ministrstvo s tem »porabljene« dni 
občini skrajša rok za korekcijo ali dopolnjevanje zahtevkov.
Napake, ki po nepotrebnem podaljšujejo čas do nakazila 
povračil za založena sredstva na strani občin, so po ugo-
tovitvah MF naslednje:
•	 občine zahtevkov ne pošiljajo po situacijah, temveč 

šele po zaključku projekta,
•	 zahtevek bi lahko poslali za vsak račun, vendar zahtevek 

združujejo in jih pošiljajo v paketih,
•	 zahtevke dajejo tudi z večtedenskim zamikom,
•	 zahtevki so nepopolni,
•	 v zahtevke so vključeni neupravičeni stroški.

Pristojno ministrstvo nepopolne zahtevke in takšne, 
ki vključujejo neupravičene stroške, zavrača, s čimer se 
avtomatično podaljšuje čas do povračila. Ministrstva kot 
posredniška telesa sredstva po popolnih zahtevkih naka-
zujejo 30. dan, kot to določa ZIPRS.

MF se je obrnil na združenja občin, da svoje članice opo-
zorimo na del odgovornosti občin za pravočasni prejem 
povračil iz evropskega proračuna. Opozarjajo, da lahko 
občine v skladu s 26. členom ZIPRS vlagajo po vsaki 
(začasni) situaciji in ne šele po zaključku projekta.
Pristojna ministrstva v vlogi posredniških teles pa pozivajo, 
da poskrbijo za tekoče in pravočasno oziroma čim prejšnjo 
obdelavo zahtevkov, ki bo omogočala tudi pravočasno 
dopolnjevanje nepopolnih ali pomanjkljivih zahtevkov s 
strani občin.

NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - UPORABA 
KATASTRSKIH IN REGISTRSKIH 
PODATKOV
Prejeli smo dopis Ministrstva za okolje in Ministrstva za 
finance, v katerem med drugim občinam svetujejo, da za 
namen odmere NUSZ že v letu 2015 le-tega obračunajo na 
podlagi ažurnih podatkov iz uradnih evidenc zemljiškega 
katastra, katastra stavb oz. registra nepremičnin. Celoten 
dopis je dostopen na povezavi.
Svetujejo tudi, da občine v letu 2015 čim celoviteje 
odmerijo NUSZ na vsem svojem območju. S tem bo 
doseženih več ciljev. Povečali se bodo prihodki iz tega 
vira, obenem se bo povečala enakopravnost obdavčitve ter 
vzpostavil sistem NUSZ, ki bo omogočil bolj pregleden in 
nadzorovan prehod na nov sistem obdavčitve nepremičnin, 
ki bo v skladu z načrtovano posodobitvijo sistema v nekaj 
letih nadomestil NUSZ.

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST NA 
ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH
Ministrstvo za infrastrukturo se je obrnilo na združenja 
občin z dopisom glede opozoril in pozivov glede urejanja 
neustavne in nezakonite problematike v zvezi s kategori-
zacijo občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, 
ter nas prosijo, da predložena opozorila in pozive pren-
esemo občinam. Dopis ministrstva si lahko preberete na 
povezavi.
Ministrstvo za infrastrukturo  občine poziva k aktivnejšem, 
neselektivnem in načrtnem pristopu k urejanju zakonitega 
in ustavnega stanja kategoriziranih občinskih cest, ki po-
tekajo preko zasebnih zemljišč. Ministrstvo med drugim 
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navaja, da lahko občine pri urejanju geodetskih podatkov 
o zemljiščih (cestnega sveta) občinskih kategoriziranih cest 
na terenu in v zemljiškem katastru uporabijo enostavnejše 
postopke za določitev (urejanje in spreminjanje) ter 
označitev mej, določene v 13. in 14. členu Zakona o cestah 
– ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010). 
Za morebitno strokovno pomoč se občine lahko obrnejo 
neposredno na Ministrstvo za infrastrukturo.

12  NOVICE EU

STRATEGIJA ZA ALPSKO REGIJO S 
KONFERENCO V MILANU
Pred letom dni je EU začela pripravljati makroregionalno 
strategijo za alpsko regijo, ki po konferenci v Milanu v 
začetku decembra počasi dobiva želeno obliko. Na kon-
ferenci, katere se je udeležilo približno 1000 udeležencev 
iz vseh sedmih držav alpske regije, tudi Slovenije, so se 
države zavzele za krepitev konkurenčnosti in inovacij, 
povezovanje regij in trajnostni razvoj. Govorci, vključno 
z evropsko komisarko za regionalno politiko Corino Cretu, 
so na konferenci izpostavljali edinstvenost alpske regije, 
njeno strateško lego v osrčju Evrope, na križišču narodov 
in tradicij, in njeno pomembnost z vidika turizma.
Cilj strategije za alpsko regijo je zagotoviti privlačnost 
alpske regije v Evropi ter hkrati zagotoviti možnosti, ki 
bodo regiji omogočale trajnosten in inovativen razvoj. V 
prizadevanjih za čim uspešnejše soočenje z izzivi sloni alp-
ska strategija na treh stebrih. Prvi izmed njih je namenjen 
krepitvi trajnostne rasti in inovacij, drugi večji povezanosti, 
tako prometni kot informacijski, tretji pa trajnostnemu 
upravljanju z naravno in kulturno dediščino alpskega 
prostora. Za Slovenijo sta še posebej pomembna stebra, 
ki zadevata okolijsko dimenzijo in povezljivost.
Uradno se pričakuje, da naj bi, najnovejša v vrsti mak-
roregionalnih strategij, uradno zaživela konec leta 2015, 
še pred tem, pa se od Evropske komisije in držav članic 
pričakuje, da bodo do konca maja prihodnje leto pripravile 
akcijski načrt.

SLOVENIJA MORA ZAGOTOVITI 
PRAVOČASNO IN VZDRŽNO ODPRAVO 
PRESEŽNEGA PRIMANJKLJAJA V LETU 
2015 
Finančni ministri držav v območju evra so 8. decembra 
potrdili ocene osnutkov proračunskih načrtov članic, 
ki jih je pripravila Evropska komisija. Proračunski os-
nutek Slovenije je pretežno skladen z evropskimi pravili, 
država mora sedaj zagotoviti pravočasno in vzdržno 
odpravo presežnega primanjkljaja v letu 2015, je sporočila 
evroskupina.
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Tudi komisija je Slovenijo ob objavi proračunske ocene 
opozorila na nujnost izvedbe začrtanih ukrepov za odpravo 
presežnega primanjkljaja ter pozvala k pospešitvi struk-
turnih fiskalnih ukrepov - zlasti k sprejetju zakona o 
fiskalnem pravilu in celovitem pregledu javnih izdatkov v 
zdravstvu. Slovenija je zaradi presežnega javnofinančnega 
primanjkljaja v postopku od leta 2009. Rok za njegovo 
odpravo, torej zmanjšanje primanjkljaja pod tri odstotke 
bruto domačega proizvoda (BDP), je prihodnje leto.
Evropska komisija je pri ocenjevanju skladnosti proračunov 
z evropskimi pravili države razdelila v tri skupine: tiste s 
tveganji, pretežno skladne in skladne s pravili. Evroskupina 
je potrdila te ocene in podrobneje komentirala države s 
tveganji. Tveganja komisija ugotavlja v Franciji, Italiji, 
Španiji, Belgiji, Avstriji, na Portugalskem in na Malti. 
Pretežno skladne s pravili so Slovenija, Estonija, Latvija 
in Finska. Proračuni Nemčije, Irske, Luksemburga, 
Nizozemske in Slovaške pa so v skladu s pravili. Najbolj 
problematičnim je dala komisija še tri mesece časa za 
ukrepanje, preden bo odločila o nadaljnjih korakih. To 
kaže na premik političnega poudarka s fiskalne strogosti 
na spodbujanje rasti, čeprav v Bruslju takšno tolmačenje 
zavračajo.
Komisija bo o nadaljnjih korakih odločala spomladi. Če 
oceni, da ukrepanje članice ni ustrezno, lahko v skrajnem 
primeru predlaga tristopenjske sankcije v višini 0,2 odstot-
ka BDP; najprej obrestovani depozit, nato neobrestovani 
depozit, ki na koncu postane globa.

EU V SKLOPU NALOŽBENE OFENZIVE 
OBJAVILA NABOR 2000 PROJEKTOV, 
MED NJIMI 22 SLOVENSKIH
Projektna skupina EU za naložbe je 9. decembra pred-
stavila poročilo, ki vključuje okvirni nabor 2000 projektov 
v investicijski vrednosti 1300 milijard evrov. Med njimi je 
22 slovenskih projektov v naložbeni vrednosti okoli devet 
milijard evrov, vključno z drugim tirom, terminalom za 
utekočinjeni plin na Krku in protipoplavnimi ukrepi.
Projektna skupina v sestavi predstavnikov članic unije, 
Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) 
je bila ustanovljena septembra v sklopu priprav novega 
naložbenega načrta. Predstavnika Slovenije sta Metod 
Dragonja in Martin Zdovc.
Namen naložbenega načrta je v prihodnjih treh letih spod-
buditi za 315 milijard evrov investicij, zlasti zasebnih, v 

strateške, verodostojne in ekonomsko smiselne projekte, 
ki pa se trenutno ne uresničujejo zaradi finančnih, regu-
lacijskih ali drugih ovir.
Predstavniki projektne skupine so ob predstavitvi poročila 
izpostavili, da projekti, ki so v sedanjem naboru, ne bodo 
samodejno upravičeni do financiranja v sklopu naložbenega 
načrta, temveč bo treba vsakega še temeljito preveriti in 
oceniti.
Snovalci naložbenega načrta že vseskozi poudarjajo, da 
nabor projektov, ki jih bodo izbirali »izkušeni strokovn-
jaki«, nikoli ne bo dokončen, temveč bo dinamičen, torej 
bo mogoče dobre projekte kadar koli vključiti na seznam, 
slabe pa umakniti.
Projektna skupina je opredelila 2000 projektov v skupni 
vrednosti 1300 milijard evrov, od tega bi bilo za 500 
milijard evrov projektov mogoče izvesti v prihodnjih treh 
letih. Objava tega nabora je prvi korak k transparentnosti 
v tem procesu.
Opredeljene projekte so razdelili na pet področij: 29 
odstotkov investicij naj bi šlo za prometni sektor, 29 
odstotkov za energetsko unijo, 18 odstotkov za znanje, 
inovacije in digitalno gospodarstvo, 15 odstotkov za so-
cialno infrastrukturo ter devet odstotkov za vire in okolje.
Med projekti je 22 slovenskih v skupni investicijski vred-
nosti okoli devet milijard evrov, od tega naj bi jih bilo za 
dobri dve milijardi evrov mogoče izvesti v prihodnjih treh 
letih. Slovenski seznam sicer ne vključuje regionalnih in 
občinskih projektov, je le okviren, nista ga potrdila ne 
vlada ne parlament in lahko se še spremeni, izpostavlja 
projektna skupina v poročilu.
Pet slovenskih projektov je s področja prometa, med njimi 
so drugi tir, druga cev karavanškega predora, avtocestni 
odseki, tretja razvojna os ter poglabljanje plovnega kanala v 
pristanišču v Kopru, ter pet s področja znanja in digitalne 
družbe, na primer za centre odličnosti in raziskovalne 
centre.
Poleg tega je Slovenija predlagala štiri projekte s področja 
gradnje energetske unije, na primer terminal za utekočinjeni 
zemeljski plin na Krku, energetska učinkovitost stavb in 
hidroelektrarne na srednji Savi, ter štiri s področja socialne 
infrastrukture, na primer za informatizacijo bolnišnic.
Prav tako je Slovenija predlagala dva projekta s področja 
podjetništva, in sicer financiranje malih in srednjih pod-
jetij ter vlaganja v kulturni in ustvarjalni sektor, enega 
okoljskega - za zmanjšanje poplavnih tveganj, in enega s 
področja kulturne dediščine.
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Tri od teh 22 slovenskih projektov naj bi financirali z za-
sebnimi sredstvi, štiri v sklopu javno-zasebnih partnerstev, 
preostale pa z javnimi sredstvi, piše v poročilu projektne 
skupine.
Projekti v sklopu naložbenega načrta bodo izbrani na pod-
lagi treh meril: dodana vrednost na ravni EU, torej njihov 
prispevek k uresničevanju evropskih ciljev, ekonomska 
vzdržnost in vrednost ter zrelost - izbrani bodo projekti, 
ki se lahko začnejo izvajati v prihodnjih treh letih. Pri izbiri 
ne bo ne nacionalnih ne sektorskih kvot.
Nabor izbranih projektov naj bi bil pripravljen do sredine 
prihodnjega leta, ko naj bi začel delovati evropski sklad 
za strateške naložbe, ki bo z 21 milijardami evrov javnih 
sredstev iz evropskega proračuna in EIB jamčil za vero-
dostojnost projektov, blažil tveganja in s tem spodbujal 
naložbe.
Naložbeni načrt temelji na treh stebrih: vzpostavitvi novega 
evropskega sklada za strateške naložbe, dinamičnem nabo-
ru projektov ter zagotavljanju bolj stabilnega, poslovno 
prijaznega in predvidljivega regulacijskega okolja.

PRORAČUN EU ZA LETO 2015 POTRJEN
Evropski poslanci so 17. decembra na plenarnem zasedanju 
v Strasbourgu potrdili dogovor o evropskem proračunu za 
prihodnje leto in rebalansih letošnjega proračuna, ki so ga 
dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic. 
Države so dogovor že potrdile, tako da je manjkal le še 
blagoslov parlamenta.
Glavna ovira za dogovor je bilo vprašanje neplačanih 
računov iz evropske blagajne, kar je problem za države neto 
prejemnice, tudi Slovenijo. Skupni obseg teh računov se je 
s petih milijard evrov v letu 2010 do letos povzpel na 23,5 
milijarde in naj bi konec leta presegel 25 milijard evrov.
Pogajalci parlamenta so si na koncu za poravnavo računov 
v okviru rebalansa proračuna 2014 izborili dodatnih 4,25 
milijarde evrov ter zavezo, da bo Evropska komisija prip-
ravila načrt, kako neplačane račune v letu 2016 zmanjšati 
na vzdržno raven. Za poslance je bilo to eno ključnih 
vprašanj, saj kopičenje neplačanih računov po njihovem 
bistveno zmanjšuje verodostojnost in kredibilnost unije.
Kot poudarjajo, so sedaj zagotovili vsaj nekaj dodatnih 
sredstev za poplačilo izvajalcem, kot so različna mala in 
srednje velika podjetja, lokalne skupnosti, nevladne orga-
nizacije in druge ustanove, ki v državah članicah izvajajo 
projekte EU. Kompromisni dogovor tudi zagotavlja plačilo 

v letu 2015 tistim upravičencem, ki so jih zamude najbolj 
prizadele.
Za proračun za leto 2015 so pogajalci medtem na koncu 
prišli do kompromisnega dogovora, ki predvideva 145,3 
milijarde evrov obveznosti in 141,2 milijarde evrov za 
plačila, kar pomeni, da bo proračun 2015 malce večji 
od letošnjega. Ko gre za višino proračuna, sicer države 
načeloma vedno navijajo za čim manj, medtem ko parla-
ment vsakič znova zahteva več sredstev.
Če dogovora do konca leta ne bi bilo, bi se EU od 1. 
januarja financirala po sistemu t.i. začasnih dvanajstin. To 
pomeni, da bi se vsako proračunsko poglavje financiralo 
mesečno z dvanajstino proračuna za leto 2014. 
Med potrjenimi rebalansi proračuna 2014 je sicer tudi 18,4 
milijona evrov, ki jih bo dobila Slovenija iz evropskega 
solidarnostnega sklada v pomoč pri odpravljanju posledic 
najhujšega žledoloma v zadnjih desetletjih. Ta je poškodoval 
skoraj polovica vseh gozdov, zaradi podrtih daljnovodov je 
bilo brez elektrike več kot 100.000 gospodinjstev.


