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29. januarja sta Vlada RS in obe reprezentativni združenji občin podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015. 
V skladu z dogovorom bo povprečnina za prvo polletje letošnjega leta 525 evrov, v drugem polletju 500,83 evra. 
Dogovor obenem vključuje zavezo vlade, da bo do 30. junija poskrbela za sprejem potrebnih sistemskih ukrepov za 
znižanje stroškov občin v višini 22,8 milijona evrov na letni ravni. V kolikor tega ne bi uspela, iz dogovora izhaja, 
da bo ta sredstva zagotovila na drug način. Sredstva za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju 
občin se občinam v letošnjem letu izplačajo v višini enega odstotka skupne primerne porabe občin, razlika do dveh 
odstotkov pa naj bi se zagotovila z dogovorom o višini povprečnine v letu 2016. Hkrati z rebalansom državnega 
proračuna bo v Državni zbor RS posredovala tudi predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin.
Dogovor je sad številnih usklajevalnih sestankov, ki so potekali vse od lanskega novembra, od tega je bil en sklop 
srečevanj namenjen iskanju rešitev za zmanjšanje stroškov občinam in oblikovanju predloga zakona o interventnih 
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, drugi sklop pa pogajanjem o finančnih sredstvih občin za leto 2015. 
Predstavniki občin smo ves čas pogajanj opozarjali na naraščajoč razkorak med sredstvi, ki bi jih občine morale 
prejeti v skladu z veljavnim sistemom financiranja občin, in sredstvi, ki jih dejansko pridobijo za izvajanje zakonskih 
nalog, opozarjali smo na prenašanje vedno novih nalog brez finančnih sredstev ter nujnost sprememb, ne nazadnje 
pa je bil vedno znova izpostavljen tudi prispevek občin h gospodarski rasti z izredno investicijsko dejavnostjo in 
uspešnim črpanjem evropskih sredstev, katerega zaključek bi lahko Vlada RS ogrozila z nedomišljenim zmanjševanjem 
finančnih sredstev občinam. 
Dogovor seveda ni tisto, kar bi si želeli, je pa kompromis in hkrati zaveza, da se zavzeto nadaljuje z delom. Da se 
Vlada RS trdno zavezujejo k izpolnitvi dogovorjenega, je obljubil tudi premier dr. Miro Cerar.
Poleg intenzivnih pogajanj o povprečnini so se v januarju odvili še številni drugi dogodki. Predsednik ZOS se je 
srečal s predsednikom Državnega zbora RS dr. Milanom Brglezom. S kmetijskim ministrom Dejanom Židanom je 
beseda tekla o pobudi ZOS za prenos stavnih zemljišč, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, na občine. V začetku 
januarja je ZOS podal predlog za uvedbo bencinskega centa kot namenskega sredstva za vzdrževanje državnih cest.
Zelo pestro dogajanje pa je teklo tudi v samem združenju. Decembra so potekale dopisne seje regijskih svetov 
ZOS, v okviru katerih se je glasovalo o predstavnikih regijskih svetov v glavnem organu ZOS - predsedstvu ZOS. 
Predsedstvo ZOS ima 17 članov, od tega je bilo izvoljenih 10 dosedanjih članov ter sedem novih. Konec januarja je 
bila izvedena 17. redna in hkrati tudi volilna skupščina ZOS. ZOS bo še naprej vodil Robert Smrdelj, podpredsednika 
sta postala Jasna Gabrič in Jurij Lep, imenovan je bil nov nadzorni odbor ZOS. 
Zelo aktivni smo bili tudi na področju organizacije izobraževanj, saj smo v januarju izvedli kar štiri dogodke, dva 
od njih bomo ponovili tudi v februarju. V februarju tako organiziramo sledeča izobraževanja:
•	 5. februarja bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica na temo priprave kadrovskega načrta in akta o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
•	 10. februarja bo v dvorani Horus v Austria Trend Hotelu seminar z naslovom Kako pravilno postopati pri 

naročilih male vrednosti;
•	 10. februarja bo v Litiji izobraževanje za člane občinskih svetov na temo pristojnosti občinskega sveta (enako 

izobraževanje bo tudi 12. februarja v Mariboru).
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 ZAKONA O INTERVENTNIH 
UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH 
FINANC OBČIN
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo nov predlog 
interventnega zakona, ki je bil predmet usklajevalnega 
sestanka 16. januarja, v medresorskem usklajevanju pa je 
bil do 19. januarja.
Predlog interventnega zakona z dne 8. 1. 2015 je vseboval 
naslednje rešitve:
•	 Zakon	o	financiranju	občin: občinam se omogoči 

predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki po-
menijo posebno rabo javnih površin v lasti občine; 
poenostavitev postopkov za izvedbo in koriščenje 
dodatnih sredstev za financiranje razvojnih programov;

•	 Zakon	o	lokalni	samoupravi: ukinitev pravne sub-
jektivitete ožjih delov občine, pri čemer ne posega v 
ustanavljanje ožjih delov občin in njihovo sodelovanje 
pri opravljanju nalog občine; možnost ustanovitve 
občinskega in medobčinskega pravobranilstva;

•	 Zakon	o	stvarnem	premoženju	države	in	samou-
pravnih	lokalnih	skupnosti: zagotovitev brezplačnega 
ustanavljanja služnosti na nepremičnem premoženju 
države v korist občine in obratno;

•	 Zakon	o	upravnih	taksah: omogoči se za zaračunavanje 
upravne takse za lokacijske informacije, ki jih izdajajo 
občine;

•	 Zakon	o	vrtcih: vzpostavitev pravne podlage za občine, 
da vzpostavijo evidenco vseh upravičencev, za katere 
zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa vrtca 
in plačilom staršev (sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja 
občina) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev – ZUPJS; 

•	 Zakon	o	vodah: zagotovitev brezplačnega ustanavl-
janja služnosti na priobalnih zemljiščih;

•	 Zakonu	o	ponovni	vzpostavitvi	agrarnih	skupnosti	
ter	 vrnitvi	njihovega	premoženja	 in	pravic: usta-
novitev služnosti za javno infrastrukturo obveznih 

gospodarskih javnih služb s soglasjem 3/4 članov 
agrarne skupnosti glede na njihove solastniške deleže;

•	 Zakon	o	ukrepih	za	odpravo	posledic	žleda	med	
30.	januarjem	in	10.	februarjem	2014: občine la-
hko koncesnino Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS v letih 2015 in 2016 v višini 2/3 namenjajo za 
vzdrževanje lokalnih cest;

•	 Zakon	 o	 Skladu	 kmetijskih	 zemljišč	 in	 gozdov	
Republike	Slovenije: ustanovitev stvarne služnosti na 
nepremičninah, ki so v lasti RS in s katerimi gospodari 
sklad, v korist občin neodplačna, če gre za gradnjo 
objektov, ki neposredno služijo izvajanju obvezne 
gospodarske javne službe lokalnega pomena;

•	 Zakon	o	zemljiški	knjigi: občine lahko samostojno 
vložijo zemljiškoknjižni predlog in hkrati v elektronsko 
obliko pretvorijo tudi zasebne listine, ki so podlaga za 
predlagani vpis v ZK;

•	 Zakon	 o	 uveljavljanju	 pravic	 iz	 javnih	 sredstev: 
odprava obveznosti občin za plačilo prispevka za ob-
vezno zdravstveno zavarovanje za zakonca zavezanca.

Tekom usklajevanj je bil predlog interventnega zakona 
deležen se določenih sprememb, predlog z dne 20. 1. 
2015 je glede na predhodni predlog vseboval določene 
sprememb:
•	 Zakon	 o	 financiranju	 občin: izvzet je bil predlog 

za poenostavitev postopkov za izvedbo in koriščenje 
dodatnih sredstev za financiranje razvojnih programov; 
dodana možnost dodatne zadolžitve za 4 % za pro-
jekte, sofinancirane z EU sredstvi,

•	 Zakon	o	lokalni	samoupravi: sprememba določb o 
delovanju ožjih delov občine, možnost ukinitve pravne 
subjektivitete z odlokom;

•	 Zakon	o	vodah: določbo o brezplačnem ustanavljanju 
služnosti na priobalnih zemljiščih naj bi se nadomestila 
s spremembo Pravilnika o metodologiji za določanje 
nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih 
zemljiščih v lasti Republike Slovenije z omejitvijo 
višine nadomestila za služnost.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI
V medresorskem usklajevanju in javni razpravi, ki bo po-
tekala do 9. februarja, je predlog novele Zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi.  Predlog novele usklajuje zakon 
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z novo ustavno ureditvijo zakonodajnega referenduma ter 
nekatere druge spremembe, ki bodo prispevale k jasnejši 
opredelitvi vsebine zakona in omogočile racionalnejšo 
izvedbo vseh postopkov z vidika stroškov. 
Po novem lahko zakonodajni referendum zahtevajo samo 
volivci, to je najmanj štirideset tisoč volivcev, referendum ni 
več dopusten za nekatere posebej določene zakone, legitim-
nost referendumske odločitve pa krepi kvorum zavrnitve 
(za zavrnitev zakona je potrebna najmanj petina glasov 
vseh volivcev). Poleg tega je bil namesto potrditvenega 
uveden zavrnitveni model zakonodajnega referenduma. 
Predlog zakona nekoliko dopolnjuje tudi določba o ljudski 
iniciativi, ki predpisuje postopek predložitve pobude. 

OSNUTEK PRAVILNIKA O 
EVIDENTIRANI POSEBNI RABI VODE
Predlog pravilnika je bil v javni obravnavi do 16. janu-
arja. Pravilnik podrobno določa vrste, pogoje in prag 
posebne rabe vode, pod katerim ni treba pridobiti vodnega 
dovoljenja, ker gre zaradi količine odvzema ali načina ob-
remenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim in stanje 
voda in se lahko izvaja na podlagi evidentiranja. Prav tako 
pravilnik določa tudi način evidentiranja evidentirane 
posebne rabe vode.

OSNUTEK NOVELE PRAVILNIKA O 
DOLOČITVI IN VARSTVU NARAVNIH 
VREDNOT
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika je bil v javni 
obravnavi do 30. januarja. S Pravilnikom se posodablja 
način ravnanja s podatki o naravnih vrednotah in ureja 
spremembe podatkov o naravnih vrednotah,  določa novo 
odkrite podzemne jame za naravne vrednote ter na novo 
določa  vrste in tipe mineralov in fosilov za naravne 
vrednote. 
Predlog sprememb  podatkov o naravnih vrednotah  in 
predlog podzemnih jam, ki se na novo določijo za naravne 
vrednote, temeljijo na strokovnem predlogu Zavoda RS 
za varstvo narave: iz Seznama naravnih vrednot in njihova 
razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena se 
izbriše 457 naravnih vrednot, spremenijo posamezni po-
datki 152 naravnim vrednotam. Skupno število naravnih 
vrednot, upoštevaje spremembe, je 5429. V Prilogi 1 se v s 

Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti 
jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih 
jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte 
jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame 
dodatno vključi 1605 podzemnih jam, ki sta jih  v letih 
od 2010 do 2014, kot novo odkrite jame, zbrala Jamarska 
zveza Slovenije Število podzemnih jam, ki imajo status 
naravne vrednote, je 10.726. S Pravilnikom se spremeni 
tudi Priloga 2,  s katero se določa vrste in tipe vrst  min-
eralov in fosilov, ki so naravne vrednote. 

OSNUTEK PRAVILNIKA O 
KLASIFIKACIJI VRST POSEBNE 
RABE VODE IN RABE NAPLAVIN TER 
MERSKIH ENOTAH, S KATERIMI SE 
IZRAZI OBSEG POSEBNE RABE VODE 
IN RABE NAPLAVIN
Predlog pravilnika je bil v javni obravnavi do 16. januarja, 
določa pa klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe na-
plavin ter merske enote, s katerimi se izrazi obseg posebne 
rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica 
v prilogi, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode 
in rabe naplavin. Na podlagi tega pravilnika bo upravni 
organ za vse izdane vodne pravice ali evidentirane rabe 
vode v vodni knjigi vodil tudi podatek o klasifikacijski 
številki posebne rabe vode ali rabe naplavin, ki je predmet 
te vodne pravice ali evidentirane posebne rabe vode.

PREDLOG PRAVILNIKA O PROMETNI 
SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI 
NA JAVNIH CESTAH
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov predlog 
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. V javni obravnavi je do 6. februarja.
Pravilnik predpisuje namen, vrste, pomen, obliko, barvo, 
velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije in 
prometne opreme na javnih cestah in nekategoriziranih 
cestah, ki se uporabljajo za javni promet. Prometna op-
rema in prometna signalizacija se mora prilagoditi novim 
določbam najkasneje v desetih letih po uveljavitvi pravil-
nika, nekatere eksplicitno določene minimalne zahteve 
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pa je potrebno uskladiti z določbami novega predpisa v 
krajšem roku.

PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSEKM 
OBDOBJU 2014-2020
Predlog uredbe je bil v javni obravnavi do 27. januarja. 
Uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost (CLLD) v programskem obdobju 2014–2020 
v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Programom 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020, Operativnim programom Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter določa vrste 
podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz 
naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Uredba določa tudi pogoje in 
postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, 
vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega 
razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način 
izbora le-teh, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje 
upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje 
za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajan-
jem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti 
ter finančne določbe.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH 
OBMOČIJ
Predlog novele je v javni obravnavi do 9. februarja. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve 
leti preverja vrednosti meril iz Uredbe o določitvi obme-
jnih problemskih območij in ob spremembah podatkov, 
ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna 
problemska območja, pripravi predlog spremembe uredbe.
V obmejna problemska območja se uvrstijo občine: 
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, 
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna 
na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik/Dobronak, 
Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, 

Grad, Hodoš/Hodos, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, 
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, 
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, 
Kungota, Kuzma, Lendava/Lendva, Loška dolina, Loški 
Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, 
Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, 
Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, 
Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica 
na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, 
Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, 
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri 
Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, 
Vuzenica, Zavrč in Žetale.
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O SHEMAH NEPOSREDNIH 
PLAČIL
Uredba je začela veljati 10. januarja, določa pa sheme 
neposrednih plačil, in sicer shemo osnovnega plačila, 
plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete, 
sheme proizvodno vezanih podpor in shemo za male 
kmete.

NOVELA UREDBE O EMISIJI SNOVI V 
ZRAK IZ MALIH IN SREDNJIH KURILNIH 
NAPRAV
Novela uredbe je začela veljati 24. januarja. V uredbi se za 
kurjenje rastlinskih odpadkov v malih in srednjih kurilnih 
napravah določajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak ter 
obratovalnim monitoring. Uredba bo omogočala kurjenje 
neonesnaženih lesnih in biomasnih ostankov iz proizvod-
nje pohištva ter proizvodnje živil in pijač. Omogočena 
bo energetska raba neonesnaženih lesnih ostankov pri 
manjših podjetnikih (t.j. mizarjih). Začasno se zvišujejo 
mejne vrednost za male kurilne naprave z nazivno toplotno 
močjo manjšo ali enako 400 kW, ki uporabljajo plinsko 
olje ali plinasto gorivo.

PRAVILNIK O OBJAVAH POGODB S 
PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA, 
KONCESIJ IN JAVNO-ZASEBNIH 
PARTNERSTEV
Pravilnik je začel veljati 24. januarja, določa pa način, for-
mate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega 
značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih 
pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu s strani 
registriranih zavezancev, ki nastopajo kot naročniki, kon-
cedenti ali javni partnerji.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

DOPISNE SEJE REGIJSKIH SVETOV 
ZOS – IMENOVANJA ČLANOV 
PREDSEDSTVA ZOS
Člani regijskih svetov ZOS (županje in župani občin 
članic) so v novembru in decembru 2014 na dopisnih sejah 
imenovali predstavnike v predsedstvo ZOS za mandatno 
obdobje 2014-2018. Člani regijskih svetov so v pregled 
prejeli dosežke ZOS v mandatnem obdobju 2010 – 2014. 
Na gradivo ni bilo podanih nobenih pripomb ali predlogov. 
Na drugi točki dnevnega reda je bilo imenovanje pred-
stavnika/predstavnikov v predsedstvo ZOS. Za mandatno 
obdobje 2014-2018 so člani regijskih svetov izvolili sledeče 
predstavnike v predsedstvo ZOS:
•	 Gorenjski regijski svet ZOS: mag. Borut Sajovic, 

župan Občine Tržič;
•	 Goriški regijski svet ZOS: Uroš Brežan, župan Občine 

Tolmin;
•	 Jugovzhodni regijski svet ZOS: Lilijana Butina, 

županja Občine Kostel; Andrej Kastelic, župan Občine 
Mirna Peč;

•	 Koroški regijski svet ZOS: Anton Kovše, župan 
Občine Podvelka;

•	 Notranjsko-kraški regijski svet ZOS: Robert Smrdelj, 
župan Občine Pivka;

•	 Obalno-kraški regijski svet ZOS: Mauricij Humar, 
župan Občine Hrpelje-Kozina;

•	 Osrednjeslovenski regijski svet ZOS: Franc Jerič, župan 
Občine Mengeš; Franci Rokavec, župan Občine Litija;

•	 Podravski regijski svet ZOS: Jurij Lep, župan Občine 
Selnica ob Dravi; dr. Ivan Žagar, župan Občine 
Slovenska Bistrica;

•	 Pomurski regijski svet ZOS: Milan Kerman, župan 
Občine Beltinci; Stanko Ivanušič, župan Občine 
Razkrižje;

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

•	 Spodnjeposavski regijski svet ZOS: Ladko Petretič, 
župan Občine Kostanjevica na Krki;
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•	 Zasavski regijski svet ZOS: Jasna Gabrič, županja 
Občine Trbovlje.

PRVA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo ZOS se je 9. januarja zbralo na prvi redni seji 
v letu 2015, hkrati pa je bila tudi prva seja nove sestave 
predsedstva. Na sedežu ZOS so člani predsedstva ob-
ravnavali Poročilo o delu za leto 2014 in Program dela 2015 
ter pripravili predloge za 17. redno letno skupščino, med 
katerimi so bili tudi predlogi kandidatov za imenovanje v 
organe ZOS, razprava pa je bila namenjena vsebini poga-
janj z Vlado RS glede višine povprečnine za leto 2015 in 
učinkih predlaganega Zakona o interventnih ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin.
Generalna sekretarka ZOS je predsedstvo seznanila s 
Poročilom o delu in zaključnim računom za leto 2014. 
Predsedstvo se je strinjalo, da je ZOS svoje delo v letu 
2014 opravil več kot uspešno, saj je aktivno zastopal 
lokalne interese pred državnimi organi, kar dokazuje več 
kot 100 vloženih predlogov, pobud ali mnenj v zvezi z 
zakonodajo, ki se nanaša na občinsko delovanje, pri čemer 
velja posebej izpostaviti uspešno vloženo zahtevo za oceno 
ustavnost in zakonitosti Zakona o davku na nepremičnine 
v začetku leta 2014. Prav tako je ZOS učinkovito deloval 
na področju izobraževanja in informiranja občin, saj je 
tekom leta organiziral 24 seminarjev in posvetov z več kot 
1000 udeleženci, hkrati pa občinam dnevno zagotavljal 
informacije preko spletne ter jim nudil koristne novice 
s področja lokalne samouprave v obliki elektronskega 
mesečnega glasila Mesečni utrip ter tiskanega časopisa Glas 
občin. ZOS je v letu 2014 nadaljeval z uspešnim delom 
na področju notranjega revidiranja, saj je bilo izvedenih 
32 notranjih revizij občin. Na tem mestu velja izpostaviti 
tudi vlogo ZOS v mednarodnem okolju. Predstavniki ZOS 
so se namreč v letu 2014 udeležili plenarnih zasedanj v 
Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Strasbourgu in 
v Odboru regij v Bruslju ter s tem zagotovili zastopanost 
slovenskih lokalnih interesov tudi v mednarodnem okolju. 
Člani predsedstva so se v drugem delu seje  seznanili s 
Programom dela za leto 2015 in sklenili, da moramo na 
ZOS nadaljevati s kvalitetnim delom. ZOS si bo tako še 
naprej prizadeval zagotavljati kvaliteten servis občinam 
na vseh področjih ter širšo javnost informiral o vsebini 
občinskega dela in o težavah, s katerimi se občine srečujejo.

V nadaljevanju seje so člani predsedstva skladno s postop-
kom imenovanja v organe ZOS, določenim v Statutu ZOS, 
za mandatno obdobje 2014-2018 sestavili liste kandidatov 
(predsednik in dva podpredsednika, člani nadzornega 
odbora), ki so jih predložili v imenovanje skupščini ZOS.   
Člani predsedstva so sejo nadaljevali z razpravo o predlogu 
Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin in se soglasno strinjali, da predlagani ukrepi 
ne prinašajo ustreznih finančnih posledic, ki bi pomenile 
znižanje stroškov za izvajanje občinskih nalog, zato so 
soglasno sprejeli sklep, s katerim so zavzeli stališče, da je 
učinek predlaganih ukrepov v vladnem predlogu ničen in 
da bo ZOS nadaljeval pogajanja. 

SEJA NADZORNEGA ODBORA ZOS
Nadzorni odbor ZOS se je 16. januarja sestal na seji. 
Obravnavan je bil  Predlog poročila o delu ZOS in 
zaključnega poročila za leto 2014 in Predlog programa 
dela in finančnega načrta ZOS za leto 2015. Ugotovljeno 
je bilo, da sta oba dokumenta pripravljena strokovno, bila 
sta soglasno potrjena.
Člana Nadzornega odbora ZOS sta pregledala predloženo 
dokumentacijo finančnega poslovanja Združenja občin 
Slovenije za leto 2014 in nista ugotovila nepravilnosti. 
Soglasno sta ugotovila, da je finančno poslovanje Združenja 
občin Slovenije v letu 2014 transparentno, ažurno in 
resnično. Podajala sta pozitivno mnenje na Finančno 
poslovanje Združenja občin Slovenije za leto 2014.

17. REDNA SKUPŠČINA ZOS
V prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana 
Mons je 27. januarja potekala 17. redna letna skupščina 
Združenja občin Slovenije (ZOS). Prisotni župani in 
županje so med drugim razpravljali o aktualnih vprašanjih 
glede predloga Vlade RS o višini povprečnine za leto 2015 
ter  izvolili vodstvo ZOS, na čelu katerega ostaja župan 
Občine Pivke Robert Smrdelj. 
Spomnimo. Po zadnjih neuspešnih pogajanjih prejšnji 
teden, ko predstavniki občin in pristojnih ministrstev 
niso uspeli doseči dogovora glede višine povprečnine za 
leto 2015, so se predstavniki občin, zbrani na 17. redni 
letni skupščini ZOS, soglasno strinjali, da zadnji predlog 
Vlade RS glede višine povprečnine ni sprejemljiv, zato so 
sprejeli naslednji sklep:
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»Podpis Dogovora za povprečnino med Združenjem občin 
Slovenije in Vlado RS je možen na podlagi: Sofinanciranje 
investicij po 21. členu ZFO-1 mora biti zagotovljeno 
minimalno v višini 2 %.Višina povprečnine za leto 2015 
je 525 evrov. Povprečnina se lahko zniža sorazmerno z 
učinki racionalizacije stroškov občin s spremembo velja-
vnih predpisov, in sicer z poudarkom na področjih, kjer 
imajo občine največje stroške. Spremembe predpisov naj 
se uveljavijo do 30. 6. 2015. Dogovor mora biti formalno 
pravno vezan na zakon o izvrševanju proračuna za leto 
2015 in koncipiran tako, da, v kolikor se bo povprečnina 
zmanjšala za več, kot pa bo učinkov racionalizacij (znižanja 
stroškov) v letu 2015, je razlika iztožljiva.«
Združenje je na redno letno skupščino povabilo tudi 
ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki se 
dogodka zaradi ostalih obveznosti ni uspel udeležiti, zato 
je županom izhodišča za pripravo strategije razvoja lokalne 
samouprave predstavil vodja Službe za lokalno samou-
pravo dr. Roman Lavtar, ki se je dotaknil tudi teme glede 
pogajanj med vlado in predstavniki občin in poudaril, 
da sicer razume stisko občin, vendar bo s partnerskimi 
pristopom na obeh pogajalskih straneh potrebno najti 
skupno rešitev, pri čemer je v isti sapi izpostavil dejstvo, 
da bodo občine morale pristati na znižanje povprečnine, 
ob sočasnih sistemskih spremembah zakonodaje, ki naj bi 
sledile. Ob tem naj poudarimo, da se župani z izjavami 
gospoda Lavtarja niso strinjali, saj so poudarili, da bodo 
predlagani ukrepi in sistemske spremembe prinesli učinke 
prepozno in ne sočasno z znižanjem povprečnine, kot to 
predlaga vlada.
V nadaljevanju 17. redne letne skupščine so člani ZOS 
potrdili uspešno zaključeno delo združenja v preteklem 
letu in sprejeli Poročilo o delu za leto 2014 ter si zastavili 
nove cilje v Programu dela za leto 2015. 
Združenje občin Slovenije je na skupščini izvolilo tudi 
vodstvo, na čelu katerega ostaja dosedanji predsednik in 
župan Občine Pivka Robert Smrdelj, za podpredsednika 
sta bila izvoljena Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje, 
ter Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi. V Nadzorni 
odbor ZOS so bili imenovani Marija Kos, Občina Mengeš, 
za predsednico, Brane Kolednik, Občina Videm, ter Marko 
Miklavčič, Občina Kobarid, za člana.

SKUPNA SEJA PREDSEDSTVEV ZOS, 
SOS IN ZMOS
27. januarja 2015 je bila v hotelu Four Points by Sheraton 
Ljubljana Mons skupna sejo predsedstev Združenja občin 
Slovenije,  Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih 
občin Slovenije. Na skupni seji so bili člani predsedstev 
seznanjeni z dosedanjimi pogajanji, izoblikovali pa so tudi 
izhodišča za nadaljevanje pogajanj z Vlado RS.
Kot skupno pogajalsko izhodišče za višino povprečnine 
je bil določen znesek 525 evrov, na nižji znesek pa bi bilo 
mogoče pristati le v primeru, če se znižajo tudi stroški, 
povezani z nalogami občin. Prav tako so sklenili, da mora 
biti zaveza o znižanju stroškov občinam del dogovora 
med združenji občin in vlado. V primeru, da sistemske 
spremembe ne bodo prinesle želenih učinkov, je potrebna 
nadomestitev izpadlih prihodkov v letu 2016. Sredstva za 
sofinanciranje investicij se določijo v minimalnem deležu 
2 % skupne primerne porabe občin, odstopanje je mogoče 
le v smeri, da se polovica tega zneska izplača v letu 2016.

DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo ZOS je 28. januarja na dopisni seji odločalo 
o podpisu Dogovora o povprečnini za leto 2015. Dogovor 
je podprlo devet članom predsedstva, trije so bili proti, pet 
jih ni glasovalo.

DELAVNICA - PRIPRAVA 
KADROVSKEGA NAČRTA IN AKTA 
O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN 
SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST
Delavnica, ki jo je Združenje občin Slovenije pripravilo 
v sodelovanju z Inštitutom za sistem plač, je potekala 15. 
1. 2015 v sejni sobi združenja. Kako zapleteno in zahtevo 
je področje kadrovskih zadev, najbolje vedo tisti, ki delajo 
na tem področju. Veliko vprašanj in dilem se pojavlja pri 
oblikovanju kadrovskega načrta in pripravi akta o notranji 
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Predavateljica 
Edita Dobaj je v prvem delu predstavila osnovne vsebine 
Akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest ter o podlagah za njegovo izdelavo. V drugem delu 
pa je bila predstavljena izdelava in podlage za izdelavo 
kadrovskega načrta občine. 
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SEMINAR – ČARI PROTOKOLA 
S POUDARKOM NA PRIPRAVI 
POSLOVENGA DOGODKA
15. 1. 2015 je v prostorih Jakličevega doma v Videm 
Dobrepolju potekal seminar, ki smo ga na ZOS prip-
ravili v sodelovanju s Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola 
Republike Slovenije. 
Na tokratnem seminarju je Benedettijeva v prvem delu 
spregovorila o pripravi in izpeljavi poslovnega sestanka 
ter o poslovni korespondenci. Temu je sledilo preda-
vanje o organizaciji in pripravi slavnostnega dogodka ob 
občinskem prazniku – o pripravi vabila na dogodek, o 
seznamu vabljenih in sedežnem redu, o pripravi rezervnega 
scenarija za dogodek in še o mnogo čem. V drugem delu pa 
je gospa Benedetti spregovorila o poteku sprejema gostov 
in o prvi izbiri poslovnega darila.

SEMINAR – PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI 
RAČUN PRORAČUNA OBČIN ZA LETO 
2014 IN IZVEDBA REDNE LETNE 
INVENTURE
20. 1. 2015 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
seminar, ki ga je ZOS organiziral v sodelovanju z Majdo 
Gominšek. 
Predavateljica je na seminarju najprej predstavila pregled 
zakonskih podlag za sestavo zaključnega računa in nato 
sestavne dele zaključnega računa, in sicer splošni in posebni 
del z obrazložitvami.
Pri predavanju o redni letni inventuri je spregovorila o 
sredstvih, ki se popisujejo, rokih za izvedbo popisa, pripravi 
in izvedba popisa in o poročilu o popisu. Predstavila je tudi 
račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. 
Pri slednjem je predstavila poročilo o proračunskem 
presežku oz. primanjkljaju, poročilo o zadolževanju, 
poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna 
v skladu z Zakonom o javnih financah in poročilo o porabi 
proračunske rezerve
Pri predstavitvi poročila z obrazložitvami iz bilance stanja je 
predavateljica spregovorila o podatkih o stanju sredstev na 
računih, podatkih o stanju sredstev na računih neposred-
nih uporabnikov, terjatvah iz naslova dolgoročnih posojil, 
podatkih o lastnih opredmetenih osnovnih sredstvih, 

podatkih o sredstvih v upravljanju, podatkih o neplačanih 
kratkoročnih terjatvah in obveznosti.
Prav tako je Gominškova spregovorila o obrazložitvah 
realizacije načrta razvojnih programov, izkazih zaključnega 
računa proračuna in posebnih tabelarnih prilogah s 
prerazporeditvami. 

SEMINAR – PRISTOJNOSTI 
OBČINSKEGA SVETA
ZOS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo tudi v 
letu 2015 nadaljuje z organizacijo seminarjev, povezanih z 
delovanjem občinskih svetov. Namen seminarja, ki je bil 27. 
januarja, je bil predstaviti ključne pristojnosti občinskega 
sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta 
pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti 
občin. Predstavljene so bile najnovejše smernice, ki se 
nanašajo na sodelovanje prebivalcev lokalnih okolij pri 
odločanju o zadevah oz pristojnosti občin.
Prav tako pa so bile predstavljene najpogostejše napake 
delovanja občinskega sveta, ki jih je pristojno ministrstvo 
ugotovilo pri strokovnem pregledu četrtine občin v letih 
2013 in 2014.  

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

MF PREDSTAVIL IZHODIŠČA ZA 
NADALJEVANJE POGAJANJ O 
POVPREČNINI
Na Ministrstvu za finance so se po nekaj tedenski pre-
kinitvi 9. januarja nadaljevala pogajanja o ukrepih za 
financiranje občin v letu 2015. Ministrstvo je predstavilo 
svoja izhodišča za nadaljevanje pogajanj, beseda pa je tekla 
tudi o prvem nakazilu dohodnine za pokrivanje primerne 
porabe v letu 2015.
Ministrstvo je kot svoje izhodišče za nadaljevanje poga-
janj postavilo povprečnino v višini 494 evrov ter ukinitev 
sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakon 
o financiranju občin. Občinam predlagajo, da ukinitev 
sredstev za sofinanciranje investicij občine nadomestijo s 
pobiranjem NUSZ na podlagi evidence REN, občinam 
pa naj bi bila dana možnost za dodatno kreditiranje (4 %). 
Na vprašanje predstavnikov združenj občin, kako so prišli 
do navedenega zneska, MF odgovarja, da del zmanjšanja 
izhaja iz ocene prihrankov iz naslova interventnih ukrepov, 
pričakujejo pa tudi, da bodo občine prispevale en del k 
varčevanju (1,3 % prihrankov).
Glede prvega nakazila dohodnine MF trdi, da je bilo na-
kazano v skladu z ZIPRS1415. Občinam je bil nakazan 
pripadajoči del dohodnine, akontativno določen znesek  pa 
je bil nižji, ker v njem ni bilo sredstev finančne izravnave. 
MF finančne izravnave ni mogel nakazati, ker v proračunu 
za leto 2015 nimajo postavke  proračunu, rebalans pa je v 
pripravi. MF mora sicer finančno izravnavo nakazati do 
20. januarja. Župani pa so tudi opozorili, da MF ni opravil 
svoje naloge in pripravil izračunov prihodkov občin na 
podlagi veljavnega ZIPRS1415. 

NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE 
POVPREČNINE
Na Ministrstvu za finance je 12. januarja sledilo nad-
aljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 
2015. 
Glede nakazila dohodnine za pokrivanje primerne porabe v 
letu 2015 je Ministrstvo za finance pojasnilo, da bodo tudi 
nadaljnji obroki nakazani v enaki višini kot prvo nakazilo, 
do 20. januarja pa bo nakazana še finančna izravnava, tako 
da bodo izplačila občinam v višini, skladni z veljavno za-
konodajo (ZIPRS1415 – povprečnina v višini 525 evrov). 
Na zaprosilo predstavnikov občin je bilo tudi sklenjeno, da 
se občinam pošljejo obvestila in izračuni izplačil.
Glede predloga interventnega zakona, pripomb nanj 
in finančnih učinkov predloga zakona bo 16. januarja 
še dodaten sestanek. Ministrstvo za javno upravo sicer 
ocenjuje, da naj bi bilo na podlagi  interventnega zakona 
možen prihranek do 15 milijonov evrov, prav tako pa naj 
bi določeni posrednih učinki ukrepov, ki niso predmet 
sprememb zakonodaje,  dodatna dva milijona prihranka 
naj bi prinašal tudi dogovor na področju plač. 
S strani združenj občin je bilo opozorjeno, da bodo 
potrebne sistemske spremembe. Predlogi sprememb v 
interventnem zakonu so sicer dobrodošli, ne dajejo pa 
takojšnjih finančnih učinkov, prav tako pa finančni učinki 
ne bodo takšni, kot ocenjuje MJU, smo opozorili. S tega 
stališča je bil s strani občin podan tudi predlog, da se v prvi 
polovici leta določi temu ustrezna povprečnina, v drugi 
polovici leta pa se ob sistemskih spremembah zakonodaje, 
ki bo dala dejanske učinke (prihranke), ustrezno prilagodi 
višina povprečnine. Glede opredelitve do navedenega pred-
loga državna sekretarka Vraničarjeva mandata ni imela.
Vraničarjeva je tudi povedala, da glede na zahtevo za 
zmanjšanje primanjkljaja državnega proračuna pod 3 % 
BDP in glede na ukrepe na prihodkovni in odhodkovni 
strani morajo ministrstva znižati svoja pričakovanja za 
550 milijonov evrov, v ta okvir pa sodi tudi 95 milijonov 
manj sredstev v povezavi s povprečnino in sredstvi za 
sofinanciranje investicij. S tega vidika MF ne odstopa od 
svojih izhodišč: povprečnine v višini 494 evrov in ukinitve 
sredstev za sofinanciranje investicij, prav tako pa želijo, 
da preverimo predlog o ukinitvi solidarnostne izravnave 
do primerne porabe. Če bi se dogovorili o določenem 
znižanju povprečnine, potem bi določen znesek sredstev 
za sofinanciranje investicij lahko ohranili, je dodala.
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Določen napredek je bil sicer storjen tudi na izhodiščih 
s strani občin, saj je MF pripoznal kot izhodiščno 
povprečnino za nadaljevanje pogajanj v višini 536 evrov 
(do sedaj so vedno izhajali od 525 evrov, torej iz veljavno 
določene povprečnine), prav tako so pripoznali zahtevo 
združenj občin po ohranitvi sredstev za sofinanciranje 
investicij v višini 2 %. 

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE 
UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV 
OBČINAM
16. januarja so se nadaljevala usklajevanja glede ukrepov za 
zmanjšanje stroškov občinam. Predstavniki združenj občin 
in različnih ministrstev smo usklajevali Predlog zakona o 
interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin.
S predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano MKGP) ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS (Sklad) je tekel pogovor glede predlogov o spremembah 
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, ki se nanašajo na prenos nezazidanih stavbnih 
zemljišč na občine, na pobudo MKGP pa tudi o predlogu 
prenosa javne službe melioracij na občine.
Državna sekretarka Tanja Strniša je v premislek predstavila 
predlog nove ureditve vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov. 300 sistemov se redno vzdržuje, za ostalih 300 
pa nimajo dobrega posnetka stanja. Sredstva za vzdrževanje 
sistemov se zbirajo s prispevkom (800.000 EUR), še 
dodatnih 200.000 EUR prispeva ministrstvo, sredstva 
pa se porabijo za izvajanje javne službe. Ministrstvo je 
prejelo pobude o prenosu vzdrževanja namakalnih siste-
mov s Sklada na občine, vendar pa bi to pomenilo tudi 
spremembo sistema pobiranja prispevkom itd. Župani 
so opozorili, da je potrebno pregledati stanje sistemov, 
koliko sredstev je na  voljo itd. S strani občin bi verjetno 
bil interes za sodelovanje, vendar pa si ne želimo prenosa 
še enega bremena na občine. V kratkem naj bi se v ta na-
men sestali predstavniki kmetijskega ministrstva in občin, 
saj želi MKGP še pred kakršnim koli pisnim predlogom 
spremembe zakona prej opraviti razpravo na to temo.
Glede možnosti nakupa kmetijskih zemljišč s strani občin 
državna sekretarka zavrača predloge, vztrajajo, da se pred-
nostni vrstni red ne spreminja. Zavračajo tudi predlog po 
prenosu stavbnih zemljišč s Sklada na občine, kar ute-
meljujejo z zakonskimi obveznostmi Sklada za poplačilo 
denacionalizacijskih upravičenj.

V intervencijskem zakonu ostaja predlog spremembe 
Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (neodplačnost služnosti v korist občin na 
nepremičninah, s katerimi gospodari sklad) ter spre-
membe Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti 
ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ustanovitev 
služnosti za javno infrastrukturo obveznih GJS s soglasjem 
3/4 članov agrarne skupnosti glede na njihove solastniške 
deleže).
Glede spremembe Zakona o vodah (brezplačno ustanav-
ljanje služnosti na priobalnih zemljiščih) ima Ministrstvo 
za okolje in prostor več pomislekov. Iz tega naslova vodni 
sklad na leto prejme okoli 860.000 evrov, opozarjajo, da 
se del sredstev vrača občinam. Težave imajo tudi s samo 
dikcijo člena, do EU so zavezani plačevati obremenjevanje 
okolja. Predlagajo, da se enak učinek skuša doseči s spre-
membo pravilnika, izjema pa se uredi v okviru politike 
cene.
Glede spremembe Zakona o vrtcih in vzpostavitve pravne 
podlage za občine za vzpostavitev evidence upravičencev, za 
katere zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa vrtca 
in plačilom staršev (sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja občina), 
in si s tem pridobijo možnost preveritve plačil, je infor-
macijski pooblaščenec podal ostro odklonilno mnenje. V 
kolikor občine menijo, da bo ta določba lahko dala pri-
hranek, je MJU pripravljen vložiti napor in se dogovoriti 
z informacijskim pooblaščencem. Subvencije plačila vrtca 
sicer na letni ravni znašajo 321 milijonov evrov.
Glede spremembe Zakona o financiranju občin – poeno-
stavitev 21. in 23. člena  - nista usklajena MJU in finančno 
ministrstvo, zato tega v interventnem zakonu verjetno ne 
bo.
Sprememba Zakona o lokalni samoupravi glede ukinitve 
pravne subjektivitete ožjih delov občin bo šla v smer 
znižanja potrebne večine za določitev oziroma ukinitev 
pravne subjektivitete. V interventnem zakonu ostajajo tudi 
določbe o občinskem pravobranilstvu. 
Ostale rešitve predloga interventnega zakona, ki na ses-
tanku niso bila posebej obravnavana, ostajajo v navedenem 
zakonu.
MJU bo pripravil novo verzijo interventnega zakona, 
njegove učinke pa želijo upoštevati pri pogajanjih o višini 
povprečnine, je dejala državna sekretarka z Ministrstva za 
javno upravo Renata Zatler.
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IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI 
SESTANEK – MF ZMANJŠANJE 
POVPREČNINE UTEMELJEVAL Z 
UČINKI INTERVENTNEGA ZAKONA IN 
DRUGIMI UKREPI
Na Ministrstvu za finance je 20. januarja potekalo nad-
aljevanje pogovorov v zvezi z ukrepi za financiranje občin 
v letu 2015. 
Minister za finance dr. Dušan Mramor je še enkrat pred-
stavil makroekonomski okvir, znotraj katerega se giblje 
priprava rebalansa državnega proračuna (zmanjšanje pri-
manjkljaja pod 3% BDP), ter točke pogajanj: ukinitev 
solidarnostne izravnave v višini nad primerno porabo, 
zmanjšanje povprečnine, sredstva za sofinanciranje inves-
ticij. Poudaril je tudi, da bodo del varčevalnega bremena 
morale nositi tudi občine.
Državna sekretarka Vraničarjeva je predstavila njihovo 
oceno prihrankov: interventni zakon naj bi prinesel 15-20 
milijonov evrov prihranka, kljub nesprejetju ti. ZUJFO 
v 2012 naj bi bila dosežena določena znižanja izdatkov 
občin (43 milijonov evrov). Vraničarjeva je navajala tudi 
prihranke zunaj interventnega zakona: 18 milijonov evrov 
na plačah (če ne bi bilo dogovora s sindikati) oziroma 
dodatna dva milijona evrov glede na leto 2014, 10 mili-
jonov evrov v postopkih javnega naročanja zaradi uporabe 
orodja e-dražbe ter 18 milijonov evrov iz naslova ostalih 
dodatnih ukrepov.
Kot prvo je bilo s strani občin opozorjeno, da pred sestank-
om še nismo prejeli novega predloga interventnega zakona 
in zato ne vemo, kakšne so rešitve in kakšen je učinek in-
terventnega zakona. Državna sekretarka Zatlerjeva je sicer 
navajala, da je predlog interventnega zakona praktično 
enak tistemu, ki je bil obravnavan na zadnjem usklajeval-
nem sestanku 16. 1. (izvzeta je poenostavitev 23. člena 
ZFO-1) in da so iz tega naslova prihranki zato enaki. 
Poleg tega smo izpostavili, da so rešitve interventnega za-
kona sicer dobrodošle, da pa pomenijo predvsem odpravo 
administrativnih ovir, ne pa nekih bistvenih prihrankov, 
sploh pa ne v višini, kot jo navajata MF in MJU. Zavrnjena 
je bila tudi višina prihranka glede uporabe orodja e-dražbe, 
prav tako smo poudarili, da je prihranek glede plač mogoče 
šteti le v višini dodatnega učinka dveh milijonov. Ponovno 
je bila izpostavljen predlog, da bi se povprečnina spremenila 
tekom leta, ko se bodo pokazali učinki sprejetih ukrepov.

MF vztraja, da se prihodki občin znižajo za 75 milijonov 
evrov. MF je predlagal povprečnino v višini 500 evrov, 
ukinitev solidarnostne izravnave nad primerno porabo 
(presežek nad primerno porabo, ki ga prejema 14 občin 
- 8,3 milijonov evrov), ukinitev sredstev za sofinanciranje 
investicij. Predsednik ZOS je v primeru slednjega na-
povedal ustavno presojo.

ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI
Predstavniki Vlade RS in združenj občin so se 23. januarja 
ponovno sestali na pogajanjih o višini sredstev za občine 
v letu 2015. Dogovor (še) ni bil sklenjen.
Minister Mramor je ponovno poudaril, da je naloga vlade 
zmanjšati primanjkljaj državnega proračuna pod 3 % BDP 
in je s tega vidika manevrski prostor za dogovor izredno 
omejen. Vlada bo hkrati z rebalansom v državni zbor 
vložila tudi interventni zakon, prav tako se je zavezala 
(sklepi vlade z dne 22. 1. 2015) k sprejetju sistemskih 
sprememb zakonodaje, ki naj bi občinam znižala njihove 
izdatke.
Ker so se ocene vlade in občin glede finančnih učinkov 
interventnega zakona precej razlikovale (več kot 30 
milijonov evrov razlike v oceni), je bilo iz tega naslova 
nemogoče doseči uskladitev višine povprečnine. Ponovno 
je bilo poudarjeno, da je nižanje povprečnine možno le ob 
hkratnem znižanju stroškov. Predstavniki občin smo kot 
zadnjo možno možnost ponudili povprečnino v višini 525 
evrov in investicijski transfer v višini (vsaj) 2 %, MF je na 
drugi strani podal predlog za višino povprečnine v višini 
506,16 evrov, 5,1 milijonov evrov investicijskega transferja 
za 44 občin z najnižjim koeficientom razvitosti občin ter 
ukinitev solidarnostne izravnave v presežku nad primerno 
porabo. To bi pomenilo, da država občinam še vedno pri-
makne 30 milijonov evrov iz državnega proračuna. 
Predstavniki občin na predlagane finančne ukrepe vlade 
nismo mogli pristati, pogovori bi se na tej točki že skoraj 
zaključili, a so se pa stališča v določeni meri zbližala, MF 
pa je s približevalnim predlogom (povprečnina  v višini 
okoli 514 evrov) prišel do skrajne meje dopustnosti pri-
manjkljaja državnega proračuna, je trdil minister Mramor. 
Dogovorjeno je bilo, da se do predlogov opredelijo 
predsedstva združenj, pridružil naj bi se nam tudi premier 
Miro Cerar.
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USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE 
POVPREČNINE S PREDSEDNIKOM 
VLADE
Predsednik ZOS Robert Smrdelj, predsednik ZMOS 
Bojan Kontič in podpredsednika SOS Leo Kremžar in 
Ivan Žagar so se 27. januarja sestali s predsednikom Vlade 
RS dr. Mirom Cerarjem.
Predstavniki občin so izpostavili, da je država dolžna 
zagotoviti sredstva za izpolnjevanje zakonskih nalog 
občin, finančna sredstva občinam zakonsko predpisana 
ter natančno metodološko izračunana, zmanjševanje 
sredstev za občine pa pomeni  zmanjševanje sredstev za 
potrebe njihovih občanov. S predlaganim zneskom 514 
evrov na prebivalca občine ne bi bile sposobne zagoto-
viti niti zakonsko določenih nalog. Predstavljeno je bilo 
izhodišče, izoblikovano na skupni seji predsedstev, in sicer 
povprečnina v višini 525 evrov, na nižji znesek pa bi bilo 
mogoče pristati le v primeru, če se znižajo tudi stroški, 
povezani z nalogami občin, v nadaljevanju pogovora o 
možnostih približevanja pa ponovno predlagali, da se v 
ZIPRS1415 zapiše različne zneske povprečnine. Prvo v 
višini 525 evrov na prebivalca, naslednje v nižjih zneskih, ki 
pa bi morali zaobjemati sistemska znižanja stroškov občin 
v tistem obdobju. Ta način bi omogočal zavezo državne 
strani, da bo aktivno delala na znižanju stroškov občin, 
hkrati pa ohranila nivo primanjkljaja pod 3 % BDP. Ta 
predlog je bil blizu tudi predsedniku vlade.  Predsednik 
vlade je povedal tudi, da lahko v letu 2015 zagotovijo 
maksimalno 1% sredstev za sofinanciranje investicij občin, 
to je 10 milijonov evrov . 
Dogovorjeno je bilo, da bo Ministrstvo za finance 
pripravilo izračune, na sestanku 28. januarja pa se bo 
doreklo tehnične podrobnosti dogovora in natančni zneski 
povprečnine. Predsednik vlade je tudi podal trdo zavezo 
vlade, da se bodo dogovorjenega držali.

DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN 
ŠE V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV 
ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ
Tudi po sestanku združenj občin z Ministrstvom za fi-
nance, ki je bil 28. januarja, dogovor o višini povprečnine 
še ni bil podpisan. Za Združenje občin Slovenije je bil 
sporen del dogovora, ki se nanaša na višino sredstev za 
sofinanciranje investicij.

Predlog dogovora predvideva povprečnino za prvo pol-
letje letos v višini 525 evrov, za drugo polletje pa v višini 
500,83 evra.
Uskladili smo se o sprejetju zakona o interventnih ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin. 
Vlada RS pa se v dogovoru zavezuje tudi, da bo do 30. 
junija poskrbela za sprejem potrebnih sistemskih in za-
konskih ukrepov za znižanje stroškov občin v višini 22,8 
milijona evrov. Predstavniki občin smo v tem delu dosegli 
dodatno zavezo vlade, da, v kolikor vlada tega prihranka 
ne bi uspela zagotoviti z zakonskimi spremembami, bo ta 
sredstva zagotovila na drug način.
Neusklajeni pa smo bili še pri sredstvih za sofinanciranje 
investicij. V Združenju občin Slovenije smo na skupščini 
27. januarja sklenili, da morajo sredstva, ki jih občine za 
investicije v lokalno infrastrukturo dobijo na podlagi 21. 
člena Zakona o financiranju občin, ostati na ravni dveh 
odstotkov skupne primerne porabe občin.  Vladna stran 
je pripravljena pristati na en odstotek, kar naj bi pred-
stavljalo približno deset milijonov evrov. Kompromisna 
rešitev predloga ZOS je šla v smeri, da bi sicer ostali pri 
dveh odstotkih, s tem da bi polovico dobili izplačano letos, 
polovico v naslednjem letu, a bi bil ta drugi del vključen 
v dogovor za naslednje leto.
ZOS je o  podpisu dogovora o povprečnini za leto 2015 
odločal na dopisni seji predsedstva. 

DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA 
LETO 2015 PODPISAN
Minister za finance dr. Dušan Mramor, predsednik 
Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik 
Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek so 29. 
januarja podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 
2015:
1. Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji 

občin ugotavljamo, da bo sestavni del zakonodajnega 
paketa, ki ga bo Vlada Republike Slovenije predložila 
Državnemu zboru za izvršitev rebalansa proračuna 
2015 do konca januarja 2015, tudi predlog zakona o 
interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin.

2. Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji 
občin ugotavljamo, da je Vlada Republike Slovenije na 
seji dne 22. januarja 2015 sprejela zavezo, da bo v letu 
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2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov 
izvajanja z zakonom določenih nalog občin in določila 
način usklajevanja teh predlogov z reprezentativnimi 
združenji občin. Dodatno ugotavljamo, da se Vlada 
Republike Slovenije zavezuje izvesti vse potrebne post-
opke, da bodo ministrstva kot posredniška telesa in 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezi-
jsko politiko kot organ upravljanja brez nepotrebnega 
odlašanja obravnavala zahtevke občin za povračilo 
sredstev za plačilo izvajalcev pri izvajanju kohezijskih 
projektov finančne perspektive 2007–2013.

3. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog občin, se za leto 2015 določi na 
naslednji način: 
•	  za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 

525 evrov in
•	  za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 

500,83 evra.
4. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo do 

30.  6.  2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi 
za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom 
določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje 
stroškov občin za 22,8 milijona evrov na letni ravni 
ali na drug način zagotovila sredstva. Vlada Republike 
Slovenije in združenja občin se zavezujemo, da bomo v 
letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene 
učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z 
namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo 
administrativna bremena pri izvrševanju z zakonom 
določenih nalog občin. Prvič se bomo v zvezi s tem 
sestali do konca marca 2015. 

5. Vlada Republike Slovenije in združenji občin se 
tudi dogovorita, da se v letu 2015 za sofinanciranje 
investicij izplača investicijski transfer v višini 1  % 
skupne primerne porabe občin, razlika do 2 % skupne 
primerne porabe občin pa se zagotovi v letu 2016 z 
vključitvijo v Dogovor za leto 2016.

VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN NA 
SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU 
DRŽAVNEGA ZBORA
Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je 21. janu-
arja 2015 sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije 

(ZOS), Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja 
mestnih občin Slovenije (ZMOS). Do srečanja je sicer 
prišlo na pobudo ZOS.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v pogovoru izpostavil 
težave, ki jih občinam prinaša krčenje finančnih sredstev 
za njihovo delovanje in poudaril, da si Državni zbor, vlada 
in občine prizadevajo za isti cilj, to je dobrobit državljanov, 
zato morajo tesno sodelovati in si prizadevati doseči do-
govor. Opozoril je, da Slovenija izgublja, ker ni regionalno 
organizirana in se zavzeli za oblikovanje premišljene in 
kakovostne strategije razvoja lokalne samouprave, pri 
čemer želijo aktivno sodelovati.
Kot je dejal predsednik SOS mag. Aleksander Jevšek, v pri-
meru varčevalnih ukrepov vsa tri združenja občin govorijo 
z istim glasom in enotno opozarjajo, da je z manjšanjem 
sredstev ogroženo izvajanje nalog, ki jih občinam s 
številnimi zakoni nalaga država in da so neposredne 
žrtve krčenja občinskih proračunov, katerih vedno večji 
delež predstavljajo socialni transferji, občanke in občani. 
Predsednik ZMOS Bojan Kontič se je zavzel za povezovanje 
in združevanje občin s ciljem učinkovitejšega opravljanja 
določenih nalog, ki pa ne sme pomeniti ukinjanja občin, 
ki z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in s svojim 
investicijskim nabojem pomembno prispevajo k rasti. 
Predsednika Državnega zbora je pozval, naj Državni zbor 
ne podpira zakonskih predlogov, ki predhodno niso uskla-
jeni z občinami in se zavzel za »socialni dialog z lokalnimi 
skupnostmi«. Član predsedstva SOS in vodja slovenske 
delegacije v Odboru regij dr. Ivan Žagar je predsednika 
Državnega zbora seznanil s pobudo za tesnejše sodelovanje 
med Odborom Državnega zbora za evropske zadeve in 
slovensko delegacijo v Odboru regij, ki jo bo dr. Brglez 
prenesel omenjenemu odboru.   
Predsednik Državnega zbora je podprl aktivno sodelovanje 
občin pri oblikovanju strategije razvoja lokalne samouprave 
in izrazil mnenje, da bodo občine bolje slišane, če bodo 
poenotene, tako v smislu načina organiziranosti kot tudi 
v smislu povezovanja za opravljanje različnih nalog. Kot 
je dejal, se Državni zbor zaveda problemov, s katerimi se 
soočajo občine in izrazil upanje, da bodo občinski in vladni 
pogajalci dosegli kompromis ter tako poslanci ne bodo 
postavljeni v nesmiseln precep odločanja med vlado in 
občinami. Predstavnike občin je pozval, naj poslance v čim 
večji meri seznanjajo s situacijo na terenu ter tako prisp-
evajo k boljšim odločitvam pri sprejemanju zakonodaje.
Pogovora pri predsedniku Državnega zbora so se udeležili 
predsednik ZOS Robert Smrdelj, generalna sekretarka 
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ZOS Polonca Drofenik, predsednik SOS mag. Aleksander 
Jevšek, podpredsednika SOS Leo Kremžar in dr. Ivan 
Žagar, predsednik ZMOS Bojan Kontič in vodja strokovne 
službe ZMOS Miloš Senčur.

V PRIPRAVI NOV ZAKON O POGREBNI 
DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU 
POKOPALIŠČ
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil 
9. januarja sestanek v zvezi s pripravo novega Zakona o 
pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.
Vlada RS je dne 13. 11. 2014 potrdila sklep prejšnje 
vlade, v katerem je le-ta določila:  Novi zakon o pogrebni 
dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da 
bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot 
obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa 
se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna 
dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev; le kolikor 
določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno 
zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot 
obvezna gospodarska javna služba.
Vsa tri združenja občin (ZOS, SOS, ZMOS) in Zbornica 
komunalnega gospodarstva smo na Vlado RS in pristojno 
ministrstvo podali več pobud za spremembo sklepa Vlade 
RS in s tem izhodišč za pripravo novega zakona, in sicer, 
da pogrebna in pokopališka dejavnost ostaneta obvezni 
lokalni gospodarski javni službi, v okviru katerih bi se zago-
tavljal osnovni standard storitve, pri pogrebni dejavnosti pa 
bi se dovolil dostop tudi tržni dejavnosti, ob upoštevanju 
določenih pogojev. To stališče je bilo ponovljeno tudi 
na tokratnem sestanku, ob izpostavitvi javnega interesa, 
etičnosti delovanja in družbene odgovornosti ob izvajanju 
pogrebne dejavnosti. 
Svoja stališča je ponovila tudi Obrtna zbornica Slovenije 
- zahtevo po tržni naravi pogrebne dejavnosti. 
Zaradi konceptualnega prepada je MGRT sklenil, da bo 
pripravil zakon v skladu s sprejetimi izhodišči (sklepom 
vlade). Kot trdijo, se zavedajo, da nekaterih pogrebnih 
storitev ni mogoče izvajati kot tržnih dejavnosti. Pripravili 
bodo prenovljen zakon, vključili elemente, kjer se po-
javljajo težave, tam, kjer bo določena možnost tržnih 
dejavnosti, bo določen osnovni standard, ostalo pa želijo 
prepustiti lokalnim skupnostim zaradi pietete do umrlih 
in krajevnih običajev. Predlog zakona naj bi bil poslan v 
javno obravnavo do konca januarja.

SESTANEK Z MINISTROM ŽIDANOM 
GLEDE PRENOSA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
NA OBČINE
V sklopu priprav ukrepov za zniževanje stroškov občinam 
in odpravo administrativnih ovir je ZOS med drugim 
predlagal tudi prenos nekmetijskih zemljišča s Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS na občine, prav tako so 
bile predlagane spremembe glede prometa s kmetijskimi 
zemljišči (direkten nakup brez odobritve upravne enote). 
Sklad in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
sta predlaganim ukrepom nasprotovala že na usklajevalnem 
sestanku ob pripravi interventnega zakona, zato je bil 16. 
januarja dodaten sestanek med vodstvi združenj občin ter 
kmetijskim ministrom Dejanom Židanom. 
Prenos stavbnih zemljišč na občine bi pomenil, da bi Sklad 
ostal brez vira za poplačilo denacionalizacijski zahtevkov, 
prav tako pa predlagani ukrep posega v upravljanje 
državnega premoženja, je pojasnil minister Židan. S tega 
vidika ne pristaja na prenos stavbnih zemljišč na občine. 
S strani predstavnikov občin je izpostavljeno, da se bo 
potrebno odločiti, kako angažirati ta zemljišča, prav tako 
je bilo izpostavljeno, da cene zemljišč niso konkurenčne 
v primerjavi z ostalimi državami in s tega vidika obstajajo 
tudi težave, kako privabiti tuje investitorje. Predlagano je 
bilo, da se razprava na to temo ne zaključi in da se pripravi 
analizo, kakšen finančni učinek bi za državo imel prenos 
stavbnih zemljišča na občine.
Predlog glede prometa s kmetijskimi zemljišči pa pomeni 
spreminjanje vrstnega reda predkupnih upravičencev, na 
kar ministrstvo tudi ne pristaja.

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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JANUARSKO NAKAZILO FINANČNIH 
SREDSTEV OBČINAM
ZOS je 8. januarja Ministrstvu za finance poslal prošnjo za 
pojasnilo glede zmanjšanja januarskega nakazila finančnih 
sredstev občinam. Občinam je bil 7. 1. 2015 nakazan 
prvi januarski znesek za financiranje primerne porabe v 
skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, vendar brez 
ustreznih zneskov finančne izravnave in presežka dohod-
nine, ki jim v skladu z veljavnim Zakonom o financiranju 
občin prav tako pripadajo. Opozorili smo jih na izredno 
nezadovoljstvo občin, pričakovale bi namreč vsaj pojasnilo, 
zakaj so bila pričakovana nakazila zmanjšana. 
Hkrati smo MF opozorili, da usklajevanja o višini 
povprečnine in spremljajočih ukrepov še niso zaključena 
in izrazili upanje, da si z neizplačilom finančne izravnave 
in presežka dohodnine Vlada RS ni dovolila enostransko 
določiti ukrepov za financiranje lokalnih skupnosti v letu 
2015. To bi namreč metalo slabo luč na nadaljevanje 
pogovorov in na iskrena prizadevanja za dosego dogovora, 
ki bi v dani finančni situaciji tako države kot lokalnih 
skupnosti pomenil najbolj optimalno rešitev za obe strani, 
smo poudarili.  
Ministrstvo	za	finance	je	odgovorilo, da prejete akontacije 
nikakor ne izhajajo iz enostranskega znižanja povprečnine, 
saj pogajanja z združenji občin se potekajo in bo končna 
odločitev glede višine primerne porabe za leto 2015 
znana po njihovem zaključku. Nadalje navajajo, da je MF 
akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 
izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu 
ZIPRS1415 v višini 525 EUR, pri čemer pa je akonta-
tivno lahko izplačalo občinam le zneske, ki jih dopušča 
razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam. Za izplačilo 
celotnih zneskov bi morali zagotoviti finančno izravnavo 
iz državnega proračuna, ki pa v leti 2015 ni predvidena, 
sam proračun pa je trenutno v postopku priprave reba-
lansa. Akontacija dohodnine za januar je bila izplačana v 
višini razpoložljivih sredstev. To ne prejudicira končnega 
rezultata pogajanj, ki so še vedno v teku, so zatrdili.

POZIV K OHRANITVI DELEŽEV 
SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH 
PROJEKTOV – ODZIV SVRK
ZOS je Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko 19. decembra pozval, 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 ena-
jstih okoljskih kohezijskih projektov, ki so na čakanju, je 
bila izpostavljena težnja države, da zmanjša delež sofinan-
ciranja projektov in poveča delež sofinanciranja s strani 
občin. Nova kohezijska uredba bo namreč določila način 
in delež financiranja občin z izračunom finančne vrzeli 
oziroma s pavšalom. 
Urad za kohezijsko politiko odgovarja, da odločitev ni 
samo v rokah organa upravljanja temveč tudi resornega 
ministrstva. SVRK planira sestanek z MOP, po potrebi 
pa tudi MF in MJU, na začetku leta, predvidoma še v 
januarju.

ODGOVOR MF NA POBUDO ZDRUŽENJ 
OBČIN ZA SPREMEMBE UREDITVE 
JAVNEGA NAROČANJA
V postopku zbiranja predlogov za sprejem ukrepov za 
znižanje stroškov občinam so bili podane pobude za spre-
membe ureditve javnega naročanja. Z večino predlogov 
se Ministrstvo za finance strinja. V letu 2015 se načrtuje 
priprava nove javno naročniške zakonodaje.
ZOS je predlagal povišanje mejnih vrednosti za posto-
pek oddaje javnega naročila male vrednosti iz 20.000 
EUR na 40.000 EUR za blago in storitve ter iz 40.000 
EUR na 80.000 EUR za gradnje. MF odgovarja, da bo 
predlog preučilo pri pripravi predpisov za prenos nove 
JN-zakonodaje EU v nacionalni pravni red, saj so glede 
na že izvedena usklajevanja razumeli, da so nizke mejne 
vrednosti težava pri naročanje posameznih predmetov JN 
in zlasti takrat, ko je za izvedbi projekta treba izvesti več 
postopkov JN. Pri tem pojasnjuje, da so drugi organi in 
sodelujoči v sistemu javnega naročanja podali nasprotujoč 
predlog.
Celoten odgovor in stališča MF do ostalih predlogov 
sprememb JN-zakonodaje so dostopna na spletni strani.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Byear%5D=2015&no_cache=1&submit=I%C5%A1%C4%8Di
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POBUDA ZA SPREMEMBO ZSKZ - 
PRENOS NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA 
OBČINE
V luči prizadevanj za sprejetje ukrepov za zmanjšanje 
stroškov občinam odprave birokratskih ovir ter priprave 
predloga interventnega zakona je ZOS ponovno podal po-
budo za spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS (ZSKZ).
Občinam še vedno ostaja grenak priokus pri pogledih 
Vlade RS, v kolikšni meri delajo občine v javnem interesu. 
ZSKZ v členih, ki predvidevajo prenos zemljišč na občine, 
v 16.b in 16.d členu opredeljuje javni interes, ki pa je 
raztegljiv in nedefiniran pojem in predstavlja le birokratsko 
oviro v postopku prenosov nekmetijskih zemljišč. S strani 
občin že vrsto let opozarjamo na nedopustno dolgotrajne 
postopke prenosa nekmetijskih zemljišč na občine, saj so 
členi 16 do 16e zelo komplicirani in dopuščajo ogromno 
prostora za različna pravna tolmačenja. Sklad pa pravza-
prav razumljivo »komplicira«, saj ima direkten interes, da 
čim manj občinam prenese zemljišča oz. se upravičeno 
boji morebitnih preverjanj prenosov s strani Računskega 
sodišča RS. Takšno zmedeno situacijo lahko razrešimo z 
prenosom vseh stavbnih zemljišč v last občin. Hkrati pa 
Sklad ni ustanovljen za upravljanje s stavnimi zemljišči, 
medtem ko občine so. Trdimo, da bi občine s temi stavb-
nimi zemljišči, ki so v javni lasti, bistveno bolje razpolagale 
in upravljale, kot pa to lahko počne Sklad, in da se zaradi 
tega zamujajo in izpuščajo marsikatere razvojne priložnosti 
ter tako dela resna škoda prav javnemu interesu.

VPRAŠANJE PREDSEDNIKU VLADE 
RS GLEDE IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO 
ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN 
UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ 
15. januarja smo ZOS, SOS, ZMOS in Zbornica ko-
munalnega gospodarstva predsednika Vlade RS Mira 
Cerarja seznanili z dosedanjim dogajanjem okoli izhodišč 
za pripravo zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju 
pokopališč ter z nasprotovanjem le-tem. Ker je aktualna 
Vlada RS potrdila sporni sklep prejšnje vlade v enakem 
besedilu, smo predsednika vlade seznanili, da se z njim ne 
strinjamo, in ga prosili za pojasnilo, ali je bila Vlada RS ob 
potrjevanju sklepov prejšnje vlade seznanjena z vsebino in 
razlogi opozoril oz. protestov številnih deležnikov zoper 

sklep prejšnje vlade, in če je bila, ali jih je na kakršenkoli 
način upoštevala pri svoji odločitvi oz. ali se je do njih 
sploh opredelila.
Še enkrat smo poudarili, da pogrebna in pokopališka 
dejavnost terja poseben javnopravni režim (v obliki ob-
vezne lokalne gospodarske javne službe zaradi pietetnih, 
zdravstvenih, sanitarno-higienskih in drugih razlogov), 
da so temu imanentne zahteve in visoki standardi, ki jih 
morajo izpolnjevati izvajalci te dejavnosti, da mora biti 
delovanje na tem področju v skladu z najvišjimi etičnimi 
standardi in družbeno odgovornostjo, ter da mora biti 
tudi nadzor na tem področju deležen posebnega nadzora 
in varstva oz. obravnave, saj vključuje tudi skrb za zagotav-
ljanje človekovih ustavnih pravic, kot so npr. dostojanstvo 
in pieteta do umrlih ter njihovih svojcev (podobno in širše 
o tem npr. v Odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-48/97 
z dne 6. 7. 2000).

PREDLOG ZA UVEDBO BENCINSKEGA 
CENTA
V začetku januarja je Združenje občin Slovenije na pris-
tojna ministrstva naslovilo predlog za uvedbo bencinskega 
centa kot namenskega sredstva za vzdrževanje državnih 
cest. Glede na alarmantno stanje virov za vzdrževanje 
in urejanje prometne infrastrukture na državni ravni in 
nesposobnost lokalnih skupnosti, da bi same zagotovile 
sredstva za primerno prometno varnost na skupni infra-
strukturi v naseljih, smo predlagali, da se v Zakon o cestah 
vnese nov 55.a člen, ki bi uvedel »bencinski cent« v višini 
0,09 evra na l prodanega goriva tj. motornega bencina in 
plinskega olja ter primeren ekvivalent na kg utekočinjenega 
naftnega plina za pogonski namen, pri čemer bi se tako 
zbrana sredstva vplačevala na posebni podračun Direkcije 
za ceste in bi bila namenjena za redno vzdrževanje in in-
vesticije v državne ceste. 
Predlagan ukrep predstavlja primerno rešitev za zagotovitev 
namenskih sredstev za redno vzdrževanje in investicije na 
državnih cestah, s čimer bi se preprečilo nadaljnje pro-
padanje cest ter zagotovilo prometno varnost. Po naši oceni 
bi se z uvedbo bencinskega centa zagotovilo cca. 220 mio 
EUR na letni ravni, kar predstavlja minimalna sredstva 
za zagotavljanje primernega stanja cestne infrastrukture.       

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO 
PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN 
MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA 
PROSTOR IN OPREMO VRTCA
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je usta-
novilo posebno delovno skupino za revizijo Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca. Delovna skupina bo na podlagi ugoto-
vitev stroke in prakse pripravila novelo oz. novo besedilo 
pravilnika, če bo ugotovila, da je prišlo do večjih odstopanj 
sedanjih rešitev s spoznanji stroke in potrebami prakse. 
ZOS je v omenjeno delovno skupino predlagal Natašo 
Rupnik, višjo svetovalko za družbene dejavnosti in inves-
ticije v Občini Mirna Peč ter predsednico Odbora ZOS 
za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale 
družbene dejavnosti.

IMENOVANJE ČLANOV V SLOVENSKO 
DELEGACIJO ODBORA REGIJ
Združenje občin Slovenije je v decembru 2014 odprlo 
postopek evidentiranja za izpraznjena mesta v Odboru 
regij. Sedanji mandat odbora se je namreč končal 31. 
januarja 2015. Na združenje so prispele štiri prijave.
Predsedstvo je na prvi redni seji v januarju opravilo pregled 
prijav in pripravilo predlog kandidatov za člane oziroma 
nadomestne člane v Odboru regij, ki je bil posredovan 
na Ministrstvo za javno upravo, katero po predpisanem 
postopku posreduje predlog s sestavo slovenske delegacije v 
Svet Evrope, kjer predlagano slovenska delegacijo potrdilo 
s sklepom.
26. 1. 2015 je Svet EU sprejel sklep o imenovanju članov 
in nadomestnih članov odbora regij za obdobje od 26. 
1. 2015 do 25. 1. 2020, s katerim so bili imenovani 
naslednji člani(ce) in nadomestni člani Odbora regij iz 
Republike Slovenije: Robert Smrdelj, Andreja Potočnik, 
Franci Rokavec,dr. Ivan Žagar, mag. Aleksander Jevšek, 
Jasna Gabrič, Peter Bossman. Za nadomestne člane pa so 
bili imenovani: Mojca Čemas Stjepanovič, Anton Kokalj, 

Branko Ledinek, Gregor Macedoni, dr. Tomaž Rožen, 
Miran Senčar, Tanja Vindiš Furman. 
Koledar	plenarnih	zasedanj	v	letu	2015:
•	 110. plenarno zasedanje – 11. – 13. februar
•	 111. plenarno zasedanje – 16. – 17. april
•	 112. plenarno zasedanje -  3. – 4. junij
•	 113. plenarno zasedanje – 12. – 14. oktober 
•	 114. plenarno zasedanje -  3. – 4. december

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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8  VPRAŠANJA OBČIN 

POGODBA O OPREMLJANJU
Ministrstvu za finance smo posredovali vprašanje občine, 
ki jo je zanimalo, kako je s plačilom davščin, kjer občina 
z zasebnim investitorjem sklene pogodbo o opremljanju, 
s katero se investitor zaveže, da bo zgradil sekundarno 
komunalno infrastrukturo do svojega objekta (zemljišča), 
na podlagi česar je oproščen plačila sorazmernega zneska 
komunalnega prispevka za sekundarno infrastrukturo. 
Spraševali smo, ali je po končnem prenosu zgrajene in-
frastrukture v last in upravljanje občini slednja dolžna 
plačati kakršenkoli davek iz naslova prejetja komunalne 
infrastrukture (cesta, kanalizacija, javna razsvetljava, 
zemljišče…)in ali je razlika, če je investitor pravna oseba 
ali fizična oseba.
Ministrstvo	 za	 finance med drugim odgovarja, da je 
skladno z določili ZDDV-1 od prenosa komunalne in-
frastrukture z investitorja, zavezanca za DDV, na občino 
potrebno obračunati DDV, pri čemer se kot davčna osnova 
upošteva del komunalnega prispevka, ki ga investitorju v 
zameno za izgradnjo in prenos komunalne infrastrukture 
ni potrebno plačati. Občina plača investitorju le znesek 
obračunanega DDV, ne pa tudi zneska, ki predstavlja 
davčno osnovo, saj je le-ta pokrit s plačilom komunalnega 
prispevka, kar bi moralo biti tudi razvidno iz izstavljenega 
računa investitorja. S takšno obravnavo prenosa komunalne 
opreme iz investitorja na občino po pogodbi o opremljanju 
je komunalna infrastruktura davčno obravnavana enako ne 
glede na to, kdo zgradi komunalno opremo (občina sama 
ali po naročilu občine izvajalec ali pa investitor na podlagi 
pogodbe o opremljanju). V vseh primerih mora davčni 
zavezanec, identificiran za namene DDV, obračunati 
DDV, občina pa nima pravice do odbitka DDV, v kolikor 
s to komunalno infrastrukturo ne bo opravljala obdavčene 
dejavnosti, v zvezi s katero ima po ZDDV-1 pravico do 
odbitka DDV (npr. ceste, javna razsvetljava…).
Celoten odgovor MF si lahko preberete na spletni strani.

RAZLAGA 48. ČLENA ZAKONA 
O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU - 
IZVAJANJE INTERVENCIJSKIH IZLOVOV 
RIB S STRANI RIBIŠKIH DRUŽIN
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam 
je poslalo odgovor na naše zaprosilo po razlagi 48. člena 
Zakona o sladkovodnem ribištvu, in sicer razlago glede 
izvajanja intervencijskih izlovov rib s strani ribiških družin.
V pobudi smo navajali, da ima občina težave z 
zaračunavanjem visokih vrednosti nadomestil za izlov rib 
s strani lokalne ribiške družine. Le-ta naj bi občini za izlov 
rib, ki je potreben zaradi gradnje oziroma sanacije v javnem 
interesu ter zaradi potreb, povezanih z intervencijskimi 
ukrepi, zaračunavala visoke denarne zneske. V zvezi s tem 
smo zastavili vprašanje, ali je pravilno stališče, po katerem 
se odlov rib ne more obravnavati kot tržna dejavnost, 
ampak mora biti izveden v okviru izvajanja javne službe 
in zato financirana po prvem odstavku 48. člena ZSRib.
ZSRib v osmi točki 6. člena opredeljuje, da je intervencijski 
odlov rib - odlov rib z uporabo elektrike z območja, na 
katerem se načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili 
škodo na ribah, in odlov pri reševanju rib. 
ZSRib v trinajsti alineji 25. člena prepoveduje lov rib z 
uporabo elektrike (elektroribolov). Ne glede na to pre-
poved pa ZSRib izvajalcu ribiškega upravljanja (ribiškim 
družinam) v posameznem ribiškem okolišu izjemoma 
dovoljuje izvajati elektroribolov za sonaravno gojitev rib 
in za odlov plemenk v skladu z ribiškogojitvenim načrtom, 
za intervencijske odlove rib in za znanstveno-raziskovalne 
namene. Zakon jasno določa, da je pravica izvajati elek-
troribolov predpisana za izvajanje ribiškega upravljanja, kot 
ga določa 4. člen in tretji odstavek 28. člena ZSRib. To 
pomeni, da lahko elektroribolov izvajajo koncesionarji, ki 
izvajajo ribiško upravljanje, za izvajanje nalog, določenih 
v tretjem odstavku 28. člena ZSRib.
Pravica izvajanja elektroribolova je predpisana kot na-
loga v javnem interesu in v korist izvajalcem ribiškega 
upravljanja zato, ker je potrebno za učinkovito izvajanje 
ribiškega upravljanja in za preprečevanje škode na ribah. 
Izvajanje nalog koncesionarja v javnem interesu, določenih 
v tretjem odstavku 28. člena ZSRib ni na račun koncedenta 
(iz sredstev državnega proračuna). ZSRib financiranja 
nalog v javnem interesu, ki jih koncesionarji  ribiškega 
upravljanja izvajajo v javnem interesu, ne določa, ravno 
obratno, izvajalci ribiškega upravljanja morajo poleg 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/
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plačevanja koncesijske dajatve iz svojih sredstev, ki jih pri-
dobijo iz naslova podeljene koncesije (lov rib). Zagotoviti 
še finančna sredstva za izvajanje nalog v javnem interesu, 
predpisanim z ZSRib. Javni interes za izvajanje ribiškega 
upravljanja je z ZSRib predpisan zato, ker so ribe v celin-
skih vodah naravni vir pod posebnim varstvom države. 
Koncesionarji ribiškega upravljanja morajo za podeljeno 
pravico lovljenja rib plačevati koncesijsko dajatev in ribiško 
upravljanje izvajati v smislu trajnostnega gospodarjenja 
v skladu s predpisi. Če se na ribah povzroči škoda, so 
koncesionarji ribiškega upravljanja za škodo na ribah na 
podlagi 58. člena ZSRib upravičeni do odškodnine.
Skladno z 49. členom ZSRib se v proračunu Republike 
Slovenije zagotovijo sredstva za financiranje javne službe v 
ribištvu (ki jo izvaja izključno Zavod za ribištvo Slovenije), 
financiranje in sofinanciranje ukrepov v skladu s predpisi 
EU in financiranje državnih pomoči s področja ribištva. 
Koncesionar mora skladno z 28. členom ZSRib in koncesi-
jsko pogodbo plačevati letno koncesijsko dajatev. Sredstva 
za letno koncesijsko dajatev in za izvajanje nalog, ki so v 
javnem interesu po ZSRib, pridobi koncesionar ribiškega 
upravljanja na podlagi prodajati ribolovne dovolilnice, 
kakor tudi zaračunavanja storitev za tuj račun, da ne pride 
do škod na ribah. Obravnavano razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem je v smislu 26. Člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu koncesijsko partnerstvo. Gre 
za dvostransko pravno razmerje med državo kot konce-
dentom in koncesionarjem, v katerem koncedent podeli 
koncesionarju posebno pravico izvajati ribiško upravljanje 
v javnem interesu, pri čemer koncedent ne nosi poslovnega 
tveganja izvajnja ribiškega upravljanja, ki zajema tudi ribo-
lov, posege v vode in škode na ribah. Poslovno (ekonom-
sko) tveganje je v celoti na koncesionarju, ki je dolžan sam 
zagotoviti (celotna) finančna sredstva za izvajanje nalog v 
javnem interesu, ki so določena samo za namen ribiškega 
upravljanja.
Iz teh razlogov MKGP meni, da ni potrebe po avtentični 
razlagi 48. člena ZSRib, ki določa vire, način in pogoje za 
pridobitev sredstev za delo Zavoda za ribištvo Slovenije, 
ki edini izvaja javno službo v ribištvu.

9  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 8. 1. 2015 
Vlada	RS	je	na	15.	redni	seji	med	drugim	sprejela	novelo	
Uredbe	o	emisiji	snovi	v	zrak	iz	malih	in	srednjih	ku-
rilnih	naprav	ter	Uredbo	o	shemah	neposrednih	plačil.

Novela Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih 
in srednjih kurilnih naprav
V Uredbi se za kurjenje rastlinskih odpadkov v malih in 
srednjih kurilnih napravah določajo mejne vrednosti emisij 
snovi v zrak ter obratovalnim monitoring, kar do sedaj ni 
bilo urejeno v predpisih. Rastlinski odpadki se namreč 
lahko kurijo izven sežigalnic. 
Uredba bo omogočala kurjenje neonesnaženih lesnih in 
biomasnih ostankov iz proizvodnje pohištva ter proiz-
vodnje živil in pijač. Omogočena bo energetska raba 
neonesnaženih lesnih ostankov pri manjših podjetnikih 
(t.j. mizarjih), ki so do sedaj imeli težave z dokazovanjem 
statusa lastnih lesnih ostankov kot stranskega proizvoda 
in so posledično potrebovali okoljevarstveno dovoljenje.
Z uredbo se ščitijo tudi potrošniki, ki so po letu 2012 
kupili malo kurilno napravo slabše kakovosti. Dimnikarske 
službe so MOP seznanile o primerih, ko so pri prvih 
meritvah, ki so se izvedele ob prvem zagonu omenjenih 
malih kurilnih naprav, izmerjene emisije dušikovih oksidov 
nad mejno vrednostjo. Potrošniki so takšne male kurilne 
naprave lahko nemoteno nabavili, ker nadzor trga v RS v 
tem segmentu ni bil zakonsko določen. Zato se začasno 
zvišujejo mejne vrednost za male kurilne naprave z nazivno 
toplotno močjo manjšo ali enako 400 kW, ki uporabljajo 
plinsko olje ali plinasto gorivo. Dimnikarske službe bodo 
takšne naprave lahko vpisale v svoje evidence. Da bi se 
takim situacijam izognili v prihodnje,  se z uredbo uvaja 
nadzor trga malih kurilnih naprav na  plinsko olje in 
plinasto gorivo.

Uredba o shemah neposrednih plačil
Neposredna plačila v okviru Skupne kmetijske politike 
EU (SKP) so dohodkovne podpore, s katerimi se uravnava 
ekonomski položaj kmetijstva in usmerja pridelavo v smeri 
trajnostnega razvoja. Reforma neposrednih plačil SKP, ki 
je bila sprejeta konec leta 2013, se bo pričela izvajati z 
letom 2015. Vlada je lani sprejela sklep o določitvi modela 



22

Januar 2015

reforme neposrednih plačil v Sloveniji za obdobje 2015 – 
2020, na podlagi katerega pripravljena Uredba o shemah 
neposrednih plačilih. Le-ta določa sheme, ki se bodo izva-
jale v Sloveniji: shema osnovnega plačila (zajema 54,21 % 
nacionalne ovojnice), plačilo za t. i. zeleno komponento 
oz. kmetijske prakse z ugodnim vplivom na podnebje in 
okolje. (30 % nacionalne ovojnice), plačilo za mlade kmete 
(1 % nacionalne ovojnice) in  proizvodno vezane podpore 
(15 % nacionalne ovojnice - podpora za strna žita, podpora 
za mleko v gorskih območjih, podpora za rejo govedi, 
podpora za zelenjadnice, podpora za beljakovinske rastline 
(zajema 2 % nacionalne ovojnice), poleg tega pa se bodo 
kmetijska gospodarstva lahko odločila za vstop v shemo za 
male kmete (največ 10 % nacionalne ovojnice).

DOPISNA SEJA VLADE RS 9. 1. 2015
Vlada	RS	je	na	dopisni	seji	Ministrstvu	za	delo,	družino,	
socialne	zadeve	in	enake	možnosti	za	leto	2015	zago-
tovila	dodatnih	osem	milijonov	evrov	za	javna	dela.	
Prerazporeditev sredstev bo omogočila izvajanje programa 
javnih del v letu 2015 v podobnem obsegu, kot se je izvajal 
v letu 2014.	Skupaj z obstoječimi sredstvi bo tako za javna 
dela v letu 2015 namenjeno 33,6 milijona evrov, kar bo 
zadoščalo za okoli 6000 vključitev. 
Za ostale programe, bomo poleg že potrjenega Načrta 
APZ za leto 2015, črpali tudi evropska sredstva iz nove 
finančne perspektive 2014-2020. Pričakujemo, da bo prve 
razpise iz nove finančne perspektive mogoče objaviti že 
pred poletjem.  
V letu 2014 je bilo sicer za vse ukrepe na področju zapo-
slovanja namenjenih 101 milijon evrov. Stanje na trgu dela 
se je letu 2014 izboljšalo in takšen trend pričakujemo tudi 
v letu 2015. Na izboljšanje razmer na trgu dela v letu 2014 
so vplivali okrepljeni ukrepi aktivne politike zaposlovanja  
(javna dela in jamstva za mlade) in izboljšana situacija v 
gospodarstvu. Če primerjamo podatke lahko ugotovimo, 
da smo na področju brezposelnosti pri mladih na 10. mestu 
med 28 državami članicami EU. Po deležu brezposelnih 
mladih so za nami Finci, Švedi, Poljaki, Belgijci, Francozi, 
Irci, najvišje stopnje pa so v Grčiji in v Španiji…  Tudi po 
skupnem deležu vseh brezposelnih smo v Sloveniji pod 
povprečjem EU. Število registriranih brezposelnih je še 
vedno visoko, vendar je pri tem treba upoštevati, da je 
Slovenija del Evrope in da je brezposelnost v EU velik 
problem. 

V letu 2014 se je zaposlilo 74.000 brezposelnih, kar je 13, 
7 % kot v letu prej. Od tega se je zaposlilo 25.700 mladih 
(ali skoraj 6000 več kot v letu 2013), 7000 dolgotrajno 
brezposelnih je bilo vključenih v javna dela. 
Na ministrstvu predvidevajo, da bodo skupaj z evropskimi 
sredstvi podobno višino sredstev za programe aktivne 
politike zaposlovanja lahko zagotovili tudi v letu 2015.

SEJA VLADE RS 15. 1. 2015
Vlada	RS	je	na	18.	redni	seji	med	drugim	uvrstila	ukrep	
Finančna	izravnava	občinam	v	veljavni	Načrt	razvojnih	
programov	2015	–	2018	ter	izvršila	razporeditev	sred-
stev	splošne	proračunske	rezervacije,	sprejela	Program	
financiranja	 proračuna	 Republike	 Slovenije	 za	 leto	
2015	 ter	 se	 seznanila	 s	Poročilom	MOP	o	 izvajanju	
akcijskega	načrta	za	izvajanje	interventnih	aktivnosti	
zaradi	poplav	za	mesec	december	2014.

Reaktivacija proračunske 
postavke Dopolnilna sredstva občinam, 
uvrstitev ukrepa Finančna izravnava 
občinam v veljavni Načrt razvojnih 
programov 2015 – 2018 ter prerazporeditev 
sredstev splošne proračunske rezervacije
Vlada RS je sklenila, da se reaktivira proračunska post-
avka Dopolnilna sredstva občinam. Vlada je tudi sklenila, 
da se ukrep Finančna izravnava občinam uvrsti v veljavni 
Načrt razvojnih programov 2015 – 2018. Vlada je izvršila 
tudi razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije 
s postavke Tekoča proračunska rezerva in konta Splošna 
proračunska rezervacija na postavko Dopolnilna sredstva 
občinam in konto Tekoči transferi občinam uporabnika 
Ministrstvo za finance v višini 6.010.642,00 EUR.
Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 za leto 
2015 določa povprečnino v višini 525 EUR. Na tej osnovi 
izračunana skupna primerna poraba občin, ki za nekatere 
občine vključuje tudi presežke nad primerno porabo do 
primernega obsega sredstev, v skladu z Zakonom o finan-
ciranju občin znaša 1.081.901.716 EUR. Razpoložljiva 
dohodnina - občinski vir, s katerim se ta znesek pokriva, 
znaša 1.018.065.293 EUR. Manjkajoča razlika, ki znaša 
72.127.608 EUR, se po Zakonu o financiranju občin 
zagotavlja s finančno izravnavo.
Do dogovora o višini povprečnine za leto 2015 oziroma 
do njene drugačne določitve z zakonom o izvrševanju 
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proračunov, je za zagotavljanje razlike do primerne porabe 
(oz. primernega obsega sredstev) potrebno mesečno (do 
20. v mesecu) izplačati občinam finančno izravnavo v višini 
6.010.642 EUR. Izplačilo za mesec januar je treba izvršiti 
do 20. januarja 2015.
Ker v sprejetem proračunu za leto 2015 ni zagotovljenih 
sredstev za ta namen, je Ministrstvo za finance vladi predl-
agalo, da reaktivira proračunsko postavko Dopolnilna sred-
stva občinam,  uvrsti ukrep Finančna izravnava občinam 
v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 in 
zagotovi sredstva za izplačilo finančne izravnave občinam 
za mesec januar z razporeditvijo sredstev v višini 6.010.642 
EUR iz proračunske postavke Tekoča proračunska rezerva 
na proračunsko postavko Dopolnilna sredstva občinam.

Program financiranja proračuna Republike 
Slovenije za leto 2015 
V skladu s 84. členom ZJF je program financiranja temeljni 
operativni dokument za izvajanje financiranja izvrševanja 
državnega proračuna in transakcij upravljanja z državnim 
dolgom. Program financiranja za leto 2015 je pripravljen 
v skladu z 81. členom ZJF, ki poleg zadolževanja za fi-
nanciranje izvrševanja državnega proračuna tekočega leta 
dovoljuje tudi dodatno zadolževanje do višine odplačil 
glavnic državnega dolga naslednjih dveh proračunskih let. 
Obseg zadolževanja v letu 2015, potreben za financiranje 
proračuna RS za leto 2015, je določen skladno s sprejetim 
proračunom RS za leto 2015. Zadolževanje bo izvrševano 
v okviru maksimalnega dovoljenega obsega zadolževanja 
v letu 2015, ki skladno 81. členu ZJF zajema tudi predfi-
nanciranje odplačil glavnic državnega dolga bodočih dveh 
proračunskih let. 
Ob upoštevanju predfinanciranja, izvršenega v letu 
2014 v višini 3.049.064.398,42 EUR, ter kupnin od 
prodaje kapitalskih naložb v višini 33.489.451,88 evrov, 
za financiranje izvrševanja proračuna RS za leto 2015 ni 
potrebna zadolžitev, saj obseg zadolževanja za leto 2015 
v skladu s sprejetim proračunom RS za leto 2015 znaša 
2.696.340.103,00 EUR. V letu 2015 bo tako po izvršitvi 
proračuna ostal presežek sredstev v višini 386.213.747,30 
EUR. V primeru rebalansa Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2015 bo Ministrstvo za finance predlagalo spre-
membo programa financiranja glede na spremenjene 
potrebe po financiranju izvrševanja državnega proračuna 
za leto 2015. 
V skladu z 81. členom ZJF je poleg financiranja izvrševanja 
proračuna RS za leto 2015 dovoljeno tudi predčasno 

financiranje dela potreb prihodnjega dveletnega obdobja. 
Največji obseg zadolževanja, ki ga zakon dovoljuje za ta 
namen v letu 2015, je vsota odplačil glavnic v letih 2016 
in 2017, skupno do 5.524.282.826,35	 EUR. Skupni 
maksimalni dovoljeni obseg zadolževanja v letu 2015, t.j. 
vsota potrebnega financiranja proračuna 2015 in celot-
nega, najvišjega obsega predfinanciranja odplačil glavnic 
dolga državnega proračuna v letih 2016 in 2017, tako 
znaša največ do 5.138.069.079,05 EUR. Dejanski obseg 
predfinanciranja bodočih obveznosti je odvisen od razmer 
na finančnih trgih v letu 2015 in ocene teh razmer v letu 
2016. V program je vključena ocena višine in strukture 
dolga proračuna RS po izvedbi zadolževanja v letu 2015.
Predlagani izbor in struktura instrumentov zadolževanja 
izhaja iz strateških ciljev in načel zadolževanja, upošteva 
pa tudi strategijo izvajanja zadolževanja, katere poglavitno 
načelo je kombiniranje predvidljivosti in prožnosti. Le 
tako se je pri izvedbi programa mogoče primerno odzi-
vati na spremembe tržnih razmer. V negotovih pogojih 
izvrševanja programa financiranja, ko je na dolžniških 
trgih pričakovati volatilnost, ima načelo prožnosti večjo 
težo, saj je potrebno zagotoviti možnost učinkovitega 
izvajanja alternativnih scenarijev izvedbe zadolževanja v 
takšnih razmerah. Predvidljivost se v programu ohranja z 
navedbo obsega potrebnega financiranja in instrumentov 
financiranja (primarnih in alternativnih). 
Primarni instrument financiranja državnega proračuna je 
dolgoročno zadolževanje z izdajo državnih obveznic ter 
kratkoročno zadolževanje z izdajo zakladnih menic. V 
kolikor financiranja državnega proračuna zaradi razmer 
na finančnem trgu ne bo mogoče izvesti na takšen način, 
bo izdaja državnih vrednostnih papirjev dopolnjena 
ali nadomeščena z izvedbo alternativnih instrumentov 
financiranja.
Predvideni nabor kratkoročnih instrumentov, ki bodo 
lahko uporabljeni pri izvedbi zadolževanja v letu 2015, bo 
zajemal 3-, 6- in 12-mesečne zakladne menice, zadolževanje 
v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države ter 
druge kratkoročne instrumente, izbrane v skladu s tržnimi 
razmerami. Avkcije zakladnih menic (vključno z avkcijami 
18-mesečnih zakladnih menic, kot dolgoročnim instru-
mentom zadolževanja) bodo razpisane skladno koledarju 
avkcij, ki ga bo določalo Ministrstvo za finance na podlagi 
odločitve ministra po 1. odstavku 84. člena ZJF, skladno 
tržnim razmeram in povpraševanju investitorjev in ga bo 
objavljalo na spletni strani ministrstva. 
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Program financiranja vključuje tudi predlog transakcij 
upravljanja z državnim dolgom na podlagi 82. člena ZJF 
in načina njihove izvedbe.

Poročilo MOP o izvajanju akcijskega načrta 
za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi 
poplav za mesec december 2014
MOP mora vladi redno mesečno poročati o realizaciji 
sprejetih sklepov, ki izhajajo iz Akcijskega načrta za izvedbo 
interventnih aktivnosti zaradi poplav, sprejetega na 11. 
redni seji vlade, 27. 11. 2014.
MOP v poročilu navaja, da je Agencija RS za okolje v mes-
ecu novembru in decembru realizirala dela na vodotokih v 
višini 840.811 evrov. Za mesec januar 2015 je predvidena 
realizacija del na vodotokih v višini 1.846.000 evrov. 
Realizacija del v januarju in nadaljevanju leta 2015 je 
odvisna od naložitve pravic porabe sredstev proračuna RS 
na postavke MOP v januarju 2015, kar je v pristojnosti 
Ministrstva za finance.
Za izvajanje akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi 
poplav MOP intenzivno sodeluje z MF ter Ministrstvom za 
javno upravo glede iskanja rešitev za zagotavljanje sredstev 
za financiranje nalog opredeljenih v posameznih sklopih 
Akcijskega načrta kot tudi glede zagotovitve potrebnih 
kadrov za zmanjšanje zaostankov ter kadrovske podhran-
jenosti področja urejanja voda. MOP je že realiziral spre-
membo glede namenskosti postavke Sklada za vode, in 
sicer s spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2014 in 2015. V letu 2015 bodo izvedene še konkretne 
aktivnosti za delovanje tega namenskega sklada. 
MOP intenzivno pripravlja potrebne normativne spre-
membe, s katerimi se bodo odpravile nepotrebne adminis-
trativne ovire pri umeščanju vodne infrastrukture v prostor, 
pri upravljanju voda in izvedbi protipoplavnih investicij. 
Prav tako se zaključuje priprava gradiva na temo reorga-
nizacije področja upravljanja z vodami in zmanjševanja 
poplavne ogroženosti. 

SEJA VLADE RS 22. 1. 2015
Vlada	RS	je	na	19.	redni	seji	med	drugim	začela	ob-
ravnavo	predloga	rebalansa	Proračuna	RS	za	leto	2015,	
ki	bo	dokončno	sprejet	na	seji	vlade	prihodnji	teden.	
Vlada	se	je	tudi	seznanila	z	informacijo	o	pogajanjih	
z	 občinami	 glede	 višine	 povprečnine	 in	 višine	 sofi-
nanciranja	investicij,	zagotovila	5	mio	EUR	za	kritje	

interventnih	aktivnosti	zaradi	poplav	v	letu	2014	ter	
sprejela	predloga	Zakona	o	cestninjenju.

Pogajanja z občinami glede višine 
povprečnine in višine sofinanciranja 
investicij
Vlada RS se je seznanila z informacijo o pogajanjih z 
občinami o višini povprečnine in višini sofinanciranje 
investicij iz državnega proračuna na podlagi drugega 
odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin za leto 
2015 ter sprejela naslednje sklepe:
1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo 

o pogajanjih z občinami o višini povprečnine in višini 
sofinanciranje investicij iz državnega proračuna na 
podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o finan-
ciranju občin za leto 2015.

2. Vlada RS se je seznanila s   seznamom prioritetnih 
področij z namenom, da se znižajo stroški delovanja 
občin oziroma odpravijo ugotovljene administrativne 
ovire. Vlada RS nalaga pristojnim ministrstvom, da 
predloge rešitev predložijo Vladi RS v potrditev tako, 
da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 
2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi 
združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve. 
Seznam je v prilogi tega sklepa in je njegov sestavni del.

3. Vlada RS nalaga pristojnim ministrstvom, da za iz-
vedbo nalog iz prejšnje točke tega sklepa v roku 14 dni 
določijo odgovornega državnega sekretarja za pripravo 
osnutka posameznega predpisa oziroma za usklajevanje 
vsebinskih rešitev za posamezen predpis z reprezen-
tativnimi združenji občin in po potrebi imenujejo 
delovne skupine za izvedbo posameznih aktivnosti. 
O določitvi odgovornih oseb in okvirnih predvidenih 
aktivnostih v roku 14 dni obvestijo Ministrstvo za 
javno upravo. V roku 30 dni pa pripravijo akcijski 
načrt za izvedbo posamezne naloge iz prejšnje točke 
tega sklepa.

4. Vlada RS pooblašča Ministrstvo za javno upravo, da 
koordinira aktivnosti v zvezi s pripravo prioritetnih 
sistemskih sprememb predpisov iz 2. točke tega sklepa 
in mesečno poroča Vladi RS o napredku pri izvedbi 
nalog. Ministrstvo za javno upravo o napredku pri 
izvedbi nalog redno obvešča tudi reprezentativna 
združenja občin in z njimi usklajuje morebitne spre-
membe seznama sistemih sprememb predpisov iz 2. 
točke tega sklepa.
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5. Vlada RS pooblašča Ministrstvo za javno upravo 
in Ministrstvo za finance, da v okviru nadaljevanja 
pogajanj reprezentativna združenja občin seznanita s 
tem sklepom.

5 mio EUR za kritje interventnih aktivnosti 
zaradi poplav v letu 2014
Vlada RS je iz sredstev rezerve za izvedbo interventnih 
aktivnosti zaradi poplav v letu 2014 zagotovila pet mili-
jonov evrov. Vlada je 27. 11. 2014 potrdila Akcijski načrt 
interventnih aktivnosti zaradi poplav, s katerim je določila 
kratkoročne in dolgoročne ukrepe obvladovanja poplavne 
ogroženosti. 
V okviru nabora interventnih gradbenih del, so predvideni 
ukrepi, ki jih je možno zagotoviti v šestih mesecih in so 
nujno potrebni zaradi nastalih razmer na slovenskih 
vodotokih in vodni ter cestni infrastrukturi zaradi poplav 
v letu 2014. Dela je potrebno opraviti, da v primeru novih 
poplavnih dogodkov ne pride do še večjih škod zaradi 
poškodovane vodne infrastrukture. 
Za izvedbo interventnih aktivnosti se v letu 2015 iz sred-
stev proračunske rezerve zagotovi 5 mio EUR. Sredstva 
se zagotovijo z uporabo 48. člena Zakona o javnih fi-
nancah, kar pomeni, da o uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine 2% v proračunu 
načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na predlog 
ministra, pristojnega za finance. Sredstva se zagotovijo za 
dela, ki so opredeljena v Akcijskem načrtu. 

Predlog Zakona o cestninjenju 
Cestnino in cestninjenje trenutno urejata Zakon o javnih 
cestah in Zakon o cestnini za vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 3.500 kg. S predlogom zakona se 
navedena pravna akta razveljavljata, kar pomeni, da se s 
predlogom zakona na enem mestu ureja tako cestninjenje 
osebnih kot tudi tovornih vozil, kar je pomembno tako z 
vidika jasnosti področne zakonodaje kot tudi razumljivosti 
le-te za uporabnike in nadzorne organe.
Medtem, ko cestninjenje osebnih vozil ostaja v pretežni 
meri enako urejeno kot sedaj, pa se cestninjenje tovornih 
vozil usklajuje z zakonodajo EU, in sicer s t.i. Eurovignette 
direktivami in direktivo o interoperabilnosti cestninskih 
sistemov v EU. 
Predlog zakona ureja tri vrste tovrstnega cestninjenja, in 
sicer:
•	 cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah,

•	 elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku in
•	 evropsko elektronsko cestninjenje.

Predlog zakona še vedno ohranja možnost cestninjenja 
tovornih vozil z ustavljanjem na cestninski postaji, saj je 
omenjen način cestninjenja pomemben zlasti v prehodnem 
obdobju do uvedbe elektronskega sistema cestninjenja, 
ki bo lahko temeljil na eni izmed treh tehnologij, ki 
jih omogoča zakonodaja EU (mikrovalovna, satelitska 
ali GSM-GPRS tehnologija). To pomeni, da je zakon 
tehnološko nevtralen, zato bodo lahko ponudniki v zvezi z 
vzpostavitvijo elektronskega sistema cestninjenja ponudili 
katero koli izmed navedenih tehnologij, ki pa bo morala 
izpolnjevati zahteve glede interoperabilnosti cestninskega 
sistema Republike Slovenije s cestninskimi sistemi dru-
gih držav članic EU, določene z Odločbo 2009/750/ES. 
Izpolnjevanje zahtev glede interoperabilnosti cestninskega 
sistema je pomembno, saj je le tako mogoče zagotavl-
jati evropsko elektronsko cestninjenje, katerega namen je 
uporabniku cestninskega omrežja omogočiti, da lahko z 
isto OBU napravo uporablja omrežja cestninskih cest v 
različnih državah članicah EU.  
Pomembna novost je, da zakon uvaja možnost 
zaračunavanja pristojbine za zunanje stroške, ki nasta-
jajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitev s 
hrupom zaradi prometa tovornih vozil. Pri tem morata 
biti cestnina in pristojbina za zunanje stroške na računu 
izkazani ločeno. Pristojbina za zunanje stroške je pri-
hodek državnega proračuna, ki se namenja ukrepom za 
izboljšanje delovanja prometnega sistema (npr. postavitev 
protihrupnih ograj, odprava ozkih grl). 
Potrebno je poudariti, da je potrebno predlog zakona spre-
jeti čim prej, saj Republika Slovenija zamuja s prenosom 
zadnje spremembe Eurovignette direktive iz leta 2011 v 
slovenski pravni red, zaradi česar je Evropska komisija 
zoper Republiko Slovenijo uvedla predsodni postopek. V 
zvezi s tem je bil Evropski komisiji v začetku meseca de-
cembra 2014 posredovan odgovor na obrazloženo mnenje, 
v katerem smo se zavezali, da bomo predlog zakona sprejeli 
najkasneje v marcu 2015 in da bomo Evropsko komisijo 
sproti obveščali o vseh aktivnostih, povezanih z napredkom 
pri implementaciji omenjene spremembe direktive.

SEJA VLADE RS 29. 1. 2015
Vlada	RS	je	na	20.	redni	seji	med	drugim	določila	pred-
log	Rebalansa	proračuna	Republike	Slovenije	za	leto	
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2015,	predlog novele	Zakona	o	izvrševanju	proračunov	
RS	za	leti	2014	in	2015,	potrdila	sklenitev	dogovora	
o	višini	povprečnine	za	leto	2015	z	reprezentativnima	
združenjema	občin,	sprejela	novelo	Uredbe	o	sejninah	in	
povračilih	stroškov	v	javnih	skladih,	javnih	agencijah,	
javnih	zavodih	in	javnih	gospodarskih	zavodih. Vlada	
se	 je	 tudi	 seznanila	 z	 informacijo	 o	 Solidarnostnem	
skladu	EU	za	zimsko	ujmo	februarja	2014	in	podala	
mnenje	 in	 amandmaje	 k	 predlogu	 novela	Zakona	 o	
spodbujanju	razvoja	turizma,	ki	ga	je	v	Državni	zbor	
RS		predložila	skupina	poslank	in	poslancev.

Predlog Rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2015

Makroekonomska izhodišča 
V sprejetem proračunu za leto 2015 so projekcije prihod-
kov državnega proračuna za leto 2015 temeljile na mak-
roekonomskih izhodiščih iz Jesenske	napovedi	UMAR-ja	
iz	leta	2013. Ta izhodišča so bila bistveno spremenjena. 
Pri napovedovanju prihodkov ob pripravi predloga reba-
lansa proračuna za leto 2015 smo	upoštevali	predhodno	
realizacijo	 leta	 2014 ter novelirana makroekonomska 
izhodišča iz UMAR-jeve Zimske	napovedi gospodarskih 
gibanj, ki za 2015 napoveduje 2% rast BDP. Glavni de-
javnik gospodarskega okrevanja ostaja izvoz. V letošnjem 
letu se bo v manjši meri povečala tudi zasebna potrošnja. 
Ta bo sledila rasti razpoložljivega dohodka kot posledici 
umiritve razmer na trgu dela, ki se odraža v gibanjih plač 
in tudi zaposlenosti. Črpanje EU sredstev EU pozitivno 
vpliva na gospodarsko rast, a hkrati povečuje javnofinančne 
odhodke.
Poleg makroekonomskih dejavnikov so na gibanja 
javnofinančnih ciljev vplivale tudi	 spremenjene	
okoliščine in dejavniki nekaterih večjih skupin prihodkov 
in odhodkov. 
Glavna odstopanja izhajajo iz : 
•	 izpada prihodkov iz naslova davka na nepremičnine, 
•	 nenačrtovanih izdatkov za obresti za zadolževanje po 

uveljavitvi sprememb proračuna 2015, 
•	 prenizko načrtovanega tekočega transfera v ZPIZ zara-

di sprejema novega Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu spomladi 2014, ki je uvedel spremembe pri 
financiranju rednih izdatkov pokojninske blagajne s 
strani KAD, 

•	 sprememb okoliščin v zvezi s črpanjem EU sredstev. 

Proračunski cilji 2015 
Slovenija od leta 2012 aktivno izvaja politiko uravnoteženja 
javnih financ, tako na strani odhodkov kot na strani 
prihodkov. V letu 2014 je primanjkljaj sektorja država 
znašal 3,4% BDP (5,3% z enkratnimi dogodki). Cilji 
javnofinančne politike Slovenije za leto 2015 sledijo 
zahtevam in priporočilom Evropskega sveta in zavezam 
Programa stabilnosti 2014 ter Osnutka proračunskega 
načrta za leto 2015. V letu 2015 je cilj doseči primanjkljaj 
sektorja država pod	3	%	BDP. 

Proračunski prihodki 
V predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2015 je sku-
paj načrtovanih 8.562,1 mio EUR prihodkov, kar je 64 
mio EUR manj kot v sprejetem proračunu za leto 2015. 
Največji izpad prihodkov se ocenjuje na strani davčnih 
prihodkov, ki je posledica neuveljavitve Zakona o davku na 
nepremičnine, vendar je vlada sprejela več ukrepov, ki bodo 
omilili ta izpad: ohranitev četrtega dohodninskega razreda, 
zvišanje stopnje davka na finančne storitve, zvišanje stopnje 
davka na zavarovalne posle, povišanje okoljskih dajatev 
zaradi emisij CO2 ter povečanje učinkovitosti pobiranja 
javnih dajatev.
V predlogu rebalansa proračuna RS načrtujemo
•	 6.870,2 mio EUR davčnih prihodkov, 
•	 578,5 mio EUR nedavčnih prihodkov, 
•	 40,7 mio EUR kapitalskih prihodkov, donacij in 

transfernih prihodkov,
•	 1.072,6 mio EUR prejetih sredstev iz proračuna EU.

Proračunski odhodki 
Predlog rebalansa 2015 določa odhodke v skupni višini 
9.947,1 mio EUR, ki so za 461,8 mio EUR višji kot v 
sprejetem proračunu (in za 292,1 mio višji kot je znašala 
realizacija 2014). Predlog rebalansa je na odhodkovni 
strani usmerjen v zagotavljanje zakonskih obveznosti in 
v 100 % črpanje EU sredstev iz obdobja 2007-2013. Za 
zagotovitev prostora za to je vlada na seji 22. oktobra 2014 
potrdila nabor ukrepov, ki bodo prispevali s k skupnem 
znižanju odhodkov na drugih področjih:
•	 centralizacija javnih naročil in državne informatike ter 

vzpostavitev IT oblaka, 
•	 centralizacija upravljanja državnega premoženja, 
•	 ukrepi za znižanje stroškov dela v javnem sektorju, 
•	 ukrepi s področja sofinanciranja občin, 
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•	 spremembe v sistemu študentskega dela, 
•	 racionalizacija na gospodarskih javnih službah,
•	 nadomestitev nekaterih nepovratnih subvencij v 

povratna sredstva,
•	 sektorski ukrepi po resornih ministrstvih.

Razrez odhodkovne strani pokaže, da od skupnih 9.947,1 
mio EUR odhodkov znaša poraba EU sredstev 1.308,1 
mio EUR in slovenska udeležba 229,8 mio EUR, torej 
je 15,5% odhodkovne strani povezan s črpanjem EU 
sredstev, saj je leto 2015 zadnje leto, v katerem je treba 
porabiti dodeljene pravice iz obdobja 2007-2013.
Programska	klasifikacija kaže, da se v primerjavi s porabo 
preteklega leta bistveno več sredstev v rebalansu namenja za 
intervencijske programe in obveznosti (+134%), varovanje 
okolja in okoljsko infrastrukturo (+67%), za lokalno 
samoupravo (+60%) ter za zdravstveno varstvo (+23%).
Predlog rebalansa 2015 je usmerjen izrazito investicijsko, 
saj se v primerjavi s porabo leta 2014 nakup in gradnja 
osnovnih sredstev povišuje za 41%, investicijskih transferi 
pa za 20%. Kljub nominalno višjemu stanju dolga kot v 
preteklem letu bo zaradi nizkega okolja obrestnih mer 
leta 2015 za obresti treba nameniti približno 35 mio 
manj kot v 2014. Nominalno nižji bodo tudi stroški dela 
v skladu z dogovorom s sindikati, subvencije bodo nižje 
zaradi preusmeritve v povratna sredstva. Rahlo se znižuje 
obseg sredstev, namenjen transferom posameznikom in 
gospodinjstvom. Razlog znižanja ni v zmanjšanju pravic 
do socialnih transferjev, temveč je predvsem posledica 
zmanjšanja števila upravičencev do starševskih nadomestil 
ter denarnih nadomestil za brezposelne.

Proračunski primanjkljaj
Predlog rebalansa 2015 predvideva primanjkljaj državnega 
proračuna po denarnem toku v višini 1.385	mio	EUR,	kar	
znaša	3,62	%	BDP. Po popravku na obračunski tok (pred-
vsem dela EU sredstev, ki jih bo EK zadržala do prejema 
končnega poročila o učinkovitosti črpanja EU sredstev 
v obdobju 2007-2013) in ob upoštevanju pričakovanih 
saldov drugih enot sektorja država pričakujemo, da bo 
primanjkljaj sektorja država po	metodologiji	ESA	v	letu	
2015	nižji	od	3%	BDP.

Predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2014 in 2015 
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:
•	 črta možnost po kateri se je lahko država v tekočem 

letu, poleg v tem zakonu navedenega možnega obsega 
zadolževanja, zadolžila še za obveznosti na politiki 
pokojninskega varstva in servisiranja javnega dolga,

•	 določa, da v letu 2015 o prerazporeditvah med post-
avkami slovenske udeležbe in med postavkami namen-
skih sredstev EU na področju kohezijske politike za 
obdobje 2014 – 2020 odloča organ upravljanja brez 
omejitev,

•	 neposredne uporabnike proračuna sili k prevzemanju 
obveznosti na način, da sicer lahko sklepajo večletne 
pogodbe, vendar pod pogojem, da fiksne obveznosti 
prevzamejo le za obdobje za katero imajo sprejeti 
posebni del proračuna,

•	 v veljavnem NRP omogoča  usklajevanje znotraj politike 
sprejetega NRP posameznega predlagatelja finančnega 
načrta, ki je posledica sprememb proračunskih virov,

•	 predlaga sprememba prvega odstavka 34. člena tako, 
da bodo neposredni uporabniki proračuna lahko 
odprli integralno proračunsko postavko  tudi med 
letom, če za vračilo neporabljenih ali neupravičeno 
porabljenih prejetih namenskih sredstev iz EU ali 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov, ne bodo 
imeli načrtovanih pravic porabe,

•	 širi naložbene politike upravljavca EZR (tj. vključitev 
možnosti nalaganja denarnih sredstev EZR tudi v 
hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki 
ureja bančništvo), kar  je posledica razmer na denarnih 
trgih (presežna likvidnost ter padec tržnih obrestnih 
mer) ter uveljavitev smernice DALM s strani Evropske 
centralne banke, katera uvaja negativno obrestovanje 
denarnih sredstev javnega sektorja pri centralni banki,
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•	 določa obseg zadolževanja države v letu 2015 in sicer 
na način, ki je skladen s predloženim rebalansom, 

•	 določa višina povprečnine za občine in sicer na način, 
da znaša povprečnina za obdobje od 1. januarja 2015 
do 30. junija 2015 525,00 EUR, za obdobje od 1. 
julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 EUR.

•	 določa, da se v letu 2015 oziroma od uveljavitve 
predmetnega zakona dalje občinam, katerih prihodki 
presegajo primerno porabo, ne zagotavlja sredstev 
solidarnostne izravnave, t. im. POS,

•	 obseg sredstev za investicije občinam po drugem 
odstavku 23. člena Zakona o financiranju občin v 
letu 2015 znižuje za 1%.

Dogovor o višini povprečnine za leto 2015
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v drugem odstavku 
11. člena  določa, da pred predložitvijo državnega 
proračuna v državni zbor  vlada sklene z reprezenta-
tivnimi združenji občin dogovor o višini povprečnine za 
naslednje proračunsko leto. Zaradi predvidenega znižanja 
povprečnine občine pričakujejo znižanje stroškov delovanja 
občin, za kar je potrebna sprememba področne zakonodaje.
28. 1. 2015 je bil na sestanku z občinskimi združenji ob-
likovan usklajen predlog dogovora za leto 2015. Dogovor 
poleg usklajenih zneskov povprečnine za izračun primerne 
porabe občin za leto 2015, vsebuje tudi zavezo vlade, da bo 
v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov 
izvajanja z zakonom določenih nalog občin. Vlada se zav-
ezuje, da bo do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in sistemskimi 
ukrepi zagotovila znižanje stroškov občin za 22,8 mio 
EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. 
Dogovor vsebuje tudi ugotovitev, da bo investicijski trans-
fer občinam po 21. členu Zakona o financiranju občin, 
z ZIPRS1415 za leto 2015 določen v višini 1% skupne 
primerne porabe občin in da se razlika do 2% skupne 
primerne porabe zagotovi v letu 2016.

Novela Uredbe o sejninah in povračilih 
stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, 
javnih zavodih in javnih gospodarskih 
zavodih
Z novelo uredbe se zaradi omejitev učinkov finančne krize 
znižujejo sejnine članom organov nadzora oziroma uprav-
ljanja v javnih skladih, javnih agencijah in tistih javnih 
zavodih, katerih ustanoviteljske pravice izvršuje vlada. 
Znižuje se:

•	 stalni del sejnin s 100 EUR bruto na 50 EUR bruto, 
v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regu-
latornih nalog, s 150 EUR bruto na 75 EUR bruto in 
v javnih skladih s 50 EUR bruto na 25 EUR bruto ter

•	 spremenljivi del sejnin za 50 %.

Informacija o Solidarnostnem skladu EU za 
zimsko ujmo februarja 2014
Vlada RS je določila vsebino priloge 1 in priloge 2 k odločbi 
o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz Solidarnostnega 
sklada EU, v katerih je odločila o upravičenih ukrepih ter 
določila organe za koordinacijo in izvrševanje finančnega 
prispevka iz Solidarnostnega sklada EU.
Konec januarja 2014 je Slovenijo prizadela zimska ujma, 
ki je trajala več kot mesec dni, največ neposredne škode pa 
je nastalo v obdobju med 30. januarjem in 27. februarjem, 
ki ga je obravnavala tudi Vloga za pomoč za pridobitev 
nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU. Slovenija 
je iz Solidarnostnega sklada EU upravičena do 18.388.478 
evrov brez DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva mora 
porabiti v 18 mesecih po nakazilu sredstev na račun Banke 
Slovenije, ki bo najkasneje marca 2015. V nasprotnem 
primeru bi morala ustrezni del dotacije vrniti.
Odločbo o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz EU 
Solidarnostnega sklada, ki so namenjena sofinanciranju 
dela javnih stroškov za izvedbo izrednih ukrepov po zim-
ski ujmi februarja 2014 bo izdala Evropska komisija po 
pridobitvi osnutkov Priloge 1 in Priloge 2 k Odločbi in 
informaciji o računu, odprtem pri Banki Slovenije, za na-
kazilo odobrenih nepovratnih sredstev iz Solidarnostnega 
sklada. 
V prilogi 1 Republika Slovenija predlaga Evropski komisiji 
sofinanciranje naslednjih bistvenih nujnih operacij  in  
operacij za okrevanje:  
A. Usposobitev infrastrukture in naprav na področju 
energetike, vode in odpadnih voda, telekomunikacij, 
prometa, zdravja in izobraževanja:
1. državne ceste, železnica in energetika - ocenjeni stroški: 

7.186.478,00 evrov;
2. lokalna infrastruktura - ocenjeni stroški: 3.900.000,00 

evrov;
3. gozdne ceste - ocenjeni stroški: 502.000,00 evrov.  

B. Zagotovitev začasne nastanitve in financiranja 
reševalnih služb za zadovoljitev potreb prizadetega 
prebivalstva:
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1. povračilo intervencijskih stroškov lokalnim skupnos-
tim - ocenjeni stroški:4.300.000,00 evrov.  

C. Zagotovitev preventivne infrastrukture in ukrepov 
za varstvo kulturne dediščine:

1. sanacijski ukrepi v parkih, vrtovih in drevoredih, ki so 
kulturna dediščina - ocenjeni stroški:  2.500.000,00 
evrov.

V Prilogi 2 Republika Slovenija predlaga razdelitev izdat-
kov po posameznih izvajalskih institucijah: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
Tabela:	Pravice	porabe	po	letih	in	po	PU:

2015 2016 SKUPAJ
(a)   Ministrstvo za infrastrukturo 3.726.662,90 3.459.815,10 7.186.478,00
(b)   Ministrstvo za okolje in prostor  3.520.000,00 2.880.000,00 6.400.000,00
(c)   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 502.000,00 0,00 502.000,00
(d)   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 2.251.337,10 2.048.662,90 4.300.000,00
SKUPAJ 10.000.000,00 8.388.478,00 18.388.478,00

Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, da v sodelovanju z Ministrstvom za infra-
strukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za 
obrambo in Ministrstvom za finance  pripravi navodilo o 
izvajanju postopkov pri porabi sredstev Solidarnostnega 
sklada EU v Republiki Sloveniji.

Mnenje in amandmaji k predlogu novele 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma
Vlada podpira predlog, da se ZSRT spremeni tako, da 
bo naloge s področja turizma, ki obsegajo načrtovanje 
in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije 
na domačem in tujih trgih, in ki jih zdaj opravlja Javna 
agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma, izvajala novoustanovljena 
javna agencija, pristojna za trženje in promocijo turizma. 
V ta namen bo uporabljala finančne vire in kadre s tega 
področja, ki jih za ta namen zdaj upravlja Javna agencija 
RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma. 
Razlogov za ustanovitev javne agencije, pristojne za 
področje turizma, je več. Ključni so tisti, ki prinašajo 
novo, »dodano« vrednost podpore razvoju slovenskemu 
turizmu, ki jih doslej v okviru skupne javne agencije ni bilo 

Ustanovitev samostojnega subjekta javnega prava za 
področje turizma zasleduje tudi uresničitev namena, da 
se glede na vrsto in naravo nalog, ki jih subjekt opravlja, 
zagotovi intenzivnejšo sodelovanje strokovne javnosti, s 
tem doseže večjo strokovnost odločitev o financiranju 
programov in projektov. Prek zastopanosti v svetu agencije 
bo lahko strokovna javnost neposredno vplivala na pro-
gram dela agencije, tako bo zagotovljena višja strokovnost 
dela. Možnost sooblikovanja programa dela agencije ter 
večja in bolj diferencirana udeleženost strokovne javnosti 
v strokovnih komisijah agencije tako prinaša možnost 
večjega vpliva strokovne in zainteresirane javnosti glede 
oblikovanja vladnih politik do tega področja, a tudi njeno 
večjo odgovornost.
Samostojna nacionalna turistična organizacija bi torej:
•	 bila bolj osredotočena na izvajanje podpornih storitev 

za promocijo Slovenije kot turistične destinacije,
•	 postala v javnosti bolj prepoznavna kot specialist za 

promocijo turizma, kot je to primer znotraj Javne 
agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma, 

•	 ob ustreznih organizacijskih spremembah znotraj za 
turizem pristojnega ministrstva učinkoviteje izvajala 
programske usmeritve, ki jih določa to ministrstvo,

mogoče zadovoljivo izvajati, so pa izrazito vezani na razvoj 
celotnega področja. Javna agencija se ustanovi z namenom, 
da bo opravljala posamezne naloge, ki jih glede na njihovo 
naravo ni mogoče opravljati v okviru resornega ministrstva. 
Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inova-
tivnosti, razvoja, investicij in turizma je pripravila analizo, 
v kateri obravnava različne vidike vzpostavitve samostojne 
nacionalne turistične organizacije. Iz te izhaja, da primer-
java s konkurenčnimi ekonomijami pokaže, da ima	večina 
turistično razvitih držav (razen dveh) samostojno nacio-
nalno turistično organizacijo, saj ta predstavlja osnovo za 
konkurenčno partnersko sodelovanje na mednarodnem 
turističnem trgu.  
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•	 zagotovila bolj transparenten položaj nacionalne 
turistične organizacije Slovenije do drugih naciona-
lnih turističnih organizacij in vplivnih mednarodnih 
institucij kot sta UNWTO in ETC ter tako prido-
bivanje na zaupanju in verodostojnosti Slovenije (kot 
turistične destinacije), 

•	 lažje vzpostavila enotno korporativno organizacijsko 
kulturo znotraj svojih vrst,

•	 se še nadalje učinkovito prilagajala potrebam 
turističnega gospodarstva s partnersko politiko, 
prilagojeno potrebam turizma in s transparentno 
porabo lastnih virov in

•	 imela jasno določene pristojnosti in aktivnosti pri raz-
voju in promociji Slovenije kot turistične destinacije.

Vlada ne podpira predloga, da se organiziranosti  turističnih 
organizacij za načrtovanje in izvajanje politike trženja in 
promocije celovite turistične ponudbe na ravni regij oz. 
širših turističnih destinacij (Regionalnih destinacijskih or-
ganizacij, v nadaljevanju RDO) določa z zakonom oziroma 
vzpostavlja pravno podlago za ustanovitev oz. ohranitev 
RDO, ki so sicer bile ustanovljene zaradi kandidiranja na 
Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) za izvedbo aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij.
Predlog, da bi sistemsko umestitev RDO vezali na prido-
bitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na 
področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega 
območja, si je mogoče tolmačiti le z mnenjem predla-
gatelja, da bi se v tem primeru RDO lahko financirali 
neposredno iz občinskih proračunov, kar pa je zmotno, 
saj tak status tega ne zagotavlja.
Tak predlog tudi odpira vrata nadaljnjemu povečevanju 
števila RDO, kar je v popolnem nasprotju s sprejetimi  
usmeritvami vlade glede zmanjšanja števila javnih zavodov. 
Kot najrazumnejša in sistemsko najmanj sporna rešitev v 
tem trenutku se zato kaže zagotavljanje čim stabilnejšega 
vira financiranja RDO na temelju skupno potrjenih part-
nerskih aktivnosti.
Vlada ne podpira predloga, da se s spremembo tretjega 
odstavka 26. člena ZSRT besedilo »22 tolarjev« nadomesti 
z besedilom »0,116 evra«, pri čemer naj bi ta sprememba 
začela veljati s 1. aprilom 2015. 
Vlada je s Sklepom o uskladitvi vrednosti točke turistične 
takse aprila 2014 povišala vrednosti točke turistične takse iz 
22 tolarjev (0,0918 EUR) na 0,115 EUR oziroma za 25,27 

%, ali 1,43 odstotne točke manj, kot so se zvišale cene 
življenjskih potrebščin v tem obdobju. Najvišji mogoči 
znesek turistične takse uveljavitvi tega predloga znaša 1,265 
EUR (ta sklep se uporablja od 1. januarja 2015 dalje). 
ZSRT določa, da vlada lahko enkrat letno na podlagi 
gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke; 
najpozneje v aprilu za prihodnje koledarsko leto. Le tako 
lahko ponudniki nastanitvenih storitev znesek turistične 
takse vključijo v cenike in prospekte za naslednje koledar-
sko leto. Glede na to je predlog, da bi predlagana povišana 
vrednost točke (na 0,116 evra) začela veljati s 1. aprilom 
2015, nesprejemljiv. Prvi možni rok za uveljavitev tega 
predloga bi bil lahko šele 1. 1. 2016, pri čemer pa bi imel 
predlagani poseg v vrednost točke razmeroma majhne 
finančne učinke (po oceni predlagatelja le 117.154 EUR).  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skladno 
s programom dela vlade že pripravlja predlog novega 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma, na podlagi katere 
se višina turistične takse predvidoma ne bo več določala 
kot zmnožek med vrednostjo točke in številom točk, ki ga 
določi občina, temveč bo naveden le najvišji mogoči znesek 
turistične takse, občine pa se bodo same odločile, ali bodo 
višino takse določile v tem ali nižjem znesku. 

DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 1. 2015
Vlada	RS	je	določila	besedilo	predloga	Zakona	o	inter-
ventnih	ukrepih	za	uravnoteženje	javnih	finance	občin.
Predlog zakona vsebuje ukrepe za uravnoteženje javnih 
financ občin in je posredno ali neposredno povezan s pri-
hranki občin na različnih področjih. Struktura Predloga 
Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin je enaka Zakonu za uravnoteženje javnih 
financ (iz leta 2012). Tako zakon vsebuje spremembe in 
dopolnitve, ki se nanašajo na:
•	 - Zakon o financiranju občin: občinam se omogoči 

predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki po-
menijo posebno rabo javnih površin v lasti občine. 
Za občine se bo povečala možnost zadolževanja za so-
financiranje investicij iz proračuna EU. Poenostavil se 
bo postopek dodeljevanja dodatnih sredstev državnega 
proračuna za sofinanciranje investicij.

•	 - Zakon o lokalni samoupravi: občinam se omogoči 
določitev in ukinitev pravne subjektivitete ožjih delov 
občine s statutom ali odlokom, s katerim se določijo 
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tudi naloge. Občine bodo lahko ustanovile občinsko 
in medobčinsko pravobranilstvo. 

•	 - Zakon o zemljiški knjigi: občine lahko samostojno 
vložijo zemljiškoknjižni predlog in hkrati v elektronsko 
obliko pretvorijo tudi zasebne listine, ki so podlaga 
za predlagani vpis v ZK. Gre za vpis obremenitve 
zemljišč zasebnih lastnikov s služnostjo za gradnjo in 
vzdrževanje obvezne lokalne javne infrastrukture, kat-
ere gradnja je v pristojnosti občin, na podlagi zasebne 
listine (pogodba o služnosti).

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

•	 - Zakon o vrtcih: vzpostavitev pravne podlage za 
občine, da vzpostavijo evidenco vseh upravičencev, za 
katere zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa 
vrtca in plačilom staršev (sredstva, ki jih vrtcu zago-
tavlja občina) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev – ZUPJS. 

•	 - Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014: koncesnino Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v letih 2015 in 2016 
v višini 2/3 občine lahko namenjajo za vzdrževanje 
lokalnih cest. 

•	 - Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi njihovega premoženja in pravic: ustanovitev 
služnosti za javno infrastrukturo obveznih gospo-
darskih javnih služb s soglasjem 3/4 članov agrarne 
skupnosti glede na njihove solastniške deleže. Učinek 
te spremembe je odprava administrativne ovire pri in-
vesticijah v javno infrastrukturo, prihranek je mogoče 
ocenjevati predvsem z vidika hitrejših postopkov pri 
gradnji javne infrastrukture.

•	 - Zakon o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti: zagotovitev brezplačnega 
ustanavljanja služnosti na nepremičnem premoženju 
države v korist občine in obratno. Poleg tega tudi 
prenehanje obveznosti občin za objavo besedil javnih 
dražb in javnih zbiranj ponudb v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

•	 - Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije: ustanovitev stvarne služnosti na 
nepremičninah, ki so v lasti RS in s katerimi gospodari 
sklad, je v korist občin neodplačna, če gre za gradnjo 

objektov, ki so neposredno namenjeni izvajanju ob-
vezne gospodarske javne službe lokalnega pomena.

•	 - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev: 
odpravlja se posebna določba, ki je v nasprotju s 
Stanovanjskim zakonom priznavala upravičencem do 
subvencije tržne najemnine še subvencijo neprofitne 
najemnine. 

S predstavniki treh združenj občin Skupnostjo občin 
Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem 
mestnih občin Slovenije je bilo dogovorjeno, da bo 
finančni učinek dosežen v treh korakih. V januarju oziroma 
februarju 2015 bosta sprejeta rebalans ZIPRS15 ter Zakon 
o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih finance 
občin, s katerima bo doseženo znižanje sredstev za delovanje 
občin na način, ki ne zahteva velikih sistemskih sprememb. 
Tretji ukrep pa bo pregled zakonodaje, ki zahteva večje 
sistemske spremembe, te pa bodo predvidoma dogovorjene 
do sredine leta 2015. 
S tem predlogom zakona se predlaga prvi del sprememb 
in dopolnitev zakonov, s katerimi se omogoča občinam, 
da s svojimi predpisi in ob upoštevanju razmer v vsaki od 
njih, določijo racionalnejšo organizacijo izvajanja nalog ter 
zmanjšajo stroške izvajanja posameznih nalog.
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RS

4. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
4.	redna	seja	Državnega	zbora	RS	je	potekala	od	26.	do	
30.	januarja	2015.	Poslanke	in	poslanci	so	med	dru-
gim	opravili	prvo	branje	Predloga	zakona	o	fiskalnem	
pravilu	 in	 Predloga	 zakona	 o	 ukrepih	 na	 področju	
pripravništva	 ter	 glasovali,	 da	 sta	 predloga	 zakonov	
primerna	za	nadaljnjo	obravnavo.

Predlog zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-1)
Osnutek zakona o fiskalnem pravili je pripravila Vlada 
RS. Zakon bo omogočil izvajanje fiskalnega pravila, po 
katerem morajo biti prihodki in izdatki proračunov države 
srednjeročno najmanj uravnoteženi brez zadolževanja ali pa 
v presežku. To pravilo je Slovenija zapisala v ustavo maja 
2013, doslej pa še ni sprejela tudi izvedbenega zakona, kar 
bi sicer morala storiti že do novembra 2013.
»Predlagano pravilo je zelo strogo - zahteva strukturno 
uravnoteženost javnih financ v srednjeročnem obdobju,« 
je povzel finančni minister Dušan Mramor. Z zakonom 
se bosta določila način in časovni okvir za izvajanje tega 
pravila, in sicer se bomo odprave strukturnega priman-
jkljaja - to je primanjkljaja ob neupoštevanju učinkov 
gospodarskega ciklusa - lotili postopno. V nasprotnem 
primeru bi ogrozili gospodarsko rast, je dejal minister.
Z zakonom se bo v času recesije omogočalo javnofinančni 
primanjkljaj in s tem zadolževanje, v času konjunkture 
pa javnofinančni presežek in odplačevanje dolga. »V 
srednjeročnem obdobju pa se ne ustvarja dodatnega dolga 
- država se ne zadolžuje, pač pa porabi toliko, kot ustvari,« 
je poudaril Mramor in dodal, da bo novo zadolževanje 
mogoče le v primeru izjemnih in enkratnih dogodkov 
večjega obsega.
Pomembno se mu zdi tudi redno spremljanje javnih financ, 
zato bo na podlagi zakona ustanovljen fiskalni svet kot 
neodvisen in samostojen državni organ, ki bo pristojen za 
ocenjevanje vzdržnosti javnih financ, upoštevanje načela 
srednjeročne uravnoteženosti ter ključnih dokumentov 
vlade v zvezi s fiskalno politiko.
Sprejem tega zakona pomeni, da bo morala Slovenija javne 
finance v nekaj letih strukturno uravnotežiti.

Predlog zakona o ukrepih na področju 
pripravništva (ZUPPrip)
DZ je opravil splošno razpravo o Predlogu zakona o ukre-
pih na področju pripravništva, ki odpravlja volontersko 
pripravništvo in predvideva spodbude za delodajalce, ki 
zaposlijo pripravnika. 
Predlagatelji zatrjujejo, da je zakon potreben, ker volonter-
ska pripravništva pomenijo izkoriščanje mladih, na kar je 
v zadnjem času opozarjalo vse več mladinskih organizacij 
in sindikatov. Zakon zato neplačana pripravništva ukinja, 
hkrati pa predvideva vzpodbude za delodajalce. Ti bodo 
oproščeni plačila prispevkov za pripravnika za čas, ko 
bo opravljal pripravništvo, pa tudi za prvih 24 mesecev, 
če bodo pripravnika po izteku pripravništva zaposlili za 
nedoločen čas. Zakon vladi nalaga še sprejetje politike 
izvajanja pripravništva za obdobje petih let.
Vlada predlogu zakona v prvem branju ne bo nasprotovala, 
bo pa treba v nadaljevanju postopka »urediti nekatere 
stvari«. Razprava bo potrebna predvsem glede obdobja 
24 mesecev, ko naj bi bili delodajalci oproščeni plačila 
prispevkov.
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KLJUČNA VPRAŠANJA RAZVOJA 
CESTNE IN ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI
Posveta o ključnih vprašanjih razvoja cestne in železniške 
infrastrukture v Sloveniji, ki je bil v organizaciji Državnega 
sveta RS izveden 6. januarja, se je udeležilo kar nekaj 
glavnih predstavnikov prometne politike, in sicer infra-
strukturni minister Peter Gašperšič, sekretar omenjenega 
ministra Matjaž Vrčko, v. d. direktorja DRI-ja Sergij 
Grmek, generalna direktorica direktorata za infrastrukturo 
Darja Kocjan in član uprave Darsa Franc Skok. Udeležil 
se ga je tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.
Vrčko je v uvodu predstavil poudarke iz nove prometne 
strategije, ki je nastajala zadnje leto in pol. Po njegovih 
besedah se strategija osredotoča predvsem na razvoj 
železniške infrastrukture in javni potniški promet, a 
vključuje vsa področja prometa. Februarja letos naj bi luč 
sveta ugledalo končno poročilo o strategiji, marca naj bi 
jo potrdilo okoljsko ministrstvo, maja vlada in nato junija 
oz. julija še operativni del. 
Grmek pa je znova opozoril na porazno stanje slovenskih 
glavnih in regionalnih cest, saj jih je kar 70 odstotkov 
v zelo slabem, slabem ali mejnem stanju. Tudi stroški 
uporabe so visoki, saj državo letno stanejo 92 milijonov 
evrov. Skupni letni strošek uporabnikov pa znaša kar 2,7 
milijarde evrov. Poudaril je, da smo v preteklosti precej 
zanemarjali njihovo redno vzdrževanje, zato je zdaj 60 
odstotkov glavnih in regionalnih cest v tako slabem stanju, 
da so potrebne rekonstrukcije. Ob tem je nanizal nekaj 
številk. Če je potrebna zgolj tankoplastna prevleka, to stane 
65.000 evrov na kilometer, preplastitev stane že 125.000 
evrov na kilometer, ojačitev 260.000 evrov na kilometer, 
rekonstrukcija pa kar 520.000 evrov na kilometer.
Na DRI-ju zato predlagajo drugačen model financiranja 
in obnove cest. Ustanovili bi poseben cestni sklad, v kat-
erega bi letno šlo 200 milijonov evrov. Naložbeni načrt 
bi se naredil za obdobje šest let, denar pa bi šel za celovito 
obravnavo odsekov. Njihovo prednost bi določili na osnovi 
potreb, določile pa bi se tudi strateške ceste. 
Ta načrt je po njegovih besedah uresničljiv, saj cestni 
promet letno v proračun prispeva 1,6 milijarde evrov. Brez 

ukrepanja se bo odstotek zelo slabih cest namreč povečal 
na 90 odstotkov že do leta 2017, zato bo treba nekatere 
zapreti, najslabši scenarij pa je, da jih bo treba nekaj tudi 
zgraditi na novo.
Naložbeni načrt bi bil tudi usklajen z lokalnimi skup-
nostmi, da bi te točno vedele, kdaj pride določen odsek na 
vrsto. Ob tem pa je še opomnil, da Hrvaška za vzdrževanje 
cest nameni 2,5-krat več denarja kot Slovenija, ima pa le 
okoli 800 kilometrov več cest.
Kocjanova pa je predstavila obstoječe železniške projekte, 
ki že potekajo. Glavni je rekonstrukcija, elektrifikacija in 
nadgradnja proge Pragersko-Hodoš, na kateri bodo po 
novem mogoče hitrosti do 160 km/h. Projekt je ocenjen 
na okoli 460 milijonov evrov.
Modernizacija proge Divača-Koper je drugi največji državni 
projekt, vreden 200 milijonov evrov. Prevozna zmogljivost 
proge se bo s tem povečala z 9,2 na 14,3 milijone ton. 
Tretji tekoči večji projekt pa je uvedba GSM-R-sistema 
in bo stal 117 milijonov evrov. Potekata tudi nadgradnji 
prog Dolga Gora-Poljčane in Slovenska Bistrica-Pragersko. 
Vsi navedeni projekti bodo po načrtih končani do konca 
letošnjega leta, čeprav jih zlasti pri največjem projektu 
čakajo še številni izzivi, je poudarila Kocjanova.
V načrtu za prihodnost pa je šest večjih železniških projek-
tov, med katerimi je z 1,35 milijarde evrov daleč največji 
drugi tir med Divačo in Koprom in bo po najnovejših 
napovedih končan leta 2020. Država med drugim tako 
načrtuje še nadgradnje prog Zidani Most-Celje, Maribor-
Šentilj oz. gradnjo drugega tira Poljčane-Slovenska Bistrica, 
nadgradnjo vozlišča Pragersko in gradnjo tivolskega loka. 
Po besedah Kocjanove je skupna vrednost ocenjena na okoli 
dve milijardi evrov, trenutno pa ima država zagotovljenih 
le 700 milijonov. Preostanek naj bi prišel iz različnih virov. 
Skok pa je podal malce podrobnejšo finančno sliko Darsa. 
Ta ima še za nekaj manj kot 2,68 milijarde evrov dolga 
in za okoli 553 milijonov evrov obresti. Leto 2014 so 
sklenili s 362 milijoni evrov prihodka in 67 milijoni evrov 
dobička. Opozoril pa je, da so letno sposobni vrniti 230 
milijonov evrov glavnic in obresti, kar pa je manj, kot 
znašajo glavnice in obresti do leta 2020. Poudaril je, da 
bodo za plačevanje dolga potrebovali stabilne prihodke, 
urejen cestninski sistem in nov poroštveni zakon.
Dars bo sicer v kratkem začel graditi avtocestni odsek 
Draženci-Gruškovje, v načrtu pa so še avtocesta (AC) 
Jagodje-Lucija, AC-priključka Šmarje - Sap in Brezovica, 
razširitev v šestpasovnico na odseku Koseze-Kozarje, hitra 



34

Januar 2015

cesta Koper-Izola, gradnja druge cevi v predoru Karavanke 
ter preureditev cestninskih postaj za namene elektronskega 
sistema cestninjenja. Skupaj naj bi bilo za to namenjenih 
580 milijonov evrov, za naložbe v obstoječe avtoceste pa 
še dodatnih 321 milijonov evrov.

12  KORISTNE INFORMACIJE 

OBVESTILO O PREKINITVI POŠILJANJA 
ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO POSEBNE 
OBLIKE IZREDNE DENARNE POMOČI 
POGREBNINE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je GZS, OZS in združenja občin obvestilo, da s 1. 
1. 2015 na MDDSZ ni več potrebno pošiljati zahtevkov za 
izplačilo posebne oblike izredne denarne pomoči pogreb-
nine po 34.b členu novele Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih (ZSVarPre-C), ki se je začel uporabljati z dnem 
1. 1. 2014.
Posebna oblika izredne denarne pomoči pogrebnina se 
je na podlagi navodil MDDSZ izplačevala na podlagi 
zahtevka in priloge, ki ga je pogrebno podjetje v skladu 
z navodili ministrstva posredoval na MDDSZ. S 1. 1. 
2015 pa se bo posebna oblika izredne denarne pomoči 
pogrebnina izplačala enkrat mesečno sistemsko, na podlagi 
knjigovodske listine – izdane odločbe pristojnega CSD. 
Izplačila se bodo izvajala po terminskem planu izplačil. 
MDDSZ prosi, da o novosti obvestite vsa pogrebna pod-
jetja. Celotno obvestilo MDDSZ je dostopno na povezavi. 

POJASNILA V ZVEZI S SPREMENJENIMI 
SPREMEMBAMI PREDPISOV ZA 
VPLAČEVANJE IN EVIDENTIRANJE 
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV OBČIN
Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila v zvezi 
s spremembami predpisov za vplačevanje in evidenti-
ranje javnofinančnih prihodkov občin. Občine morajo 
upoštevati spremembe predpisov, ki veljajo od 1. 1. 2015 
dalje, in sicer:
•	 novela Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja 

in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov, s katerim so uvedene 
spremembe pri vplačilnih podračunih v Seznamu 
podračunov javnofinančnih prihodkov, na katere 
vplačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki – sku-
pina A oziroma v Seznamu podračunov javnofinančnih 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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prihodkov, na katere razporejajo le nadzorniki – sku-
pina B;

•	 novela Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava, s katerim so uvedene spremembe v 
podkontih;

•	 novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim je urejeno 
evidentiranje javnofinančnih prihodkov na podračuna 
pri Finančni upravi RS.

Podrobnejša pojasnila so dostopna na spletni strani.

LOBIRANJE – KAKO SE PRAVILNO 
ODZVATI
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z nevladno 
organizacijo Društvo Integriteta – TI pripravilo letak 
»Lobiranje - kako se pravilno odzvati«
Na Ministrstvu za javno upravo z namenom ozaveščanja 
potencialnih lobirancev v sodelovanju z nevladno orga-
nizacijo Društvo Integriteta – TI pripravili letak poimeno-
van: Lobiranje - kako se pravilno odzvati, ki predstavlja 
vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v 
primeru lobiranja. Vodnik vsebuje informacije o tem, kdo 
so registrirani lobisti in kdo lahko nastopa kot neregis-
trirani lobist, poleg tega vsebuje primere dovoljenega in 
primere nedovoljenega vplivanja. 
V zvezi z lobiranjem in prijavo lobističnih stikov je pogosta 
napačna predstava o tem, kaj lobiranje je in s tem povezana 
negativna konotacija lobiranja kot takega. Lobiranje, ki 
se izvaja skladno z zakonom, je namreč povsem legitimna 
dejavnost, s katero dovoljeni interesi interesnih organizacij, 
na formalen in transparenten način dostopajo do formal-
nih centrov odločanja v javnih zadevah. Lobiranje torej 
pomeni nejavne vendar legitimne vplive na odločanje v 
zadevah javnega pomena. 
Vodnik za primere lobiranja je Ministrstvo za javno up-
ravo posredovalo vsem ministrstvom, vladnim službam in 
samoupravnim lokalnim skupnostim ter ga priporočilo 
za objavo na spletnih straneh organov ter za siceršnjo čim 
širšo distribucijo in uporabo v okviru posameznega organa.

POJASNILO MF: FINANCIRANJE OBČIN 
V LETU 2015
7. januarja so občine prejele prvo nakazilo dohodnine 
za pokrivanje primerne porabe v letu 2015. Akontativni 
zneski dohodnine za januar in februar 2015 so nbili 
izračunani na osnovi povprečnine, določene v 46. členu 
ZIPRS1415, ki znaša 525 EUR. 
MF je prvi teden januarja občinam nakazal 1/52 
razpoložljive dohodnine za pokrivanje primerne porabe, 
izračunane ob povprečnini 525 evrov. ZIPRS1415 je edina 
veljavna podlaga za izračun primerne porabe, nakazilo je 
bilo izvedeno skladno z njim. Tudi v primeru, da bi bila 
povprečnina višja, občine ne bi prejele drugačnih zneskov, 
saj MF tedensko nakazuje le razpoložljivo dohodnino. 
Morebitne finančne izravnave se nakaže 20. v mesecu. 
Zneski, ki ste jih občine 7. januarja prejele, so posledica 
drastičnega zmanjšanja obsega vplačane dohodnine v letu 
2013, ki je osnova za izračun.
Primerna poraba, izračunana iz povprečnine 525 EUR, 
za 72,1 milijonov evrov presega razpoložljivo dohodnino, 
zato so za razliko potrebna dodatna sredstva iz državnega 
proračuna. V sprejetem državnem proračunu za leto 2015 
finančna izravnava ni predvidena, a je MF z razporeditvijo 
sredstev iz proračunske rezerve zagotovil tudi izplačilo 
finančne izravnave. Prva dvanajstina je bila izplačana že 
v januarju.
Končni izračun primerne porabe za leto 2015 bo opravljen, 
ko bodo zaključeni pogovori z občinami glede povprečnine 
in (ne)ohranitve financiranja nekaterih občin nad prim-
erno porabo. O končnem izračunu boste občine obveščene.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/2015/LOBIRANJE_letak_13_jan_2015.pdf
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109. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
3. in 4. decembra je v Bruslju potekalo 109. plenarno 
zasedanje OR. Dnevni red zadnjega plenarnega zasedanja 
v letu 2014 je predvidel obravnavo različnih področij, med 
katerimi so bile obravnavane teme o spodbujanju kakovosti 
javne porabe, ki je predmet EU ukrepov; paket ukrepov v 
zvezi z industrijsko politiko; področje evropske sosedske 
politike; tematika glede prizadevanj za spodbujanje pristne 
solidarnosti na področju evropske politike priseljevanja; 
področje priznavanja sposobnosti in kompetenc, prido-
bljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem.
OR je med drugim na plenarnem zasedanju soglasno 
sprejel mnenje na lastno pobudo, v katerem je predlagano, 
naj se institucije EU zavežejo k skupnemu »Načrtu komu-
niciranja za obdobje 2015-2019: ponovno približevanje 
Evrope državljanom.« V načrtu je navedenih več komuni-
kacijskih pobud, ki naj bi jih institucije EU izvajale skupaj 
z državami članicami, s čimer bi spodbudili  participativno, 
decentralizirano in ustvarjalno sporočilo o EU.
V želji po uresničitvi zastavljenih ciljev je OR pozval in-
stitucije EU, naj si zastavijo cilje za angažiranje javnosti in 
povečanje javne ozaveščenosti, ki jih je mogoče količinsko 
določiti in izmeriti. Do evropskih volitev leta 2019 bi 
morali doseči, da bi večina evropskih državljanov anke-
tirancev iz standardnih raziskav Eurobarometer menila, 
da njihov glas v Evropi nekaj šteje, da razumejo glavni 
postopek odločanja in najpomembnejše politike EU, da 
so dobro seznanjeni z evropskimi vprašanji in da imajo o 
EU pozitivno mnenje. Ob tem OR v ta namen predlaga, 
da se vsaj 20% proračuna EU za komuniciranje preusmeri 
na nacionalno in lokalno raven, tj. na informacijske točke, 
kot sta »Europe Direct« in »Evropska hiša«, ter lokalne in 
nacionalne medije.

ZA KRMILO EU PRVIČ LATVIJA
Predsedovanje EU je 1. januarja 2015 od Italije za šest mes-
ecev prvič prevzema Latvija. Prednostne naloge so skladne 
s prioritetami Evropske komisije. V ospredje so tako tudi 
Latvijci postavili uresničevanje načrta za spodbuditev za 

najmanj 315 milijard evrov investicij v strateške evropske 
projekte ter s tem okrepitev rasti in konkurenčnosti Evrope.
Latvijci so program predsedovanja strnili v geslo: 
konkurenčna Evropa, kamor sodita naložbeni načrt in pro-
jekt energetske unije, digitalna Evropa in zunanjepolitično 
angažirana Evropa.
Na zunanjepolitičnem področju bosta v ospredju boj proti 
Islamski državi in soočanje s problemom tujih borcev ter 
odnosi z Rusijo, s katero ima ta bivša sovjetska republika 
občutljivo razmerje.
Latvijci sicer pred prevzemom predsedovanja poudarjajo, 
da so pragmatični in da jim je v interesu konstruktiven 
odnos z nepredvidljivo sosedo, ki je zanje zelo pomembna 
naravna trgovinska partnerica.
Pomemben izziv zanje bo izvedba vrha vzhodnoevropskega 
partnerstva, sploh po polomu prejšnjega med litovskim 
predsedstvom, ko se je tik pred zdajci izjalovil podpis 
sporazuma o krepitvi vezi med EU in Ukrajino, kar je 
tudi sprožilo ukrajinsko krizo.

LITVA KOT 19. DRŽAVA PREVZEMA 
EVRO
Litva je 1. januarja 2015 postala 19. članica območja 
evra. Večina državljanov te nekdanje sovjetske republike 
si v luči zaostrenih odnosov med Rusijo in Zahodom ter 
turbulentnih geopolitičnih razmer od članstva v območju 
skupne evropske valute obeta predvsem večjo varnost, po 
drugi strani pa jih skrbi, da bo evro prinesel tudi višje cene.
Litva je evro prevzela kot zadnja med baltskimi državami - 
Estoniji je to uspelo leta 2011, Latviji pa leta 2014. Litva bi 
morala evro sicer prevzeti že leta 2007, ko je to storila tudi 
Slovenija, a takrat za las ni izpolnila kriterija glede inflacije.

LETO 2015 – EVROPSKO  LETO ZA 
RAZVOJ 
Evropsko leto za razvoj poteka pod geslom naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost. To bo prvič, da bo evrop-
sko leto osredotočeno na zunanji vidik evropske politike. 
Evropsko leto za razvoj bo namenjeno osveščanju in 
vključevanju Evropejcev v razvojno sodelovanje EU. To 
je priložnost, da EU in njene države članice pokažejo svojo 
odločnost za izkoreninjenje revščine po svetu.
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Leto 2015 bo pomembno za razvoj, saj se letos izteče 
obdobje razvojnih ciljev tisočletja. Generalna skupščina 
ZN naj bi septembra sprejela enotni okvir za izkoreninjenje 
revščine in trajnostni razvoj, v Parizu pa naj bi bila sprejeta 
odločitev o novem mednarodnem podnebnem sporazumu.
Izpostavljajo se trije izzivi: spremembo obnašanja držav 
v razvoju, spremembo razmišljanja v razvitih državah in 
potrebo po nagovoru vseh dimenzij globalnega razvoja.
Vse leto bodo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
potekali dogodki, med katerimi so mednarodni dogodek 
o enakosti spolov 2. marca, tek na 20 kilometrov v Bruslju 
maja in številni vseevropski ustvarjalni natečaji. Vsak me-
sec leta bo posvečen posebni temi. Januar bo namenjen 
položaju Evrope v svetu, februar izobraževanju, marec 
enakosti spolov, april pa zdravju. V okviru dogodkov 
evropskega leta za razvoj je slovensko zunanje ministrstvo 
23. januarja organiziralo tudi Slovenske razvojne dneve. 

OBJAVLJENE SMERNICE 
ZA PROŽNEJŠO UPORABO 
PRORAČUNSKIH PRAVIL
Evropska komisija je 13. januarja objavila smernice za 
prožnejšo uporabo evropskih proračunskih pravil, opre-
deljenih v paktu o stabilnosti in rasti, ki naj bi spodbu-
dile strukturne reforme in naložbe ter zagotovile do rasti 
prijaznejši fiskalni pristop območja evra. Smernice ne 
spreminjajo proračunskih pravil, gre le za podrobna po-
jasnila prožnosti, ki je na voljo v okviru obstoječih pravil, 
za pametnejšo uporabo pakta, so pa odziv na pozive k 
prožnosti pri uveljavljanju fiskalne discipline z juga Evrope.
V smernicah komisija izpostavlja klavzulo o strukturnih 
reformah, ki pomeni, da bo komisija pri ukrepanju proti 
članicam s presežnim javnofinančnim primanjkljajem 
ali javnim dolgom upoštevala pozitivni učinek struk-
turnih reform, če bodo te dovolj obsežne, z zanesljivimi 
dolgoročnimi proračunskimi učinki ter če bodo dejansko 
izvedene, ne le na papirju. Če bo pri oceni reform ocenila, 
da so te ustrezne, bo komisija predlagala možnost začasnega 
odstopanja od srednjeročnega proračunskega cilja ali fis-
kalnih ciljev, ki vodijo to tja. Takšno odstopanje pa ne 
bo smelo preseči 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda 
(BDP). Poleg tega je treba srednjeročni proračunski cilj 
doseči v štirih letih po sprožitvi klavzule.
Pri sprožitvi postopka zaradi presežnega primanjkljaja se 
lahko komisija v primeru učinkovitih strukturnih reform 

odloči za daljši rok za njegovo odpravo, za države, ki so 
že v postopku zaradi presežnega primanjkljaja, pa lahko v 
tem primeru podaljša rok za njegovo odpravo.
Poleg tega komisija v smernicah izpostavlja klavzulo o in-
vesticijah, ki pomeni ugodno obravnavo prispevkov članic 
v evropski sklad za strateške naložbe pri ukrepanju zaradi 
presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Investicijska 
klavzula prav tako članicam v preventivni fazi pakta 
pod določenimi pogoji omogoča začasno odstopanje od 
srednjeročnega proračunskega cilja ali fiskalnih ciljev, ki 
vodijo do njega.
To je za članice v preventivni fazi pakta med drugim 
mogoče v primeru občutnega povečanja naložb ali če so 
naložbe nacionalni izdatki za projekte, sofinancirane z 
evropskimi sredstvi iz skladov strukturne in kohezijske 
politike, na primer pobuda za zaposlovanje mladih, 
čezevropska omrežja, instrument za povezovanje Evrope 
in sofinanciranje projektov v sklopu naložbenega načrta.
Ker komisija ne predlaga sprememb obstoječih pravil, ni 
potrebna nova zakonodaja, nove smernice začnejo veljati 
takoj.

NA OBISKU V SLOVENIJI EVROPSKA 
KOMISARKA ZA REGIONALNO 
POLITIKO
21. in 22. januarja se je na obisku v Sloveniji mudila 
evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu. 
Komisarka je prišla na povabilo ministrice za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo Alenke Smerkolj, srečala 
pa se je tudi s predsednikom vlade Mirom Cerarja in si 
ogledala nekatere evropsko sofinancirane naložbe.
Komisarka je prišla v luči nedavne potrditve Partnerskega 
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo in 
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 
novem sedemletnem obdobju 2014-2020. Gre za ključna 
dokumenta, ki predstavljata podlago za črpanje sredstev 
EU v novem obdobju.
Ker ima evropska kohezijska politika za Slovenijo zelo 
pomembno razvojno-investicijsko vlogo, uspešno 
koriščenje sredstev EU pa je ena izmed prednostnih nalog 
vlade, je bil namen obiska izpostaviti pomen in priložnosti, 
ki jih prinašajo razpoložljiva sredstva ne le za EU kot ce-
loto, temveč predvsem za posamezne članice.
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Skupaj bo imela Slovenija v novem sedemletnem obdobju 
na voljo okoli 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. 
Vzhodni kohezijski regiji bo pripadlo približno 1,26 mili-
jarde evrov sredstev, zahodni pa približno 845 milijonov 
evrov sredstev. Obe regiji se bosta medtem potegovali za 
projekte v kohezijskem skladu, vredne 1,05 milijarde evrov.
Smerkoljeva in Cretujeva sta pregledali in potrdili akcijski 
načrt izvajanja vseh operativnih programov evropske kohe-
zijske politike iz obdobja 2007-2013 do konca leta 2015. 
Poleg so potekali pogovori še o izzivih programskega ob-
dobja 2014-2020 ter sodelovanje med Evropsko komisijo 
in Slovenijo.
Drugi dan obiska si je evropska komisarka skupaj s 
Smerkoljevo in infrastrukturnim ministrom Petrom 
Gašperšičem ogledala nekatere projekte, ki so bili v ob-
dobju 2007-2013 sofinancirani s pomočjo evropskih sred-
stev. Gre med drugim za urejanje turistične infrastrukture 
na območju Škocjanskih jami in modernizacijo obstoječe 
železniške proge Divača-Koper.

ECB BO DO KONCA SEPTEMBRA 2016 
MESEČNO ODKUPILA ZA 60 MILIJARD 
EVROV OBVEZNIC
Evropska centralna banka (ECB) se je 22. januarja odločila 
sprožiti program t. i. kvantitativnega sproščanja, v okviru 
katerega bo od letošnjega marca do konca septembra 2016 
mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic držav in 
podjetij.
Predsednik ECB Mario Draghi je po prvi letošnji seji sveta 
ECB spomnil, da je gospodarska rast v območju evra šibka 
in da jo med drugim ovira visoka stopnja brezposelnosti. 
Čeprav obstaja tveganja za dodatno poslabšanje razmer, 
Draghi meni, da bi se morala po napovedanih ukrepih 
zmanjšati. Svet se je odločil tudi, da spremeni ceno šestih 
preostalih ciljno usmerjenih dolgoročnih operacij refinan-
ciranja (TLTRO), tako da bo obrestna mera enaka meri 
na glavni operaciji refinanciranja v tistem času. Pribitek v 
višini 0,10 odstotne točke se odpravlja.
Svet se je odločil tudi, da spremeni ceno šestih preostalih 
ciljno usmerjenih dolgoročnih operacij refinanciranja 
(TLTRO), tako da bo obrestna mera enaka meri na glavni 
operaciji refinanciranja v tistem času. Pribitek v višini 0,10 
odstotne točke se odpravlja.

ECB je v boju proti deflaciji in šibki rasti lani že sprejela 
več ukrepov, tudi nekonvencionalnih, v okviru katerih je 
ključno obrestno mero znižala na rekordno nizkih 0,05 
odstotka, bankam pa je omogočila dostop do zelo ugodnih 
posojil, ki jih morajo preliti v realno gospodarstvo. Ker to 
(še) ni dalo učinka, se je zdaj odločila še za kvantitativno 
sproščanje.


