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1  UVOD

Državni zbor RS je na predlog parlamentarnega odbora za finance višino povprečnine za drugo polovico leta 2015 
določil pri 519 evrih. To je še vedno več, kot je predlagala Vlada RS, in manj, kot smo zahtevala združenja občin. 
Predstavniki občin smo sicer želeli zbližati stališča z Vlado, a smo ostali vsak pri svojih ugotovitvah glede ocene 
finančnih učinkov ukrepov, ki naj bi občinam znižali stroške.

Predsedstvo ZOS je zato na svoji julijski seji odločilo, da se uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito 
položaja občin – tako ustavno presojo zakona o izvrševanju proračuna kot tožbo na izpolnitev Dogovora o višini 
povprečnine za leto 2015. Prav tako je predsedstvo ZOS določilo tudi izhodišča za pogajanja za financiranje občin 
v prihodnjih dveh letih, in sicer povprečnino v višini 671 evrov ter sredstva za sofinanciranje investicij v višini 
7 % za leto 2016 oziroma 6 % za leto 2017. Svoja izhodišča je podala tudi Vlada RS: izhodišče za povprečnino 
je višina povprečnine, določena za drugo polovico leta 2015, izhodišče za sredstva 21. člena ZFO-1 pa je višina 
investicijskega transfera, dogovorjenega za leto 2015. Pogajanja naj bi se začela v drugi polovici avgusta. V dopisu 
si zapisali tudi, da Vlada RS nadaljuje s pripravo sistemskih in izvedbenih ukrepov za znižanje izdatkov občin in 
v ta namen pričakuje tudi nov nabor predlogov  za spremembe s strani občin. ZOS pa je finančno ministrstvo že 
pozval, da v skladu z Zakonom o financiranju občin pripravi podatke o tekočih odhodkih in tekočih transferih za 
izvajanje zakonskih nalog, ki jih občine sporočajo ministrstvu, ter izračun povprečnine v skladu z metodologijo.

Vlada RS pripravlja tudi nekaj strateških dokumentov. Predstavniki občin smo se tako udeležili predstavitve predloga 
usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije, državna sekretarka z Ministrstva za okolje in prostor mag. 
Tanja Bogataj pa nam je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospo-
darstvo. Na kmetijskem ministrstvo smo se udeležili sestanka na temo nadomestitve obstoječega sistema izplačevanja 
nadomestil za ukrepe vodovarstvenega območja s sistemom izplačevanja odškodnin po sistemu civilnega prava. Pred 
podpisom sporazuma o odpustu dolgov smo z ministrico za delo iskali najbolj smotrne rešitve za predlog zakona 
o pogojih za izvedbo odpusta dolga. Na sedežu Združenja občin Slovenije se je 14. julija odvijal sestanek na temo 
Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Na predlog uredbe so bile podane tudi pisne 
pripombe.

Podali smo odklonilno mnenje na Predlog zakona o funkcionarjih: besedilo zakona prinaša posebno izrazit odmik 
od veljavne ureditve prav na področju lokalne samouprave, kar je nesprejemljivo. V fazi medresorske obravnave smo 
podali pripombe na predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in na predlog novega Pravilnika o postopkih za 
izdajo soglasja k zadolževanju občin. Na podlagi sklepov skupne seje predsedstev vseh treh združenj občin konec 
junija je bil podan poziv k namenski uporabi sredstev vodnega sklada ter nasprotovanje novi ureditvi službe nujne 
medicinske pomoči.

V juliju smo izvedli dve izobraževanji, v avgustu in septembru pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 27. avgusta bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica z naslovom Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
in disciplinski postopki;

•	 10. septembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Uporaba elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov 
v obvezna socialna zavarovanja.

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije. Novice združenja lahko spremljate tudi prek RSS sistema oziroma se naročite na e-novice. 
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

Želimo vam prijetno branje.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
ODPADKIH
Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
odpadkih je v javni obravnavi do 13. avgusta. Poleg nekat-
erih popravkov Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/16) 
se s tem predlogom prenaša tudi Direktiva Komisije (EU) 
2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge II k 
Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32015L
1127&qid=1437733574869 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
PREVOZIH V CESTNEM PROMETU
Predlog novele zakona je v javni obravnavi do 28. avgusta 
2015. Poglavitne spremembe so:
•	 ureditev pravne osnove za podaljšanje koncesij za izva-

janje GJS JPP, ki so bile podeljene v skladu z Zakonom 
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 
59/01 in 63/04), najkasneje do 2.12.2019;

•	 opredelitev pojma integrirane linije, prevoza na klic 
in stalnega izvenlinijskega prevoza; 

•	 ureditev pravnih podlag za elektronsko povezljivost 
evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, pristojno 
za promet in pravni subjekti, ki so vključeni v sistem 
financiranja integriranih linij; 

•	 zagotovitev pogojev za vzpostavitev kvalitetne evidence 
podatkov o posebnih linijskih prevozih potnikov;

•	 opredelitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se 
lahko v okviru posebnega linijskega prevoza potnikov 
izvede prevoz naključnih potnikov;

•	 ureditev specifičnih področij izvajanja in financiranja 
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov 
v notranjem cestnem prometu (v nadaljevanju GJS 
JPP) v posameznih podzakonskih aktih in predpisih; 

•	 uskladitev kriterijev ministrstva, pristojnega za 
izobraževanje, ki opredeljuje status vlagatelja ter 

ministrstva, pristojnega za promet, ki odloča o pravici 
vlagatelja iz naslova statusa vlagatelja;

•	 zagotovitev pravnih podlag za povečanje učinkovitosti 
in nadzora nad izvajanjem GJS JPP in drugih prevozov 
(subvencioniranih, linijskih, izvenlinijskih ipd.);

•	 zagotovitev pravnih podlag za ureditev prevozov na 
klic, občasnih prevozov in stalnih izvenlinijskih prevo-
zov (v smislu dopolnilne in ne konkurenčne dejavnosti 
GJS JPP); 

•	 vzpostavitev pravnih podlag za prepoved kabotaže za 
prevoz potnikov in blaga z vozili 8+1 in manj; 

•	 vzpostavitev pravnih podlag za enotnost sistema up-
ravljanja avtotaksi prevozov, pogojev in meril za izdajo 
dovoljenja ter ureditev tarife;

•	 zagotovitev enakosti izpolnjevanja pogojev za dobri 
ugled pri izpolnjevanju pogojev za dostop do trga 
cestnih prevoznih storitev na nacionalnem nivoju 
do prevozov na nivoju Skupnosti in mednarodnih 
prevozih;

•	 zagotavljanje večje dostopnosti do opravljanje medn-
arodnih cestnih prevozov z učinkovitejšo razdelitvijo 
in prenosi dovolilnic;

•	 vzpostavitev pravnih podlag za sankcioniranje izvajal-
cev usposabljanja za poklicne voznike.

PREDLOG NOVELE UREDBE 
O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV 
TER NAČINU SPREMLJANJA 
IN POROČANJA EKOLOŠKO 
SPREJEMLJIVEGA PRETOKA
Predlog uredbe je v javni obravnavi do 20. avgusta. 
Predlagane spremembe so posledica nezmožnosti izva-
janja 17. in 18. člena uredbe v praksi in prinašajo veliko 
administrativno razbremenitev upravnemu organu, hkrati 
pa omogočajo doseganje cilja Zakona o vodah (doseganje 
dobrega stanja voda) v bistveno krajšem času ob znatno 
nižjih stroških. Ker 9. člen uredbe za samo določanje 
vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka (Qes) ne pred-
stavlja dodane vrednosti, se predlaga črtanje tega člena, kar 
vnaša v pravni red večjo predvidljivost in pravno varnost 
za stranko, saj si lahko na podlagi predpisanih objektivnih 
kriterijev sama vnaprej izračuna Qes in temu ustrezno 
načrtuje svojo investicijo. Zavod RS za varstvo narave in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32015L1127&qid=1437733574869
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32015L1127&qid=1437733574869
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32015L1127&qid=1437733574869
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Zavod za ribištvo Slovenije sodelujeta v postopku izdaje 
vodnega dovoljenja ter v primeru posega v prostor tudi v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Predlog novele je v javni obravnavi do 20. avgusta. Predlog 
zakona med drugim prinaša naslednje spremembe:
•	 po tem zakonu je delodajalec vsak uporabnik 

proračuna;
•	 katalog funkcij, delovnih mest in nazivov ni več le 

spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem 
sektorju, temveč je predpis vlade, ki določa vsa delovna 
mesta in nazive v javnem sektorju, opise del in nalog 
ter minimalne pogoje za zasedbo delovnih mest in 
nazivov;

•	 del plače za delovno uspešnost se nadomesti z variabil-
nim delom plače, ki je sestavljen iz začasne pridobitve 
višjega plačnega razreda po odločitvi predstojnika in 
delovne uspešnosti;

•	 spremeni se definicija plače: plača je sestavljena iz 
osnovne plače, dodatkov in variabilnega dela plače. 
Variabilni del plače predstavlja del plače iz naslova 
delovne uspešnosti in začasno pridobljen višji plačni 
razred po odločitvi predstojnika;

•	 določi se začasno zmanjšanje plače kot disciplinska 
sankcija, ki lahko znaša najmanj 5 in največ 20% 
osnovne plače, za obdobje od najmanj 3 do največ 
12 mesecev;

•	 uvede se avtomatično napredovanje v višji plačni raz-
red na delovnem mestu. Pogoj za napredovanje v višji 
plačni razred je potek določenega časovnega obdobja 
na istem delovnem mestu pri istem delodajalcu. Uvede 
se napredovanja v višji plačni razred izključno na de-
lovnem mestu. Zmanjša se število možnih napredovanj 
na delovnem mestu na največ pet napredovanj. Ukine 
se možnost napredovanja za dva plačna razreda. Uvede 
se časovno obdobje za napredovanje, ki se podaljšuje 
sorazmerno glede na število že pridobljenih plačnih 
razredov napredovanj. Prekinitev časovnega obdobja 
za napredovanje ni več vezana na uvrstitev delovnega 
mesta v tarifni razred, temveč je odvisna od plačnega 
razreda delovnega mesta.

•	 določa se nov inštitut zadržanega napredovanja, s 
katerim se podaljša časovno obdobje za napredovanje 
za eno leto, v kolikor javni uslužbenec po ugotovi-
tvi neposredno nadrejenega, v časovnem obdobju 
za napredovanje ni dosegel pričakovanih delovnih 
rezultatov;

•	 doda se novo poglavje z naslovom Določitev plačnega 
razreda: člen določa osnovno pravilo za določitev plače 
ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, prehodu na drugo 
delovno mesto, imenovanju v naziv ali višji naziv, ki 
ostaja nespremenjeno;

•	 na novo se določijo izjeme glede določitve plačnega 
razreda ob prehodu na drugo delovno mesto;

•	 določa se načine pridobitve višjega plačnega razreda 
na delovnem mestu, določi se maksimalno število 
plačnih razredov, ki jih javni uslužbenec lahko doseže 
na delovnem mesto in v nazivu: napredovanje v  višji 
naziv pet plačnih razredov, na delovnih mestih, kjer 
ni mogoče napredovati v naziv, pa največ 10 plačnih 
razredov.

•	 določa se  letni pogovor nadrejenega, ki mora spreml-
jati delo, strokovno usposobljenost, razvoj kompetenc 
in kariero javnih uslužbencev, z javnim uslužbencem;

•	 Spremeni se naslov VI poglavja »Delovne uspešnosti« 
v »Variabilni del plače«, hkrati pa se dodajo členi, ki 
določajo variabilni del plače. Variabilni del plače je 
sestavljen iz začasne pridobitve višjega plačnega raz-
reda po odločitvi predstojnika in delovne uspešnosti. 
Začasna pridobitev višjega plačnega razreda po 
odločitvi predstojnika je mogoča zaradi opravljanja 
večjega obsega dela ali zahtevnejših nalog. Pridobitev 
je možna za  obdobje enega leta, z možnostjo ponovne 
pridobitve.

•	 poglavje delovne uspešnosti se spremeni tako, da se 
vse tri obstoječe delovne uspešnosti združijo in vpelje 
enovita delovna uspešnost, do katere so upravičeni tudi 
funkcionarji (izjema so funkcionarji, ki so pridobili 
mandat na podlagi neposrednih volitev). Viri sredstev 
za izplačilo delovne uspešnosti ostajajo nespremen-
jeni. Delovna uspešnost se lahko določi le, če so pri 
uporabniku proračuna zagotovljena finančna sredstva;

•	 prehodne določbe.
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PREDLOG ZAKONA O DIMNIKARSKIH 
STORITVAH
Predlog zakona o dimnikarskih storitvah je v javni ob-
ravnavi do 28. avgusta. S sprejemom Zakona o varstvu 
okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev izvajanja dimni-
karskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo 
prenehala izvajati kot obvezna državna gospodarska javna 
služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega in-
teresa na področju izvajanja dimnikarskih storitev tudi v 
prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar 
je potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, 
ki bo urejal to vsebino.
Cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v 
skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni 
varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti malih kurilnih 
naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, 
tako da je njena najpomembnejša novost možnost proste 
izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z 
dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo 
pripomogla k večji preglednosti in varnosti obeh. Licenco 
bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za 
okolje in prostor. Licenca ne bo krajevno (veljala bo za 
celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena 
izvajanja storitev pa bo maksimirana. 
Za lažji pregled in razumevanje predloga novega zakona je 
MOP pripravil tudi seznam pogostih vprašanj in odgovorov, 
ki zadevajo predlagano ureditev.

NAČRT RAZVOJA NAMAKANJA 
IN RABE VODE ZA NAMAKANJE 
V KMETIJSTVU DO LETA 2020 IN 
PROGRAM UKREPOV ZA IZVEDBO 
NAČRTA RAZVOJA NAMAKANJA 
IN RABE VODE ZA NAMAKNJE V 
KMETIJSTVU DO LETA 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prip-
ravilo Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje 
v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo 
načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v 
kmetijstvu do leta 2020. Dokument je v javni obravnavi 
do 8. avgusta.

Dokument je sestavljen iz dveh delov, in sicer Načrta in 
Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in 
rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020.
Prvi del je strateški in vsebuje namen Načrta, to je zmanjšati 
občutljivost kmetijske pridelave na sušo z vidika namakanja 
kmetijskih zemljišč ter določiti območja, kjer je namakanje 
kmetijskih površin najbolj smiselno glede na primernost 
zemljišč za kmetijsko pridelavo, dostopnost vodnih virov 
in interes kmetijskih pridelovalcev za namakanje, ter opre-
delitev ključnih ukrepov in aktivnosti, ki bodo omogočili 
uresničitev z Resolucijo in Strategijo postavljenih ciljev, ki 
so usmerjeni k ohranjanju in izboljševanju pridelovalnega 
potenciala ter povečevanju obsega kmetijskih zemljišč za 
pridelavo hrane.
V drugem delu pa so opredeljeni konkretni ukrepi za 
izvedbo Načrta, in sicer opredeljena območja, kjer bo v 
obdobju do leta 2020 potekala izgradnja in obnova na-
makalnih sistemov ter finančno ovrednotenje izgradnje in 
obnove namakalnih sistemov.

OSNUTEK OCENE TVEGANJA ZARADI 
ŽLEDA
Oceno tveganja zaradi žleda, verzija 1.0, je izdelala Uprava 
RS za zaščito in reševanje. Dokument je v javni obravnavi 
do 7. avgusta. Ocena tveganja zaradi žleda je bila izdelana 
z namenom, da se celovito ugotovi in opiše pojav in 
nastanek žleda, značilnosti pojavljanja žleda v Republiki 
Sloveniji ter pretekla manjša in večja pojavljanja žleda, ki 
so povzročala večjo škodo. Namen ocene je tudi, da se z 
analizami tveganja ugotovi, kakšne posledice in v kakšnem 
obsegu lahko pričakujemo ob uresničitvi izbranih oziroma 
izdelanih scenarijev tveganja. V oceni je bila izvedena 
notranja regionalizacija tveganja za žled, kateri so bile za 
osnovo predvsem razpoložljive karte pojavljanja, debeline 
in pogostosti žledenja na območju Republike Slovenije. 
Nekateri rezultati analiz tveganja so bili primerjani z 
enotnimi merili za ovrednotenje tveganja in verjetnosti za 
nesreče. Na podlagi tega so izdelali tudi matrike tveganja za 
nesreče, ki opredeljujejo intenzivnost posledic in pogostost 
uresničitve izbranih oziroma izdelanih scenarijev pojavl-
janja žleda kot nesreče. Ocena torej vsebuje vse bistvene 
vsebinske elemente, ki so določeni z Uredbo o izvajanju 
Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/POGOSTO_ZASTAVLJENA_VPRASANJA_DIMNIKARSTVO.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf
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PREDLOGI SPREMEMB UREDB IN 
PRAVILNIKA - ODPADNE VODE
Do 3. avgusta so bili v javni obravnavi naslednji predpisi:
•	 osnutek novele Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
•	 osnutek novele Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
•	 osnutek novele Pravilnika o prvih meritvah in obra-

tovalnem monitoringu odpadnih voda.
Predlogi predpisov se usklajujejo z osnutkom Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

PREDLOG USMERITEV ZA PRIPRAVO 
ENERGETSKEGA KONCEPTA 
SLOVENIJE
Ministrstvo, pristojno za energijo (MZI) je pripravilo 
posvetovalni dokument, ki vsebuje usmeritve za prip-
ravo Energetskega koncepta Slovenije. Gre za delovno 
verzijo dokumenta, ki ga je MZI dalo v neformalno javno 
obravnavo. V dokumentu so zapisane usmeritve, hkrati pa 
se pri nekaterih poglavjih porajajo še dodatna vprašanja, 
na katera še posebej želijo dobiti poglede zainteresirane 
javnosti.
Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta 
Slovenije je skupaj z video predstavitvijo dostopen na 
spletni strani http://www.energetika-portal.si/nc/dokumenti/
strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 
Odgovore na vprašanja, komentarje in predloge na 
posvetovalni dokument lahko v okviru javne razprave 
posredujete do vključno 15. avgusta 2015 na elektronski 
naslov: mzi.eks@gov.si 

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA ZAKONA O ZBIRKAH 
PODATKOV S PODROČJA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ-A)
Novela zakona je začela veljati 1. julija, zagotavlja pravno 
podlago za elektronizacijo procesov v zdravstvu - zbiranje 
podatkov v okviru prihajajočih rešitev eZdravja.

NOVELA ZAKONA O ORGANIZACIJI 
IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-J)
Novela zakona je začela veljati 15. julija. Novela za dve leti 
podaljšuje obdobje, ko se lahko učiteljem učna obveznost 
dopolnjuje s predmeti, ki jih sicer ne bi mogli poučevati. 
Trenutno lahko obseg dopolnjevanja učne obveznosti z 
drugimi predmeti znaša do 40 odstotkov. Po noveli bo 
tako še v naslednjem šolskem letu, nato pa se bo dovoljeni 
obseg zmanjševal. V šolskem letu 2016/2017 ne bo smel 
presegati 30 odstotkov, v šolskem letu 2017/2018 pa 20 
odstotkov. V šolskem letu 2018/2019 dopolnjevanje učne 
obveznosti na ta način ne bo več mogoče.

PRAVILNIK O EVIDENTIRANI POSEBNI 
RABI
Pravilnik je začel veljati 18. julija, uporabljati pa se začne 
1. oktobra 2016. Pravilnik podrobneje določa vrste, pogoje 
in prag posebne rabe vode, pod katerim ni treba pridobiti 
vodnega dovoljenja, ker gre zaradi količine odvzema ali 
načina obremenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim 
in stanje voda in se lahko izvaja na podlagi evidentiranja. 
Pravilnik določa tudi način evidentiranja posebne rabe 
vode.

http://www.energetika-portal.si/nc/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
http://www.energetika-portal.si/nc/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
mailto:mzi.eks@gov.si
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PRAVILNIK O OBRATOVALNEM 
MONITORINGU STANJA PODZEMNE 
VODE
Pravilnik začne veljati 1. avgusta, za obratovalni moni-
toring stanja podzemne vode določa obseg, merila za 
izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in 
analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na 
stanje podzemne vode, vsebino poročila ter način in ob-
liko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem 
monitoringu stanja podzemne vode. Določa tudi merilna 
mesta, parametre in obseg obratovalnega monitoringa 
stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odlag-
anja odpadkov na odlagališču ter izvajanja dejavnosti ali 
obratovanja naprave.Ta pravilnik določa tudi podrobnejše 
tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monito-
ringa za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega 
monitoringa stanja podzemne vode in podrobnejše razloge 
za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monito-
ringa stanja podzemne vode.

PRAVILNIK O OBRATOVALNEM 
MONITORINGU STANJA TAL
Pravilnik začne veljati 1. avgusta. Pravilnik določa za 
obratovalni monitoring stanja tal obseg, merila za izbiro 
parametrov, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev, 
vrednotenje vpliva onesnaževanja tal, vsebino poročila ter 
način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o 
obratovalnem monitoringu stanja tal. Pravilnik določa 
vzorčna mesta, parametre in obseg obratovalnega monitor-
inga stanja tal zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti 
ali obratovanja naprave. Določa tudi podrobnejše tehnične 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za 
pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitor-
inga stanja tal in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila 
za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

NOVELA ZAKONA O IZVRŠBI IN 
ZAVAROVANJU (ZIZ-K)
Novela zakona začne veljati 4. avgusta. Novela onemogoča 
izvršbo na neto minimalno plačo ter prepoveduje bankam, 
da bi administrativne stroške za izvrševanje sklepov o 
izvršbi poplačale iz varovanih prejemkov.

NOVELA UREDBE O GRADITVI IN 
VZDRŽEVANJU ZAKLONIŠČ
Novela uredbe začne veljati 4. avgusta. Spreminja se 
kriterij za ureditvena območja mest in drugih naselij, kjer 
se morajo pri novogradnjah graditi zaklonišča osnovne 
zaščite, in sicer se s 5.000 dviguje na 10.000 prebivalcev. 
Prav tako se na teh območjih dviguje kriterij za obvezno 
graditev zaklonišč osnovne zaščite v vzgojno-varstvenih 
ustanovah iz sedanjega kriterija več kot 50 na več kot 100 
otrok in v stavbah za redno izobraževanje iz sedanjih več 
kot 100 na več kot 200 udeležencev izobraževalnega pro-
grama. V stavbah za delo državnih organov se kot kriterij 
določa 50 zaposlenih.

NOVELA UREDBE O ODLAGALIŠČIH 
ODPADKOV
Novela uredbe je začela veljati 28. julija. Nekoliko se 
spreminja veljavna ureditev, ki se nanaša na finančna jam-
stva, namenjena zavarovanju izvedbe ukrepov, določenih 
v okoljevarstvenem dovoljenju za odlagališča odpadkov.

ZAKON O FISKALNEM PRAVILU (ZFISP)
Zakon je začel veljati 25. julija. Zakon določa način ter 
časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti 
prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja 
(srednjeročna uravnoteženost), merila za določitev izjem-
nih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od srednjeročne 
uravnoteženosti, in način ravnanja ob njihovem nastopu 
oziroma prenehanju. S tem zakonom se ureja tudi de-
lovanje Fiskalnega sveta kot neodvisnega in samostojnega 
državnega organa. Z zakonom se v pravni red Republike 
Slovenije delno prenaša Direktiva Sveta 2011/85/EU z 
dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi 
okviri držav članic (UL L št. 306 z dne 23. 11. 2011, str. 
41).

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-F)
Novela zakona začne veljati 1. avgusta. Novela določa 
povprečnino za drugo polovico leta 2015 v višini 519 

naprave.Ta
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evrov. Poleg tega določa tudi, da se razlika med finančno 
izravnavo za mesec julij 2015 (razlika med povprečnine v 
višini 519 evrov in 500,83 evra), občinam nakaže skupaj 
z izplačilom finančne izravnave za mesec avgust 2015. 
Razlika se občinam nakazuje tedensko od 1. avgusta 2015 
do 31. decembra 2015.

UREDBA O ODPADNI ELEKTRIČNI IN 
ELEKTRONSKI OPREMI
Uredba začne veljati 8. avgusta, 45., 46., 47. in 48. člen 
te uredbe se začnejo uporabljati 1. septembra 2015, šesti 
odstavek 16. člena te uredbe pa 1. septembra 2016. 
Uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in 
elektronsko. Uredba z namenom prispevanja k trajnostne-
mu razvoju določa tudi preprečevanje ali zmanjševanje 
škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elek-
tronske opreme ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in 
varovanja človekovega zdravja ter zmanjševanja celotnega 
vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanja učinkovitosti 
njihove uporabe.

NOVELA UREDBE O NAČINU 
IZPLAČEVANJA IN MERILIH ZA 
IZRAČUN NADOMESTILA ZA 
ZMANJŠANJE DOHODKA IZ 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZARADI 
PRILAGODITVE UKREPOM 
VODOVARSTVENEGA REŽIMA
Novela uredbe začne veljati 8. avgusta. Uredba se usklajuje 
zaradi novih predpisov o pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju. Nadomestila se podelijo kot državna pomoč v 
skladu s smernicami Skupnosti o državni pomoči v kmeti-
jskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 in EU uredbo o 
podrobnih pravilih glede uporabe EU uredbe o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) ter kot pomoč de minimis.

PRAVILNIK O POSTOPKIH ZA IZDAJO 
SOGLASJA K ZADOLŽEVANJU OBČIN
Pravilnik začne veljati 1. avgusta. Pravilnik ureja način, 
postopke in roke za izdajo soglasja ministra, pristojnega za 

finance, k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom 
občinskega proračuna.

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI 
REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM
Višina regresa za prehrano med delom Iz drugega odstavka 
3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. 
člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 
3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno 
dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 
drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in 
drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. julija 2015 
dalje 3,68 eurov.
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

PETA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo ZOS je na letošnji 5. redni seji ugotavljalo, da 
nabor ukrepov, ki jih je Vlada RS pripravila kot izpolnitev 
zaveze iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ne 
prinaša ocenjenega finančnega učinka, ki bi pokril izpad 
prihodkov občin iz naslova zmanjšane povprečnine na 
519 evrov. Še veš, tudi ukrepi, s katerimi je Vlada RS 
utemeljevala znižanje povprečnine s 536 evrov na 525 
evrov, ni prinesel želenih finančnih učinkov. Iz tega naslova 
je nedopustno kakršnokoli zniževanje povprečnine pod 
525 evrov, saj razkorak med stroški iz naslova zakonskih 
obveznosti in dejanskimi stroški presega že več kot 20 %. 
Občine so se zato znašle v izredno težki finančni situaciji 
in v likvidnostnih težavah.
ZOS se je zato odločil, da bo zaščitil ustavno varovano 
pravico do avtonomije lokalne samouprave v Sloveniji in 
na Ustavno sodišče RS naslovil zahtevo za oceno ustavnosti 
novele Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015 s predlogom za začasno zadržanje.
Prav tako bo ZOS vložil tožbo na izpolnitev Dogovora o 
višini povprečnine za leto 2015. Ukrepi, ki jih je Vlada RS 
predlagala kot izpolnitev zaveze iz Dogovora, namreč ne 
prinašajo učinkov, ki bi občinam pokrile izpad sredstev: 
nekateri ukrepi bodo vplivali zgolj na posamezne občine, 
drugi ukrepi ne pomenijo zmanjšanja izdatkov občin, 
ampak bi njihov nesprejem pomenil povečanje izdatkov, 
spet drugi prihranki pridejo v poštev samo ob nastanku 
nekega (investicijskega) dogodka.
Vlada RS je že pristopila k pripravi proračunskih do-
kumentov za leti 2016 in 2017. Na zadnjem sestanku z 
Ministrstvom za finance v začetku julija smo bili obveščeni 
o skorajšnjem pričetku pogajanj o povprečnini in investici-
jskih transferjih občinam za leti 2016 in 2017.
Predsedstvo ZOS je zato na tokratni seji že sprejel izhodišče 
za pogajanja za povprečnino za leti 2016 in 2017 ter za 
višino sredstev za sofinanciranje investicij, in sicer naj bi 
povprečnina na osnovi izračunov za leto 2016 znašala 
671 evrov. Izhodišče za pogajanja na področju zagotav-
ljanja investicijskih sredstev občin za leto 2016 je 7 % 
skupne primerne porabe občin (6 % na podlagi veljavnega 
ZFO-1 + 1 % na podlagi januarskega Dogovora o višini 

povprečnine za leto 2015, ker gre za prenos iz leta 2015) 
in za leto 2017 6 % skupne primerne porabe občin.

SEMINAR: VSE O DRŽAVNIH POMOČEH
Seminar je potekal 7. julija 2015 v dvorani Državnega 
sveta RS, Združenje občin Slovenije pa ga je organiziralo 
v sodelovanju z Ministrstvom za finance. Svoje znanje sta 
z udeleženci seminarja delili vodja Sektorja za državne 
pomoči Bernarda Suša in Irma Močnik. 
Predavateljici sta udeležencem seminarja predstavili vse, 
kar je treba vedeti o državnih pomočeh, in sicer pravno 
ureditev področja, kaj je in kaj ni državna pomoč, kdo je 
dajalec in kdo prejemnik državne pomoči ter nadzor nad 
dodeljevanjem pomoči. Dajalec državne pomoči so vse in-
stitucionalne enote opredeljene v širšem sektorju »država« 
(enote centralne in lokalne ravni države, neposredni 
uporabniki državnega proračuna/ občin, državni skladi, 
skladi lokalne ravni, javna podjetja,…), prejemnik pa 
je vsak subjekt, ne glede na njegovo statusno pravno 
obliko, organizacijo ali lastništvo, če je dejavnost, ki je 
predmet sofinanciranja, pridobitna/gospodarska dejavnost. 
Nadzor nad dodeljevanjem pomoči je izključna pristo-
jnost Evropske komisije za državne pomoči. Ministrstvo 
za finance je pristojni organ za koordinacijo in izdajo 
zavezujočega mnenja za skupinske izjeme in de minimis 
pomoči, Evropska komisija pa lahko izvaja kontrole.  
Predstavljena je bila veljavna Uredba o de minimis pomoči, 
in sicer katere so njene prednosti in slabosti, katere omejitve 
prinaša, kakšne so obveznosti dajalca in prejemnika pomoči 
in drugo. Ker lahko prejemnik, po pravilu de minimis, v 
obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR, le-ta ne 
izkrivlja oz. ogroža konkurence in ne vpliva na trgovino 
med državami članicami. 
Prav tako pa je bilo predstavljeno vse o priglasitvi državne 
pomoči, in sicer tako sama  priprava pravne podlage za 
priglasitev državne pomoči kot izpolnjevanje obrazcev. 
Predavateljici pa sta del predavanja namenili tudi pred-
stavitvi spletne strani in spletne aplikacije ISDP. 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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SEMINAR: NOVOSTI V POSTOPKIH 
V ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZEMLJIŠKEMU 
KATASTRU IN KATASTRU STAVB
Zadnji seminar, ki ga je Združenje občin organiziralo pred 
poletnimi počitnicami, smo namenili področju zemljiške 
knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb. Ta seminar 
smo pripravili v sodelovanju z Geodetsko upravo RS in 
sodnico Vrhovnega sodišča RS. 
Skladno z določili Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin lahko občine same vlagajo zemljiškoknjižne 
predloge. Osnova vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov 
ostaja, dodali pa so se posamezni novi postopki za posa-
mezne vrste vpisov ali pa so se nadgradili obstoječi.
Aplikacija elektronske zemljiške knjige je bila v zadnjih 
letih deležna nekaj nadgradenj, hkrati s tem pa je v tudi 
evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava RS, prišlo do 
uvedbe določenih sprememb. 
V prvem delu seminarja sta predstavnici Geodetske 
uprave RS Bernarda Bern, vodja Sektorja za zemljiški 
kataster, in mag. Ema Pogorelčnik, vodja Sektorja za 
kataster stavb predstavili zemljiški kataster in kataster 
stavb. V sklopu predavanja o zemljiškem katastru je bilo 
predstavljeno vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra, 
zemljiškokatastrski načrt (ZKN) in zemljiškokatastrski 
prikaz (ZKP), in sicer spremembe javnega vpogleda 
in vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane 
uporabnike.
Pri katastru stavb je predavateljica predstavila 
nepremičninske evidence GURS,   razmerje med zemljiško 
knjigo, zemljiškim katastrom, katastrom stavb in regis-
trom nepremičnin, izmenjavo podatkov med katastri in 
zemljiško knjigo (z vidika GURS), razmerje med registrom 
nepremičnin in katastrom stavb (vključno s prikazom v 
javnem vpogledu) ter spreminjanje podatkov katastra stavb 
in registra nepremičnin.
Drugi del seminarja je vodila Nina Bogataj, ki je vodja 
projektne skupine iZK na Vrhnovnem sodišču RS. Najprej 
je bil predstavljen namen zemljiške knjige in predpisov, 
ki jo urejajo ter postopanja v zemljiškoknjižnih zadevah 
in predstavitev temeljnih načel vodenja zemljiškoknjižnih 
postopkov. Temu je sledila predstavitev delovanja infor-
macijskega sistema eZK, vlaganja zemljiško knjižnih 
predlogov oz. obvestil, če gre za vpis po uradni dolžnosti, 
vsebina rednih in zgodovinskih ZK izpiskov ter kako 
poteka izmenjava podatkov med ZK in GURS.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

PREDSTAVITEV PREDLOGA 
USMERITEV ZA PRIPRAVO 
ENERGETSKEGA KONCEPTA 
SLOVENIJE
Ministrstvo za infrastrukturo izvaja niz predstavitev predlo-
ga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. 
Na predstavitev s(m)o bili 1. julija povabljeni predstavniki 
(združenj) občin in lokalnih energetskih agencij.
Udeležence sestanka je uvodoma pozdravil državni sekretar 
mag. Klemen Potisek, podrobnejšo predstavitev pa sta 
izvedla generalni direktor Direktorata za energijo Daniel 
Levičar in Urška Dolinšek.
Ministrstvo je pripravilo posvetovalni dokument, ki vsebuje 
usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. 
Dokument je delovni osnutek, podlaga za začetek razprave. 
Pri nekaterih poglavjih so posebej izpostavili vprašanja, na 
katera posebej želijo dobiti poglede zainteresirane javnosti.
Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta 
Slovenije skupaj s pripadajočo video predstavitvijo si lahko 
ogledate na spletni strani Informacijski portal energetika. 
Pripombe, predloge in mnenja na dokument Ministrstvo 
za infrastrukturo zbira do 15. avgusta 2015.

UMIK PREDLOGA SPORNEGA ČLENA 
NOVELE ZAKONA O VODAH
Koalicijske stranke so se dogovorile za umik predloga spre-
memb 79. člena Zakona o vodah. S spremembo člena se je 
želelo nadomestiti obstoječi sistem izplačevanja nadomestil 
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega območja s siste-
mom izplačevanja odškodnin po sistemu civilnega prava. 
Spremembi člena so nasprotovala tudi vsa tri združenja 
občin.
Sestanek 3. julija je vodila državna sekretarka na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja 
Strniša, poleg predstavnikov združenj občin, gospodarske 

http://prostor3.gov.si/preg/
http://prostor3.gov.si/preg/
http://prostor3.gov.si/preg/
http://prostor3.gov.si/preg/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
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zbornice, kmetijske zbornice in Ministrstva za finance pa 
se je sestanka udeležila tudi ministrica za okolje in prostor 
Irena Majcen in državni sekretar z Ministrstva za javno 
upravo Janko Burgar.
Kot je zatrdila državna sekretarka Strniša, bodo koalicijske 
stranke umaknile predlog spremembe 79. člena Zakona o 
vodah, ki je sicer skupaj z ostalimi spremembami Zakona 
o vodah že vložen v državnozborski postopek. Kmetijsko 
ministrstvo je člen želelo spremeniti na pobudo kmetov. 
Konec leta se Izteče shema državnih pomoči, po kateri 
je bilo v njenem petletnem obdobju nadomestilo zaradi 
ukrepov na vodovarstvenem območju limitirano na 500 
evrov na hektar, z iztekom sheme pa se bi limit znižal 
na 200 evrov/ha. MKGP je želel ta sistem nadomestiti 
z izplačevanjem nadomestil po sistemu civilnega prava.
Tako MOP kot združenja občin so tej spremembi naspro-
tovala, saj se s tem ruši sistem zaračunavanja in oblikovanja 
cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (način 
zaračunavanja omrežnine, ki vključuje tudi nadomestila 
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti).
Iz zadnje različice 79. člena sta bili črtani določili, da 
odškodnina vsebuje tudi zmanjšano vrednost kmetijskih 
zemljišč in kmetijskih gospodarstev in da je odškodnina 
določena na podlagi cenitve. V prvem primeru gre za 
neenako obravnavo vseh lastnikov kmetijskih zemljišč, 
v drugem pa bi strošek zahtevane cenitve pomenil ne-
sorazmerno velik strošek. 
Kot sta se dogovorila MKGP in MOP, bo predlog 79. 
člena Zakona o vodah poslan v presojo Evropski komisiji, 
in sicer z vprašanjem, ali gre pri spremenjenem sistemu 
izplačevanja odškodnin, kot ga predvideva predlagana 
sprememba 79. člena, za državno pomoč ali ne.
Dogovorjeno je bilo tudi, da bo oblikovana medresorska 
delovna skupina, ki bo nadaljevala delo glede priprave 
prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarst-
venih območjih.

TUDI ANALIZA FINANČNIH UČINKOV 
UKREPOV NI ZBLIŽALA STALIŠČ OBČIN 
IN VLADE GLEDE POVPREČNINE
Na Ministrstvu za finance je bil 7. julija nadaljevalni 
sestanek glede določitve povprečnine za drugo polovico 
leta 2015. Sestanek med predstavniki Ministrstva za 
finance, Ministrstva za javno upravo in združenj občin 

je bil namenjen pregledu analize ocen finančnih učinkov 
ukrepov, ki naj bi jih Vlada RS sprejela v kratkem in s 
katerimi utemeljuje znižanje povprečnine.
V gradivu, ki so ga združenja občin prejela v začetku junija, 
so navedeni  prihranki nabora ukrepov za znižanje stroškov 
občinam za drugo polovico leta 2015 v znesku 9,066 mili-
jonov evrov. Združenja občin se s to oceno niso strinjala, 
ker pa je bila ta ocena ključna za določitev povprečnine, 
smo na zadnjem junijskem sestanku predlagali, da se opravi 
analiza ocene finančnih učinkov in se na ta način skuša 
uskladiti višino povprečnino. Tudi podrobnejša analiza 
predstavnikov vlade ni prepričala, da so pomisleki občin 
utemeljeni.
Združenja so ob pregledu opozorila, da navedene spre-
membe ukrepov ne bodo prinesle navedene višine pri-
hrankov, vsaj ne v letu 2015, poleg tega pa večina ukrepov 
ne zadeva vseh občin, tako da bi se morebitni prihranki 
pojavili samo v nekaterih občinah. Naj spomnimo, da je 
bilo v predhodnih pogajanjih in podpisanem Dogovoru 
rečeno, da bodo ukrepi sistemski. 
Vladna stran je po končanem pregledu ukrepov povedala, 
da nima mandata, da bi lahko predlagala drugačno višino 
povprečnine ter da o višini povprečnine odloča Vlada RS, 
pred obravnavo predloga v Državnem zboru RS. 
Združenja so predstavnike Vlade RS zopet opozorili, 
da je v že podpisanem dogovoru jasno napisano, da se 
je Vlada zavezala, da bo do 30. 6. 2015 s sistemskimi 
ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom 
določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje 
stroškov občin v višini 22,8 milijonov evrov na letni ravni 
ali drugače zagotovila sredstva ter da do sedaj dejansko ne 
vidijo nikakršnih prihrankov za občine, s katerimi bi Vlada 
lahko upravičevala znižanje povprečnine.

SESTANEK NA TEMO PREHODA V 
ZELENO GOSPODARSTVO
Na Ministrstvo za okolje in prostor je bil 9. julija ses-
tanek  na temo prehoda v zeleno gospodarstvo. Državna 
sekretarka mag. Tanja Bogataj je predstavila aktivnosti v 
zvezi s pripravo Okvirnega programa za prehod v zeleno 
gospodarstvo.
Državna sekretarka je predstavila napredek pri pripravi 
dokumenta. V pripravo dokumenta jim je poleg SVRK 
in MGRT uspelo vključiti tudi MIZŠ, MDDSZ, MzI 
in MF. Predlog Okvirnega programa za prehod v zeleno 
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gospodarstvo naj bi šel v 14-dnevno javno obravnavo 
10. julija. MOP želi, da bi Vlada RS dokument skupaj 
z akcijskim načrtom za leti 2015 in 2016 potrdila do 
konca julija. Dokument bo tudi podlaga za imenovanje 
platforme, sestavljene iz predstavnikov posameznih resor-
jev in ostalih deležnikov (občine, nevladne organizacije, 
gospodarska zbornica). Prvič naj bi se sestali še v poletnem 
času in se dogovorili o sodelovanju. Obravnavali naj bi pet 
fokusnih področij:  podporno okolje za prehod v zeleno 
gospodarstvo, zelena javna naročila, zelena davčna reforma, 
izobraževanje in obveščanje, javni sektor kot zgled. Že 
avgusta naj bi se sestali in dogovorili za sodelovanje v 
platformi, v septembru, oktobru, novembru bi lahko 
strukturirano peljali ta proces ter vključevali pobude. 
Ob zaključku javne obravnave je predviden tudi posvet 
o dokumentu.
Bogatajeva je predstavila tudi strukturo Okvirnega progra-
ma, v katerem bo priložena tabela dejavnosti, kar resorji 
zmorejo v tem času pripraviti: 
1. Trajnostno upravljanje z viri
•	 Spodbujanje spreminjanja odpadkov v vir
•	 Prostor kot vir
•	 Upravljanje z vodami
•	 Upravljanje z območji varstva narave
•	 Trajnostno upravljanje z gozdom
•	 Les kot vir za trajnostni razvoj gospodarstva
2. Zelena rast gospodarstva
3. Zelena delovna mesta, povečevanja socialne 

vključenosti in usposabljanje oseb na trgu dela za 
potrebe zelenega gospodarstva 

4. Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in 
storitvah, zeleno javno naročanje

5. Zelena proračunska reforma
6. Trajnostni urbani razvoj
•	 Trajnostna gradnja javnih stavb
•	 Trajnostna mobilnost
7. Izobraževanje za zeleno rast in promocija
8. Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu
9. Javni sektor kot zgled
10. Valilnica idej na podlagi strukturiranega dialoga 

Ob pregledu dokumenta pričakujejo, da jim združenja 
občin posredujejo informacije, kaj občine potrebujejo, 
predloge občin itd.
Glede na to, da gre za strateški dokument in da je poleg pri-
prave Strategije razvoja Slovenije v pripravi še več strateških 
dokumentov (npr. Energetski koncept Slovenije), je bilo 
s strani združenj občin opozorjeno, da je nujna povezava 
in usklajenost vseh strateških dokumentov. 

OBRAVNAVA PREDLOGA UREDBE 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Na sedežu Združenja občin Slovenije se je 14. julija odvijal 
sestanek na temo Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode.  Mag. Nataša Vodopivec je 
predstavnikom občin predstavila predlog uredbe, pred-
stavniki občin pa so izpostavili odprta vprašanja in podali 
pripombe na predlog uredbe. ZOS bo pa predlog uredbe 
sicer podal tudi pisne pripombe.
Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode je v javni obravnavi do 20. julija. Predlog 
uredbe vsebino treh uredb, s čimer se zasleduje zmanjšanje 
števila predpisov in usklajenost vsebine, je pa predlog ure-
dbe sad številnih pobud za spremembe, v okviru katerih 
prednjačijo pozivi za spremembo rokov za izpolnitev 
zahtev. Roki so sedaj prilagojeni ciklom doseganja ciljev 
iz naslova Direktive o vodah.
V javni obravnavi je tudi predlog novega Pravilnika 
o določitvi občutljivih območij, ki določa 35 novih 
občutljivih območij zaradi evtrofikacije. Posledično se 
spreminjajo tudi zaveze na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode.

USKLAJEVALNI SESTANEK O ODPUSTU 
DOLGOV
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti smo predstavniki združenj občin z min-
istrico dr. Anjo Kopač Mrak 13. julija usklajevali sicer že v 
državnozborski postopek vložen Predlog zakona o pogojih 
za izvedbo odpusta dolga.
Vlada RS je na dopisni seji 1. julija sprejela Predlog za-
kona  o pogojih za izvedbo odpusta dolgova in ga poslala v 
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Državni zbor RS po nujnem postopku. Predlog zakona je 
pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim 
državljanom pomagali na način, da se jim odpiše dol-
gove, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih 
življenjskih stroškov. Z zakonom se želi poenostaviti odpis 
dolga ter upnikom zmanjšati stroške odpisa. V skladu z 
veljavno zakonodajo se odpust dolga lahko šteje kot drug 
dohodek in je obdavčen, z Zakonom o pogojih za izvedbo 
odpusta dolga pa se bi upnike oprostilo plačila akontacije 
dohodnine.
Kot je poudarila ministrica, naj bi šlo za odpis tistih dolgov, 
ki jih ni mogoče izterjati, pristop k sporazumu o izvedbi 
odpusta dolga bi bil za upnike (tudi občine) prostovoljen, 
zakon določa pogoje, komu se lahko dolg odpusti, ob 
striktnem upoštevanju premoženja, prav tako pa naj  bi 
šlo za odpust starih dolgov (iz leta 2013 in starejši).
Na sestanku smo predstavniki združenj občin z minis-
trico dr. Anjo Kopač Mrak iskali ustreznejše rešitve dikcij 
posameznih členov v državnozborski postopek vloženega 
Predloga zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolga, EPA 
635-VII.
4. člen določa podlago za odpis zapadle neplačane davčne 
obveznosti tako do države kot občin. Dolg iz naslova 
neplačane davčne obveznosti do države je limitiran do 
zneska 50 evrov. Država je ta znesek predlagala z namenom 
čiščenja bilanc, omejitev pa pomeni, da bi bili odpisani 
zneski do 50 evrov, višji zneski pa ne. 
Pri občinam bi šlo predvsem za odpis dolgov iz naslova 
NUSZ. Pri tem smo ugotavljali, da FURS že sedaj ob 
izpolnjenih pogojih odpisuje dolgove brez sodelovanje 
občin, občine pa v odlokih tudi že same navajajo razloge 
za oprostitev plačila NUSZ. Tudi sicer so davčni pri-
hodki, ki so prihodki občin, izvirajo iz naslova obdavčitve 
premoženja, zato odpust teh javnih dajatev ne bi bil 
smiseln. Dogovorjeno je bilo, da se bo drugi odstavek 4. 
člena črtal iz predloga zakona.
6. člen določa odpis dolgov s strani občin, vrtcev in os-
novnih šol. Tu se je odprlo kar nekaj dilem: ali se omejiti 
le na dolgove iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske 
prehrane ali pa vključiti tudi dolgove iz naslova pomoči 
na domu in družinskega pomočnika.
Prav tako je problematično obdobje, v katerem naj bi se 
odpust dolgov izvedel. Sedaj je določeno obdobje od 1. 
8. do 31. 10. 2015. Če občina v odloku nima določenega 
obsega sredstev oziroma bi bil obseg sredstev prekoračen, 
občin odpusta dolgov po tem zakonu ne bi mogla izvesti. 

Dogovorjeno je bilo, da naj bi bilo navedeno obdobje 
od avgusta do oktobra obdobje za vložitev vloge s strani 
dolžnika, sama obdelava vloge oziroma izvedba odpusta 
pa bi bila mogoča do 31. 1. 2016.
Glede odpisa dolga v občinskih javnih zavodih se je skozi 
razpravo pokazalo, da bi bilo bolj smiselno  kot predhodno 
soglasje župana določiti, da občina za svoje javne zavode 
določi zgornji limit za odpis dolgov.
Ministrstvo za delo bo občinam zagotovilo bazo podatkov: 
z registracijo v aplikaciji bodo občine z EMŠO dolžnika 
lahko preverile, ali izpolnjuje pogoje (ali je bil prejemnik 
denarne socialne pomoči…). Prav tako bo Ministrstvo 
pripravilo osnutke obrazcev.
Predlog zakona  o pogojih za izvedbo odpusta dolgov naj 
bi bil na matičnem delovnem telesu obravnavan 17. julija, 
isti dan na izredni seji Državnega zbora pa tudi potrjen. 
Podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov je predviden 
za 20. julij. Združenja občin bomo lahko udeležena le kot 
podporni podpisniki. Podpisnik sporazuma bo namreč 
vsaka občina posebej, če se bo za podpis Sporazuma seveda 
odločila. 

http://imss.dz-rs.si/imis/37b6a5ddab78953da3e7.pdf
http://imss.dz-rs.si/imis/37b6a5ddab78953da3e7.pdf
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6  POBUDE IN PRIPOMBE

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
FUNKCIONARJIH
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
naslovilo pripombe na delovno gradivo Predloga zakona 
o funkcionarjih. ZOS se je na predlog zakona odzval s 
splošnim mnenjem, saj menimo, da je zakon še v tolikšni 
meri nedodelan, da pripombe na posamezne člene niso 
smotrne.
Strinjali smo se, da Zakon o funkcionarjih v državnih 
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 
4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13) ne odraža 
več dejanskega stanja v državni ureditvi in ne omogoča 
ustreznega izvajanja v praksi, zato je potrebna njegova 
celovita prenova. Vendar so bili v času od njegovega 
sprejema in novelacij sprejeti področni zakoni, ki so us-
trezno uredili določena vprašanja. Predlagali smo, da se v 
novem zakonu o funkcionarjih uredijo le področja, ki niso 
urejena v posebnih zakonih, in poenotijo le tiste določbe, 
ki so skupne vsem funkcionarjem ne glede na specifiko 
posameznih funkcij npr. določbe o prenehanju funkcije. 
V nasprotnem primeru se krši postulat pravne države, po 
katerem morajo biti zakonske dikcije jasne in določne.
Posebej izrazit odmik predlagane ureditve od veljavne 
ureditve je na področju lokalne samouprave oziroma 
občinskih funkcionarjev. Na več mestih se namreč pojavlja 
dikcija »organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo« in 
je za občinske funkcionarje neustrezna, saj Zakon o lokalni 
samoupravi v 28. členu kot (individualni) organ občine 
določa tudi župana, ki je hkrati tudi občinski funkcionar.
Nesprejemljivo se nam zdi, da bi bile določbe splošnega 
zakona o funkcionarjih v nasprotju z določbami posebnih 
zakonov. Določba tretjega odstavka 14. člena omejujejo 
plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije za vse funkcio-
narje mesečno na največ tretjino plače, Zakon o lokalni 
samoupravi pa določa višino plačila za nepoklicno opravl-
janje funkcije župana in podžupana na 50 % plače, ki bi jo 
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Menimo, da Zakon 
o lokalni samoupravi v 34.a členu ustrezno ureja plačilo 
za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev, tako 
nepoklicnih županov kot tudi občinskih svetnikov, zato 
predlogu o omejitvi plačila na eno tretjino nasprotujemo. 

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Združenje občin Slovenije je podajalo pripombe na Predlog 
uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
ZOS sicer pozdravlja spremembe na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, kljub temu pa smo opozorili, da 
so tudi novi roki postavljeni precej optimistično. Občine 
se namreč vsako leto soočajo s krčenjem finančnih sredstev 
v občinskih proračunih, prav tako sredstev za ta namen 
ni predvidenih v finančni perspektivi 2014-2020, zato bo 
tudi spremenjenih rokih težko zgraditi predpisan sistem 
odvajanja in čiščenja komunalnih voda.
Med drugim so bile podane tudi naslednje pripombe. Za 
aglomeracije  z obremenitvijo enako ali večjo od 50 PE in 
manjšo od 2000 PE mora biti dopuščeno, da je delež ob-
delave komunalnih odpadnih vod v individualnih sistemih 
še naprej do 5 % (in ne 2 %, kot je predlagano). Za čiščenje 
odpadnih vod izven aglomeracij ter v aglomeracijah  z ob-
remenitvijo manjšo od 2.000 PE morajo biti poleg malih 
čistilnih naprav možne tudi ustrezne večprekatne greznice. 
Individualne sisteme ravnanja s komunalnimi odpadnimi 
vodami, v kolikor se zaradi posebnih pogojev gradijo 
znotraj aglomeracij, zagotavlja lastnik stavbe in nikakor 
občina. Za aglomeracije z obremenitvijo pod 2.000 PE naj 
bodo to tudi ustrezne večprekatne greznice. Za določitev 
izjem za individualne sisteme znotraj aglomeracij naj se 
določi oddaljenost 100 m potrebne izgradnje priključka 
(ali v primeru potrebnega individualnega črpališča še 60 
m priključka) ter v kolikor je takih primerov več kot 5 %, 
potem so tisti, ki so bolj oddaljeni. Za obstoječe greznice 
(oz. tudi za novogradnje) naj MOP pripravi podrobna 
navodila za dograditev greznic zaradi obdelave iztoka po 
predlaganih standardih. Opozorili smo, da v nobenem 
primeru ni dopustno, da je občinam naložena z uredbo 
določena obvezna gradnja in upravljaje z individualnimi 
čistilnimi napravami, prav tako smo opozorili, da prestroga 
merila glede zaposlitve lahko povzročijo dodatne zaposlitve 
v komunalnih podjetij oziroma nezmožnost opravljanja 
obveznosti z obstoječim kadrom.

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Združenje občin Slovenije je v fazi medresorskega usk-
lajevanja podalo pripombe na predlog novele Zakona 
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o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). V prvem in drugem 
odstavku 3.č člena smo predlagali uskladitev s termi-
nologijo veljavne Uredbe o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje glede poimenovanja objektov, saj do-
datni in podrobnejši opisi ne prispevajo k preglednosti us-
meritev. Predlagali smo tudi spremembo tretjega odstavka, 
po katerem naj zakon določi obveznost priprave OPPN za 
umestitev tekaških prog, smučišč in kolesarskih ter drugih 
rekreacijskih poti na kmetijska ali gozdna zemljišča. 

FINANCIRANJE OBČIN V LETU 2016
V Združenje občin Slovenije smo 22. julija s strani 
Ministrstva za finance prejeli obvestilo o skorajšnjem 
pričetku pogajanj za financiranje občin v letu 2016 ter 
izhodišča za pogajanja glede povprečnine ter višino inves-
ticijskega transfera.
V luči čim bolj konstruktivnih pogajanj smo Ministrstvu 
za finance pozvali, da v skladu z Zakonom o financiranju 
občin pripravi podate o tekočih odhodkih in tekočih 
transferih za izvajanje zakonskih nalog, ki jih občine 
sporočajo Ministrstvu za finance, ter izračun povprečnine v 
skladu z metodologijo, določeno v Uredbi o metodologiji 
za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog. 
Menimo namreč, da lahko le objektivni podatki o stroških 
občinskih nalog občinam oziroma njihovim reprezenta-
tivnim združenjem  omogočijo tvorno sodelovanje pri 
vladnih odločitvah, ki imajo neposreden vpliv na obseg 
financiranja občinskih nalog.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O POSTOPKIH ZA IZDAJO SOGLASJA K 
ZADOLŽEVANJU OBČIN
Združenje občin Slovenije je v fazi medresorskega uskla-
jevanja podalo predlog za dopolnitev predloga pravilnika. 
Z dopolnitvijo pravilnika smo zasledovali racionalizacijo 
pri financiranju izvajanja večletnih projektov, ki imajo 
finančno konstrukcijo zaprto tudi z zadolžitvijo občine. 
V praksi bi to pomenilo, da bi občine lahko pridobile 
soglasje za zadolževanje, ki bi omogočalo črpanje kredita v 
več letih v času trajanja projekta, kar po dosedanji ureditvi 
ni mogoče, saj je bilo potrebno kredit v celoti črpati v letu 
prejema soglasja zadolžitve ter plačevati obresti za celotno 
višino kredita skozi celotno izvajanje projekta.

Ministrstvo za finance odgovarja, da bi predlagana dopol-
nitev, po  kateri bi več letno črpanje kredita urejal enkraten 
postopek izdaje soglasja, za tiste investicijske projekte, ki 
imajo predvideno večletno črpanje kredita, za obdobje 
časa traja izvajanje projekta, omogočila zadolževanje preko 
obsega, ki ga dovoljujejo veljavni predpisi. Razlog za nave-
deno trditev je v tem, da je pri odločanju o zadolževanju 
treba upoštevati možnost izpada ali zmanjšanja določenih 
prihodkov občin npr. prodaja nepremičnine.

SKUPNO STALIŠČE ZDRUŽENJ GLEDE 
NAMENSKE UPORABE SREDSTEV 
VODNEGA SKLADA
ZOS je skupaj  ostalima združenjema na Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP) naslovil dopis s sklepom, spre-
jetim na skupni seji predsedstev vseh treh združenj konec 
junija v Trzinu, in sicer: »Predsedstva SOS, ZOS in ZMOS 
pozivajo Ministrstvo za okolje in prostor, da se sredstva 
sklada za vode uporabljajo za namene, za katere je sklad 
za vode ustanovljen, torej v skladu s 3. odstavkom 162. 
člena zakona o vodah.«
Glede na to, da MOP upravlja s Skladom za vode, smo 
ministrstvo pozvali, da se sredstva Sklada porabljajo 
tudi za financiranje aktivnosti oz. projektov v lokalnih 
skupnostih, za medobčinske projekte in druge z občinami 
tesno povezane zadeve, torej v skladu s tretjim odstavkom 
162. člena Zakona o vodah. Nov in dodaten razmislek 
o porabi sredstev vodnega sklada bi bil potreben tudi 
zato, saj podnebne spremembe prinašajo številna neurja 
ter posledično poplave na različnih območjih Slovenije. 
Prednost bi moralo imeti urejanje vodotokov, področje je 
bilo zanemarjeno sedaj že vrsto let, povečanje poplavne 
varnosti in izboljšave vodnega režima in ne investicijski 
projekti za izgradnjo elektrarn.

SKUPNO STALIŠČE ZDRUŽENJ DO 
PREDLOGA PRAVILNIKA O SLUŽBI 
NUJNE MEDICINSKE POMOČU
ZOS je skupaj z ostalima združenjema na Ministrstvo za 
zdravje naslovil dopis s sklepom, sprejetim na skupni seji 
predsedstev vseh treh združenj konec junija v Trzinu, in 
sicer: »Predsedstva SOS, ZOS in ZMOS nasprotujemo 

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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sprejemu predloga Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči.«
V primeru sprejetja Pravilnika NMP obstaja utemeljena 
bojazen, da bo odgovornost in veliko finančno breme 
preneseno na lokalne skupnosti. Opozorili smo, da je 
potrebno vsebino pravilnika NMP določiti tako, da bo 
jasna, dosledna in nedvoumna. Uskladiti jo je treba z vsemi 
argumentiranimi stališči in pripombami lokalnih skup-
nosti, javnih zdravstvenih zavodov in drugih deležnikov, 
ter na ta način spoštovati načelo uspešnega vključevanja 
javnosti. Dokler temu ne bo tako, združenja nasprotujejo 
sprejetju navedenega pravilnika NMP. V skladu z nave-
denim smo pozvali k upoštevanju tega stališča in vključitev 
občin v nadaljnje usklajevanje oziroma pripravo predloga 
pravilnika.

7  VPRAŠANJA OBČIN 

ZAGOTAVLJANJE Z ZAKONOM 
PREDPISANIH NALOG
Na ministrstvo za javno upravo smo naslovili vprašanje 
v zvezi z možnostjo neposrednega nadzora znotraj kra-
jinskega oziroma regijskega parka, ki sta ga ustanovili 
občini, v okviru organa skupne občinske uprave. V dop-
isu smo navajali, da vsebini 155. in 157. člena Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B 
in 46/14) opredeljujeta neposredni nadzor in pogoje za 
naravovarstvene nadzornike. Vsebina 156. člena istega 
zakona pa govori o izvajalcih neposrednega nadzora, in 
pravi: »Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zago-
tavljajo upravljavci zavarovanih območij. (2) Neposredni 
nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja ministrstvo. 
(3) Osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom 
usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, 
zagotavljajo neposredni nadzor na območjih teh dobrin. (4) 
Osebe iz prejšnjih treh odstavkov zagotavljajo izvajanje 
naravovarstvenega nadzora s sklenitvijo delovnih ali drugih 
ustreznih pogodb z naravovarstvenimi nadzorniki v skladu 
z zakonom. (5) Ministrstvo predpiše načine in pogoje za 
organizacijsko, vsebinsko ter teritorialno usklajeno izva-
janje naravovarstvenega nadzora.«
Iz navedene vsebine izhaja, da je za zagotavljanje neposred-
nega nadzora potrebna ustanovitev osebe javnega prava, 
kar pa, kot veste, organ skupne občinske uprave ni, zato 
navedene naloge ni mogoče zagotavljati v okviru tega 
organa.
Glede na to, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano po zakonu predpiše načine in pogoje za orga-
nizacijsko, vsebinsko ter teritorialno usklajeno izvajanje 
naravovarstvenega nadzora, MJU predlaga, da se morebiti 
obrnemo še nanj.

KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ ZA 
UČENCE
Občino je zanimalo, ali imajo ostale občine določen kriterij 
za dodelitev priznanja za učence, ki so dosegajo učni uspeh 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
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od 3 – 9 razreda osnovne šole, odlični uspeh, ali imajo 
navedeno, da morajo doseči rezultat 4,75 in več. 
Odgovori občin so zbrani in dostopni na povezavi.

PLAČILO STROŠKOV SLUŽBENE POTI 
NEPROFESIONALNEMU ŽUPANU 
S strani občine članice smo prejeli sledeče vprašanje: 
»Imamo neprofesionalnega župana. Zanima nas na kakšen 
način mu lahko izplačamo kilometrino (službena pot) in 
dnevnice? Kakšna je pravna podlaga za izplačilo?«
Odgovarjamo, da se pravna podlaga nahaja v Pravilniku 
o plačah občinskim funkcionarjem občine. Velja, da ima 
občinski funkcionar, to je tudi podžupan, pravico do 
povračil stroškov, ki mu nastanejo v zvezi z opravljanjem 
funkcije.
Potne naloge podpisuje župan. V tem primeru pa se 
uporablja poglavje št. 8 Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 
– ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. 
US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US).

VELJAVNOST SKLEPOV SEJE 
OBČINSKEGA SVETA 
Na vprašanje občine članice glede veljavnosti sprejetih 
sklepov na seji občinskega sveta smo s strani Ministrstva 
za javno upravo prejeli sledeč pojasnilo:
»v zvezi z vprašanjem, ki ga je poslala Občina X, po-
jasnjujemo, da morajo župan in člani občinskega sveta 
pri vodenju seje občinskega sveta dosledno upoštevati 
določbe X. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine X. 
Ugotavljanje navzočnosti ni isto kot glasovanje o sklepu. 
Predsedujoči mora pred vsakim glasovanjem ugotoviti 
navzočnost članov občinskega sveta in po tem, ko ugotovi, 
da je navzočih dovolj članov občinskega sveta, dati sklep 
na glasovanje. Kadar je v uporabi elektronska glasovalna 
naprava, se morajo člani občinskega sveta dosledno pri-
javljati pri ugotavljanju navzočnosti in potem glasovati o 
samem sklepu. Če se upošteva dejanska prisotnost na seji 
in se jo tudi v zapisnik o seji zapiše, je ta podatek lahko 

različen od izpisa glasovanja, ko se zabeleži navzočnost le 
tistih članov občinskega sveta, ki so pritisnili tipko.
Za izvrševanje posameznih sklepov, ki jih je občinski svet že 
sprejel na določeni seji, ni potrebno počakati na zaključek 
te seje v primeru preložitve oziroma nadaljevanja seje, če 
ni razlogov, da bi bili ti sklepi lahko sporni oziroma da 
člani občinskega sveta zaradi njih ne bi potrdili zapisnika 
na naslednji seji.«

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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8  SEJE VLADE RS

DOPISNA SEJA VLADE RS 1. 7. 2015
Vlada RS je na 52. dopisni seji določila besedilo pred-
loga Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta 
dolgov.
Predlog zakona sodi v paket ukrepov za pomoč socialno 
najšibkejšim državljanom Republike Slovenije. Predlog je 
pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim 
državljanom pomagali na način, da se jim odpiše dol-
gove, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih 
življenjskih stroškov, pri tem pa vlada želi zagotoviti pogoje, 
da pri tem ne bodo še dodatno obremenjeni tako upniki, 
ki bodo dolgove odpisali, kot tudi dolžniki. 
Poglavitna rešitev zakona je tako določitev   – posebne 
davčne ureditve - za izvedbo ukrepa odpisa dolga 
državljankam in državljanom. 
Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se namreč odpust 
dolga  lahko šteje kot drug dohodek in je obdavčen. Ker 
predlagatelj z odpisom dolgov ne želi nalagati dodatnih 
stroškov državljanom,  se s predlogom zakona  določa 
oprostitev plačila dohodnine od dolga, ki se odpusti 
dolžniku - fizični osebi.  Predlog zakona poenostavlja  tudi 
izvedbo odpisov dolgov na strani upnikov in določenih 
dolgov s strani države. To pomeni, da nihče v postopku 
odpusta dolgov ne bo imel dodatnih stroškov in da bodo 
postopki poenostavljeni.    
Predlog zakona tako omogoča pogoje za učinkovit odpis 
dolga oziroma določa posebno davčno ureditev dohodkov, 
ki odstopa od sistemske ureditve, in posega v več predpisov, 
ki bi sicer onemogočili učinkovito izvedbo ukrepa odpisa 
dolga. Odpis dolga bo sicer izveden na podlagi sporazuma 
med predlagateljem zakona in upniki, ki imajo terjatve do 
državljanov, ki so se znašli v hudi materialni in socialni 
stiski. Upniki bodo k odpisu dolga pristopili prostovoljno.   
V predlogu zakona so določene tudi okoliščine oziroma 
pogoji, za katere velja posebna davčna obravnava, tako so 
jasno opredeljeni tudi dolžniki, in sicer so to prejemniki 
denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteran-
skega dodatka, določeni prejemniki otroškega dodatka, kot 
tudi osebe, katerih dohodki in premoženje se upoštevajo 
pri ugotavljanju materialnega položaja.  

Vlada predlaga, da se zakon sprejme po nujnem postopku, 
saj je treba olajšati oziroma razbremeniti socialno najbolj 
ogrožene do jeseni, in sicer zaradi novih stroškov, ki nas-
tanejo v jesenskih mesecih, predvsem z novim šolskim 
letom, ki staršem nalagajo nove velike obremenitve, je-
senski čas pa je povezan tudi s stroški nove kurilne sezone. 

SEJA VLADE RS 9. 7. 2015 
Vlada RS je na 45. redni seji med drugim sprejela prvi 
Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020, se seznanila z informacijo o 
predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta 
Slovenije, sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije 
RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z 
okoljem 2012–2020. Vlada RS se je tudi seznanila z de-
lom  Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih 
zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju 
evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije ter 
dopolnila Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne 
skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski 
konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne 
zdravstvene organizacije.

Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta, sprejeta na seji vlade 
24. aprila 2015, v III. poglavju opredeljuje izvedbeni načrt, 
ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega 
programa.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je prejela predloge posredniških organov za izved-
beni načrt in jih ocenila z vidika njihovega prispevanja k 
ciljem evropske kohezijske politike in pripravila predmetni 
izvedbeni načrt.
Izvedbeni načrt predstavlja podlago za pripravo državnega 
proračuna za leti 2016 in 2017 ter operacionalizacijo 
proračuna za leto 2015. Del sredstev za leta 2015, 2016 in 
2017 je razporejenih po neposrednih proračunskih upora-
bnikih v delu, kjer so izpolnjeni pogoji. Ker pa so nekateri 
ključni strateški dokumenti še v pripravi, poleg tega pa še 
ni na voljo podatkov, ki bi omogočali vključevanje regijskih 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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projektov, je v tem trenutku razporeditev po neposrednih 
proračunskih uporabnikih še zelo omejena. 
Izvedbeni načrt se deli na dva dela. Prikaz izvedbenega 
načrta po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih 
uporabnikih se sprejme z odlokom, prikaz izvedbenega 
načrta, ki je podrobneje razčlenjen po prednostni osi, pred-
nostni naložbi, neposrednih proračunskih uporabnikih, 
skladih, kohezijskih regijah in letih pa objavi SVRK na 
spletni strani www.eu-skladi.si. 

Informacija o predlogu usmeritev za 
pripravo Energetskega koncepta Slovenije
Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja Energetski kon-
cept Slovenije. Skladno z Energetskim zakonom se »z 
Energetskim konceptom Slovenije na podlagi projekcij 
gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države 
ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji 
zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za 
obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.« 
Da bi v proces priprave vključili mnenja čim širše javnosti, 
je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo posvetovalni 
dokument in ga javnosti predstavilo 2. junija 2015. 
Namenjen je predvsem strokovni javnosti, oblikovalcem 
politik na področjih, povezanih z energetiko, nevlad-
nim organizacijam ter zainteresiranim državljankam 
in državljanom, da podajo odzive na predloge in vizijo 
Ministrstva za infrastrukturo. S tem želimo začeti razpravo 
o možnih poteh do uresničitve zastavljenih ciljev. 
V pripravi predloga usmeritev za pripravo Energetskega 
koncepta Slovenije smo izhajali iz dejstva, da smo v Sloveniji 
omejeni z naravnimi danostmi, našim geopolitičnim 
položajem in zavezami Evropskega sveta o prehodu v 
nizkoogljično družbo. Vendar lahko te omejitve za slov-
ensko gospodarstvo, čigar znaten delež predstavlja tudi 
energetika, predstavljajo velik izziv in potencial za razvoj. 
Energetika ni sama sebi namen, temveč mora predstavl-
jati temelj za razvoj družbene blaginje in je torej v službi 
državljanov in gospodarstva.
V dokumentu Ministrstvo za infrastrukturo podaja usmer-
itve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske 
politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so 
namreč dolgoročne in odločitve so potrebne zdaj za real-
izacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih.
Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč po-
daja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj 

katerega pa je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij 
in posameznikov. 
Na osnovi odzivov javnosti ter dolgoročnih energetskih 
bilanc bo Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo osnutek 
Energetskega koncepta Slovenije. Osnutek bo nato me-
dresorsko usklajen, opravljeni bodo tudi vsi postopki 
presoje vplivov na okolje, ki bodo potrebni, preden bo 
osnutek Energetskega koncepta Slovenije posredovan v 
potrditev vladi. 

Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za 
zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z 
okoljem 2012–2020
Vlada RS je naložila resorjem, pristojnim za izvajanje tega 
Akcijskega načrta, da načrt izvajajo in o tem poročajo vladi 
prek Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih 
zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju otrok 
evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije, ki je 
potekala v Parmi, marca 2010.
Slovenija je že vse od leta 1989 aktivno vključena v iz-
vajanje Evropskega procesa okolje in zdravje. Svetovna 
zdravstvena organizacija za območje Evropske regije je na 
svoji 4. ministrski konferenci 25. junija 2004 v Budimpešti 
sprejela zavezo za pripravo strategije in akcijskega načrta za 
zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem. Leta 
2010 je bila v Parmi na 5. ministrski konferenci sprejeta 
Parmska deklaracija o okolju in zdravju. Ta je določila 
glavne prednostne cilje, ki naj bi jim države sledile.
S podpisom mednarodnih deklaracij, ki izhajajo iz tega 
procesa, nazadnje Parmske deklaracije iz leta 2010, se je 
Slovenija obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti 
varovanje zdravja otrok pred škodljivimi dejavniki okolja 
sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike vsake 
države.
Vlada je na tej podlagi imenovala medresorsko delovno 
skupino državnih sekretarjev za izvajanje zavez 5. minis-
trske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije 
Svetovne zdravstvene organizacije 2010, ki je pripravila 
dokument, na podlagi katerega je vlada sprejela Strategijo 
za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 
2012–2020. Na podlagi te strategije je bil izdelan ak-
cijski načrt, ki opredeljuje konkretne naloge resorjev in 
deležnikov do leta 2020. Vsebuje aktivnosti, ki bodo lahko 
pripomogle k zmanjšanju pomembnih javnozdravstvenih 
problemov otrok in mladostnikov. Pristojni resorji bodo 
za izvajanje akcijskega načrta zagotovili potrebna sredstva, 
kot je to določeno v zgoraj navedenem sklepu vlade. 

www.eu-skladi.si
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Ob pripravi dokumenta je skupina ugotovila, da je 
smiselno posamezna poglavja akcijskega načrta za izvajanje 
strategije, ki so določena s sklepom z dne 1. 12. 2011 in 
njegovo spremembo z dne 3. 4. 2014, združiti skladno s 
Parmsko deklaracijo o okolju in zdravju.
Akcijski načrt je tako razdeljen na štiri glavne prednostne 
cilje oziroma poglavja: 
•	 Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dos-

topa do varne pitne vode ter ustreznega ravnanja s 
komunalnimi odpadnimi vodami,

•	 Zmanjševanje problema poškodb in debelosti preko 
varnega okolja, telesne dejavnosti in zdrave prehrane,

•	 Preprečevanje bolezni z izboljšanjem kakovosti zraka 
zunaj in v zaprtih prostorih,

•	 Preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških in 
fizikalnih dejavnikov tveganja.

Seznanitev z delom Medresorske delovne 
skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. 
ministrski konferenci o okolju in zdravju 
evropske regije Svetovne zdravstvene 
organizacije
Medresorska delovna skupina za izvajanje sprejetih zavez 
na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske 
regije svetovne zdravstvene organizacije se je v obdobju od 
njene ustanovitve 23. 8. 2012 do konca maja 2015 sestala 
na dveh sejah, ki ju je vodila takratna državna sekretarka 
na Ministrstvu za zdravje. Delovna skupina je 9. oktobra 
2013 organizirala tudi srečanje županov, na katerem so 
bili sprejeti zaključki. Posebnost te delovne skupine v 
primerjavi s podobnimi v območju, ki ga pokriva SZO 
za Evropo je, da v njej sodelujejo tudi predstavniki civilne 
družbe, in sicer mladi, ki imajo posebno mesto tudi v 
Parmski deklaraciji. Rezultat medresorskega sodelovanja 
je Akcijski načrt za  izvajanje Strategije RS za zdravje otrok 
in mladostnikov v povezavi z okoljem 2014-2020.

Dopolnjen Sklep o ustanovitvi Medresorske 
delovne skupine za izvajanje sprejetih 
zavez na 5. ministrski konferenci o okolju 
in zdravju evropske regije Svetovne 
zdravstvene organizacije
Medresorska delovna skupina (MDS) je v toku svojega 
dela prepoznala, da bi bilo smiselno v delovno skupino 
imenovati še enega predstavnika nevladnih organizacij s 

področja zdravja in predstavnike lokalnih skupnosti. Zato 
je predlagala, da se sklep o imenovanju dopolni. Peta točka 
Sklepa se sedaj glasi: 
V MDS za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski 
konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki jo vodi državna sekretarka 
Ministrstva za zdravje, se imenujejo:
•	 državni sekretar Ministrstva za delo, družino socialne 

zadeve in enake možnosti, 
•	 državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo,
•	 državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo,
•	 državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport,
•	 državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo goz-

darstvo in prehrano,
•	 državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor,
•	 državni sekretar Ministrstva za obrambo,
•	 državni sekretar Ministrstva za javno upravo,
•	 državni sekretar Ministrstva za zdravje,
•	 predstavnik Skupnosti občin Slovenije – SOS, 
•	 predstavnik Združenja občin Slovenije – ZOS, 
•	 predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije 

– ZMOS,
•	 predstavnik mladih Slovenije, ki ga predlaga Mladinski 

Svet Slovenije v sodelovanju z ostalimi organizacijami, 
ki združujejo mlade,

•	 predstavnik nevladnih organizacij s področja zdravja, 
ki ga imenujejo nevladne organizacije s področja 
javnega zdravja. 

SEJA VLADE RS 16. 7. 2015
Vlada RS je na 46. redni seji med drugim začela raz-
pravo o razrezu proračunskih izdatkov za pripravo 
predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 
ter se seznanila z informacijo o spremembi povprečnine 
za financiranje zakonskih nalog občin in zagotavljanju 
pravic porabe za finančno izravnavo. Vlada je tudi 
sprejela novelo Uredbe o odlagališčih odpadkov ter 
novelo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, 
mnenje o predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah 
ter sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za 
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pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na 
vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči 
v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega 
prava.

Razrez proračunskih izdatkov za pripravo 
predlogov državnih proračunov za leti 2016 
in 2017
V skladu z usmeritvami vlade, sprejetimi na prvi proračunski 
seji 19. 6. 2015 je Ministrstvo za finance pripravilo predlog 
Izhodišč za pripravo predlogov proračunov države za leti 
2016 in 2017. 
Pri tem so bili upoštevani naslednji dokumenti:
•	 Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo, ki 

ga je vlada sprejela 22. 4. 2015,
•	 Nacionalni reformni program 2015 – 2016, ki ga je 

vlada sprejela 29. 4. 2015,
•	 Program stabilnosti – Dopolnitev 2015, ki ga je vlada 

sprejela 29. 4. 2015,
•	 Priporočila Evropske komisije za priporočila 

Evropskega Sveta glede Nacionalnega reformnega 
programa 2015 – 2016 in Programa stabilnosti – 
dopolnitev 2015,

•	 Informacija za pripravo predlogov državnih proračunov 
za leti 2016 in 2017, ki jo je vlada sprejela 19. 6. 2015.

Zastavljene ciljne vrednosti odhodkov in deficita proračuna, 
določene 19. 6. 2015, znašajo:
•	 za leto 2016 znaša zgornja meja odhodkov 9.271,6 

mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem 
toku ne sme presegati 1,95 % BDP;

•	 za leto 2017 znaša zgornja meja odhodkov 9.114,9 
mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem 
toku ne sme presegati 1,82 % BDP.

Za doseganje teh ciljnih vrednosti so bili v predlaganem 
razrezu odhodkov že upoštevani učinki ukrepov, ki jih je 
vlada dogovorila 22. 4. 2015 ter ukrepi, ki so jih minis-
trstva in vladne službe posredovali ministrstvu za finance. 
Da bi bilo mogoče začeti s pripravo državnega proračuna, 
ki ga sestavljajo finančni načrti uporabnikov državnega 
proračuna, je ministrstvo za finance pripravilo pred-
log Razreza proračunskih odhodkov po predlagateljih 
finančnih načrtov za nadskupino tipov postavk 1 
Integralna sredstva. Ostale kategorije odhodkov proračuna 
so zgolj informativno predstavljene v okvirnem Razrezu 

proračunskih odhodkov po nadskupinah tipov postavk 2 
Namenska sredstva, 3 EU sredstva in 4 Integralna sredstva 
– slovenska udeležba, saj ministrstvo še ne razpolaga s 
končnimi ocenami le-teh. 
Vlada je na seji tako opravila razpravo, dokončni razrez pa 
bo znan po nadaljnjih usklajevanjih v prihodnjih tednih.

Informacija o spremembi povprečnine 
za financiranje zakonskih nalog občin in 
zagotavljanju pravic porabe za finančno 
izravnavo
Vlada RS se je seznanila z informacijo o spremembi 
povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in 
načinu zagotavljanja sredstev za plačilo finančne izravnave 
iz državnega proračuna ter sprejela predlog prerazporeditev 
pravice porabe na postavko Tekoča proračunska rezerva pri 
ministrstvu za finance.
Državni zbor je 13. 7. 2015 sprejel spremembo Zakona 
o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, s katero je 
določil, da bo višina povprečnine za občine od 1. 7. 2015 
do 31. 12. 2015 znašala 519 evrov. S tem se obseg prim-
erne porabe občin povečuje. Ob dani višini dohodnine, 
ki je občinski vir, je razliko do povečane primerne porabe 
potrebno zagotoviti s finančno izravnavo iz državnega 
proračuna. Posledično to pomeni, da je potrebno za 
finančno izravnavo zagotoviti 18,6 mio evrov več, kot je 
bilo prvotno načrtovano. 
Vlada je naložila vsem ministrstvom in vladnim službam, 
da v sodelovanju z ministrstvom za finance nadaljujejo 
usklajevanja in pripravijo predloge za prerazporeditev 
pravice porabe na postavko Tekoča proračunska rezerva 
pri ministrstvu za finance. 
Trenutna situacija glede zagotavljanja financiranja finančne 
izravnave v drugi polovici letošnjega leta je naslednja: 
•	 ministrstvo za finance zagotovi 3,42 mio € znotraj 

svojega finančnega načrta;
•	 vladni proračunski uporabniki s prerazporeditvami v 

tekočo proračunsko rezervo zagotovijo  3,71 mio €;
•	 vlada naloži Uradu za Slovence v zamejstvu in po 

svetu ter ministrstvu za kulturo, da pripravita predlog 
prerazporeditve v tekočo proračunsko rezervo za na-
men financiranja finančne izravnave za občine v višini 
21.458 € za Urad oziroma 160.728 € za ministrstvo 
za kulturo.
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Za manjkajoča sredstva Ministrstvo za finance nadaljuje 
pogovore s proračunskimi uporabniki glede zagotavljanja 
prihrankov do konca letošnjega leta in ponovno poroča 
vladi o predlogih rešitev do konca septembra 2015. 
Ministrstvo za finance na podlagi pripravljenih predlogov 
ministrstev oz. vladnih služb izvrši prerazporeditve v 
splošno proračunsko rezervacijo in nato pripravi gradivo 
za razporeditev sredstev na postavko Dopolnilna sredstva 
občinam za namen finančne izravnave ter ga posreduje 
vladi v sprejem.

Novela Uredbe o odlagališčih odpadkov
S predlagano spremembo in dopolnitvijo veljavne Uredbe 
o odlagališčih odpadkov se nekoliko spreminja veljavna 
ureditev, ki se nanaša na finančna jamstva, namenjena za-
varovanju izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem 
dovoljenju za odlagališča odpadkov.
Po novi ureditvi bodo lahko upravljavci odlagališč, ki so 
javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, poleg 
bančne garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri 
banki predložili finančno jamstvo tudi v obliki izjave, kadar 
je upravljavec v izključni lasti občine ali izključna solast-
nina občin. Izjava bo morala vsebovati zavezo upravljavca 
odlagališča, da ima v svojem finančnem načrtu oblikovane 
rezervacije v višini finančnega jamstva, ta sredstva pa bodo 
namenjena izključno izpolnitvi obveznosti iz okoljevarst-
venega dovoljenja za obratovanja odlagališča. Izjavo bodo 
morali potrditi lastniki upravljavca, to je občina oz. občine.
Upravljavec naprave bo moral v dokazilo o finančnem 
jamstvu predložiti svoj finančni načrt, v katerem bo 
morala biti oblikovana rezervacija v višini zahtevanega 
finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako moral v 
dokazilo predložiti sprejeti načrt obvladovanja tveganj v 
zvezi z obratovanjem odlagališča. Finančni načrt in načrt 
obvladovanja tveganj bo moral potrditi lastnik upravljavca, 
to je občina oziroma občine, oziroma njegov nadzorni svet 
v primeru, ko je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja.

Novela Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč
Z Uredbo o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč se spreminja kriterij za ureditvena območja mest 
in drugih naselij, kjer se morajo pri novogradnjah graditi 
zaklonišča osnovne zaščite, in sicer se s 5.000 dviguje na 
10.000 prebivalcev, kar bo pomenilo bistveno zmanjšanje 
območij, kjer bo gradnja zaklonišč obvezna in bo dejansko 
omejena le na najgosteje poseljena območja. V ta kriterij bo 

po novem zajeto le 16 naselij, medtem ko jih je bilo do zdaj 
40. Prav tako se na teh območjih dviguje kriterij za obvezno 
graditev zaklonišč osnovne zaščite v vzgojno-varstvenih 
ustanovah iz sedanjega kriterija več kot 50 na več kot 100 
otrok in v stavbah za redno izobraževanje iz sedanjih več 
kot 100 na več kot 200 udeležencev izobraževalnega pro-
grama. V stavbah za delo državnih organov se kot kriterij 
določa 50 zaposlenih. Uredba je pripravljena na podlagi 
izkustvenih in strokovnih argumentov, ki jih za predmetno 
področje uporablja večina držav članic evropske skupnosti.
Spremembe uredbe temeljijo na dejstvu, da so sodobni 
viri ogrožanja, ki jih opredeljuje tudi Resolucija o strate-
giji nacionalne varnosti (Uradni list RS, št. 27/10) sicer 
kompleksni, vendar se je ogroženost Republike Slovenije 
glede neposrednih oboroženih spopadov zmanjšala. Ob 
upoštevanju tudi drugih vrst ogrožanja, kjer je možno 
uporabiti ukrep zaklanjanja, se ocenjuje, da predlagane 
spremembe kriterijev za graditev zaklonišč ne bodo vplivale 
na zmanjšanje varnosti za prebivalce Republike Slovenije. 
Sprememba kriterijev bo tudi zmanjšala stroške graditve 
objektov na navedenih ureditvenih območjih ter pri gra-
ditvi prej navedenih objektov, kar bo prineslo določene 
prihranke predvsem na nivoju lokalnih skupnosti, po oceni 
milijon evrov na letni ravni.

Mnenje o predlogu novele Zakona o lokalnih 
volitvah
Vlada RS podpira Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, s katerim se 
urejajo pogoji za kandidiranje za člane občinskega sveta, 
župana in člane svetov ožjih delov občine, vsebina pred-
logov kandidatur oziroma list kandidatov ter ponovne 
volitve. 
Namen predloga zakona je krepitev integritete občinskih 
funkcionarjev in preprečitev, da bi javne funkcije opravljale 
osebe, ki jim ni mogoče zaupati, da bodo zakonito, na-
mensko in smotrno upravljale z občinskim premoženjem 
in porabljale proračunska sredstva. Predlagana ureditev je 
skladna s Programom ukrepov Vlade Republike Slovenije 
za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 – ničelna 
toleranca do korupcije, sprejetim na 17. redni seji Vlade 
Republike Slovenije dne 8.1.2015. 
Predlog zakona se tudi usklajuje s Predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni 
zbor glede roka za predložitev kandidatur oziroma liste 
kandidatov občinski volilni komisiji (trideset dni pred 
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dnem glasovanja do 19. ure) in vsebine ovojnice z glaso-
vnicami v primeru glasovanja po pošti.

Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne 
skupine za pripravo prehoda iz sistema 
izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih 
območjih po shemi državnih pomoči v 
sistem izplačevanja odškodnin na podlagi 
civilnega prava
Medresorska delovna skupina se ustanovi z namenom 
proučitve možnosti spremembe 79. člena Zakona o vodah, 
za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na 
vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v 
sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava, 
ki ne bodo več državna pomoč. Njene naloge bodo:
•	 priprava prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na 

vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči, 
ki se izvaja na podlagi Uredbe o načinu izplačevanja 
in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima v sistem izplačevanja 
odškodnin na podlagi civilnega prava,

•	 preveritev predlaganega sistema z vidika državnih 
pomoči pri Evropski komisiji, da ne gre za dovoljeno 
državno pomoč,

•	 uskladitev predloga novega sistema z mnenjem 
Evropske komisije, iz katerega izhaja, da ne gre za 
dovoljeno državno pomoč,

•	 preveritev in navedba predpisov, na katere bi predla-
gana sprememba lahko vplivala.

Člani medresorske skupine so: 
•	 Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, 
•	 mag. Gvido Mravljak, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, 
•	 Mateja Godler, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano,
•	 Peter Nagode, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, 
•	 Mateja Tavčar, Ministrstvo za okolje in prostor,
•	 mag. Franci Lenarčič, Ministrstvo za okolje in prostor,
•	 Jana Rudolf Mesarič, Ministrstvo za finance,
•	 Bernarda Suša, Ministrstvo za finance,

•	 mag. Janko Burgar, Ministrstvo za javno upravo,
•	 Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik,
•	 en predstavnik KGZS,
•	 po en predstavnik ZOS, SOS in ZMOS.

Medresorska delovna skupina začne z delom takoj in 
po prejetju odgovora s strani Evropske Komisije (EK) o 
njem poroča Vladi RS. Delovati preneha, ko v skladu z 
odgovorom EK uskladi nov predlog sistema izplačevanja 
odškodnin na vodovarstvenih območjih, kar pomeni, da v 
primeru mnenja EK, da ne gre za dovoljeno državno pomoč, 
pripravi predloge sprememb predpisov, ki vključujejo to 
rešitev oziroma, v primeru, da gre za dovoljene državne 
pomoči, obdrži obstoječo ureditev ali poišče drugo us-
trezno rešitev za trajno reševanje problematike kmetovanja 
na VVO, kot so učinkovito zagotavljanje nadomestnih 
zemljišč, ekološko kmetovanje, popravek sistema državnih 
pomoči v skladu s predpisi EU oz. vključitev v sistem de 
minimis.

SEJA VLADE RS 23. 7. 2015 
Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela 
predloga novega Zakona o javnem naročanju, predlog 
novele Zakona o prostovoljstvu in besedilo Resolucije 
o nacionalnem programu za enake možnosti žensk 
in moških 2015–2020. Vlada se je tudi seznanila s 
Poročilom o izvedenih aktivnostih za pomoč socialno 
najšibkejšim državljanom Republike Slovenije ter s 
Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske poli-
tike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2015. Vlada 
je tudi izdala Uredbo o strokovnem usposabljanju in 
preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih 
nadzornikov, novelo Uredbe o predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali di-
gestata, spremembe Uredbe o načinu izplačevanja in 
merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka 
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima, novelo Uredbe o omejitvah in 
dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 
daril, Uredbo o odpadni električni in elektronski op-
remi, dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2015 ter stališče do predloga Varuha človekovih 
pravic glede problematike kategorizacije javnih cest.

Predlog Zakona o javnem naročanju 
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Predlog novega zakona v slovenski pravni red v ce-
loti prenaša novi evropski direktivi s področja javnega 
naročanja, njegove rešitve pa bodo omogočile bolj trans-
parentne, krajše in učinkovitejše postopke. Nov sitem 
spodbuja inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi 
najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, pri čemer 
za določene specifične storitve eksplicitno prepoveduje 
zgolj ceno kot edino merilo za izbor (npr. inženirske ali 
arhitekturne storitve). 
Zakon ima pomemben socialni učinek, saj se pri javnem 
naročanju preprečuje sodelovanje tistih subjektov, ki ne 
spoštujejo delovne zakonodaje zaradi kršitev plačil v zvezi 
z delom, so bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega 
dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev ali ne izpolnjujejo 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 
oziroma nimajo predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let (t.i. REK obrazci). Izključeni bodo tudi 
subjekti z neobičajno nizko ceno, če bo ta nizka zaradi 
kršitev delovne, socialne ali okoljske zakonodaje. 
Predlog novega zakona o javnem naročanju vključuje 
tudi več rešitev kot posledico prizadevanj, da bi čim bolj 
poenostavili in debirokratizirali javno naročanje, vendar je 
bilo treba pri tem upoštevati omejitve veljavne zakonodaje 
EU. Kljub temu bo v novem sistemu večji poudarek na 
elektronskem naročanju, odločitve bodo objavljene na 
portalu javnih naročil, zmanjšali se bodo stroški vročanja 
in s tem tudi skrajšali postopki, ponudniki pa bodo v vseh 
državah članicah EU lahko uporabljali enoten obrazec za 
izkazovanje usposobljenosti, ki ga bodo lahko tudi večkrat 
uporabili. 
Pri pripravi besedila zakona je Ministrstvo za javno up-
ravo sodelovalo z vsemi resornimi ministrstvi ter drugimi 
državnimi organi, osnutek zakona je bil tudi v javni ob-
ravnavi, v kateri je ministrstvo prejelo predloge s strani 45 
različnih deležnikov. V času javne obravnave je bila orga-
nizirana tudi javna predstavitev osnutka zakona. Predlog 
zakona je bil po javni obravnavi predložen v medresorsko 
usklajevanje, osnutek zakona pa je bil predstavljen tudi 
socialnem partnerjem na Ekonomsko socialnem svetu.
Vlada RS je sprejem predloga zakona pospremila že z 
dvema pomembnima odločitvama, na podlagi katerih bo 
jeseni sledila prenova sistema zelenega javnega naročanja in 
priprava smernic za učinkovitejšo izvajanje javnih naročil 
na pomembnejših vsebinskih in procesnih področjih.

Predlog novele Zakona o prostovoljstvu

Z Zakonom o prostovoljstvu se je področje prostovoljstva 
v Republiki Sloveniji prvič normativno uredilo in določilo 
minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske orga-
nizacije, za organiziranje in opravljanje organiziranega 
prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagot-
avljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje 
in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje).
Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih 
letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da nekatere 
zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja 
organiziranega prostovoljstva. 
Vsled temu je bila v začetku leta 2014 na Ministrstvu 
za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna 
skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakon o 
prostovoljstvu. Navedena delovna skupina je pripravila 
osnutek predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki gre 
predvsem v smeri poenostavitve poročanja o opravljenem 
prostovoljskem delu, ureditve izvajanja prostovoljskega 
dela v javnih zavodih, manjše spremembe pa so predlagane 
tudi pri kazenskih določbah.
Pri pripravi predloga Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostovoljstvu so pripravljavci sledili 
predvsem naslednjim ciljem:
•	 poenostaviti poročanje o opravljenem prostovoljskem 

delu,
•	 odprava dodatnih administrativnih bremen,
•	 poenostavitev opravljanja prostovoljskega dela v 

osebah javnega prava (na podlagi posebnih prosto-
voljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega 
programa javne službe) ali osebah zasebnega prava, 
ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile 
koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom 
opredeljeno kot nepridobitno.

Pri oddaji poročil o opravljenem prostovoljskem delu, ki 
jih prostovoljske organizacije enkrat letno pripravijo, je v 
predlogu zakona zahtevanih manj podatkov, saj se je tekom 
izvajanja zakona izkazalo, da določeni podatki niso bistveni 
pri statistični obdelavi.
Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da predvsem pri oprav-
ljanju prostovoljskega dela v javnih zavodih, sklepanje 
dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča 
tudi za opravljeno prostovoljko delo opravljeno v javnih 
zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev 
oz. administrativno oviro. Člen je po novem spremenjen 
na način, da bodo tudi organizacije (iz 7. člena), ki izpoln-
jujejo vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o 
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opravljenem prostovoljskem delu in se skladno z zakonom 
vpisale v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Predlog zakona prinaša spremembe pri pogojih, ki so 
potrebni za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij. Z 
uveljavitvijo predlaganega zakona se bodo v vpisnik pros-
tovoljskih organizacij lahko poleg določenih pravnih oseb 
zasebnega prava vpisale tudi osebe javnega prava na podlagi 
posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopol-
nitev rednega programa javne službe ali osebe zasebnega 
prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile 
koncesijo, in katerih delovanje je s posebnim zakonom 
opredeljeno kot nepridobitno.

Resolucija o nacionalnem programu za 
enake možnosti žensk in moških 2015–2020
Sprejetje Resolucije o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških določa Zakon o enakih 
možnostih žensk in moških. Resolucija je strateški doku-
ment, ki za obdobje od 2015 do 2020 določa cilje in 
ukrepe na posameznih področjih, zlasti tistih, ki so z 
vidika enakosti spolov najpomembnejša. Temeljni namen 
Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015–2020 je določiti splošne prioritete 
za izboljšanje položaja žensk oziroma za zagotavljanje tra-
jnostnega razvoja enakosti spolov na posameznih področjih. 
Področja, na katera se nanaša, so: trg dela in zaposlovanje, 
družina in partnerstvo, izobraževanje, kultura, šport, 
znanost in visoko šolstvo, zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti, položaji odločanja v politiki, gospodarstvu in 
na drugih področjih družbenega življenja, fizično, psihično, 
spolno in ekonomsko nasilje nad ženskami ter mednarodne 
dejavnosti Republike Slovenije za opolnomočenje žensk in 
udejanjanje ciljev enakosti spolov. 
Na teh področjih so opredeljeni ključni cilji, s katerimi 
želimo doseči:
•	 •	 odpravo	 neravnovesij	 med	 spoloma	 ter	 spolne	

segregacije na področju zaposlovanja in odpravljanje 
brezposelnosti;

•	 •	 izboljšanje	položaja	žensk	 in	moških	na	področju	
socialne vključenosti;

•	 •	odpravo	ovir	za	doseganje	lažjega	usklajevanja	poklic-
nega in družinskega oziroma zasebnega življenja; 

•	 •	odpravo	vrzeli	med	spoloma	in	spolne	segregacije	v	
izobraževanju;

•	 •	odpravo	neenakosti	v	znanosti	in	visokem	šolstvu;	

•	 •	odpravo	stereotipov	v	družbi,	zlasti	v	medijih,	kulturi	
in športu; 

•	 •	izboljšanje	zdravja	žensk	in	moških;
•	 •	odpravo	ovir	za	doseganje	uravnotežene	zastopanosti	

žensk in moških na različnih področjih političnega in 
družbenega življenja; 

•	 •	ničelno	strpnost	do	nasilja	nad	ženskami;
•	 •	 okrepitev	 vključevanja	 vidika	 spola	 v	 slovenske	

razvojne, mirovne in druge zunanjepolitične pobude.

Poročilo o izvedenih aktivnostih za 
pomoč socialno najšibkejšim državljanom 
Republike Slovenije
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 12200-
3/2015/10 z dne 2. 6. 2015, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) posreduje 
informacijo v zvezi z izvedenimi aktivnostmi glede priprave 
ukrepov pomoči za socialno najšibkejše državljane.

Odpis dolgov
Vlada je pripravila predlog Sporazuma o odpustu dolgov, 
ki ga je MDDSZ posredovalo vsem občinam, komunal-
nim podjetjem pod okriljem občin, Elektro Ljubljana 
d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Celje d.d., Elektro 
Gorenjska d.d., Elektro Primorska d.d., Gen-I d.o.o., 
Energetiki Ljubljana d.o.o., Energetiki Maribor d.o.o., 
Petrolu, Nepremičninskemu skladu RS, Združenju 
občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, SPL d.o.o., 
Združenju upravnikov nepremičnin ter zavarovalnicam 
Vzajemna, Triglav in Adriaticu Slovenica. Na podlag pre-
jetih pripomb se je vlada odločila, da bo za bolj učinkovito 
izvedbo ukrepa odpisa dolgov potrebno sprejeti zakonsko 
podlago. Zato je vlada 1. 7. 2015 na dopisni seji določila 
besedilo Predloga Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa 
odpusta dolgov in ga posredovala v Državni zbor, kjer 
je kolegij predsednika Državnega zbora potrdil nujni 
postopek in predlog zakona posredoval v pregled občinam. 
Poglavitna rešitev zakona je tako določitev posebne davčne 
ureditve za izvedbo ukrepa odpisa dolga državljankam in 
državljanom v okviru predlaganega sporazuma o odpustu 
dolgov. Predlog zakona je MDDSZ posredovalo vsem 
zgoraj navedenim sodelujočim pri projektu. Z namenom 
popolne uskladitve zakona je MDDSZ v tednu od 13. 
do 16. 7. 2015 sklicalo sestanke z vsemi sodelujočimi v 
projektu. Na podlagi podanih pripomb so bili pripravljeni 
amandmaji, ki so bili obravnavani na seji Odbora za delo, 
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družino, socialne zadeve in invalide v petek, 17. 7. 2015. 
Isti dan je potekala tudi izredna seja Državnega zbora, na 
kateri je bil zakon z vloženimi amandmaji sprejet.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je za namene informiranja državljank in 
državljanov ter vseh sodelujočih pripravila spletno stran, 
ki je dostopna za vse uporabnike od 20. 7. 2015. Prav 
tako je MDDSZ pripravil brošure, ki vsebujejo ključne 
informacije glede odpusta dolgov in bodo dostopne po 
centrih za socialno delo. 20. 7. 2015 je potekal podpis 
Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki so ga podpisali 
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in 
okvirno 50 sopodpisnikov (občine in pravne osebe), ki so 
se za to odločili prostovoljno. Zainteresirani upniki bodo 
lahko tudi naknadno pristopili k podpisu sporazuma. 
Sam odpust dolgov se bo na podlagi Zakona o pogojih za 
izvedbo ukrepa odpusta dolgov in sporazuma začel izvajati 
s 1. 8. 2015. 

Deložacije
Ukrep začasne pomoči (dodelitve stanovanj) družinam, 
ki so bile deložirane na območju Republike Slovenije, 
je sestavljen iz dveh delov. S prvim se oblikuje nabor 
12 stanovanj, ki se po posebnem postopku dodeljujejo 
družinam, ki so bile deložirane. Ključna izhodišča za zago-
tovitev stanovanj in njihovo dodeljevanje družinam so že 
pripravljeni in so predstavljeni v nadaljevanju. Drugi del 
ukrepa z naslova pomoči pri deložacijah bo tudi dogovor s 
humanitarnimi organizacijami – Rdečim križem Slovenije 
– Zveza združenj, Škofijsko Karitas in Zvezo prijateljev 
mladine Slovenije, glede izvajanja ukrepa začasne podpore 
in pomoči družinam, ki jim grozi prisilna izselitev. Bistven 
del dogovora je poseben transakcijski račun, na katerem se 
bo zbiralo sredstva za doplačilo najemnin in obratovalnih 
stroškov družinam, ki ji grozi prisilna izselitev in ki bodo 
začasno nameščene v stanovanjih, ki so v lasti Republike 
Slovenije in v brezplačni uporabi Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije (SSRS). MDDSZ je za centre za 
socialno delo in za osebe, ki jih grozi prisilna izselitev, 
pripravil dve različni brošuri. Informacije so namenjene os-
ebam oziroma družinam, ki se znajdejo pred deložacijo in 
vsebuje vse potrebne informacije za preprečitev deložacije 
in zagotovitev nadaljnje uporabe stanovanja.  

Predplačniška kartica
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je 3. 7. 2015 objavilo javno naročilo za 
predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova 

pravic iz javnih sredstev. Predmet javnega naročila so 
predplačniške kartice, ki bodo omogočale prejemnikom 
nekaterih prejemkov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, ki ne morejo odpreti bančnega računa ali so 
jim tega banke zaprle, in prejemnikom, ki ne morejo raz-
polagati s temi sredstvi v celoti, da te prejemke prejemajo 
preko predplačniške kartice. 
Številni prejemniki socialnih transferjev se srečujejo s 
situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za 
izvrševanje sklepov o izvršbi in zavarovanju v skladu s 
142. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ker 
gre za prejemnike socialnih transferjev, ki so namenjeni 
preživetju in zato tudi izvzeti iz izvršbe, ostanejo le-ti 
brez pomembnega dela sredstev, upniki pa se vseeno ne 
morejo poplačati, tako da dolg vseeno ostane. V ta na-
men so bile pripravljene spremembe Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel na julijski seji in ki določajo, da banke nadomestila 
ne smejo poravnati iz prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe. 
Kljub uveljavitvi novega 102.a člena ZIZ ta problematika 
ne bo v celoti rešena, zato se bo predvsem za prejemnike, 
ki nimajo oziroma ne morejo odpreti osebnega računa 
pri banki, vzpostavilo sistem, ki bo preko izdajanja in 
aktiviranja predplačniških kartic omogočal prejemanje 
določenih prejemkov iz javnih sredstev. Predplačniške 
kartice bodo omogočale kartični način poslovanja brez 
bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci odločili 
prostovoljno. Vzpostavitev sistema predplačniške kartice 
je predvidena do konca leta 2015.

Uredba o strokovnem usposabljanju in 
preverjanju znanja naravovarstvenih in 
prostovoljnih nadzornikov
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Uredbo o 
strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja nara-
vovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, saj je v času 
po sprejemu do sedaj veljavne Uredbe o določitvi programa 
usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi, 
prišlo do spremembe predpisov na področju ohranjanja 
narave in področju prekrškov. Poleg tega se odpravlja tudi 
nekaj pomanjkljivosti.
Uredba prinaša med drugimi naslednje ključne novosti: 
strokovno usposabljanje in preverjanje znanja lahko 
(poleg ministrstva) organizira tudi drug pooblaščeni iz-
vajalec; v program usposabljanja je dodano področje 
Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba 
in operativni postopki, saj so naravovarstveni nadzorniki 
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leta 2014 z novelacijo Zakona o ohranjanju narave dobili 
nova pooblastila; usposabljala bo organizacijska enota 
Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje; udeležba na usposa-
bljanju na tem področju je zaradi zagotavljanja varnosti 
udeležencev obvezna; pred preverjanjem znanja s področja 
naravovarstvenega nadzora mora kandidat za naravovarst-
venega nadzornika opraviti izpit iz vodenja in odločanja v 
prekrškovnem postopku in uspešno zaključiti usposabljanje 
za področje Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot 
uradna oseba in operativni postopki.

Novela Uredbe o predelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta 
ali digestata
S predlogom uredbe se odpravljajo nekatere redakcijske 
napake in vsebinske spremembe. Bistvena sprememba 
uredbe je pri določitvi uporabe komposta ali digestata 2. 
kakovostnega razreda. Za to uporabo je potrebna strokovna 
ocena in ne gnojilni načrt, kot je bilo pomotoma določeno. 
Za uporabo komposta ali digestata 2. kakovostnega raz-
reda prav tako zadostuje analiza tal o vsebnosti kemijskih 
onesnaževal in ni potrebna analiza hranil.
Ta uredba se uporablja za biološko razgradljive odpadke, 
ne uporablja pa se za rastlinske odpadke, ki nastajajo v 
kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega 
nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi 
pri kmetovanju izključno na tem kraju. Ker imamo kmetije, 
ki svojo gnojevko uporabljajo za gnojenje lastnih površin 
ali jo predelujejo v lastni bioplinski napravi in tak digestat, 
pridobljen izključno iz lastne predelane gnojevke, upora-
bijo na lastnih kmetijskih površinah, se je moral urediti 
status teh zavezancev, ki jasno določa, da niso zavezanci 
te uredbe. Ta jasna določitev pa se lahko vzpostavi ob 
spremembi tega odstavka, ki ne bo zgolj določal, da se ta 
uredba ne uporablja samo za rastlinske odpadke, ampak 
tudi, da se ne bo uporabila za živinska gnojila.

Novela Uredbe o načinu izplačevanja 
in merilih za izračun nadomestila za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske 
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima
Uredba se usklajuje zaradi novih predpisov o pomoči de mi-
nimis v kmetijskem sektorju. Nadomestila se podelijo kot 
državna pomoč v skladu s smernicami Skupnosti o državni 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 

in EU uredbo o podrobnih pravilih glede uporabe EU 
uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmeti-
jskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter kot pomoč 
de minimis.

Novela Uredbe o omejitvah in dolžnostih 
javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 
daril
Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o omejitvah 
in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 
daril vsebujejo spremembe zneskov vrednosti daril v evre, 
bistvene dopolnitve pa so posledica praktičnih izkušenj 
pri ravnanju z določenimi vrstami daril, na katere je opo-
zorila Komisija za preprečevanje korupcije, in sicer gre za 
določene oblike daril npr. darilne bone, vrednostne bone, 
darilne žetone, dragocene kovine in podobno. Navedene 
oblike so se pojavile v praksi, ker pa v uredbi niso bile 
navedene, so se pri določenih subjektih javnega sektorja 
in tudi pri javnih uslužbencih pojavile dileme glede pravil-
nega ravnanja v takih primerih. 
Spremembe uredbe tako vsebujejo dopolnitev člena z 
določbo glede ravnanja javnih uslužbencev v primerih 
daril, kot so darilni boni, vrednostni boni, darilni žetoni, 
dragocene kovine in podobno. Predlaga se tudi črtanje 
odstavka, ki določa, da darila, ki jih javni uslužbenec 
ne sme sprejeti, ne morejo postati last organa ali osebe 
javnega prava. Zakon namreč že določa primere, ko darilo 
postane last delodajalca, jasno pa je, da v primerih, ko je 
morebitno darilo povezano ali bi lahko bilo povezano s 
kaznivim dejanjem, pravzaprav ne gre za darilo, ampak 
za podkupnino, kar pristojni organi odvzamejo v okviru 
kazenskega pregona. 
Z dopolnitvijo uredbe bo poslej med drugim tudi jasno 
določeno, da se v seznam daril vpisuje ocenjena vrednost 
daril, natančno pa bo tudi določeno, da se darila, ki 
postanejo last delodajalca in se ne morejo uporabljati v 
skladu z namenom ustanovitve tega delodajalca, prodajo 
v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Uredba o odpadni električni in elektronski 
opremi
Predlog Uredbe o odpadni električni in elektronski op-
remi z namenom varstva okolja in človekovega zdravja 
določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje 
in zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO) in pri ravnanju 
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z njo. Uredba prenaša zahteve EU direktive o odpadni 
električni in elektronski opremi (OEEO).
Za predložitev nove uredbe je več razlogov. Glavni razlog 
je prenos in uveljavitev sprememb v ravnanju z OEEO, ki 
jih prinaša evropska direktiva (2012/19/ES). Ker Slovenija 
zamuja s prenosom navedene direktive, poteka proti državi 
s strani Evropske komisije postopek zaradi kršitve prava 
EU. S sprejetjem te uredbe je kršitev odpravljena.
Pomemben razlog za novo uredbo je tudi v tem, da je bila 
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko 
opremo leta 2006 prvi predpis v Sloveniji, ki je uvedel t. 
i. načelo razširjene odgovornosti proizvajalca (ROP) pri 
ravnanju s posameznim tokom odpadka, in so se pri izva-
janju predpisa pokazale nekatere pomanjkljivosti. Rešitve 
nekaterih vprašanj je treba tudi delno poenotiti z rešitvami 
v veljavnih kasneje sprejetih predpisih, ki uvajajo ROP za 
druge posamezne tokove odpadkov, pa tudi z ureditvijo 
ravnanja z odpadki v leta 2015 sprejeti Uredbi o odpad-
kih. Predlog uredbe uvaja tudi nekatere dodatne ukrepe 
in mehanizme za večjo učinkovitost predpisa. Glede na 
to, da gre pri izvajanju ROP za izpolnjevanje obveznosti 
proizvajalca, ki so v širšem, splošnem interesu, uredba na 
podlagi predlogov iz javne obravnave določa izvajanje te 
dejavnosti kot nepridobitne dejavnosti. Prav tako na novo 
določa tudi finančna jamstva, ki jih morajo zagotavljati 
nosilci teh dejavnosti. Ta inštrument preprečuje, da bi 
finančno breme ravnanja z OEEO, za katerega so proiz-
vajalci finančno že izpolnili obveznost, padlo na druge 
proizvajalce ali subsidiarno na državo. Inštrument je večina 
deležnikov v javni obravnavi podprla.

Dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu 
in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2015
Vlada RS je na svoji 25. redni seji 5. marca 2015 sprejela 
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015. Zaradi 
dodatnih potreb, ki so se pojavile po sprejemu načrta, 
je Ministrstvo za obrambo pripravilo dopolnitev načrta, 
in sicer s sodelovanjem Slovenske vojske na treh usposa-
bljanjih v tujini in z organizacijo mednarodnega vojaškega 
usposabljanja v Republiki Sloveniji, ki je neposredno pove-
zan z začetkom delovanja Natovega centra odličnosti za 
gorsko bojevanje v Poljčah. 
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se načrt dopolnjuje s sodelovanjem na skupni 

slovensko-hrvaški vaji, na kateri se bodo urili postopki 
gašenja požarov na obmejnem območju. 
Predlagane dopolnitve načrta ne bodo povzročile dodatnih 
finančnih stroškov, saj bodo nekatere vaje, na katerih je 
predvideno sodelovanje Slovenske vojske ter sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, organizatorji odpovedali in se bodo 
načrtovana sredstva namenila za sodelovanje na aktivnostih, 
s katerimi se dopolnjuje načrt.

Stališče do predloga Varuha človekovih 
pravic glede problematike kategorizacije 
javnih cest 
Varuh človekovih pravic je na Vlado RS naslovil poziv za 
opredelitev v zvezi s problematiko kategorizacije javnih 
cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Vlada ugotavlja, 
da je problematika neurejenosti stvarnopravnih razmerij v 
zvezi z javnimi cestami izjemno pereč problem v Republiki 
Sloveniji in da predstavlja dolgotrajno kršitev pravice do 
zasebne lastnine, kar v svojih številnih odločbah ugotav-
lja tudi Ustavno sodišče. Že od leta 2002 dalje ni več 
nobenega dvoma, da je treba v vseh primerih, ko javna 
cesta poteka po zasebnih zemljiščih, razmerja z lastnikom 
zemljišča ustrezno urediti s pridobitvijo lastninske pravice 
bodisi s pravnim poslom ali v postopku za odvzem oziroma 
omejitev lastninske pravice v javno korist. 
Leta 2005 sprejeti zakon omogoča uvedbo posebnega 
poenostavljenega razlastitvenega postopka v primerih 
pridobivanja zemljišč, po katerih potekajo obstoječe javne 
ceste, ki še niso ustrezno zemljiškoknjižno urejene. Žal 
je mogoče ugotoviti, da se vsem naporom navkljub, ki 
so bila vložena v ureditev stanja na tem področju stanje 
na področju urejanja zemljiškoknjižnih razmerij v zvezi 
z javnimi cestami ne razrešuje ustrezno. Razlog za to ni-
kakor ni v zapletenosti postopka pridobivanja lastninske 
pravice na zemljiščih, po katerih potekajo javne ceste, saj 
je postopek hiter in enostaven ter podkrepljen z dolgoletno 
upravno in sodno prakso na tem področju. 
Vlada je preučila sistemske možnosti, ki bi jih bilo mogoče 
uveljaviti za rešitev problematike, zato meni, da je na nor-
mativni ravni treba sprejeti ukrepe, ki bodo zagotavljali 
varstvo pravic posameznikov 
Ob tem je treba opozoriti, da je zdaleč največja težava pri 
urejanju problematike pomanjkanje finančnih sredstev v 
občinah. Še taki normativni sistemski ukrepi problema 
ne bodo ustrezno rešili, morda zgolj v posameznih prim-
erih, kajti gre za  reševanje številnih  razmerij iz preteklih 
desetletij, zato morajo tudi občine aktivno pristopiti k 
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reševanju in v svojih proračunih zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva v ta namen.

Poročilo o črpanju sredstev evropske 
kohezijske politike 2007–2013 za obdobje 
januar–junij 2015 
Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 
do 30. junija 2015 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih 
sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila 
za 4,42 milijarde oz. 107,72 odstotkov; za 4,25 milijarde 
evrov (EU del) ali 103,66 odstotkov sredstev je podpisanih 
pogodb; iz državnega proračuna je bilo izplačanih 3,63 
milijarde evrov (EU del) ali 88,56 odstotkov razpoložljivih 
sredstev, certificirani izdatki pa znašajo 3,32 milijarde EUR 
(EU del) kar predstavlja 80,88 odstotka razpoložljivih 
sredstev.
Slovenija se je do konca junija 2015 po koriščenju sred-
stev evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013 
uvrstila na 9. mesto med 28 državami članicami EU.
Ker je uspešno črpanje sredstev odvisno od uspešnih pro-
jektov, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK), organ upravljanja za evropske struk-
turne sklade in Kohezijski sklad, prioritetno spremlja in 
odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. 
Skupaj s pristojnimi resorji vodi aktivnosti za pospeševanje 
črpanja EU sredstev, spodbuja tekočo pripravo zahtevkov 
za povračilo in s tem zmanjšuje razkorak med izplačili 
iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za 
povračilo, izboljšuje administrativno usposobljenost za 
črpanje EU sredstev ter v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje nadaljuje z aktivnostmi za začetek izvedbe t. i. 11 
okoljskih projektov, ki so pripravljeni za izvedbo, nimajo 
pa zagotovljenih virov financiranja. 
Z namenom izpolnitve zahtev Evropsko komisije (EK) 
na področju presoje vplivov na okolje je bila pred časom 
ustanovljena medresorske delovne skupine (MDS). V 
poročilu je navedeno, da je po pregledu vseh projektov, 
za katere so bile izdane odločbe OU ali sklep EK o dodel-
itvi sredstev, MDS pripravila metodologijo za naknadno 
preverjanje verjetno pomembnih vplivov na okolje, ki 
vključuje osnovi izbor projektov in izločilna merila glede 
na stanje priprave posameznega projekta z vidika presoje 
vplivov na okolje. MDS je izvedla tudi prvi del naknadnega 
preverjanja verjetno pomembnih vplivov nekaterih projek-
tov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI). V prvi 
fazi so bili preverjeni vsi projekti OP ROPI. Zaključno 

poročilo o preverjanju projektov je bilo posredovano EK, ki 
je zahtevala izdelavo »ex-post« poročil o vplivih na okolje za 
projekte, pri katerih je bila ugotovljena obveznost presoje 
vplivov na okolje. Trenutno se izvaja druga faza prever-
janja, ki zajema projekte Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 
Sicer pa iz poročila še izhaja, da je SVRK ugotovila odsto-
panja od načrtovanega pri izvajanju OP ROPI, ki so opazna 
na ravni finančne realizacije pri posameznih prednostnih 
usmeritvah in doseganju kazalnikov, zato je predlagala 
spremembo OP ROPI (vlada se je s tem seznanila na seji 
17. 6. 2015). Sprememba OP ROPI je bila prepoznana kot 
ključen ukrep za zagotovitev 100 odstotne izkoriščenosti 
sredstev ob zaključku programskega obdobja in je zapisana 
tudi v akcijskem načrtu, dogovorjenem Evropsko komisijo. 
Ta mora predlog spremembe še potrditi, predvidena pa je 
alokacija sredstev na posameznih vsebinskih področjih na 
način, da bodo lahko vsa evropska sredstva v okviru tega 
operativnega programa uspešno črpana tudi ob zaključku 
programskega obdobja.

SEJA VLADE RS 29. 7. 2015 
Vlada RS je na 48. redni seji med drugim sprejela razrez 
proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih 
proračunov za leti 2016 in 2017, predlog novele Zakona 
o infrastrukturi za prostorske informacije ter Strategijo 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Vlada RS se je 
tudi seznanila s stališči sindikatov javnega sektorja do 
izhodišč za pogajanja o izboljšavah plačnega sistema 
javnega sektorja ter do izhodišč o ukrepih na področju 
obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 
2016, seznanila se je s poročilom o stanju in gibanju 
davčnega dolga v prvi polovici leta 2015. Vlada RS je 
sprejela Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, novelo 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, novelo Uredbe o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo, novelo Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju, novelo Uredbe o 
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo 
v tujini ter Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije 
razvoja javne uprave za obdobje od leta 2015 do 2016.

Razrez proračunskih izdatkov za pripravo 
predlogov državnih proračunov za leti 2016 
in 2017
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V skladu z usmeritvami Vlade, sprejetimi na prvi 
proračunski seji 19. 6. 2015, je Ministrstvo za finance pri-
pravilo predlog Izhodišč za pripravo predlogov proračunov 
države za leti 2016 in 2017. Zastavljene ciljne vrednosti 
odhodkov in deficita proračuna, določene 19. 6. 2015, 
znašajo:
•	 za leto 2016 znaša zgornja meja odhodkov 9.271,6 

mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku 
ne sme presegati 1,95 % BDP;

•	 za leto 2017 znaša zgornja meja odhodkov 9.114,9 
mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku 
ne sme presegati 1,82 % BDP.

 
Vlada tako sledi ustavnim določbam in nedavno spre-
jetemu zakonu o fiskalnem pravilu, ki predvideva postopno 
uravnoteženje prihodkov in izdatkov proračunov države 
brez zadolževanja.
Predloga proračunov za leti 2016 in 2017 zaznamujeta 
nižji načrtovani ravni prihodkov, kar je predvsem posledica 
nižjih pričakovanih prihodkov iz EU skladov in nižjih 
nedavčnih prihodkov, medtem ko raven domačih davčnih 
prihodkov v obeh letih raste. 
Značilnost predlaganih proračunov je, da nista več us-
merjena tako izrazito investicijsko, kot sta bila proračuna 
2014 in predvsem 2015. Raven investicij v omenjenih 
letih je bila izrazito visoka zaradi dejstva, da se 31. 12. 
2015 zaključuje obdobje upravičenih stroškov financiranja 
finančne perspektive 2007 – 2013, predvidena raven in-
vesticijskih odhodkov v 2016 in 2017 se vrača na raven 
leta 2013.
Zaradi višje zaposlenosti in učinkov zakonodaje, ki je 
uvedla prispevke na študentsko delo, bo v 2016 in 2017 
potreben nižji transfer iz državnega proračuna v poko-
jninsko blagajno, vlada pa se nagiba tudi k preusmeritvi 
nepovratnih subvencij v povratne oblike financiranja. 
Po drugi strani se zaradi učinkov napredovanj v javnem 
sektorju povišuje masa sredstev za plače in prispevke, 
zaradi splošnega porasta ravni obrestnih mer na svetovnih 
finančnih trgih bodo nekoliko višji odhodki za obresti, višji 
kot v rebalansu 2015 bodo tudi transferi posameznikom 
in gospodinjstvom. 
Predlagani razrez je bil oblikovan programsko, pri čemer 
so bile prioritete vlade usmerjene v področja poplavne var-
nosti, zdravja, izobraževanja, varnosti, sociale, infrastruk-
ture in pravosodja. Proračunski uporabniki na integralnem 
delu proračuna večinoma razpolagajo z višjimi pravicami 

porabe kot v rebalansu 2015. Vlada na ta način zagotavlja, 
da bodo prioritetna področja deležna potrebnih sredstev za 
izpeljavo zastavljenih programov. Hkrati se vlada zaveda, 
da bo zaradi dodatnih obveznosti izpeljava programov zelo 
zahtevna.
Predlog Razreza proračunskih odhodkov po predlagateljih 
finančnih načrtov za integralne postavke je zavezujoč, 
medtem ko so ostale kategorije odhodkov proračuna pred-
stavljene zgolj informativno v okvirnem razrezu ostalih 
proračunskih odhodkov (namenska sredstva, EU sredstva 
in slovenska udeležba), in se bodo do končnega sprejema 
predloga proračunov 2016 in 2017 na vladi še spreminjale. 
Proračunski uporabniki imajo do 21. avgusta čas, da 
pripravijo svoje finančne načrte, Vlada RS pa bo končni 
predlog proračunov za leti 2016 in 2017 obravnavala in 
sprejela predvidoma na seji 17. 9. 2015. 

Predlog novele Zakona o infrastrukturi za 
prostorske informacije
Sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o infrastruk-
turi za prostorske informacije (ZIPI) je potreben zaradi 
izpolnitev zahtev iz poizvedovalnega postopka Evropske 
komisije (EU Pilot).
Evropska skupnost je z namenom vzpostavitve »infra-
strukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti«, 
potrebne za doseganje ciljev okoljske politike Evropske 
skupnosti, marca 2007 sprejela Direktivo INSPIRE.
Direktiva INSPIRE je bila v pravni red Republike Slovenije 
prenesena februarja 2010 s sprejemom ZIPI, ki je uredil 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje infrastrukture za pros-
torske informacije v Sloveniji, kot sestavnega dela evropske 
infrastrukture za prostorske informacije.
Evropska komisija je januarja 2013 odprla neformalno 
poizvedovalno zadevo (EU Pilot) v zvezi z morebitno 
kršitvijo prava Evropske skupnosti glede prenosa Direktive 
INSPIRE, in sicer zaradi domnevnega nepopolnega ali 
nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive v slovenski 
pravni red.  
V odgovorih je Slovenija Komisiji pritrdila, da so za zago-
tovitev pravilnega in popolnega prenosa Direktive v ZIPI 
potrebne spremembe in dopolnitev posameznih določb 
ZIPI, zato se z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
odpravljajo vse očitane neskladnosti oziroma nepravilnosti: 
določitev pogojev za zbirke prostorskih podatkov, ki jih 
zajema ZIPI;  opredelitev omrežnih storitev; zagotavljanje 
povezave v državno komunikacijsko omrežje; ureditev 
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omejitev javnega dostopa; ureditev souporabe podatkov 
in storitev; dopolnitev spremljanja vzpostavitve in uporabe 
nacionalne infrastrukture za prostorske informacije.

Strategija razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji
Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji in Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov 
na okolje za Strategijo. Vlada RS je naložila Ministrstvu 
za infrastrukturo, da v roku enega leta pripravi operativni 
načrt za izvajanje Strategije razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji.
Vlada Republike Slovenije je sicer že v letu 2012, ko 
je obravnavala novo evropsko zakonodajo na področju 
vse-evropskega prometnega omrežja, naložila takratnemu 
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da pripravi usk-
lajen načrt vlaganj v prometno infrastrukturo.
S tem namenom je bila aprila 2013 imenovana delovna 
skupina za pripravo tega dokumenta
Namen priprave je, med drugim, bil:
•	 opredeliti celovit razvoj prometa in prometne infra-

strukture in 
•	 zagotoviti podlago za črpanje EU-sredstev v finančni 

perspektivi 2014–2020 (t. i. predhodna pogojenost 
– ex-ante conditionalities).

Za pripravo Strategije je bil razvit in uporabljen naciona-
lni prometni model, ki ga sestavljajo notranji in zunanji 
prometni model (znotraj in zunaj EU) ter modeli vplivov 
na okolje in prometno varnost. Vsi modeli so združeni v 
celoto in so strateške narave. Modeliran je bil potniški in 
blagovni promet. Priprava Strategije na podlagi ustreznega 
prometnega modela je bila tudi ena od zahtev EU. 
Strategija je uvrščena med programe, ki imajo pomemben 
vpliv na okolje, zato je bilo treba v skladu z Direktivo 
2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in pro-
gramov na okolje, izvesti postopek celovite presoje vplivov 
na okolje v Strategiji načrtovanih ukrepov oz. njihovih 
alternativ.
Ministrstvo pristojno za okolje je po zaključenem postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, v začetku julija 2015 
izdalo tudi ustrezno odločbo, s katero potrjuje ustreznost 
Strategije in okoljskega poročila v zvezi z njenimi vplivi 
na okolje.

Na podlagi vseh zgornjih izhodišč in ugotovitev je bil pri-
pravljen predlog Strategije. Pri pripravi je MzI upošteval, 
da se najprej v kar največji možni meri izkoristijo zmo-
gljivosti obstoječe prometne infrastrukture z rešitvami, 
ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov, kot so sistemi 
za vodenje prometa, uvedba inteligentnih transportnih 
sistemov, manjše naložbe (nadgradnje, rekonstrukcije) 
ipd. Šele tam, kjer ukrepi ne dajo zadovoljivih rezultatov, 
smo predvideli na večje naložbe, vendar smo tudi v teh 
primerih izhajali iz problemov, ugotovljenih na strokovni 
ravni (z uporabo prometnega modela). S Strategijo smo 
tako prešli iz tradicionalno objektnega pristopa (kaj lahko 
zgradimo) k problemskemu pristopu (kako lahko na čim 
bolj učinkovit, vzdržen in trajnosten način odpravimo 
probleme in s tem pripomoremo k razvoju gospodarstva 
in socialni sprejemljivosti prometa). Slednje je temeljni 
pristop v pripravi Strategije.
Splošna usmeritev pri delu je bila usmeritev oziroma 
poudarek na okolju prijaznejših načinih prometa (železnica) 
in trajnostni mobilnosti, skladno z domačimi in EU poli-
tikami ter zakonodajo na tem področju.
Ob upoštevanju sedanjega gospodarskega in finančnega 
stanja v Sloveniji ter priporočil okoljskega poročila za 
celovito presojo vplivov na okolje je pri vsakem infrastruk-
turnem ukrepu v Strategiji navedeno splošno priporočilo, 
da naj se pri izvedbi najprej preuči možnost doseči prim-
erne učinke na obstoječi infrastrukturi (z nadgradnjami, 
rekonstrukcijami, posodobitvijo …). Če se pokaže, da to ni 
mogoče, pa naj se delno ali v celoti določijo novi poteki oz. 
trase. Strategija ugotavlja, da je to s stališča gospodarnosti 
nujno, saj morajo projekti slediti ukrepom iz strategije, 
predvsem pa morajo rešitve temeljiti na stvarnih problemih 
in preverljivih potrebah. Priprava in sam izbor ustreznega 
projekta morata biti utemeljena z analizo stroškov in koristi 
ob upoštevanju okoljskih omejitev, varnosti prometa in 
socialni sprejemljivosti.
Na tej podlagi so bili določeni prihodnji prometni ukrepi, 
in sicer za vse vrste prometa (pomorstvo, letalstvo, železnice, 
ceste) in za javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost. 
Opredeljenih je bilo:
•	 29 ukrepov za železnice,
•	 37 ukrepov za ceste,
•	 22 ukrepov za javni potniški promet oz. trajnostno 

mobilnost,
•	 14 ukrepov za vodni promet (morje in celinske plovne 

poti) in
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•	 6 ukrepov za letalstvo.
Skupaj torej 108 ukrepov, ki pa se ne tičejo le infrastrukture, 
temveč tudi organiziranosti, vodenja prometa, prometne 
varnosti in voznega parka.
V Strategiji razvoja prometa v RS je predviden tudi nadzor 
spremljanja izvajanja ukrepov tako s stališča njihovega 
vpliva na okolje kot vpliva na samo področje prometa 
(oskrba gospodarstva, mobilnost prebivalstva, stroški, …).
Za učinkovitejšo izvajanje Strategije pa bo 
pripravljen tudi operativni načrt, ki bo določil 
podrobnejše aktivnosti, finančne vire, nosilce 
in terminski plan za njeno izvajanje.

Seznanitev s stališči sindikatov javnega 
sektorja do Izhodišč za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o izboljšavah plačnega sistema javnega 
sektorja, odpravi anomalij in politiki plač 
v obdobju 2016–2020 ter Izhodišč za 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja o ukrepih na področju 
obsega sredstev za plače in druge stroške 
dela v letu 2016
Vlada RS je na seji dne 17. 6. 2015 določila Izhodišča za 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi 
anomalij in politiki plač v obdobju 2016–2020 in Izhodišča 
za pogajanja o ukrepih na področju obsega sredstev za plače 
in druge stroške dela v letu 2016 z reprezentativnimi sin-
dikati javnega sektorja. Izhodišča so bila reprezentativnim 
sindikatom javnega sektorja predstavljena na sestanku 
pogajalske komisije dne 23.6.2015. Na sestanku je bilo do-
govorjeno, da se bodo sindikati na izhodišča za spremembe 
plačnega sistema odzvali pisno v roku 14 dni po izvedenih 
sindikalnih sestankih in  dne 2.7.2015 so v tej zvezi vladni 
pogajalski strani  tudi posredovali pisno stališče.
Dne 15.7.2015 je bila sklicana in tudi izvedena seja 
pogajalske komisije. Na dnevni red je bilo poleg pred-
loga sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS) in predloga dogovora o ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leto 2016 na predlog sindikatov uvrščena tudi točka 
“Stališča sindikatov javnega sektorja do vladnih »Izhodišč 
za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi 
anomalij in politiki plač v obdobju 2016–2020« ter do 

»Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati ja-
vnega sektorja o ukrepih na področju obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v letu 2016”.
Stališča sindikatov javnega sektorja do vladnih »Izhodišč 
za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi 
anomalij in politiki plač v obdobju 2016–2020:
1. Izboljšave plačnega sistema
•	 Predlagane spremembe plačnega sistema v javnem 

sektorju predstavljajo nadomestitev kratkoročnih 
varčevalnih ukrepov (ukrepov sprejetih za čas krize) z 
dolgoročnimi strukturnimi ukrepi in v bistvu pred-
stavljajo varčevanje in ne izboljšavo plačnega sistema, 
kar je za sindikate javnega sektorja nesprejemljivo;

•	 Sindikati predlagajo, da se dopusti, da se plačni sistem 
v celoti uveljavi (zaradi varčevalnih ukrepov inštituta 
napredovanj in delovne uspešnosti nista bila nikoli 
v celoti uveljavljena), torej da se dopusti, da plačni 
sistem v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje 
obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju za leto 2015 s 1.1.2016 začne delovati v vseh 
svojih elementih, vključno z variabilnimi elementi in 
se šele po nekaj letih nemotenega delovanja oceni, kje 
so potrebne izboljšave;

•	 za dodatno fleksibilnost plačnega sistema naj se zago-
tovi dodatno maso sredstev za plače.

2. Anomalije
•	 Sindikati se strinjajo z nujnostjo odprave anomalij, kot 

so opredeljene v podpisanih dogovorih in sporazumih;
•	 vztrajajo da se v izhodišča poleg zavez o odpravi 

anomalij v plačni skupini J vključijo tudi zaveze o 
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v drugih plačnih 
skupinah (zaveza iz Dogovora o ukrepih na področju 
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroeko-
nomskih razmer za obdobje 2009-2010);

•	 strinjajo se, da se med anomalije doda tudi uvrstitve 
delovnih mest plačne skupine B in v tej zvezi predl-
agajo, da se to rešuje vzporedno s popravki najnižje 
ovrednotenih delovnih mestih v skupini J in v dogovoru 
za obdobje 2009-2010 ter Aneksu št. 1 h KPJS ugo-
tovljenih delovnih mestih v drugih plačnih skupinah, 
z uvrstitvami delovnih mest s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi in drugimi delovnimi mesti, pri 
katerih se pokaže, da je vrednotenje vprašljivo;
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•	 predlagajo, da se med anomalije uvrsti in prioritetno 
odpravi tudi dejstvo, da  minimalna plača sega do 16. 
plačnega razreda.

3. Politika plač v obdobju 2016-2020
•	 Predlagajo, da se kot izhodišče za plačno politiko v tem 

obdobju vzame polna uveljavitev plačnega sistema od 
1.1.2016 dalje in opredelitve iz Socialnega sporazuma 
2015-2016, ki se jih nadgradi za celotno srednjeročno 
obdobje. 

Stališča sindikatov do Izhodišč za pogajanja z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju 
obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2016:
•	 Zavračajo namero Vlade RS o nadaljevanju ukrepov 

na področju obsega sredstev za plače in druge stroške 
dela v javnem sektorju v letu 2016 in vztrajajo pri 
dosledni izpolnitvi zavez in Dogovora o ukrepih za 
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške 
dela v javnem sektorju za leto 2015;

•	 poudarjajo, da je delež prejemkov zaposlenih v BDP 
od 2008 do 2014 padel, delež kapitala pa se je povečal, 
zato je treba sprejeti  oziroma nadomestiti kratkoročne 
varčevalne ukrepe z ukrepi, ki bodo razmerje med de-
lom in kapitalom v deležu BDP vrnili vsaj na raven 
pred krizo ter obnovili socialne pravice, ki so bile 
znižane zaradi varčevalnih ukrepov;

•	 poudarjajo, da je javni sektor s soglasjem sindikatov 
veliko prispeval za izhod iz gospodarske krize in, da 
so se stroški dela oziroma povprečna  plača v obdobju 
2008 -2014 v javnem sektorju in zasebnem sektorju 
izenačili (v javnem sektorju so se znižali v zasebnem pa 
zvišali), ob tem, da je izobrazbena struktura v javnem 
sektorju višja;

•	 poudarjajo, da vlada RS na eni strani trdi, da je 
treba varčevati, hkrati pa napove ukrepe, ki kažejo 
drugače (ukinitev 4. dohodninskega razreda, neuvedba 
nepremičninskega davka, ohranja se nizek davek na 
dobiček, cedularna obdavčitev dividend, sredstev iz 
najemnin,….);

•	 predlagajo, da se strukturno in analitično pregleda tako 
prihodkovna kot odhodkovna stran proračuna, torej 
naj se ugotovi kaj se je storilo na prihodkovni in kaj 
na odhodkovni strani in izdelajo konkretni finančni 
učinki ter sprejme učinkovite ukrepe za povečanje 
proračunskih sredstev, torej za izboljšanje stanja na 
prihodkovni strani; pri tem opozarjajo na nepobrane 
koncesije za vode, sivo ekonomije, davčni dolg; 

•	 želijo jasno informacijo, kaj pomeni sprejem zakona 
o fiskalnem pravilu za zaposlene v javnem sektorju in 
njihove prejemke;

•	 predlagajo, da vlada oblikuje radikalne predloge, ki 
bodo preprečili odtekanje javnih sredstev oziroma 
njihovo neučinkovito porabo in pri tem opozarjajo 
na pasivnost vlade v tej zvezi (prim. sindikalni predlog 
strukturne reforme v zdravstvu);

•	 posebej izpostavljajo neupravičeno odtekanje denarja 
v zdravstvu, sprejem škodljivih finančnih načrtov 
posameznih javnih zdravstvenih zavodov, odtekanje 
pacientov v zasebne zdravstvene ustanove sosednjih 
držav, zlasti Hrvaško, neustrezno kadrovanje vodij v 
zdravstvu na vseh nivojih vodenja, na organizacijski 
nered v zdravstvu, ki ima za posledico nedopustne 
napake, ki mečejo slabo luč na celotno zdravstvo;

•	 opozarjajo na dejstvo, da vse  ukrepe, ki bi zagotovili 
boljšo porabo sredstev v končni fazi izvajajo javni 
uslužbenci, ki so nizko plačani;

•	 menijo, da je sindikalna stran v vseh teh letih krize s 
pristajanjem na interventne ukrepe  naredila veliko, da 
pa vlada ni opravila svojih obveznosti in nalog glede 
strukturnih reform in ukrepov za povečanje javno 
finančnih prihodkov.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega
Uredba v slovenski pravni red prenaša II. poglavje evropske 
direktive (2010/75/EU) o industrijskih emisijah (IED).
Uredba določa monitoring stanja podzemnih vod najmanj 
enkrat na 10 let in monitoring stanja tal najmanj enkrat 
na 5 let. Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo 
ali izpust zadevnih nevarnih snovi (tj. nevarnih snovi, ki 
lahko povzročijo onesnaženje tal in podzemnih vod) ter 
ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podzemnih 
vod na območju naprave, mora upravljavec predložiti 
izhodiščno poročilo, s katerim bo omogočena količinska 
primerjava stanja onesnaženja tal in podzemnih vod po 
dokončnem prenehanju dejavnosti ter povrnitev v zado-
voljivo stanje kakovosti tal in podzemnih vod. Dodane 
so nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega - uplinjanje in 
utekočinjanje premoga in drugega goriva; proizvodnja 
magnezijevega oksida; nekatere dejavnosti odstranjevanja 
ali predelave nevarnih odpadkov; sežiganje in sosežiganje 
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nenevarnih odpadkov; nekatere dejavnosti odstranjevanja 
in predelave nenevarnih odpadkov; proizvodnja lesnih 
kompozitov; zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega 
shranjevanja; zaščita in ohranjanje lesa in gozdnolesnih 
proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter neodvisno 
upravljano čiščenje odpadne vode.
Uredba določa tudi obveznosti upravljavca, zlasti glede pri-
dobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, 
v katerih potekajo dejavnosti (iz priloge 1), obveznosti 
v zvezi z obratovalnim monitoringom in poročanjem o 
njegovih rezultatih, obveznosti glede tehničnih ukrepov 
za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, 
priprave izhodiščnega poročila in druge obveznosti, 
na primer uporaba najboljših razpoložljivih tehnik pri 
načrtovanju naprave in njene večje spremembe. Vsi up-
ravljavci, ki na območju naprave skladiščijo, uporabljajo, 
proizvajajo ali izpuščajo zadevne nevarne snovi, morajo 
izdelati oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne 
vode, katere del je tudi poročilo o pregledu tehničnih 
ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne 
vode. Če letna prisotnost teh snovi na območju naprave 
presega količinski prag (priloga 3), pa morajo izdelati tudi 
izhodiščno poročilo (priloga 4).

Novela Uredbe o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Pri spremembi uredbe gre večinoma za tehnične popravke 
na podlagi pobud Agencije RS za okolje, ki so potrebni za 
njeno učinkovito izvajanje. Spreminjajo se opisi nekaterih 
posegov v okolje, briše zahteva za izvedbo predhodnega 
postopka v primeru vseh projektov, sofinanciranih s strani 
EU, popravlja obrazec vloge za začetek predhodnega post-
opka in odpravlja nekatere strokovne in jezikovne napake.
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, sicer v slovenski pravni red prenaša ev-
ropsko direktivo (2011/92/EU) o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje. Pravilen prenos 
direktive in njena učinkovita implementacija pomenita 
predhodno pogojenost za črpanje evropskih sredstev.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se na novo ureja 
obseg določanja deležev prevzemanja odpadne embalaže, 
ki je komunalni odpadek pri izvajalcih javne službe za 
tekoče koledarsko leto, in sicer tako, da deleže (za papir, 

steklo, plastiko in kovine (mešana embalaža) ter les) določi 
vlada s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta 
po metodologiji iz priloge, ki je del te uredbe (delež pre-
vzemanja odpadne embalaže iz posameznega embalažnega 
materiala, ki ga mora posamezna družba za ravnanje z od-
padno embalažo prevzeti od vsakega izvajalca javne službe v 
tekočem koledarskem letu = masa embalaže iz posameznega 
embalažnega materiala, za katero je posamezna družba 
za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljala ravnanje v 
prvem četrtletju tekočega koledarskega leta / skupna masa 
embalaže iz posameznega embalažnega materiala, za katero 
so ravnanje v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta 
zagotavljale vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
S tem predlogom uredbe se tudi ukinja Komisija za 
embalažo in odpadno embalažo, ker naloge Sveta za tra-
jnostni razvoj in varstvo okolja praktično v celoti obsegajo 
sestavo in naloge komisije.

Novela Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju
Temeljni cilj predloga spremembe uredbe je uskladiti rok, 
ko naj bi veljale nove uvrstitve delovnih mest direktorjev 
v plačne razrede z rokom, ko javni uslužbenci pridobijo 
pravico do plače v skladu višjim plačnim razredom zaradi 
izvedenih napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji 
naziv v letu 2015. Zakon o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 
določa, da javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 
napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji na-
ziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 
decembrom 2015. 
Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja vseh javnih 
uslužbencev pri sprostitvi interventnih ukrepov na področju 
plač bi nove uvrstitve delovnih mest direktorjev, ki so 
posledica možnosti ponovnega preverjanja podrobnejših 
kriterijev (na podlagi katerih se delovna mesta direktorjev 
uvrščajo v  plačne razrede), začela veljati s 1. decembrom 
2015 (in ne s 1. novembrom, kot je določeno zdaj). Tudi 
z vidika sistema (v prihodnje) bi nove uvrstitve delovnih 
mest direktorjev v plačne razrede veljale vsako leto s 1. 
decembrom.
Poleg navedenega bi bilo vsaj za področje vzgoje in 
izobraževanja ustrezneje, da se zdaj veljavni datum prever-
janja izpolnjevanja kriterijev za določitev plačnega razreda 
direktorjem prestavi s 1. septembra na 1. oktober. Predlog 
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uredbe zaradi tega  določa, da se bo izpolnjevanje kriterijev 
preverjalo vsako leto 1. oktobra.   
Z navedeno uredbo se predlaga tudi uvrstitev delovnega 
mesta direktorja novoustanovljene Javne agencija 
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, in 
sicer v 57. plačni razred.
Zaradi nujnosti uskladitve oz. spremembe rokov (kot 
je pojasnjeno zgoraj) v tej fazi sprememb uredbe niso 
predvidene sistemske odprave pomanjkljivosti določanja 
plač direktorjev v javnem sektorju, zlasti tiste, ki se nanašajo 
na metodologijo uvrščanja delovnih mest direktorjev v 
plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov, določenih 
v prilogi II in III uredbe. Omenjene sistemske spremembe 
uredbe bodo obravnavane in izvedene pozneje ob odpravi 
pomanjkljivosti plačnega sistema, upoštevaje Dogovor o 
ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge 
stroške dela v javnem sektorju za leto 2015.

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini je posledica sprememb in-
deksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini namreč 
določa, da spremembo preglednice indeksov sprejme vlada 
na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat 
letno. Zadnja sprememba indeksov življenjskih stroškov 
OZN je bila 1. julija 2015.

Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga 
v prvi polovici leta 2015
Šesti odstavek 23. člena Zakona o davčnem post-
opku določa obveznost Vlade RS, da Državnemu zboru 
Republike Slovenije posreduje podatke o stanju in gibanju 
davčnega dolga dvakrat letno, in sicer hkrati s predložitvijo 
predloga zaključnega računa proračuna za posamezno leto 
v revizijo računskemu sodišču in hkrati s poročilom o 
polletnem izvrševanju državnega proračuna.
Na dan 30. 6. 2015 znaša davčni dolg 1.401.045.160 
EUR. Davčni dolg je sestavljen iz aktivnega dolga v višini 
777.202.261 EUR (55,5 odstotka) in pogojno izterljivega 
dolga v višini 623.842.899 EUR (44,5 odstotka). 
Največji delež davčnega dolga pripada proračunu države, in 
sicer 66,9 odstotka. Sledi blagajna Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje z 20,4-odstotnim deležem, bl-
agajna Zavoda za zdravstveno zavarovanje z 9,8-odstotnim 

deležem ter proračuni občin z 2,9-odstotnim deležem 
dolga.
V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014 se je davčni 
dolg v prvem polletju 2015 znižal za 20.281.000 EUR (1,4 
odstotka). Pri aktivnem dolgu je zaznati znižanje dolga za 
20.038.960 EUR (2,5 odstotka), pri pogojno izterljivem 
dolgu pa za 242.040 EUR (0,04 odstotka).

Dvoletni akcijskem načrtu izvedbe Strategije 
razvoja javne uprave za obdobje 2015 - 2020
Vlada RS je 29. 4. 2015 sprejela Strategijo razvoja javne 
uprave 2015 – 2020 ter naložila Ministrstvu za javno 
upravo, da skupaj s pristojnimi organi pripravi dvoletni 
akcijski načrt ukrepov za obdobje od leta 2015 do leta 
2016 kot izvedbeni akt že sprejete strategije. Na tej podlagi 
je Ministrstvo za javno upravo skupaj s pristojnimi nosilci 
posameznih vsebin pripravilo »Dvoletni akcijski načrt iz-
vedbe Strategije razvoja javne uprave za obdobje od 2015 
do 2016«,ki ga posreduje Vladi RS v sprejem.
Sprejem strategije razvoja javne uprave je bil nujen, da bi 
izboljšali in modernizirali njeno delovanje, pripomogli k 
boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo ter dvigu 
družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. 
Obstoj strategije javne uprave pa pomeni tudi enega izmed 
predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja 
v okviru programiranja za novo finančno obdobje, ki jih 
mora Slovenija izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru 
zahtev Evropske komisije. Za zaključek postopka potrditve 
predhodne pogojenosti pa je Evropski komisiji potrebno 
posredovati še prvi dvoletni akcijski načrt izvedbe strategije 
za leti 2015 in 2016.
Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne 
uprave za obdobje od 2015 do 2016 predstavlja izvedbeni 
akt omenjene strategije ter pomeni operacionalizacijo 
strateških ciljev po vsebinskih sklopih in je pripravljen 
v sodelovanju z nosilci posameznih vsebin po sedmih 
poglavjih:
1. Učinkovita organiziranost,
2. Učinkovita uporaba virov,
3. Izboljšanje zakonodajnega okolja,
4. Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco 

do kršitve integritete v javnem sektorju,
5. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi,
6. Posodobitev inšpekcijskega nadzora, 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE10104
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE10104
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE10104
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7. Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in 
interoperabilnost informacijskih rešitev.

10  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
10. redna seja Državnega zbora RS je bila od 9. do 
15. julija 2015. Poslanke in poslanci so med drugim 
potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim 
je povprečnina za drugo polovico leta 2015 določena 
v višini 519 evrov, ter Zakon o fiskalnem pravilu. DZ 
je sprejel tudi novelo Zakona o vodah, novelo Zakona 
o varstvu okolja, novelo Zakona o dohodnini, novelo 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, novelo Zakona 
o gospodarskih družbah, novelo Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, Zakon o davčnem potrjevanju računov 
in Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani 
in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025. Predlog 
novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010-2015 je bil v prvem branju potrjen kot 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Sprejeti zakoni

Novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415-F)
Novela zakona določa, da bo višina povprečnine za občine 
v drugi polovici leta 519 evrov. 
Dogovor med Vlado in občinami iz začetka letošnjega leta 
je povprečnino v prvi polovici leta zakoličil pri 525 evrih, 
za drugo polovico pa pri 500,83 evrih, saj so se občine z 
Vlado dogovorile, da bo do konca junija sprejela nekatere 
ukrepe, ki bi stroške občin znižale za 22,8 milijona evrov.
Ker pa Vladi te zaveze ni uspelo izpolniti, je morala v skladu 
z dogovorom sredstva občinam zagotoviti na drug način. 
Vlada je pripravila ukrepe, ki naj bi stroške občin znižali za 
dobrih devet milijonov evrov. Ob upoštevanju ocenjenih 
prihrankov pa je Vlada predlagala, da bi povprečnino za 
drugo polovico leta določili pri dobrih 514 evrih.
Po mnenju združenj občin bodo prihranki bistveno 
manjši, zato so vztrajali pri ohranitvi povprečnine v višini 
525 evrov in napovedali uporabo vseh pravnih sredstev 
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v nasprotnem primeru. Določenim pomislekom glede 
ocenjene višine prihrankov je Vlada prisluhnila, zato je 
soglašala tudi z dvigom povprečnine, kot je bila na predlog 
poslancev koalicije v zakon vnesena na Odboru  DZ za 
finance - torej s 519 evri. 

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP-1)
DZ je maja 2013 potrdil vnos fiskalnega pravila v Ustavo 
RS, ki bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih ekonom-
skih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega javnega 
dolga. Slovenija se je k temu zavezala z evropsko medvladno 
pogodbo o fiskalnem paktu, podrobnosti pravila pa je bilo 
treba po vnosu v Ustavo opredeliti z izvedbenim zakonom.
Fiskalno pravilo bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih 
ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega 
javnega dolga. Za primere izjemnih okoliščin in negativnih 
gospodarskih gibanj sicer dopušča možnost izjem in ods-
topanja od fiskalnega pravila v smeri varovanja socialnih 
transferjev, pokojnin in delovanja javnih ustanov.

Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G) 
Novela črta določila, po katerih so lahko proizvodni obrati, 
ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obratovali 
tudi brez dovoljenja, če so bili razlogi za to, da niso imeli 
dovoljenja, na strani ministrstva. Po novem bodo tako 
naprave, ki do uveljavitve zakona ne bodo imele dovoljenja, 
morale prenehati obratovati.
Glavni namen sprememb je izpolnitev zahteve Sodišča EU, 
ki je ugotovilo, da Slovenija krši evropsko direktivo, ker 
do 30. oktobra 2007 ni zagotovila, da imajo vse naprave 
okoljevarstveno dovoljenje. Slovenija se s to novelo lahko 
izogne plačilu kazni, ki bi znašala 1,6 milijona v pavšalnem 
znesku in 9000 evrov dnevno do izpolnitve obveznosti.
Z novelo se tudi odpravljajo napako pri sklicevanju glede 
obveznosti predložitve izhodiščnega poročila o stanju 
onesnaženja tal in podzemne vode za upravljavce naprav, 
ki že imajo okoljevarstveno dovoljenje in morajo prvič 
predložiti izhodiščno poročilo. Po novem bodo morali 
upravljavci naprav izhodiščno poročilo predložiti le ob 
večji spremembi naprave in posodobitvi okoljevarstvenega 
dovoljenja.

Novela Zakona o vodah (ZV-1E)
Glavni namen sprememb je zagotoviti pravno podlago za 
reorganizacijo na področju upravljanja z vodami. Vlada je 
ministrstvu reorganizacijo naložila po lanskih večkratnih 

obsežnih poplavah. Novela zakona tako določa ustanovitev 
Direkcije RS za vode, ki bo organ v sestavi ministrstva in 
v kateri bodo združili upravljavske naloge na področju 
voda. Na direkcijo bodo prezaposlili uslužbence Inštituta 
za vode RS.
Poleg tega novela podaljšuje prehodno obdobje za 
plačevanje nadomestil za rabo vode in plačil za vodno 
pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj še za leti 
2014 in 2015. Država namreč še ni podelila koncesij vsem 
porabnikom vode in uredila plačil za vodno pravico. To 
prehodno obdobje torej izenačuje obveznosti tistih, ki so 
že do sedaj plačevali koncesnino oz. imeli podeljeno vodno 
pravico, in tistih, ki jim koncesija ni bila podeljena oz. za 
vodno pravico niso plačevali.
Novela tudi zapolnjuje pravno praznino za aktivnosti 
ob poplavah, ko so interventna dela, ki jih opredeljuje 
Zakon o naravnih in drugih nesrečah, končana, stopnja 
ogroženosti zaradi poplav pa je še povečana.
Novela poleg tega vsebuje del ukrepov vlade za znižanje 
stroškov za delovanje občin, in sicer glede obračunavanja 
nadomestil za stavbne pravice na vodnih in priobalnih 
zemljiščih. Novela bo dala podlago za določanje teh nado-
mestil in opredelitev izjeme pri plačevanju nadomestila za 
gradnjo občinske javne infrastrukture, kot so mostovi in 
druga prečenja vodotokov.

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)
Novela predvideva, da bodo s 1. januarjem 2016 uki-
nili obvezni prehod v sistem vodenja računovodstva za 
tiste kmetije, katerih povprečni skupni dohodek v dveh 
zaporednih letih vseh članov kmečkega gospodinjstva 
iz osnovne in kmetijske dejavnosti preseže 7500 evrov. 
Kmetje se bodo lahko tako prostovoljno odločili, kateri od 
načinov ugotavljanja davčne osnove je s stališča stroškovne 
in administrativne obremenitve zanje najugodnejši.
Novela predvideva tudi, da bodo pri neposrednih plačilih 
iz obdavčitve izvzeli t. i. zeleno komponento oz. dodatno 
podporo za nadomestilo stroškov zagotavljanja okoljskih 
javnih dobrin, za katere trg ne zagotavlja plačila.
Novela na podlagi opozorila Evropske komisije o nesklad-
nosti z evropsko zakonodajo vsebuje tudi določbe, ki se 
nanašajo na oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala, 
in sicer se v čas prijavljenega stalnega prebivališča pri 
državljanu katere od ostalih članic EU šteje tudi čas prijav-
ljenega začasnega prebivališča v stanovanju ali stanovanjski 
hiši.
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Pri olajšavah pa se bo rezidentom držav članic EU, ki naj-
manj 90 odstotka aktivnega dohodka dosegajo v Sloveniji, 
omogočilo uveljavljati tudi posebno osebno olajšavo za 
dohodke od študentskega dela.

Novela Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP-G)
Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša direktiva 
Evropske unije o osirotelih delih, ki ureja pogoje in uporabo 
osirotelih del. To je tistih varovanih del, katerih imetnik 
pravic ni znan ali ga ni mogoče najti. To bo omogočilo 
digitalizacijo in razširjanje takšnih del ter posledično 
prispevalo tudi k ohranjanju in razširjanju evropske in 
slovenske kulturne dediščine.
V noveli je določeno, katera dela je mogoče šteti za osirotela, 
kako se izvede skrbno iskanje, da je treba voditi evidenco 
skrbnih iskanj in da lahko avtor osirotelega dela prekine 
status osirotelega dela ter zahteva pravično nadomestilo.
S to novelo se uvajata tudi izjemi od avtorske pravice v ko-
rist invalidnih oseb ter javno dostopnih knjižnic, muzejev, 
arhivov in izobraževalnih ustanov. Način izračuna višine 
in način plačila bo določila vlada z uredbo na predlog 
ministrstva za kulturo.

Zakon o davčnem potrjevanju računov 
(ZDavPR) 
Zakon o davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem 
2016 uvaja t. i. davčne blagajne pri poslovanju z gotovino. 
Sistem bo poskusno stekel 1. decembra, predvideno je 
dveletno prehodno obdobje, Vlada pa si obeta od 50 do 
100 milijonov evrov izplena.
Zavezanci za uporabo davčnih blagajn bodo pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z gotovino 
in so dolžne voditi poslovne knjige in evidence. Davčne 
blagajne bodo nadgradile sedaj veljavni sistem t. i. vir-
tualnih davčnih blagajn. Predvidenih ni nobenih izjem, 
račune bodo morali po elektronski poti potrjevati vsi, ki 
so po Zakonu o davku na dodano vrednost dolžni izdajati 
račune. Med temi ni npr. branjevcev na tržnicah, prav tako 
izdaje računov ni pri avtomatih za prehrano in pijačo.
Potrjevanje računov ne bo obvezno za dobavitelje v 
dejavnostih z dobavami vode, elektrike, plina, pare, ko-
munalnih storitev ali telekomunikacijskih storitev - gre 
za kontinuirano opravljanje dobave blaga in storitev 
naročniku.

V dveletnem prehodnem obdobju, v katerem se lahko zave-
zanec sam odloči, ali bo uporabljal elektronsko potrjevanje 
računov ali vezano knjigo računov, ki jo bo naknadno 
potrdil pri Finančni upravi, ne bo nujno potrebno do-
kazovanje nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave 
na določenem območju s potrdilom Agencije za komuni-
kacijska omrežja in storitve RS. Po izteku prehodnega ob-
dobja bodo morali zavezanci, kjer ni mogoča vzpostavitev 
elektronske povezave, to dokazati s potrdilom Sgencije za 
komunikacijska omrežja in storitve. Potrdilo bo brezplačno 
in bo veljalo eno leto.
Za plačila z gotovino bodo poleg plačila z bankovci in 
kovanci veljali tudi drugi načini plačila, ki niso neposredna 
nakazila na transakcijski račun, denimo s plačilno ali 
kreditno kartico.
Davčne blagajne zavezancev bodo preko spleta povezane 
s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave, 
ki bo potrdila in shranila podatke o računih v postopku 
njihove izdaje v realnem času. S tem se bo omogočalo 
sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi 
ter prispevalo k omejitvi sive ekonomije.
V primerih, ko povezava ne bo mogoča zaradi nepokritosti 
s signalom ali izpada sistema finančne uprave, bodo lahko 
račune izdali s pomočjo vezane knjige računov, račune pa 
nato v dveh delovnih dneh naknadno potrdili na upravi.
Zakon predvideva kazni tako za zavezance kot za kupce. 
Tako bo lahko kupce, ki ne bodo vzeli in zadržali računa 
do odhoda iz poslovnega prostora, doletela globa v višini 
40 evrov.
Medtem so globe za zavezance višje: za pravne osebe 
se gibljejo od 2000 do 75.000 evrov in za samostojne 
podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, od 1500 do 25.000 evrov, medtem ko lahko 
odgovorne osebe pravnega subjekta, samostojnega podjetja 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost doleti 
kazen od 800 do 5000 evrov.

Novela Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1I)
Novela zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, in sicer bo 
moral lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo podjetje, 
predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene 
za 12 mesecev nazaj, ne le za en mesec, kot velja sedaj.
Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati 
družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo 
Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave RS zvezi s 



40

Julij 2015

plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno. Ta prepoved 
bo veljala tri leta.
Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo še naprej 
veljala za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno 
kazen zaradi gospodarskih prekrškov.
Šestmesečni rok prepovedi ustanavljanja podjetij pa bo 
po novem določen za tiste, ki bodo z več kot 50 odstotki 
udeleženi v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, 
izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni 
zakonodaji.
Med izjeme pri omejitvah ustanavljanja novih družb 
poleg bank in zavarovalnic ter DUTB do dodali državo 
in upravljavce njenega premoženja, SDH, Kad in DSU.
Veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje 
upnikov, zaposlenih in države naj bi preprečili tako, da 
bo lahko po novem oseba v treh mesecih ustanovila 
le eno družbo oz. pridobila delež v družbi z omejeno 
odgovornostjo.
Novela tudi izboljšuje normativno ureditev korporativnega 
upravljanja v družbah, koncernsko pravo v smeri zaščite 
manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske 
določbe. Dodajajo se posamezni prekrški, na primer za 
člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta. 
Višina globe bo po novem odvisna od velikosti družbe.

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(ZIZ-K)
Novela zakona onemogoča izvršbo na neto minimalno 
plačo ter prepoveduje bankam, da bi administrativne 
stroške za izvrševanje sklepov o izvršbi poplačale iz va-
rovanih prejemkov. Novela se osredotoča na varovanje 
eksistenčnega položaja socialno ranljivih dolžnikov v 
postopku izvršbe in pomeni korak k zagotavljanju socialne 
države.
Predlog namreč določa, da minimalni varovani znesek, ki v 
primeru izvršbe ostane dolžniku, ne sme biti nižji od neto 
minimalne plače. Tako je predlagano zvišanje varovanega 
zneska, ki mora ostati po izterjavi t. i. navadnih terjatev, s 
70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače.
Ključne spremembe pa se nanašajo na omejitev stroškov 
izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejem-
kov. Denarna socialna pomoč je sicer izvzeta iz rubeža, 
vendar pa nekatere banke v tem primeru zaračunavajo 
manipulativne stroške in jih odtegnejo od denarne pomoči. 

Resolucija o Nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 
2015 - 2025 (ReNPPTDZ)
Cilj resolucije je izboljšanje prehranskih in gibalnih navad 
vseh skupin prebivalcev, s tem pa tudi njihovega zdravja. 
V porastu so debelost in nenalezljive kronične bolezni, ki 
preraščajo v pravo epidemijo. V Sloveniji ima sladkorno 
bolezen približno sedem odstotkov ljudi, brez učinkovitega 
ukrepanja pa se bo njihov število vsako leto povečalo za 
približno tri odstotke. Neposredni stroški zdravstvene os-
krbe zgolj te bolezni so ocenjeni na najmanj 114,3 milijona 
evrov letno, kar je skoraj pet odstotkov vseh sredstev, ki jih 
ima na voljo zdravstvena blagajna. Prav tako se povečuje 
poraba zdravil za srčno-žilne bolezni. V primerjavi z letom 
2010 se je povečala za 5,2 odstotka. Letni izdatki zdravst-
vene blagajne pa so tako znašali čez 80 milijonov evrov.
Za obvladovanje teh bolezni je potreben celostni pri-
stop države kot vseh ostalih deležnikov. V resoluciji so 
tako predlagani ukrepi, ki so v pristojnosti tudi ostalih 
ministrstev in organov. Ministrstvo si bo prizadevalo za 
dodatna finančna sredstva, saj je preventivno delovanje in 
prizadevanje za zdrav življenjski slog najboljša in najbolj 
učinkovita dolgoročna naložba, ki se bo povrnila.

Zakon v obravnavi

Predlog zakona o spremembah Zakona o 
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2015 (ZRPPR1015-A)
DZ je spremenjenemu Zakonu o razvojni podpori 
Pomurski regiji, s katerim se za dve leti podaljšuje velja-
vnost zakona, torej do konca leta 2017, prižgal zeleno luč. 
Ocenil je, da je zakonska rešitev, ki bo omogočila črpanje 
sredstev, ki jih je za pomoč Pomurju predvidel leta 2009 
sprejeti zakon, primerna za nadaljnjo obravnavo.
Vlada je ocenila, da je treba izvajanje zakona, ki se je začel 
uporabljati z januarjem 2010, podaljšati, da se omogoči 
črpanje sredstev. Zakon namreč eksplicitno določa, da 
mora biti 33 milijonov evrov vreden program pomoči regiji 
uresničen do konca letošnjega leta. Do konca 2014 je bilo 
izplačanih 19 milijonov evrov sredstev, letos je ta namen 
v proračunu zagotovljenih 4,4 milijona. Za leti 2016 in 
2017 tako preostane za dodelitev in izplačila približno 9,6 
milijona evrov.
Razlog za zamik pri izplačilih v prvih letih izvajanja pro-
grama je predvsem v začetnih aktivnostih, ki so potrebovale 
določen zagonski čas, da so se začele odvijati z večjo 
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intenzivnostjo. V zadnjih letih izvajanja programa pa se 
je Vlada soočala z omejenimi proračunskimi zmožnostmi, 
saj je lahko Vlada v letih proračunih oziroma z reba-
lansi državnega proračuna za izvajanje programa zagot-
avljala bistveno manjši del sredstev od prvotno zakonsko 
predvidenih 5,5 milijonov evrov letno.
Največ sredstev je bilo namenjenih spodbujanju začetnih 
investicij podjetij in ustvarjanja delovnih mest, manj je 
bilo aktivnosti na spodbujanju razvoja človeških virov in 
socialnem podjetništvu. Spodbujanje razvoja človeških vi-
rov in socialnega podjetništva predstavljata pomembnejše, 
neizkoriščene priložnosti v tej regiji. V letih 2016 in 2017 
bo tako možnost, da se realizirajo projekti, ki so bili že 
zastavljeni, a neizvedeni.
Na nekaterih področjih v Pomurju je sicer zaznati postopno 
izboljševanje splošne gospodarske slike, a ne do te mere, da 
podaljšanje obdobja izvajanja zakona ne bi bilo opravičeno, 
saj je še vedno problematična visoka brezposelnost - ta je 
približno 19-odstotna.

16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
16. izredna seja Državnega zbora RS je bila 17. julija 
2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili 
novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
ter Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.

Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS-D) 
S spremembo zakona se določa, da bo šolsko kosilo od 1. 
Januarja 2016 v celoti subvencionirano za otroke iz prvega 
dohodkovnega razreda, za tiste iz drugega bo subvencioni-
rano 70 odstotno in za tiste iz tretjega 40 odstotno. 
V prvem dohodkovnem razredu so sicer družine, katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 181 evrov. 
V drugem so družine z dohodkom od 181 do 301 evrov 
na osebo, v tretjem pa tiste z dohodkom od 301 do 362 
evrov na osebo.

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta 
dolgov (ZPIUOD)
Zakon določa pogoje za izvedbo odpisa dolgov ljudem v 
socialni stiski. Posameznikom od odpisa ne bo treba plačati 
dohodnine, upniki pa ne bodo imeli dodatnih obveznosti 

zaradi odpisa. Zakon predstavlja podlago za odpis dolgov 
pri tistih podjetjih, ki bodo pristopila k sporazumu o 
izvedbi odpusta dolgov.
Za odpis dolga bodo lahko zaprosili dolžniki, ki so bili 
kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 
prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, 
veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih 
dohodkovnih razredov.
Odpisovali bodo dolgove, ki so konec lanskega leta zapadli 
za več kot eno leto. Po podatkih ministrstva naj bi zakon 
dosegel okoli 100.000 ljudi.
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11  NOVICE ZDRUŽENJA

IZHODIŠČA ZA FINANCIRANJE OBČIN 
V LETU 2016
V Združenju občin Slovenije smo 22. julija prejeli dopis 
Ministrstvo za finance z obvestilom o skorajšnjega pričetka 
pogajanj o financiranju občin za leto 2016. MF začetek 
pogajanj načrtuje v drugi polovici avgusta. Izhodišče 
za pogajanje je višina povprečnine, določena za drugo 
polovico leta 2015, ter višina investicijskega transfera, 
dogovorjenega za leto 2015. 
Zapisali so tudi, da Vlada RS nadaljuje s pripravo sistem-
skih in izvedbenih ukrepov za znižanje izdatkov občin 
in v ta namen pričakuje tudi nov nabor predlogov  za 
spremembe.

DRŽAVNI SVET ZA OHRANITEV  VIŠINE 
POVPREČNINE ZA OBČINE NA RAVNI 
PRVEGA POLLETJA
Državni svet RS se je na izredni seji 9. julija zavzel, da bi 
tudi v drugi polovici leta višina povprečnine za občine 
ostala na ravni prvega polletja. Temu sledi predlog dopol-
nila, ki ga pošiljajo parlamentarnemu odboru za finance 
pred petkovo obravnavo spremembe zakona o izvrševanju 
proračunov za leti 2014 in 2015.
Z omenjeno spremembo se namreč na novo določa višina 
povprečnine za drugo polletje letošnjega leta. Vladi namreč 
do 30. junija ni uspelo poiskati ukrepov, s katerimi bi 
občinam stroške na letni ravni oklestili za 22,8 milijona 
evrov. Prav to pa je bil del dogovora z združenji občin, ki 
so v zameno pristala na nižjo povprečnino v drugi polovici 
letošnjega leta. Z julijem se je ta iz 525 evrov, kolikor je 
znašla v prvi polovici leta, tako že znižala na 500,83 evra.
Vlada, ki tudi sama priznava, da nabor ukrepov za dosego 
želenih prihrankov ne zadostuje, sedaj za drugo polovico 
leta predlaga določitev povprečnine v višini 514,22 evra. 
V občinah pa vztrajajo, da se ta ohrani na ravni prvega 
polletja, saj pripravljeni ukrepi za občine ne bodo pomenili 
devet milijonov evrov prihranka, kot to ocenjuje vlada. 
Temu so pritrdili tudi v DS. Menijo, da je sicer nujno treba 
na novo določiti višino povprečnine, saj so sicer občine 
na slabšem, vendar pa jo je treba ohraniti pri 525 evrih.

Če bodo prihranki večji, pa se lahko nato konec leta višina 
povprečnine poračuna oz. se prilagodi, ob tem pritrjujejo 
svetniki predlogu, ki ga zagovarjajo v združenjih občin. 
Matičnemu delovnemu telesu DZ tako predlagajo spre-
jetje ustreznega dopolnila. Svetniki opozarjajo, da višina 
povprečnine že sedaj ne pokriva dejanskih obveznosti 
občin, z njenim morebitnim znižanjem pa bi bilo ogroženo 
ne le delovanje, ampak tudi obstoj lokalne samouprave.
Nekatere občine so že sedaj v velikih težavah. Ob tem pa 
so pred občinami tudi morebitne nove obveze, ki bi lahko 
sledile tako iz pogajanj vlade s sindikati javnega sektorja. 
Zmanjšanje sredstev bi lahko povzročilo tudi problem na 
investicijskem področju, saj so občine pomemben genera-
tor investicij, je še bilo slišati v razpravi.
Državna sekretarka z ministrstva za finance Mateja Vraničar 
je dejala, da na vladni strani še niso izgubili vsega upanja, 
da bi do zaključka zakonodajnega postopka vendarle dose-
gli kompromisen dogovor z združenji občin. Zanj si bodo 
prizadevali do zadnjega trenutka, a mora ta upoštevati tudi 
javno-finančne možnosti države, je dejala.

VLADA ŠE BREZ ODLOČITVE GLEDE 
OBDAVČITVE NEPREMIČNIN
Vlada še ni sprejela odločitve in usmeritev glede obdavčitve 
nepremičnin, so 10. julija za STA povedali na Ministrstvu 
za finance. Projektni svet, ki ga je za pripravo projekta nove 
ureditve obdavčitve nepremičnin oblikovala Vlada RS, je 
sicer proučil tako možnost uvedbe davka kot nadgradnje 
obstoječega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Vlada RS se je po tem, ko je Ustavno sodišče RS lani 
razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, odločila 
znova lotiti projekta uvedbe davka na nepremičnine.
Sredi februarja letos je ustanovila Projektni svet za koor-
dinacijo in usmerjanje projekta nove sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin in Projektno skupino za izvedbo 
projekta, ki sta se po navedbah Ministrstva za finance doslej 
sestala sedemkrat oz. devetkrat.
Projektni svet in Projektna skupina pripravljata akcijski 
načrt za novo sistemsko ureditev obdavčitve nepremičnin, 
ki naj bi ponudil usmeritve glede davčne osnove, predmeta 
obdavčitve in okvirne časovnice uvedbe.
Kot poudarjajo na finančnem ministrstvu, sta se v projekt-
nem svetu oblikovali dve skupini mnenj. Večinsko mnenje 
sledi cilju uvedbe davka na nepremičnine, ki temelji na 
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sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin, drugo pa 
cilju nadgradnje sistema nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča.
Iz prvega poročila Projektnega sveta vladi je po pojas-
nilih ministrstva razvidno, da so člani proučili bistvene 
prednosti in pomanjkljivosti obeh možnosti ter potrebne 
spremljajoče aktivnosti za uvedbo novega sistema 
obdavčitve nepremičnin. Podrobnosti morebitne nadgrad-
nje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
medtem Projektna skupina in Projektni svet še nista 
podrobneje obravnavala.
Glede poročila Projektnega sveta so po navedbah minis-
trstva potrebna dodatna usklajevanja na ravni koalicije, saj 
mora Vlada na podlagi tega poročila sprejeti nekaj ključnih 
političnih usmeritev za nadaljnje delo na projektu. Vlada 
tako odločitve in usmeritev glede obdavčitve nepremičnin 
še ni sprejela.
Sprva se je omenjala možnost, da naj bi davek na 
nepremičnine uvedli s prihodnjim letom, pozneje pa je 
minister za finance Dušan Mramor kot bolj realno leto 
uveljavitve davka navedel 2017.
Mramor je za časopis omenil možnost, da nepremičninski 
davek v okviru tega vladnega mandata sploh ne bo uveden. 
Po njegovih besedah na vladni ravni še razmišljajo, ali bi 
sploh šli v uvedbo davka, ki bo temeljil na množičnem 
vrednotenju nepremičnin. Vlada po njegovih besedah 
presoja, ali obstaja možnost, da bo pripravljena ustrezna 
podatkovna podlaga, tako da ne bi bilo težav, ki so se vrstile 
pri prvem poskusu uvedbe davka.
Če Vlada davka ne bo uvedla, bo po Mramorjevih bese-
dah v veljavi ostalo nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, spremenili pa naj bi ga tako, da bi bilo njegovo 
pobiranje bolj urejeno oziroma zakonito. 
Glavni problem so neustrezne evidence, veliko dilem je tudi 
glede modelov vrednotenja. Združenje občin Slovenije se je 
zato okviru Projektnega sveta vseskozi zavzelo za nadgrad-
njo sistema NUSZ, sčasoma, ko bodo evidence ustrezno 
urejene, pa se lahko uvede tudi davek na nepremičnine.

CERAR Z ŽUPANI IN DRUGIMI 
PODPISAL SPORAZUM O ODPUSTU 
DOLGOV
Le tri dni po tem, ko je Državni zbor RS  uzakonil odpis 
dolgov najšibkejšim, sta premier Miro Cerar in ministrica 

za delo Anja Kopač Mrak z več kot 50 predstavniki občin, 
javnih podjetij, bank, zavarovalnic in humanitarnih or-
ganizacij podpisala sporazum o sodelovanju pri pomoči 
najšibkejšim oziroma pismo o nameri za pomoč prisilno 
izseljenim družinam.
Sporazum o pomoči najšibkejšim je podpisan na podlagi 
Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki 
omogoča upnikom in dolžnikom, da bodo sporazumno 
odpisali dolg brez davčnih posledic med 1. avgustom 
letos in 31. januarjem prihodnje leto. Čeprav tako država 
kot druga številna podjetja že zdaj odpisujejo dolgove, 
bo zdaj ta proces hitrejši in poenostavljen. Tako premier 
Miro Cerar kot Anja Kopač Mrak pa napovedujeta, da 
to ni edini korak na poti pomoči najšibkejšim in krepitvi 
socialne države.
Za odpis dolgov so se odločili v devetih mestnih občinah, 
in sicer v Celju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Novem mestu, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in 
Velenju. Dolgove bodo odpisali tudi v občinah Ajdovščina, 
Braslovče, Črnomelj, Dobrovnik, Hrastnik, Hrpelje - 
Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Mislinja, Moravče, 
Radeče, Škofljica, Tišina, Trbovlje.
Podpisnikom so se pridružila tudi podjetja Elektro Celje, 
Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, 
Elektro Primorska, Energija plus, Javno podjetje Energetika 
Ljubljana, Petrol, E 3, SPL, d. d., Staninvest, JP Vodovod – 
Kanalizacija, Javno podjetje Črnomelj, Komunala Slovenj 
Gradec, Komunala Trbovlje, Komunala Kranj, Komunalno 
podjetje Velenje, Snaga.
Za odpis dolgov so se odločili tudi v treh zavarovalnicah 
(Zavarovalnica Triglav, Vzajemna zdravstvena zavaroval-
nica, Adriatic Slovenica Zavarovalna družba). Podpisnicam 
sta se pridružili tudi banki, Gorenjska banka in NLB.
Hkrati pa so humanitarne organizacije Rdeči križ, Karitas 
in Zveza prijateljev mladine z ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak pod-
pisale namero o zagotavljanju podpore in pomoči prisilno 
izseljenim družinam.
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VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA IZMENJALI STALIŠČA, 
NADALJEVANJE POGAJANJ 
SEPTEMBRA
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se po 
več kot treh urah pogajanj razšli z dogovorom, da se znova 
sestanejo septembra. V sindikatih pričakujejo, da se jim 
bo takrat pridružil tudi finančni minister Dušan Mramor. 
Za zdaj pa vladna in sindikalna stran v stališčih ostajata 
povsem narazen.
V sindikatih namreč nasprotujejo tako predlogom spre-
memb plačnega sistema, ki jih predlaga vladna stran, kot 
tudi predlaganim ukrepom za omejitev obsega sredstev 
za plače v letu 2016. Minister za javno upravo Boris 
Koprivnikar pa pravi, da je tako praktično na začetku 
vsakih pogajanj.
Kot je po sestanku pojasnil predsednik konfederacije sin-
dikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, so sindikati 
ponovili svoje stališče, da so za leto 2016 plače v celoti, v 
vseh segmentih določene s sporazumom iz konca leta 2014. 
Vladna stran pa je to njihovo stališče »vzela na znanje«.
Glede sistemskih sprememb pa so že prejšnji teden vlado 
seznanili, da so ta zanje nesprejemljiva. »Tisto, kar vlada 
imenuje izboljšave, mi vidimo kot spreminjanje kriznih 
ukrepov v trajne, sistemske,« je ob prihodu na sestanek 
poudaril Štrukelj. Ocenil je, da vladna izhodišča na nek 
način govorijo o tem, da bo javni sektor kljub gospodarski 
rasti ostal v kriznih razmerah in od te gospodarske rasti 
zaposleni ne bodo imeli ničesar. V sindikatih pa so nas-
protno prepričani, da je čas za dvig plač tako v zasebnem 
kot javnem sektorju.
»Odziv je pričakovan na začetku vsakih pogajanj,« je glede 
zavrnitve predloga za leto 2016 dejal minister Koprivnikar 
in dodal, da gredo sindikati vedno v pogajalska izhodišča z 
zavračanjem vseh ukrepov, ki jih predlaga vlada. Zdi pa se 
mu koristno, da izmenjajo mnenja. Kot pravi, gre za proces 
v pogajanjih, ko morajo ugotoviti, kaj so tisti argumenti, 
okoli katerih bodo oblikovali rešitve.
Prepričan je, da bodo tako kot vsa leta dosegli nekakšen 
kompromis, a »niti vladni niti sindikalni strani ni v nobeno 
pomoč, če ignoriramo dejstva, in dejstvo je, da imamo 
za plače javnih uslužbencev zagotovljeno določeno kvoto 
sredstev«. Minister dodaja, da je tukaj manevrskega pro-
stora zelo malo, nekaj ga je in v to mejo se bodo morali 
umestiti.

Glede predlogov sistemskih sprememb pa se mu zdi 
pomembno, da so dali na mizo konkretne predloge 
izboljšav in se zdaj lahko pogovarjajo o konkretnih rešitvah, 
ne le o načelni pripravljenosti ali potrebi po izboljšavah.
Vlada in sindikati se bodo predvidoma vnovič sestali 7. 
septembra, ko v sindikatih pričakujejo, da jim bo finančni 
minister predstavil predlog proračuna za prihodnje leto in 
da bodo dobili tudi pojasnilo glede 165 milijonov evrov, za 
kolikor želi vlada ob podaljšanju nekaterih sedaj veljavnih 
ukrepov dodatno omejiti plačno maso.
V zvezi s tem je Koprivnikar po sestanku povedal, da je ja-
vni sektor treba vsekakor racionalizirati, deloma s plačami, 
deloma pa v celoti strošek njegovega delovanja. Danes 
je tako sindikatom povedal, da se morajo tudi v javnem 
sektorju načrtno in odkrito lotiti optimizacij, tudi bolj 
racionalne organiziranosti, ter odpreti vprašanje, ali res na 
vseh področjih javnega sektorja potrebujemo toliko ljudi 
in tako organiziranih, kot so danes. Hkrati pa po minis-
trovih besedah na nekaterih področjih javnega sektorja 
primanjkuje kadra.
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VABILO NA MEDNARODNO 
KONFERENCO MOVING BEYOND 
RISKS: ORGANIZING FOR RESILIENCE
Kako odporna je vaša občina na naravne nesreče in druge 
nepričakovane dogodke? Četudi vaša občina še ni doživela 
poplav, gozdnih požarov, potresa, je še vedno ranljiva za 
prometne nesreče, epidemije, ekstremne vremenske pojave 
ipd. 
Nepričakovani dogodki, bodisi naravni ali tehnološki, ki so 
jim današnje družbe čedalje bolj izpostavljene, imajo lahko 
resne posledice tako za okolje kot tudi prebivalstvo, hkrati 
pa zavirajo gospodarsko rast in manjšajo konkurenčnost 
regije kot celote.  
V ciklu obvladovanja nesreč (poznavanje lokalnega geograf-
skega, gospodarskega in socialnega konteksta) imajo lokalni 
organi odločilno vlogo, zato je dejavno vključevanje teh 
organov v oblikovanje in izvajanje strategij za zmanjševanje 
tveganja in preprečevanje nesreč ključnega pomena. 
S poznavanjem inovativnih konceptov in metod na 
področju prepoznavanja tveganj, preprečevanja nesreč 
in obvladovanja kriznih razmer lahko občine prispevajo 
k izboljšani varnosti in učinkovitejšem obvladovanju 
kriznih razmer tako na nivoju lokalnih skupnosti kot 
tudi regije, zato vas vabimo, da se udeležite mednarodne 
konference z naslovom »MOVING BEYOND RISKS: 
Organizing for resilience«, ki bo potekala med 16. in 
17. septembrom 2015 na Bledu.
Za slovenske strokovnjake, raziskovalce, politične 
odločevalce in širšo zainteresirano javnost, ki se na različnih 
področjih ukvarjajo z vprašanjem odpornosti pred naravni-
mi in drugimi nesrečami oziroma ki delujejo na področju 
obvladovanja tveganj bo konferenca edinstvena priložnost 
seznanitve z najnovejšimi dognanji, najučinkovitejšimi 
praksami in pristopi k izboljševanju zanesljivosti in 
odpornosti kritičnih infrastruktur iz vsega sveta.
Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: www.
beyond-risks-conference.eu.  

RAZLAGA DRUGEGA ODSTAVKA 23. 
ČLENA ZAKONA O FINANCIRANJU 
OBČIN
Združenje občin Slovenije je na pristojni ministrstvi (MF, 
MGRT) naslovilo več vprašanj in zahtev za pojasnilo glede 
izvajanja 23. člena ZFO-1. 
Ministrstvo za finance odgovarja, da se sredstva iz 21. 
člena ZFO-1 zagotavljajo za sofinanciranje investicij, ki so 
uvrščena v načrte razvojnih programov (NRP) občinskih 
proračunov. To pomeni, da so sredstva v državnem 
proračunu evidentirana kot investicijski transfer občinam 
in vključena v NRP državnega proračuna ter da se zato 
lahko zagotavljajo samo za tiste investicije, ki so vključene 
v veljavni NRP občinskega proračuna. S sredstvi 21. člena 
se lahko financirajo le izdatki za tiste investicije, ki še niso 
zaključene in so torej še vedno vključene v veljavni NRP 
občinskega proračuna. Zaradi tega menijo, da ni mogoče, 
da bi se ta sredstva zagotavljala za izdatke za tiste investicije, 
ki so že zaključene, torej tudi ne  za name iz šeste alineje 
drugega odstavka 23. člena ZFO-1, to je za izdatke za 
vračilo obveznosti iz naslova zadolževanja za tiste inves-
ticije, ki so že zaključene.
Glede na določbe prve do četrte alineje drugega odstavka 
23. člena pa MF meni, da se sredstva 21. člena lahko 
namenijo tudi za plačilo DDV, v kolikor le-ta ni povračljiv. 
Prav tako se ta sredstva lahko za plačilo DDV po peti 
alineji drugega odstavka 23. člena ZFO-1, kadar je DDV 
v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezi-
jske politike EU določen kot upravičen strošek. Če pa 
gre za DDV, ki je plačan v zvezi z neupravičenimi stroški 
(v smislu, da jih ni mogoče uveljaviti kot upravičene za 
plačilo iz EU sredstev), pa se možnosti porabe sredstev za 
plačilo takšnega DDV presojajo na podlagi prve do četrte 
alineje drugega odstavka 23. člena ZFO-1.

ENOTNA UPORABA KRITERIJA 
»ŠTEVILO PREBIVALCEV LOKALNE 
SKUPNOSTI« ZA DOLOČITEV PLAČE 
ŽUPANA
Glede določitve plače županom se še vedno pojavlja 
vprašanje, kako razumeti kriterij iz Priloge 3 ZSPJS - 
»število prebivalcev lokalne skupnosti«, na podlagi katerega 
se župani uvrščajo v plačne razrede. V zvezi z navedenim 
in zaradi zagotovitve enotne uporabe navedenega kriterija 

http://www.beyond-risks-conference.eu
http://www.beyond-risks-conference.eu
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v praksi, kar vpliva na pravilnost osnovne plače župana, 
nam je Ministrstvo za javno upravo posredovalo naslednje 
pojasnilo: 
ZSPJS kot krovni zakon, ki ureja sistem plač v javnem 
sektorju v Prilogi 3 določa način uvrščanja funkcionarjev 
v plačne razrede, torej tudi županov. Kriterij za uvrstitev 
župana v plačni razred je število prebivalcev lokalne 
skupnosti, pri čemer pa ZSPJS same definicije pojma 
»prebivalec«, oziroma kaj upoštevati pri ugotavljanju števila 
prebivalcev lokalne skupnosti, ne določa. 
Glede na navedeno menijo, da je za pravilno uvrstitev 
županov v plačne razrede treba uporabiti definicijo, ki jo v 
tej zvezi uporablja Statistični urad RS (SURS) in je skladna 
z veljavno uredbo Evropskega parlamenta in Sveta EU iz 
leta 2007. Za natančnejše razumevanje definicije pojma 
»prebivalec« prilagamo pojasnilo SURS iz leta 2008, iz 
katerega jasno izhaja, kaj je treba upoštevati  pri ugotav-
ljanju števila prebivalcev, kar velja tudi za ugotavljanje 
števila prebivalcev lokalne skupnosti.
V zvezi z navedenim dodatno pojasnjujejo, da se pri uvrstitvi 
župana v plačni razred upošteva število prebivalcev na dan 
nastopa mandata župana. Če se tekom mandata število 
prebivalcev v občini spremeni (zniža ali zviša), se v primeru, 
da ta sprememba, glede na kriterije določene v Prilogi 3 
ZSPJS pomeni drugačno uvrstitev župana v plačni razred, 
tudi plačni razred župana spremeni. Spremembo števila 
prebivalcev v občini ter posledično spremembo uvrstitve 
župana v plačni razred ugotovi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, pri čemer, izhajajoč in 
zgoraj navedenega, uporabi podatke glede števila prebiv-
alcev, ki jih objavlja Statistični urad RS dvakrat letno.

IZDAJA ODLOČB O ODMERI NUSZ ZA 
LETO 2015
Združenja občin smo na pogovorih o povprečnini za 
drugo polovico leta 2015 Ministrstvo za finance večkrat 
izpostavila problem odmere NUSZ za leto 2015. NUSZ 
naj bi se za občine odmeril šele oktobra letos. MF navaja, 
da so informacije preverili na FURS in ugotovili, da to 
ne drži.
FURS jih je obvestil, da odločbe za NUSZ že izdaja, kdaj za 
katero občino je odvisno tudi od tega, kdaj občina predloži 
podatke. Podrobnejše informacije so dostopne na povezavi.
MF predlaga, da z namenom, da bi FURS lahko čim 
prej izdal odmerne odločbe, posamezne občine čim 

prej posredujejo potrebne podatke oziroma izpeljejo vse 
potrebne uskladitve podatkov, ki so podlaga za odmero 
NUSZ. Morebitna odprta vprašanja  naj občine rešujejo 
s pristojnimi službami FURS. 

VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED 
DELOM
Ministrstvo za javno upravo je izdalo obvestilo, da je bil v 
petek, 24.7.2015, v Uradnem listu RS št. 55/15 objavljen 
ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom 
za zaposlene v javnem sektorju. 
Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS. Statistični urad RS je 
Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je 
količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana 
in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2015 
1,031. Glede na navedeni količnik rasti cen prehramb-
nih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. 
julija 2015 dalje znaša 3,68 eurov. Posebej opozarjajo, da 
navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa 
za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen 
ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_NOVA_DEFINICIJA_PREBIVALSTVA.pdf
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113. PLENARNO ZASEDAJE ODBORA 
REGIJ
Člani slovenske delegacije so se udeležili 113. plenarnega 
zasedanja Odbora regij (OR) v Bruslju. Na julijskem zase-
danju so bila na dnevnem redu štiri mnenja, štiri resolucije 
in sprejem poročila o učinku mnenj OR.  
Prvi dan je bil na sporedu govor Maroša Šefčoviča, pod-
predsednika Evropske komisije, pristojnega za energetsko 
unijo, zatem je potekala  tudi razprava s člani OR. V nad-
aljevanju se je plenarnega zasedanja udeležil tudi gospod 
Dan Kersch, Ministrstvo za notranje zadeve, Luksemburg, 
ki je v svojem govoru predstavil naloge predsedovanja 
Svetu EU v drugi polovici leta 2015.
Posebej zanimiv je bil drugi dan zasedanja, kjer je člane OR 
pozdravil ter nagovoril komisar Carlos Moedas, pristojen 
za raziskave, znanost in inovacije. Organizirana je bila 
slovesnosti za Glasgow (Združeno kraljestvo), Lombardijo 
(IT) in Małopolska (PL), ki  jim je bila podeljena oznaka 
Evropska podjetniška regija (EPR) 2016.
Na 113. plenarnem zasedanju Odbora regij je odbor sprejel 
tudi poročilo o izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in 
operativnih programih, ki jih je predstavil vodja slovenske 
delegacije dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.  
Poročilo ocenjuje  dogovorjene partnerske sporazume in 
operativne programe z vidika upravičencev iz regionalnih 
in lokalnih oblasti. Mnenje poleg tega opredeljuje ovire 
za ustrezno načrtovanje in izvajanje ter možne rešitve za 
premagovanje ovir in spodbuja ustrezne upravne strukture 
in poenostavljene postopke ob zmanjševanju birokratskih 
postopkov in upravnih obremenitev.

PREDSEDOVANJE SVETU EU PREVZEL 
LUKSEMBURG
Luksemburg je s 1. julijem 2015 od Latvije prevzel 
šestmesečno predsedovanje EU. Luksemburg je ena 
šestih ustanovnih članic EU in bo Svetu EU predsedoval 
že dvanajstič.
Predsedovanje Luksemburga bo najverjetneje zaznamovano 
z aktualnim dogajanjem v Grčiji, s stanjem v Veliki Britaniji 
in begunsko krizo v Sredozemlju. Z grškim vprašanjem 

se ukvarjajo evroskupina ter institucije mednarodnih 
posojilodajalcev, predsedstvo Sveta EU pa pri tem ne igra 
ključne vloge.
Tudi v primeru britanskega referenduma o nadaljnjem 
članstvu v EU predsedstvo Sveta EU ne igra ključne vloge. 
Referendum namerava premier David Cameron razpisati 
enkrat do konca leta 2017, z njim se pa bosta ukvarjala 
zlasti predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije.
Več vloge ima pa predsedstvo pri soočanju z begunsko 
krizo v Sredozemlju, saj minister predsedujoče države vodi 
zasedanja notranjih ministrov, ti pa med drugim odločajo 
o delitvi bremen po članicah unije.
V ospredju bo po ostala še ukrajinska kriza, veliko dela 
pa poleg tega čaka na področjih, kot so poglabljanje gos-
podarske in denarne unije, energetska unija, digitalna in 
varnostna strategija, naložbena ofenziva in druga.

V EU 508 MILIJONI PREBIVALCEV
Po zadnjih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat 
je imela Evropska unija 1. januarja 2015 508,2 milijona 
prebivalcev, v letu 2014 pa 506,9 milijona. V 2014 je bilo 
v EU rojenih 5,1 milijona otrok, 4,9 milijona ljudi pa je 
umrlo. Naravni prirast je tako znašal 0,2 milijona ljudi, 
kar je dvakrat več kot leta 2013. Preostala sprememba je 
zlasti posledica neto migracij.
Najbolj poseljene države EU, kjer živi več kot polovica 
celotnega prebivalstva EU, so Nemčija z 81,2, Francija s 
66,4 milijona prebivalcev, Velika Britanija s 64,8 in Italija 
s 60,8 milijona prebivalcev. 
Prebivalstvo se je lani povečalo v šestnajstih državah 
EU, zmanjšalo pa v dvanajstih. Najbolj se je povečalo v 
Luksemburgu, in sicer za 23,9 promila, na Švedskem za 
10,6 promila in Malti za 9,3 promila. Zmanjšalo pa je 
najbolj na Cipru, in sicer za 12,9 promila, v Grčiji za 8,4 
promila in v Latviji za 7,7 promila.
Slovenija je imela 1. januarja 2015 2.062.900 prebival-
cev, leta 2014 pa 2.061.100. Prebivalstvo se je v letu dni 
povečalo za 0,9 promila. Leta 2014 je bilo v Sloveniji 
21.200 živorojenih otrok, medtem ko je umrlo 18.900 
ljudi.



48

Julij 2015

SLOVENIJA NA ČELU 
SREDNJEEVROPSKEGA FORUMA ZA 
INTEGRACIJO TRGOV ELEKTRIČNE 
ENERGIJE
Slovenija je s 1. julijem 2015 za obdobje enega leta prevzela 
predsedovanje v Srednjeevropskem forumu za integracijo 
trgov električne energije. Evropski elektronergetski trg 
je razdeljen v osem regij, ena od njih je srednjevzhodna 
evropska regija s sedmimi državami - Nemčija, Avstrija, 
Poljska, Slovaška, Češka, Madžarska in Slovenija.
Namen foruma je  politična podpora ter koordinacija med 
ministrstvi sodelujočih držav pri usklajevanju zakonodaj v 
zvezi s  procesom regionalnega povezovanja trgov električne 
energije. Regionalni  trg električne energije srednjevzhodne 
Evrope predstavlja prehodni korak do  enotnega vseevrop-
skega trga, v skladu z ustreznimi direktivami in uredbami 
Evropske skupnosti.  Enotni evropski trg z električno 
energijo ima za osnovni cilj prizadevanja k cenejši in bolj 
zanesljivi oskrbi s to dobrino.

NOVOSTI EVROPSKE KOMISIJE NA 
PODROČJU JAVNEGA POSVETOVANJA
Evropska komisija je maja letos napovedala številna nova 
orodja za javno posvetovanje kot del svoje agende za boljše 
pravno urejanje, je včeraj predstavila prve ukrepe.
Tako so zainteresiranim, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o 
predlaganih politikah Komisije, na voljo nove možnosti za 
sodelovanje. Za nove zakonodajne predloge bo mogoče iz-
raziti pripombe k začetnemu časovnemu načrtu in začetni 
oceni učinka. 
Državljanom in interesnim skupinam bo tako ponujena 
priložnost, da že v zelo zgodnji fazi priprave politike 
predložijo svoja mnenja, in sicer še preden se začneta ocena 
učinka in povezano 12-tedensko javno posvetovanje. Prav 
tako bo mogoče poslati pripombe v 8 tednih tudi po tem, 
ko bo Komisija že sprejela zakonodajni predlog. Pripombe 
bodo zbrane in predložene Evropskemu parlamentu in 
državam članicam EU za nadaljnjo obravnavo zakonoda-
jnega predloga.
Nova orodja so dostopna prek spletne strani Vaš glas v 
Evropi. 

NOV SVEŽENJ FINANČNIH SREDSTEV 
ZA ZAHODNO AFRIKO
Evropska komisija je odobrila novo financiranje za 
sodelovanje s predstavniki regionalnih oblasti 16 držav 
iz Zahodne Afrike. Proračun regionalnega okvirnega pro-
grama iz 11. Evropskega razvojnega sklada za obdobje do 
leta 2020 znaša 1,15 milijarde evrov. Komisija je s tem 
skoraj podvojila podporo iz prejšnjega programskega ob-
dobja. Sredstva bodo namenjena predvsem vzpostavljanju 
miru, varnosti in regionalne stabilnosti, regionalnemu 
gospodarskemu povezovanju in trgovini ter trajnostnemu 
razvoju naravnih virov in biotski raznovrstnosti. 
Več si preberite TU.

ZAČETEK IZVAJANJA STRATEGIJE EU 
ZA ALPSKO REGIJO
Evropska komisija je s predstavitvijo načrta ukrepov uradno 
začela izvajati strategijo EU za alpsko regijo, četrto makro-
regionalno strategijo EU. To bo več kot 70 milijonom ljudi 
omogočilo, da bodo uživali koristi tesnejšega sodelovanja 
med regijami in državami na področju raziskav in ino-
vacij, podpore malim in srednjim podjetjem, mobilnosti, 
turizma, varstva okolja in upravljanja energetskih virov.
Strategija bo osredotočena na štiri ključna področja politike 
in bi lahko podpirala razvoj naslednjih okvirnih projektov:
•	 Gospodarska rast in inovacije
•	 Povezljivost in mobilnost
•	 Okolje in energija
•	 Oblikovanje zanesljivega in učinkovitega modela 

upravljanja za regijo.
Makroregionalna strategija zajema 48 regij, natančneje pet 
držav članic EU in dve državi izven EU - Nemčija, Francija, 
Italija, Avstrija in Slovenija ter Lihtenštajn in Švica. 
Več si preberite TU.

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5309_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5430_sl.htm

