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1  UVOD

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je 16. junija vodstvom združenj občin predstavil aktivnosti in nabor ukrepov 
za znižanje stroškov delovanja občin. Vlada RS ni uspela realizirati 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, po 
kateri bi morala do konca junija sprejeti nabor ukrepov, ki bi občinam zmanjšal stroške v višini slabih 23 milijonov evrov. 
Nabor predlaganih ukrepov, ki naj bi bil po zagotovilih vladnih predstavnikov sicer v večini sprejet do sredine julija, naj bi 
po oceni Vlade prinesel prihranke v višini devetih milijonov evrov. To naj bi utemeljevalo znižanje povprečnine na 514,22 
evrov. Po srečanju z ministrom Koprivnikarjem so se pogovori o povprečnini za drugo polovico leta 2015 nadaljevali pod 
okriljem Ministrstva za finance. Vlada je medtem v državnozborski postopek vložila predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 s popravkom višine povprečnine na 514,22 evrov.
Združenje občin Slovenije je vseskozi pozivalo, da je potrebno povprečnino ohraniti v višini 525 evrov. Kot prvo Vlada krši 
rok, do katerega bi moral biti sprejet nabor ukrepov, ki bi občinam zmanjševal stroške. Prav tako po naši oceni predlagani 
ukrepi ne bodo prinesli ocenjenega prihranka. Opozorili smo tudi, da ukrepi, ki so bili sprejeti v prvem paketu z Zakonom 
o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, niso prinesli učinkov, ki bi občinam pokrili zmanjšanje povprečnine z 
lanskih 536 evrov na 525 evrov v prvi polovici letošnjega leta. Še več, izvajanje 23. člena ZFO-1, ki bi po našem mnenju 
v veliki meri olajšal finančno situacijo občin, po katerem bi občine sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1 
porabile tudi za poplačilo kreditov, ministrstva razlagajo v nasprotju z namenom, ki je bil zasledovan ob spreminjanju 
člena. ZOS je podal zahtevo za sestanek vseh pristojnih ministrstev.
Predsedstvo ZOS je na seji 24. junija sklenilo, da se vztraja na povprečnini 525 evrov, v kolikor pa bodo ukrepi 
dali dejanske finančne učinke, naj se ti upoštevajo ob določitvi povprečnine za prihodnje leto. Podoben sklep je bil 
sprejet tudi na skupni seji predsedstev vseh treh združenj, dopolnjen pa je bil z zahtevo po ustreznem pravnem varstvu, v 
kolikor zahteva občin ne bo upoštevana.
Pogovori glede določitve povprečnine za drugo polovico leta 2015 sicer še niso zaključeni. Ker se predstavniki občin in 
Vlade razhajamo v oceni učinkov predlaganih ukrepov, je bilo na sestanku 29. junija dogovorjeno, da Vlada pripravi 
analizo ocene prihrankov, da se vidi, kakšni so realni učinki ukrepov na proračune vseh občin. Le na ta način bi se bilo 
mogoče poenotiti glede številk. Sestanek bo 7. julija.
Nadaljevalo se je tudi iskanje dodatnih možnosti za znižanje stroškov občinam. Sestali smo se z novim direktorjem Uprave 
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter mu predstavili predloge sprememb, ki bi lahko zmanjšali stroške 
občin  na področju zavetišč za živali. Ministrstvo za delo smo opozorili, da zviševanje cen oskrbe v domovih za starejše v 
tem trenutku krši zavezo Vlade o zmanjševanju stroškov občinam. ZOS je na Ministrstvu za obrambo naslovilo pripombe 
na predlog novele Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč in dodatne predloge ukrepov za znižanje stroškov občinam. 
Ob izteku javne obravnave smo se opredelili do osnutka Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in 
urejanju pokopališč.
O možnostih enkratnega odpisa dolga socialno najšibkejšim se je z ministrico za delo Anja Kopač Mrak pogovarjal 
predsednik ZOS Robert Smrdelj. Vodstvo ZOS se je udeležilo spoznavnega srečanja z ministrico za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Majo Makovec Brenčič: pogovor je tekel o nadaljnjem sodelovanju ter izmenjavi stališč o odprtih vprašanjih.
V juniju smo izvedli šest posvetov in seminarjev, v juliju pa organiziramo sledeča izobraževanja:
•	 7. julija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Vse o državnih pomočeh;
•	 9. julija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Novosti v postopkih v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru 

in katastru stavb.
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 PRAVILNIKA O NAČINU 
OZNAČEVANJA IN ZAVAROVANJA 
DEL NA JAVNIH CESTAH IN OVIR V 
CESTNEM PROMETU
Predlog pravilnika je v javni obravnavi do 10. julija. S 
pravilnikom se bodo določili postopki in načini promet-
nega označevanja in zavarovanja del na cesti in ovir v 
cestnem prometu, ki jih opredeljujejo predpisi s področja 
cest in pravil cestnega prometa. Določbe tega pravilnika 
bodo  predstavljale minimalne potrebne aktivnosti, ki jih je 
potrebno izvesti v primeru prometnega označevanja in za-
varovanja del na cesti in ovir v cestnem prometu. Pravilnik 
določa tudi postopke pri načrtovanju in postavitvi začasne 
prometne signalizacije in prometne opreme ter pri njenem 
vzdrževanju in odstranitvi. 

PREDLOG NOVELE UREDBE O POSEGIH 
V OKOLJE, ZA KATEREGA JE TREBA 
IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE
Predlog uredbe je v javni obravnavi do 23. julija. Predlagana 
je tehnična dopolnitev uredbe, ki ne posega bistveno v 
vsebino uredbe Zaradi učinkovitejše uporabe uredbe, se v 
3. alinejo drugega odstavka 2. člena doda določba glede 
obveznosti uvedbe presoje, v predlaga se črtanje petega 
odstavka 3. člena uredbe, kjer je določeno, da se morajo 
posegi v okolje presojati ne glede na pragove, če so ti posegi 
sofinancirani iz sredstev Evropske Unije. Nekaj sprememb 
se nanaša na Prilogo 1, minimalno tehnično se spremeni 
in zamenja Obrazec Zahteve za začetek predhodnega 
postopka (priloga 3).

PREDLOG ZAKONA O FUNKCIONARJIH
Predlog zakona je v javni obravnavi do 20. julija. Zakon 
ureja pogoje za opravljanje funkcije ter pravice funkcionar-
jev med opravljanjem funkcije in po prenehanju mandata.

Predlog zakona opredeljuje funkcionarje, na katere se 
nanaša zakon, organe, pristojne za odločanje o pravicah 
funkcionarjev, pogoje za opravljanje funkcije glede 
državljanstva, nekaznovanosti, pogoje za prenehanje 
funkcije. Nadalje zakon določa pravice funkcionarjev v 
času izvrševanja funkcije v zvezi z delovno dobo, poko-
jninskim in zdravstvenim zavarovanjem, izplačevanjem 
plač in drugih prejemkov, pravice v primeru nepoklicnega 
opravljanja funkcije, pravice funkcionarjev, ki začasno ne 
morajo opravljati funkcije, druge pravice v času izvrševanja 
funkcije (letni dopust, izredni dopust, uporaba službenega 
avtomobila, druge opreme in službenega stanovanja, us-
posabljanje in izpopolnjevanje, plačana pravna pomoč in 
začasna oprostitev plačila taks in stroškov postopka).
Zakon opredeljuje tudi pravice funkcionarjev po prene-
hanju izvrševanja funkcije: pravico do vrnitve na delo, 
nadomestilo plače po prenehanju funkcije, njegovo uvel-
javljanje, prenehanje, čas trajanja in pogoji prejemanja 
nadomestila ter pravice v času prejemanja nadomestila.  
Zakon določa tudi pravno varstvo za funkcionarje.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
ODLAGALIŠČIH ODPADKOV
Predlog novele je bil v javni obravnavi do 2. julija. S 
spremembo prvega odstavka 42. člena veljavne uredbe 
(finančna jamstva) se odpravlja napaka, saj upravljavci 
odlagališč ne zagotavljajo finančnih jamstev zaradi izvedbe 
ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, kot 
je to določeno v veljavni ureditvi, ampak za zavarovanje 
njihove izvedbe, v primeru, ko sami ne bi mogli ali hoteli 
z dovoljenjem določene ukrepe tudi izvesti.
Z določbo novega tretjega odstavka je določena posebna 
oblika finančnega jamstva za odlagališče, ki je javna infra-
struktura v lasti občine ali več občin. V teh primerih bo 
mogoče predložiti finančno jamstvo tudi v obliki izjave 
njenega upravljavca, kadar je upravljavec v izključni lasti 
občine ali izključna solastnina občin. Upravljavec naprave 
bo v dokazilo o finančnem jamstvu moral predložiti svoj 
finančni načrt, ki ga je potrdila občina, v njem pa bo 
moral imeti oblikovano rezervo v višini zahtevanega 
finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako moral v 
dokazilo predložiti sprejeti načrt obvladovanja tveganj v 
zvezi z obratovanjem odlagališča. 
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PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
PREKRŠKIH
Predlog novele je bil v javni obravnavi do 29. junija. Večina 
sprememb členov je posledica odločitve Ustavnega sodišče 
RS, ki je razveljavilo določbe, ki se nanašajo izvršitev uk-
lonilnega zapora. Predlog zakona med drugim na novo 
določa opravo določene naloge v splošno korist ali korist 
samoupravne lokalne skupnosti, celovito se ureja tudi 
postopek nadomestitve globe z nalogami v splošno korist 
ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Predlaga se 
izjema od izrekanja sankcije v primeru steka (istovrstnih) 
prekrškov, spremembe vročanja glede na predlagan nov 
režim vročanja po Zakonu o (splošnem) upravnem post-
opku, spremembe glede pravnega pouka pisne odločbe, 
vzpostavlja se pravna podlaga za poseg v pravnomočno 
sodno odločbo, katere del je tudi odločitev o stroških 
postopka, določa se povrnitve škode zaradi neopravičenega 
izreka sankcije, omejitev t.i. »veriženja« odložitev izvršitev 
prenehanj veljavnosti vozniških dovoljenj.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA 
ZA KULTURO
Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 16. 
julija, spremembe pa se nanašajo na:
•	 podajanje mnenj k strateškim načrtom javnih skladov, 

javnih agencij in javnih zavodov: določa se 45 dnevni 
rok, v katerem mora ustanovitelj podati predhodno 
mnenje k strateškemu načrtu, sicer se šteje, da je 
mnenje pozitivno;

•	 evidenca javnih zavodov na področju kulture: 
natančneje se opredelijo javni zavodi, ki se vpisujejo 
v evidenco, določi se način vodenja evidence, podatki, 
ki se vpisujejo v evidenco ter uredi varstvo osebnih 
podatkov;

•	 usposabljanje članov svetov javnih zavodov s področja 
kulture: podaljšanje intervala izobraževanja za oprav-
ljanje knjižnične dejavnosti z enega na štiri leta (ob 
začetku nastopa mandata);

•	 položaj samozaposlenih na področju kulture: določi 
se vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, pravice 
do plačila prispevkov za socialno varnost, pravice 
do plačila prispevkov za starejše samozaposlene ter 

obnavljanje do upokojitve oziroma do izpolnitve 
pogojev za starostno upokojitev;

•	 poklicno zavarovanje baletnih plesalcev;
•	 sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani na razpisih 

na ravni EU: predlaga se, da bi bilo sofinanciranje 
mogoče na podlagi neposrednih pogodb.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
VARSTVU OKOLJA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog novele 
zakona zaradi zahtev Evropske komisije glede izvršitve 
sodbe Sodišče Evropske unije. Republika Slovenija do 
roka iz direktive, to je do 30. oktobra 2010, ni izpolnila 
svojih obveznosti iz Direktive 96/61/ES, saj vse obstoječe 
naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega ob-
sega, še niso pridobile pravnomočnega okoljevarstvenega 
dovoljenja, vendar pa so lahko zaradi določbe tretjega 
odstavka 172. člena ZVO-1 (prehodna določba) še lahko 
delovale. V skladu z zahtevo EK se v 172. členu črtata 
tretji in četrti odstavek. 

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE 
REGIONALNE POLITIKE
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi do 2. julija 
2015. Uredba se spreminja zaradi sprememb pri izvajanju 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Treba 
je prilagoditi izvajanje regionalne politike, predvsem v delu 
določanja kvot za regijske projekte in glede zaprte finančne 
konstrukcije regijskih projektov kot splošnega pogoja, 
ki je določen z uredbo. Endogeno regionalno politiko, 
ki je v okviru evropske kohezijske politike v preteklem 
programskem obdobju 2007–2014 razpolagala z indika-
tivno kvoto, ki se je prek regijskih kvot (upoštevaje indeks 
razvojne ogroženosti) razdeljevala med 12 razvojnih regij, 
je v novi finančni perspektivi nadomestila t.i. »horizontalna 
regionalna politika«. Posebna sredstva regionalni politiki 
niso več na voljo, ampak bo treba usklajevati specifične 
cilje posameznih regij znotraj ciljev resornih politike. Ta 
sprememba zahteva prilagoditev tega podzakonskega akta 
v smeri dodatnega urejanja postopkov usklajevanja ciljev, 
ukrepov in projektov med regijami in ministrstvi.



6

Junij 2015

PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN 
ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE 
VODE
Predlog uredbe je v javni obravnavi do 20. julija. V osnutku 
uredbe se združujejo zahteve treh dosedanjih predpisov, ki 
urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode, in sicer:
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav,
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode.
Osnutek uredbe enako, kot navedene dosedanje uredbe, 
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz ko-
munalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in 
ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju 
komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komu-
nalna odpadna voda. Osnutek uredbe ureja tudi odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki 
se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode.
Osnutek uredbe uvaja naslednje spremembe:
1. Obrazložitve uporabljenih izrazov se uskladijo z izrazi 

iz veljavne zakonodaje, ki se nanaša na področje iz te 
uredbe. Izraz »območje poselitve« se spremeni v izraz 
»aglomeracija«.

2. Merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda se 
novelirajo. 

3. Določijo se mejne vrednosti učinkov čiščenja za male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ki so gradbeni proizvod v skladu s predpisi 
o gradbenih proizvodih (»tipske male komunalne 
čistilne naprave«).

4. Ukrepi preprečevanja emisije snovi (prepovedi odva-
janja) se v osnutku uredbe ne urejajo; veljajo prepovedi 
iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kjer so 
določene prepovedi v zvezi z odvajanjem odpadnih 
voda iz vseh vrst naprav.

5. Ukrepi zmanjševanja emisije snovi se glede na dosedanje 
predpise dopolnijo tako, da se ponovno dovoli uporaba 

pretočnih greznic, ki pa morajo ustrezati določenim 
zahtevam (standardov, tehničnim zahtevam).

6. Ukrepi zmanjševanja emisije snovi vključujejo tudi 
zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne 
odpadne vode v primeru uporabe kompostnih stranišč 
ter zahteve v zvezi z izcedno vodo iz kompostnih 
stranišč.

7. V zvezi z izvajanjem prvih meritev odpadne vode iz 
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, se zahteve spremeni tako, da mora 
izvedbo teh meritev zagotoviti lastnik ali upravljavec 
naprave. Ustrezno se novelira Pravilnik o prvih mer-
itvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.  

8. V zvezi z izvajanjem javne službe osnutek uredbe na 
novo določa obveznost občine, da določi območje 
izvajalca javne službe za vsakega posameznega izvajalca 
javne službe na območju te občine. Območje se opre-
deli s seznamom naselij, mejo območja posameznega 
izvajalca javne službe pa določi občina na digitalnem 
podatkovnem sloju za raven merila 1:5.000.

9. Merila za določitev aglomeracije se določijo na podlagi 
149. člena ZVO v okviru določitve območja izvajanja 
javne službe. Merila se spremenijo. Seznam aglomeracij 
in njihove meje se določijo v operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

10. V okviru oskrbovalnih standardov se določijo zahteve 
glede zagotavljanja javne infrastrukture za odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode (zahteve glede 
opremljanja aglomeracij). V tem okviru se določijo 
tudi zahteve za lastnike stavb na območjih, kjer ja-
vna kanalizacija ni predpisana. Zahteve se glede na 
dosedanje predpise spremenijo in dopolnijo tako, da 
je ureditev z individualnim sistemom znotraj meja 
aglomeracije dovoljena le kot izjema in v omejenem 
deležu glede na celotno obremenitev aglomeracije, in 
sicer se kot individualna ureditev lahko uporabi mala 
komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE. 

11. V zvezi z zahtevami za aglomeracije s skupno obre-
menitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 500 
PE, se omogoči izjema glede opremljanja z javnim 
kanalizacijskim omrežjem, in sicer lahko občina zago-
tovi opremljenost z individualnimi sistemi minimalne 
komunalne oskrbe za posamezne stavbe ali malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami za skupine stavb, 
če ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim 
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omrežjem in komunalno čistilno napravo za celotno 
aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške 
glede na stroške opremljanja z individualnimi sistemi 
minimalne komunalne oskrbe za posamezne stavbe ali 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine 
stavb.

12. V zvezi z individualnimi sistemi za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode (hišne male ko-
munalne čistilne naprave, greznice) se določi nekatere 
zahteve, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju, 
gradnji, rekonstrukciji, obratovanju in vzdrževanju, 
kot na primer minimalna prostornina, zahteve glede 
prezračevanja, število prekatov v primeru pretočne 
greznice, minimalne zahteve glede praznjenja in 
podobno.

13. Med obvezne naloge izvajalca javne službe se vključi 
naloga pregledovanja malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in pretočnih 
greznic, ki nadomešča dosedanjo oceno obratovanja, 

14. Zahteve v zvezi z evidenco izvajalca javne službe ter 
poročevalske obveznosti izvajalca javne službe in občine 
se spremenijo in dopolnijo z nekaterimi vsebinami.

15. Zahteve v zvezi z operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode se dopolnijo 
tako, da bo operativni program v največji možni meri 
omogočal vpogled in poizvedovanje v elektronski 
obliki.

16. V prehodnih določbah se določijo roki za izvedbo 
predpisanih zahtev, in sicer:

a. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno ob-
remenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ostanejo 
nespremenjeni (31. 12. 2015),

b. roki za zagotavljanje čiščenja komunalne odpadne 
vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, 
manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna 
voda že odvaja po kanalizacijskem omrežju, ostanejo 
nespremenjeni (31. 12. 2015),

c. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo 
od 2.000 PE, z iztokom v občutljivo območje ali 
vodo na prispevnem območju občutljivega območja 
ali vodo na vodovarstvenem območju, se prestavijo 
na 31. 12. 2021,

d. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obre-
menitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 
500 PE, z iztokom v občutljivo območje ali vodo na 
prispevnem območju občutljivega območja ali vodo 
na vodovarstvenem območju, ali iz aglomeracije 
s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, z 
iztokom v vodo, ki ni občutljivo območje in ni voda 
na prispevnem območju občutljivega območja in 
ni voda na vodovarstvenem območju, se prestavijo 
na 31. 12. 2027,

e. rok za lastnike obstoječih stavb, ki niso industrijske 
stavbe na območju naprave, ki še nimajo urejenega 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
se spremeni tako, da morajo lastniki teh stavb 
predpisano ureditev zagotoviti najpozneje do 31. 
12. 2021,

f. rok za lastnike obstoječih stavb, ki niso industrijske 
stavbe na območju naprave, na območjih, kjer ja-
vna kanalizacija ni predpisana, se spremeni tako, 
da morajo lastniki teh stavb predpisano ureditev 
zagotoviti ob prvi naslednji rekonstrukciji stavbe 
po uveljavitvi nove uredbe, 

g. rok za lastnike obstoječih industrijskih stavb na 
območju naprave se spremeni tako, da morajo 
lastniki teh stavb predpisano ureditev zagotoviti 
najpozneje do roka iz pravnomočnega okoljevarst-
venega dovoljenja oziroma najpozneje do 31. 12. 
2021, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno 
dovoljenje še ni izdano ali pridobitev okoljevarst-
venega dovoljenja ni predpisana.

PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI 
OBČUTLJIVIH OBMOČIJ
Predlog pravilnika je v javni obravnavi do 20. julija. V 
predlogu so določena občutljiva območja na podlagi meril 
iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode. Skladno s temi merili se kot občutljivo 
območje določi vodno telo površinske vode ali njegov del:
•	 pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo 

evtrofikacijo, to so vodna telesa, ki so v skladu s pred-
pisom, ki ureja stanje površinskih voda, razvrščena 
v razred zmerno, slabo ali zelo slabo ekološko stanje 
glede na elemente kakovosti, ki se izražajo s parametri 
hranil (nitrat, celotni fosfor) ali kot trofičnost, 
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•	 kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja 
varstva površinskih in podzemnih voda na območju 
razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in

•	 kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja 
kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje kakovosti kopalnih voda.

Na podlagi navedenih meril so s pravilnikom določena 
vodna telesa površinskih voda, ki so določena kot občutljiva 
zaradi evtrofikacije in kot občutljiva zaradi kopalnih 
voda. Seznama občutljivih območij zaradi evtrofikacije in 
zaradi kopalnih voda sta določena v prilogah pravilnika, 
občutljiva območja, njihova prispevna območja in njihove 
geografske meje pa se določijo na digitalnih podatkovnih 
slojih za raven merila 1:25.000 v državnem koordinatnem 
sistemu. S pravilnikom je določen tudi minimalni seznam 
obveznih atributov posameznega podatkovnega sloja. 
Za vsako občutljivo območje je v prilogah naveden tudi da-
tum njegove določitve oziroma datum začetka veljavnosti.
Obratovanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, iz katerih 
se odpadne vode odvajajo v katero od novo določenih 
občutljivih območij ali v vodo na prispevnem območju 
katerega od novo določenih občutljivih območij, bodo 
morali lastniki in upravljavci prilagoditi strožjim zahtevam, 
ki veljajo za občutljiva območja, najpozneje sedem let po 
uveljavitvi pravilnika. 

PREDLOG UREDBE O UKREPIH ZA 
SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO 
NARAVNI NESREČI ŽLEDU PRP 2014-
2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo 
gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020. Predlog uredbe je bil v 
javni obravnavi do 1. julija.
Uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova 
gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, 
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, ki se izvajajo kot 
operacije razvoja podeželja v skladu s Programom razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

PREDLOG DRŽAVNEGA NAČRTA 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB 
POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE 
NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH
Dokument je v javni obravnavo do 7. julija. Državni načrt 
zaščite in reševanja ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh 
je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije 
posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh, ko je potrebno 
poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb, up-
orabiti tudi sile in sredstva za ZRP. 

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
GRADITVI IN VZDRŽEVANJU 
ZAKLONIŠČ
Ministrstvo za obrambo je pripombe na predlog zbiralo do 
12. junija. Z novelo se med drugim zasleduje zniževanje 
stroškov lokalnim skupnosti. S predlogom se spreminja 
kriterij za ureditvena območja mest in drugih naselij, kjer 
se morajo graditi zaklonišča osnovne zaščite, in sicer se iz 
5.000 prebivalcev 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 otrok na več kot 100 otrok, 
v stavbah za izobraževanje pa iz sedanjih več kot 100 na več 
kot 200 udeležencev izobraževalnega programa. V stavbah 
za delo državnih organov pa se kot kriterij določa več kot 
50 zaposlenih.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
DAVČNEM POSTOPKU
Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) 
je bil v javni obravnavi do 22. junija. Poglavitne rešitve se 
nanašajo na naslednje vsebinske sklope: odpravo admin-
istrativnih ovir za davčne zavezance, določitev dodatnih 
možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo 
davčnega dolga, davčno izvršbo, uvedbo novega instituta 
vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, prenos direktive in 
enotnega standarda poročanja ter druge spremembe.
Med drugim je predvidena sprememba drugega odstavka 
50. člena ZDavP-2, ki določa, da, če je davek izključno 
prihodek proračuna samoupravne lokalne skupnosti, se 
davek, ki se ugotavlja z odločbo o odmeri davka, ne odmeri, 
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če ne bi presegel pet evrov. Predlog ministrstvo utemeljuje 
s tem, da za FURS pobiranje nekaterih dajatev, predvsem 
pristojbin za gozdne ceste in davka na vodna plovila, ki 
so prihodek občin, predstavlja veliko administrativno 
obremenitev, upoštevajoč, da gre z vidika posameznega 
davčnega zavezanca za zelo nizke zneske (pogosto nižje 
od enega evra).

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE 
INFORMACIJE
Predlog zakona je bil v javni obravnavi do 19. junija. 
Predlog sprememb zakona odpravlja pomanjkljivosti 
prenosov členov Direktive INSPIRE tako, da se:  
•	 z dosledno uporabo pojmov in besedila člena 4 

Direktive INSPIRE določa uporabo ZIPI za zbirke 
prostorskih podatkov, ki jih vodijo »samoupravne lo-
kalne skupnosti« in tiste zbirke prostorskih podatkov, 
ki jih vodijo »tretje osebe«,

•	 z dosledno uporabo pojmov in besedila člena 11 
Direktive INSPIRE terminološko uskladi opredelitev 
omrežnih storitev,

•	 odpravi možnost diskrecijskega odločanja, da se tretjim 
osebam omogoči vzpostavitev povezave v državno ko-
munikacijsko omrežje, v skladu s členom 12 Direktive 
INSPIRE,

•	 z dosledno uporabo pojmov in besedila člena 13 
Direktive INSPIRE uskladi ureditev omejitve javnega 
dostopa,

•	 uredi odobritev dostopa do zbirk prostorskih podat-
kov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki zaradi 
prevlade javnega interesa,

•	 uredi dostop do informacij o emisijah v okolje,
•	 z dosledno uporabo pojmov in besedila člena 17 

Direktive INSPIRE uskladi ureditev souporabe po-
datkov in storitev ,

•	 z dosledno uporabo besedila člena 21 (1) Direktive 
INSPIRE dopolni ureditev spremljanja vzpostavitve 
in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske 
informacije.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA UREDBE O PLAČAH IN 
DRUGIH PREJEMKIH JAVNIH 
USLUŽBENCEV ZA DELO V TUJINI
Sprememba uredbe je začela veljati 1. julija 2015. 
Sprememba je posledica sprememb indeksov življenjskih 
stroškov. Priloga 2 Indeksi življenjskih stroškov Organizacije 
združenih narodov se nadomesti z novo prilogo 2.

NOVELA UREDBE O VAROVANIH 
GOZDOVIH IN GOZDOVIH S POSEBNIM 
NAMENOM
Novela uredbe je začela veljati 20. junija. Z Uredbo se 
na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom.

PRAVILNIK O NALAGANJU DENARNIH 
SREDSTEV IZVEN SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
Pravilnik je začel veljati 9. junija, ureja pa način nalaganja 
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 
države sistema enotnega zakladniškega računa države prek 
zakladniškega podračuna.

PRAVILNIK O ZADOLŽEVANJU 
SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA DRŽAVE
Pravilnik je začel veljati 9. junija, ureja pa obliko in način 
zadolževanja sistema enotnega zakladniškega računa države 
prek zakladniškega podračuna.
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UREDBA O OZVAJANJU LOKALNEGA 
RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020
Uredba je začela veljati 17. Junija. Uredba določa izva-
janje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), 
v programskem obdobju 2014–2020 ter določa vrste 
podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz 
naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za 
izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in ses-
tavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila 
in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokal-
nih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, 
pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, 
pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad 
izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje ob-
veznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede pod-
pore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD.

UREDBA O RAZPOREJANJU 
PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE 
GOZDNIH CEST
Uredba je začela veljati 17. junija, določa razporejanje 
sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, 
po posameznih občinah.

NOVELA UREDBE O MERILIH ZA 
DOLOČANJE OPROSTITEV PRI 
PLAČILIH SOCIALNO VARSTVENIH 
STORITEV
Novela uredbe je začela veljati 1. julija, določa pa več 
prožnosti pri odločanju o doplačilih bivanja v stanovan-
jskih skupnostih. Sprememba 4. člena uredbe določa, da, 
če se izvajalec programa stanovanjske skupine ali bivalne 
skupnosti dogovori z lokalno skupnostjo o ceni doplačila 
za nadomestno bivanje izven institucionalnega varstva in 
je sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem programa, 
uporabnikom in lokalno skupnostjo, lahko center za so-
cialno delo odloči z odločbo o oprostitvi plačila za upora-
bnika. Če pa bosta občina in izvajalec sklenila neposredno 

pogodbo, s katero se bosta dogovorila za plačilo storitve 
za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, 
potem odločba centra za socialno delo o oprostitvi plačila 
za posameznega uporabnika ne bo potrebna.

NOVELA ZAKONA O CESTAH (ZCes-1B)
Novela zakona je začela veljati 27. junija, ureja pa pravni 
status cest, ki potekajo deloma po ozemlju RS, niso pa 
pri nas kategorizirane, ker ne izpolnjujejo meril prometne 
povezanosti (skupne javne ceste).

NOVELA ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-E)
Novela zakona je začela veljati 27. junija. Novela daje 
pravno podlago za učinkovito črpanje sredstev kohezijske 
politike v novem programskem obdobju 2014-2020. 
Tudi v novem programskem obdobju se ohranja možnost 
predplačil v enakem obsegu, kot velja zdaj. Hkrati pa se 
na novo določa obveznost hitrejšega povračila sredstev 
v državni proračun, s tem ko bodo morali upravičenci 
dokazilo o plačilu posredovati najkasneje v 120 dneh po 
prejemu sredstev. Z novelo zakona se daje tudi možnost, 
da se evropska sredstva izplačajo iz proračuna en dan prej, 
preden upravičencu obveznost zapade v plačilo.
Drugi del potrjenih sprememb pa se nanaša na možnost, 
da Slovenski državni holding (SDH) kupuje naložbe, ki 
so v interesu države. 

NOVELA UREDBE O UKREPIH 1., 3. in 4. 
OSI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2007–2013 V LETIH 2011–2013
Sprememba uredbe je začela veljati 27. junija. Z uredbo 
se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 
2015. Upravičenci imajo možnost, da pred 30. junijem 
2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov 
za izplačilo sredstev.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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ODLOČBA O UGOTOVITVI, DA 
TRETJI IN ČETRTI ODSTAVEK 6. 
ČLENA,11., 12., 13.a IN 14. ČLEN 
TER PRVI ODSTAVEK 15. ČLENA 
ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
NISO V NASKLADJU Z USTAVO TER O 
ZAVRŽENJU ZAHTEVE ZA OCENO 23. 
ČLENA ZAKONA O FINANCIRANJU 
OBČIN
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem 
z zahtevo Mestne občine Ljubljana, na seji 10. junija 2015, 
odločilo:
1. Tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. 
člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) niso v 
neskladju z Ustavo.
2. Zahteva za oceno ustavnosti 23. člena Zakona o fi-
nanciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 
36/11) se zavrže.
Odločba nosi številko U-I-164/13-11.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 24. junija v 
sejni sobi Občine Trzin sestalo na svoji četrti redni seji. 
Člani predsedstva so bili seznanjeni s potekom dosedan-
jih pogovorov glede povprečnine za drugo polovico leta 
2015, pregledali so tudi nabor ukrepov, ki jih je Vlada 
RS pripravila z namenom izpolnitve 4. točke Dogovora 
o višini povprečnine za leto 2015 (zmanjšanje stroškov 
občinam za 22,8 milijonov evrov ali zagotovitev sredstev na 
drug način). Predsedstvo ZOS je ugotovilo, da nabor ukre-
pov ne prinaša ocenjenih prihrankov, ki so jih pripravili 
posamezni resorji, zato Združenje občin Slovenije vztraja, 
da se povprečnino za drugo polovico leta 2015 določi 
v višini 525 evrov. V kolikor se bodo pokazali dejanski 
finančni učinki ukrepov, pa naj se to upošteva ob določitvi 
povprečnine za prihodnje leto.

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, 
SOS, ZMOS
Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se 24. 
unija sestala  v Centru Ivana Hribarja v Trzinu na skupni 
seji. Vsa tri združenja zahtevano, da Vlada RS povprečnino 
za obdobje julij – december 2015 določi v višini 525 evrov. 
V kolikor bodo predlagani ukrepi dali dejanske finančne 
učinke, naj Vlada RS konec leta naredi poračun. Združenja 
občin bodo uporabila ustrezna pravna sredstva, v kolikor 
ta sklep ne bo realiziran. Prav tako je bilo sklenjeno, da se 
predsednika Vlade RS do konca julija pozove na sestanek 
z župani.
SOS, ZOS, ZMOS nasprotujejo Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je 
Vlada RS potrdila na 43. redni seji dne 24. 6. 2016, v 
delu, ki se nanaša na spremembo izplačevanja nadomes-
tila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Združenja 
pozivajo Vlado RS tudi k spremembi Zakona o vodah na 
način, da se sredstva vodnega sklada ponovno namenijo 
za njihov prvotni namen – vzdrževanje vodotokov.

http://www.us-rs.si/media/u-i-164-13.pdf
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Prav tako združenja občin pozivajo Ministrstvo za zdravje, 
da iz postopka sprejemanja umakne Predlog pravilnika o 
službi nujne medicinske pomoči.

BISTVENO SPREMENJENA PRAKSA 
DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE PO 
ZJN-2E 
Na seminarju, ki je 4. junija 2015 potekal v dvorani 
Državnega sveta RS, sta predavatelja mag. Marija Bukovec 
Marovt in Mitja Svet z udeleženci seminarja spregovorila o 
najnovejša praksa Državne revizijske komisije po trenutno 
še veljavnem Zakonu o javnem naročanju.
V praksi se je večkrat postavilo vprašanje, kdo sploh vodi 
nabavne postopke pri naročnikih, kakšne so negativne 
posledice nezadostnega strokovnega znanje o predmetu 
nabave, iskanje izgovorov, kako se nekaj ne da narediti, 
prelaganje odgovornosti na pravne službe in vodenje 
postopka s pogajanji, ki to sploh niso. 
Praksa Državne revizijske komisije se je v zvezi z vprašanjem 
dopustne formalne dopolnitve ponudb po uveljavitvi ZJN-
2E bistveno spremenila. Če pred zadnjo novelo Zakona o 
javnem naročanju ni bilo dopustno zamenjati podizvajalca, 
ki na dan oddaje ponudb ni imel plačanih zapadlih ob-
veznosti, to po novem očitno ni več problem. 
Vrsto vprašanj pa prinaša tudi Uredba o finančnih zava-
rovanjih v postopkih javnih naročil, in sicer predvsem kako 
Uredba vpliva na javna naročila, ki so v teku. Prav tako 
je pred nami implementacija novih Direktiv s področja 
javnega naročanja, ki prinaša številne novosti. 

DELOVANJE SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA S 
POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU 
OBČIN V EZR DRŽAVE IN 
PREDSTAVITEV UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO 
IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU 
JAVNIH FINANC 
Seminar, ki smo ga organizirala vsa tri združenja v sode-
lovanju z Ministrstvom za finance, je potekal v dveh delih.

V prvem delu seminarja je bilo predstavljeno kako sistem 
deluje, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR 
države, kakšne so prednosti vključevanja občin v ta sistem 
in drugo. Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, 
da je to sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih 
pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse 
proračunske uporabnike. Enotni zakladniški račun pa 
je račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki 
Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega računa 
vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega 
zakladniškega računa. V sisteme EZR so s svojimi računi 
vključeni neposredni in posredni uporabniki državnega 
in občinskih proračunov določeni z odredbo o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov. 
V drugem delu seminarja pa so bile predstavljene in pojas-
njene vsebine Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, vrste investicijske dokumentacije s postopki njihove 
priprave in obravnave ter primeri dobre prakse priprave 
investicijske dokumentacije. 

SPREMEMBE PRI NATURI 2000
16. junija 2015 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
seminar, na katerem so predstavniki Ministrstva za okolje 
in prostor, Zavoda za varstvo narave in podjetja OIKOS 
predstavili spremembe, kje pri Naturi 2000 so predvidene 
dopolnitve in katere so te spremembe. V sklopu prvega 
predavanja je dr. Peter Skoberne iz Ministrstva za okolje 
in prostor predstavil postopek sprejemanja Uredbe o 
Naturi 2000, nato pa je mag. Matej Petkovšek iz ZRSVN 
predstavil zaključke usklajevanj strokovnega predloga z 
Evropsko komisijo. V drugem delu seminarja je sledila 
predstavitev vsebinskih sprememb uredbe o Naturi 2000, 
ki jo je vodila mag. Martina Kačičnik Jančar iz ZRSVN. 
Temu predavanju pa je sledila predstavitev Strokovnih 
podlag za ugotovitev posledic predlaganih dopolnitev 
območij Natura 2000 na socialne  in gospodarske razmere 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter določitev ustreznih 
razvojnih ukrepov.
Opredeljevanje območij NATURA 2000 se bliža koncu. 
Zadnje večje usklajevanje z Evropsko komisijo je bilo leta 
2014. Po preverjanju doseganja kompletnosti omrežja 
Natura 2000 z Evropsko komisijo leta 2014 je Zavod RS 
za varstvo narave pripravil strokovni predlog za dopolnitev 
Uredbe o Naturi 2000. 
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Dobro in pravilno poznavanje vsebin posameznega 
območja Natura 2000 je ključ za pravilno izvedbo vseh 
aktivnosti, prav tako pa se lahko zmanjšajo možnosti za 
nastanek težav.

FIDIC POGODBE V PRAKSI 
18. junija 2015 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
izredno zanimiv in praktičen seminar na temo FIDIC 
pogodb. Ciljna skupina seminarja so bili zaposleni na 
občinah, javnih zavodih v lasti občin, ki se ukvarjajo z 
investicijskimi gradbenimi projekti.
FIDIC pogodbe so se v Sloveniji začele uporabljati na 
predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 
30 leti (npr. za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna), v 
zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne 
projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, pred-
vsem iz kohezijskih skladov. 
Predavateljica je udeležencem najprej predstavila, kaj 
FIDIC pogodba sploh je, v čem je razlikuje od »klasičnimi« 
gradbenimi pogodbami in o njihovih prednostih, katere 
vrste teh pogodb poznamo in kakšne so razlike med njimi. 
V drugem delu seminarja pa je bil predstavljen način nji-
hove uporabe, ključnih izkušnjah, ki jih pogodba FIDIC 
vnaša v svoje pogodbene pogoje in pa natančen pregled 
glavnih napak, ki jih stori naročnik pri oblikovanju poseb-
nih pogojev pogodbe FIDIC. 

OSVEŽITE IN NADGRADITE 
ZNANJE S PODROČJA JAVNEGA 
RAČUNOVODSTVA
Zadnji seminar v mesecu juniju je potekal v 30. junija 
2015, tema pa je bila aktualna  predvsem za zaposlene v 
finančnih in računovodskih službah občin.
Predavateljica dr. Jasna Ida Zafred je s slušatelji najprej 
spregovorila o temeljnih pojmih, o kontnem načrtu in 
knjiženju ključnih poslovnih dogodkov po razredih. Temu 
je sledilo predavanje, v katerem so bile predstavljene 
vzporednice med pripravo in izvrševanjem občinskega 
proračuna in računovodskim načrtovanjem ter eviden-
tiranjem poslovnih dogodkov. Spregovorila pa je tudi o 
vzporednicah med zaključnim računom proračuna in 
letnim poročilom občine.

Udeležencem seminarja, so bile za osvežitev znanja na 
kratko spregovorila o razlikah v računovodenju neposred-
nih in posrednih uporabnikov proračunov. Predstavila pa je 
tudi  računovodske izkaze po mednarodnih računovodskih 
standardih za javni sektor, in sicer  prednosti in slabosti 
sistema nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s siste-
mom denarnega toka.
Drugi del seminarja pa je bil namenjen predstavitvi knjigo-
vodskih listin in vodenju poslovnih knjig, računovodskemu 
proučevanju oz. analiziranju, računovodskemu nadziranje 
ter nadziranju poslovanja in računovodenja.
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

UKREPE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV 
OBČINAM ISKALI TUDI V ZAKONU O 
ZAŠČITI ŽIVALI
Predstavniki združenj občin so se 2. junija sestali z dr. 
Janezom Posedijem, novim generalnim direktorjem 
Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
Predstavili so mu predloge sprememb Zakona o zaščiti 
živali, v katerih občine vidijo možnost zmanjšanja stroškov 
občinam.
Podanih je bilo več predlogov, med drugim ureditev pravno 
organizacijske oblike zavetišč, kar bi  lahko pomenilo 
ureditev tudi ostalih vprašanj na tem področju: izvajanje 
nadzora in vpliv na oblikovanje cen (cene oskrbnega dneva 
za posamezno žival so danes po zavetiščih namreč zelo 
različne). Število zapuščenih psov se zmanjšuje, težave pa 
so mačke, zato je bila s strani občin podana tudi pobuda 
za čipiranje mačk. Občinam strošek povzroča tudi zakon-
ska obveznost, po kateri mora občina najeti eno mesto v 
zavetišču na vsakih 800 registriranih psov v občini, najem 
pa plačuje ne glede na to, ali je pesjak zaseden. 
Posedi odgovarja, da na dolgi rok se bo šlo v spremembo 
zakona, glede na trenutno vzdušje v družbi in parlamentu 
pa bi lahko odpiranje zakona pomenilo dvig standardov, 
zato predlogov občin zaenkrat ne morejo upoštevati. Vsi 
udeleženci pa se so se strinjali, da je prva naloga vseh 
ozaveščanju ljudi o odgovornem lastništvu.

PREDSEDNIK ZOS SMRDELJ IN 
MINISTRICA KOPAČ MRAKOVA O 
ODPISU DOLGOV
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) pripravlja nabor ukrepov za pomoč 
socialno najšibkejšim.  O možnih oblikah pomoči, pred-
vsem o odpisu dolgov, sta se 8. junija pogovarjala ministrica 
za delo Anja Kopač Mrak in predsednik Združenja občin 
Slovenije Robert Smrdelj.

Ministrstvo za delo želi najšibkejšim pomagati, da stopijo 
iz začaranega kroga dolgov in neplačanih računov. Pomoč 
družinam in posameznikom ne načrtujejo samo s spre-
membo predpisov, ampak predvsem v obliki izvajanja ukre-
pov, ki bodo temeljili na dogovoru različnih deležnikov: 
ministrstev, občin, humanitarnih organizacij, s podjetji 
in bankami. Pogovarjajo se o odpisu dolgov, spremembi 
Zakona o izvršbi in zavarovanju in pomoči ljudem pri 
deložacijah.
Ministrstvo je pripravilo osnutek sporazuma o odpisu 
dolgov, ki naj bi določil njegov okvir: kriterije za odpis, 
postopek, časovni okvir, v katerem naj bi se odpis zgodil. 
Kot je poudarila ministrica, predlagajo, da bi šlo za en-
kraten odpis,  odpis dolga bi bil mogoč za terjatve, ki so 
veljavne, dospele in izvršljive na dan 31. 12. 2014, zapadle 
za več kot eno 12 mesecev, dolg pa naj bi bil po oceni up-
nika neizterljiv oziroma obstaja velika verjetnost za njegovo 
neizterljivost. Računsko sodišče je namreč opozorilo, da 
pri občinam ne sme iti za negospodaren odpis.
V osnutku sporazuma  so napisali tudi višino zneska za 
odpis (99, 99 evrov), vendar sta se sogovornika strinjala, da 
bi bilo bolj smotrno, da bi bil znesek odvisen od primera 
do primera. Ker pa bi ob višjem znesku za upnika nas-
tala obveznost  plačila akontacije dohodnine, še potekajo 
pogovori med MDDSZ in Ministrstvom za finance. Odpis 
bi bil omejen na bivanjske stroške (elektrika, energija), ne 
bi pa vključeval odpisa terjatev telekomunikacij kot tudi 
ne plačila vrtca.
Odpis bi bil namenjen osebam, ki so prejemniki denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka ali prejemniki 
otroškega dodatka iz 1. in 2. dohodkovnega razreda, izje-
moma tudi 3. dohodkovnega razreda.
Ministrica  poziva Združenje občin Slovenije, da kot 
krovna organizacija povabi občine k podpisu sporazuma 
o odpisu dolgov. Ta je sicer še v fazi priprave.

MINISTRICA MAKOVEC BRENČIČEVA 
SE JE SREČALA Z VODSTVOM ZOS 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič se je 11. Junija sestala z  vodstvoma 
Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. 
Srečanje je bilo spoznavne narave, pogovor je tekel o 
nadaljnjem sodelovanju ter izmenjavi stališč o odprtih 
vprašanjih.
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Predstavniki občin smo opozorili na težave, ki jih imajo 
občine zaradi vsako leto nižje povprečnine in pričakovanj, 
da se sprejmejo ukrepi, ki bodo občinam pomagali znižati 
stroške, tudi na področju predšolske vzgoje in šolstva. 
Izpostavljeno je bilo, da za občine v novi finančni per-
spektivi ni na voljo sredstev za investicije. Nismo mogli 
tudi mimo dejstva, da se bo zaradi demografskih razlogov 
število otrok v naslednjih petih letih v osnovnih šolah 
povečalo za celo generacijo, kar že nakazujejo na prostor-
ske težave. Sicer je bilo izpostavljeno, da je sodelovanje 
predstavnikov občin v delovnih telesih dobro, želeli bi si 
le, da bi se večkrat zadeve zaključile drugače, kot se, saj 
pogosto prevladajo argumenti »stroke«. 
Opozorili smo tudi na težave, ki nastajajo v šolah zaradi 
sestave svetov zavodov. Ministrica je povedala, da jih na 
to opozarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije, da 
so v okviru ministrstva že ustanovili delovno skupino, ki 
pripravlja bolj ustrezen postopek imenovanja.
S strani predstavnikov ministrstva je bilo tudi izpostav-
ljeno, da občine pogosto ne poznajo vseh možnosti, ki 
jim jih daje veljavna zakonodaja glede organizacije dela 
v vrtcih, kadrovskih načrtih itd., in da bi bila koristna 
izmenjava dobrih praks med občinami, zato se načrtujejo 
izobraževanja na to temo.

ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA 
K OHRANITVI SEDANJE VIŠINE 
POVPREČNINE, VLADA PREDLAGA 
POVPREČNINO 514,22 EVROV
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je 16. junija 
vodstvom Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije predstavil 
aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov delovanja 
občin. Minister priznava, da Vlada RS ni opravila svoje 
naloge v celoti, združenja so enotno pozvala k ohranitvi 
sedanje povprečnine v višini 525 evrov. 
Nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam (prejeli smo 
ga le dan pred sestankom) naj bi po ocenah posameznih 
ministrstev v letu 2015 prinesel prihranek v višini dobrih 
devet milijonov evrov. Minister Koprivnikar priznava, 
da cilja, ki si ga je Vlada RS zastavila in h kateremu se 
je zavezala tudi v Dogovoru o višini povprečnine za leto 
2015, s tem ni dosegla. Predlagal je prilagoditev višine 
povprečnine v skladu z neizpolnjenim delom Dogovora 
o povprečnini, in sicer na višino 514,22 evrov.

Poziv s strani vseh treh združenj občin je bil enoten: ker 
Vlada RS ni izpolnila zaveze iz Dogovora o povprečnini, 
naj se povprečnina za drugo polovico leta ohrani v sedanji 
višini, to je 525 evrov. Tudi z ministrovim predlogom, da 
se višina povprečnine določi glede na neizpolnjen del v 
višini 13,63 milijonov evrov, se predstavniki občin nismo 
strinjali. Ocena finančnih učinkov posameznih ukrepov 
so po naših ocenah močno pretirane, zato utemeljevati 
znižanje povprečnine na podlagi teh ocen ni korektno. 
V zvezi s seznamom predpisov smo prejeli pojasnilo, da so 
nekaj ukrepov poiskala tudi sama ministrstva:  Ministrstvo 
za pravosodje predlaga spremembo Zakona o sodnih tak-
sah, prav tako je dva ukrepa predlagalo Ministrstvo za 
kulturo, več ukrepov tudi Ministrstvo za obrambo.
Predsednik ZOS je ob tem izpostavil tudi nekatera področja, 
ki so bila iz nabora ukrepov izvzeta (med drugim prenos 
stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč na občine), 
opozori, da imajo občine težave z odmero NUSZ, saj je 
Ustavno sodišče zadržalo vsakršne spremembe predpisov. 
Prav tako je opozoril, da sredstva za sofinanciranje investicij 
v skladu z zadnjo spremembo 23. člena ni mogoče porabiti 
za vračilo kreditov, čeprav je bila sprememba navedenega 
člena predlagana prav s tem namenom.
Do dogovora o višini povprečnine za drugo polovico leta 
2015 na tokratnem sestanku še ni prišlo, vlada pa bo za-
devo obravnavala  na seji v sredo, 17. junija, na kateri bo 
minister Koprivnikar tudi predlagal povprečnino v znesku 
514,22 evrov v drugi polovici leta. V dneh po seji vlade naj 
bi se predstavniki Vlade in občin ponovno sestali.

PO NADALJEVANJU POGOVOROV 
MED PREDSTAVNIKI VLADE IN OBČIN 
NIČ NOVEGA: ZDRUŽENJA OBČIN 
VZTRAJAMO NA 525, VLADA NA 
514,22 EVROV POVPREČNINE
Vodstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se 22. 
junija sestala z državnima sekretarjema Matejo Vraničar 
(MF) in Jankom Burgerjem (MJU). Nadaljevali so se 
pogovori o višini povprečnine za drugo polovico leta 2015.
Državna sekretarka Vraničarjeva je povedala, da se Vlada 
RS zaveda, da 4. točka Dogovora o višini povprečnine za 
leto 2015 ne bo v celoti realizirana. Nabor predlaganih 
ukrepov naj bi po ocenah ministrstev prinesel prihranek v 
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višini dobrih devet milijonov evrov, ostalih 13,6 milijonov 
evrov pa naj bi nadomestili z zvišanjem povprečnine na 
514,22 evrov. Državna sekretarka je tudi zatrdila, da naj 
bi bila večina ukrepov sprejeta do 15. julija.
Predstavniki občin ocenjujemo, da več kot polovica 
teh ukrepov dejansko ne pomeni prihrankov za občine. 
Finančne garancije za odlaganje odpadkov, ki jih vlada 
ocenjuje na okoli 3,5 milijona evrov, so namreč plačljive s 
strani uporabnikov, strožji normativi za prostorske pogoje v 
vrtcih - s podaljšanjem obdobja do njihove uveljavitve naj 
bi prihranili 1,5 milijona evrov - pa se še niti uveljavili niso, 
zato stroški sploh še niso nastali. Prav tako ob tem ne gre za 
strošek, financiranje katerega se zagotavlja iz povprečnine, 
ampak za investicijska sredstva. Podobno je z ukrepi, ki se 
nanašajo na spremembe glede cestne signalizacije oziroma 
gradnjo zaklonišč, ki pridejo v poštev le v primeru izvajanja 
investicij.
Nekateri predlagani ukrepi bodo sicer lahko imeli učinke, 
a se bodo ti po občinah zelo razlikovali, vprašanje pa je 
tudi, kdaj bodo ti predpisi uveljavljeni. Ne moremo 
znižanja povprečnine utemeljevati z ukrepi, ki »bodo, če 
sploh bodo,« je poudaril predsednik ZOS Robert Smrdelj. 
Pri tem je izpostavil tudi, da ni čutiti finančnih učinkov 
ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ občin, torej tistih, na podlagi katerih so 
povprečnino iz lanskih 536 znižali na 525 evrov. Stroški 
ostajajo isti, poleg tega pa velik pritisk na občinske finance 
pomeni tudi zaključevanje stare finančne perspektive. Pri 
tem je ponovno spomnil, da bi morala povprečnina za leto 
2015 znašati 662 evrov, razkorak pa je že tako velik, da 
se rezerv ne da več iskati. Tudi podpredsednik ZOS Jurij 
Lep je poudaril, da Združenje občin Slovenije vztraja na 
525 evrov, če pa želi Vlada RS zmanjšati povprečnino, bo 
to morala storiti enostransko.
Kot je zatrdila državna sekretarka Vraničarjeva, se pogovori 
po tokratnem sestanku ne zaključujejo. Vlada RS bo na 
seji v sredo sicer določila besedilo predloga novele Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015, v katerem bo zapisana tudi višina povprečnine, a 
bo v skladu z dogovorom z občinami lahko prišlo tudi do 
spremembe višine povprečnine z amandmajem. Pogovori 
se naj bi nadaljevali v ponedeljek, 29. junija.
Sicer je pa državna sekretarka Vraničarjeva povedala, 
da je Vlada RS že začela  s pripravo proračunov za leti 
2016 in 2017. Izhodišča za povprečnino in sredstva za 
sofinanciranje investicij v prihodnjih dveh letih naj bi 

predstavnikom občin Vraničarjeva predstavila že v prvi 
polovici julija. 

NADALJEVANJE POGOVOROV GLEDE 
POVPREČNINE
Na Ministrstvu za finance so se 29. junija nadaljevali 
pogovori glede povprečnine za drugo polovico leta 2015. 
Vlada RS vztraja na 514,22 evrov, občine na 525 evrov 
povprečnine.
Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja 
Vraničar je predstavila stališče vladne strani: Vlada RS je 
na seji 24. junija določila besedilo predloga novele Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (ZIPRS1415), in sicer povprečnino v višini 514,22 
evrov, vendar z dogovorom na Vladi RS, da se pogovori 
s predstavniki občin nadaljujejo do obravnave predloga 
ZIPRS1415 do obravnave v Državnem zboru RS. 
Predstavniki ZOS, SOS in ZMOS so predstavili sklepe, 
sprejete na skupni seji predsedstev  vseh treh združenj 
občin prejšnji teden v Trzinu. Združenja občin zahtevajo, 
da se povprečnina ohrani v višini 525 evrov, saj glede na 
rok (30. 6. 2015) iz Dogovora o višini povprečnine za 
leto 2015 in glede na situacijo stanja ukrepov za znižanje 
stroškov občinam  ni utemeljeno njeno znižanje. V kolikor 
bodo ukrepi dejansko prinesli finančne učinke, naj se ti 
upoštevajo pri povprečnini za prihodnje leto  oz. naj se 
povprečnina poračuna konec leta. Napovedali smo tudi 
uporabo ustreznih pravnih sredstev za zaščito pravic občin, 
v kolikor povprečnina ne bo ohranjena v sedanji višini. 
Ker do zbližanja stališč ni prišlo in ker je ključni element 
razhajanja obeh strani ocena finančnih učinkov predlag-
anih ukrepov, smo vladno stran pozvali, da nam pripravi 
analizo izračunov, kako so do ocene prihrankov prišli. Po 
mnenju občin bodo namreč učinki ukrepov, če sploh bodo, 
minimalni. Državna sekretarka se je strinjala s predlogom, 
da se ponovno pregleda oceno finančnih učinkov, pripravi 
njihova analiza, ob tem pa dopušča možnost, da so ocene 
preohlapne. Pogovori se bodo nadaljevali prihodnji torek.
Vlada se sicer zavezuje, da bodo intervalno spremljali učinki 
ukrepov. Prav tako bodo pozvali posamezne resorje, da se 
ponovno sestanejo s predstavniki občin in se premaknejo 
v sprejem konkretnih ukrepov s konkretnimi prihranki. 
Ti ukrepi naj bi bili sicer osnova za pogovore za določitev 
povprečnine v prihodnjem letu.

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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6  POBUDE IN PRIPOMBE

FINANČNI UČINKI UKREPOV ZA 
ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM
V začetku junija smo na Ministrstvo za javno upravo naslo-
vili dopis, v katerem smo navedli, da smo se seznanili, da 
je Vlada Republike Slovenije na svoji 38. redni seji dne 
28. 5. 2015 obravnavala Drugo poročilo o aktivnostih 
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin 
oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. 
Ministrstvom je naložila, da najkasneje do 5. 6. 2015 
predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo znižali 
izdatki občin.
Izrazili smo pričakovanje, da v skladu z dogovorom na 
sestanku dne 21. 5. 2015, da nas bodo vključili v pregled 
predlogov predpisov, predvsem v delu, ki se nanaša na 
ocene finančne učinkov ukrepov, ki jih bodo ministrstva 
predlagala. Ugotavljamo, da so bile pri zadnjem takšnem 
ocenjevanju - ob sprejemanju Zakona za uravnoteženje 
javnih financ občin - ocene finančnih učinkov povsem 
nerealne. Občine namreč opozarjajo, da ni čutiti 
finančnih učinkov sprejetih zakonskih rešitev, zmanjšanje 
povprečnine pa občine že potiska v nezavidljiv položaj 
in jim povzroča težke likvidnostne težave.  MJU smo 
pozvali, da nam predloge ukrepov s finančnimi ocenami 
pošljejo pravočasno pred naslednji usklajevanjem, da bodo 
usklajevanja lahko učinkovita. 

IZVAJANJE 23. ČLENA ZFO-1
Na Ministrstvo za finance (MF) in Ministrstvo za gos-
podarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo 11. junija 
naslovili dopis z odprtimi vprašanji glede izvajanja 23. 
člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1).
MF je v dopisu št. 007-827/2014/21  MGRT-ju naslovil 
razlago šeste alineje drugega odstavka 23. člena ZFO-1.  
V skladu z navedenim tolmačenjem MGRT ne omogoča 
uporabe možnosti, da se sredstva iz 23. člena ZFO-1 pora-
bijo za povračilo kreditov, čeprav je bilo z novelo ZFO-1 to 
eksplicitno navedeno med možnostmi. V Združenju občin 
Slovenije trdimo, da je takšno tolmačenje v nasprotju z na-
menom, zaradi katerega je bila sprejeta sprememba drugega 
odstavka 23. člena ZFO-1. V času, ko se občine soočajo 

s težko finančno situacijo in likvidnostnimi težavami, je 
nesprejemljivo tolmačenje, da se lahko predmetna sredstva 
uporabijo le za tekoče investicije, pa čeprav je v zakonu 
eksplicitno določena tudi možnost vračila kreditov.
Prav tako MGRT sredstva 23. člena ZFO-1 ne omogoča 
uporabiti za financiranje davka na dodano vrednost 
(DDV) na kohezijskih projektih, kjer je DDV nepovračljiv 
in neupravičen strošek.  Poudarili smo, da tudi navedeno 
tolmačenje ni skladno z namenom, zaradi katerega je 
bila predlagana sprememba zakona, prav tako ni nikjer v 
zakonu to prepovedano.
V Združenju občin Slovenije smo na to nelogično up-
orabo sprememb ZFO-1 že večkrat opozorili in dobili 
obljubo o preučitvi in razrešitvi dilem, zato smo izrazili 
pričakovanje, da bosta MF in MGRT ponovno odgovorno 
preučila možnosti uporabe sredstev po določbah 23. člena 
ZFO-1  in nam na izpostavljeni vprašanji v nekaj dneh 
posredovali odgovore, saj je zadnji rok za oddajo predlogov 
za sofinanciranje s strani občin 15. 7. 2015.

PREDLOGI UKREPOV ZA ZNIŽANJE 
STROŠKOV OBČINAM IN 
POVPREČNINA JULIJ – DECEMBER 
2015
Potem ko smo s strani Ministrstva za javno upravo 15. 
junija prejeli nabor ukrepov za znižanje stroškov občin, s 
katerimi naj bi se vsaj delno izpolnila zaveza iz Dogovora 
o višini povprečnine za leto 2015, smo podrobneje preučili 
ukrepe in njihove finančne posledice. Čeprav so bile ocene 
finančnih učinkov zavrnjene že na samih pogovorih o 
povprečnini, se je ZOS odzval še pisno. Opozorili smo, da 
je ocena potencialnega  prihranka na podlagi predlaganih 
ukrepov za drugo polovico leta 2015 skrajno nerealna, 
v veliki primerov tudi sad nerazumevanja predlaganih 
sprememb zakonodaje. 
Osredotočili smo se predvsem na ukrepa, ki naj bi prinesla 
največ prihranka: finančna jamstva za odlagališča 3,5 
milijonov evrov ter postopno doseganje normativov glede 
notranje igralne površine 1,5 milijona evrov. Glede na 
trenutno veljavno zakonodajo izhaja, da so finančna jam-
stva del cene komunalnih storitev in zato niso neposredni 
strošek občine, niti ne predstavljajo stroška, ki bi ga bila 
občina dolžna zagotavljati v proračunu. Ukrep postopnega 
podaljšanja uveljavitve normativov podaljšuje obveznost 
občin zagotovitve ustreznih notranjih igralnih površin. V 

tel:007-827/2014/21
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kolikor do odložitev uveljavitve normativa ne bi prišlo, 
bi to pomenilo obveznosti izgradnje dodatnih površin za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Hkrati gre za 
stroške investicij izgradnje dodatnih prostorov, ki pa se 
ne pokrivajo iz primerne porabe. 
Izhajajoč tudi iz navedenega v Združenju občin Slovenije 
ne vidimo resnih finančnih učinkov ukrepov, zato smo 
ponovno zahtevali, da se povprečnina za obdobje od 1. 7. 
2015 do 31. 12. 2015 določi v višini 525 evrov. Finančni 
učinki ukrepov se bodo v skladu s predlagano časovnico 
sprejemanja ukrepov lahko upoštevani kvečjemu ob 
določitvi povprečnine za prihodnje leto. 

POVIŠEVANJE CEN OSKRBE V 
DOMOVIH ZA STAREJŠE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti smo sredi junija opozorili na podpisan Dogovor 
o višini povprečnine za leto 2015. Iz Dogovora izhaja, da 
bo Vlada RS sprejela nabor ukrepov, ki naj bi občinam 
znižal stroške izvajanja njihovih zakonskih nalog. Od 
marca 2015 poteka nov krog pogovorov in usklajevanj, na 
katerih posamezna ministrstva v sodelovanju s predstavniki 
združenj občin iščejo možnosti sprememb zakonodaje, ki 
bi občinam pomagala racionalizirati njihove stroške. 
Ne samo, da v pogovorih z Ministrstvom za delo nismo našli 
skupnega jezika za sprejem ukrepov za znižanje stroškov 
občinam, še več, dogaja se, da delovanje Ministrstva za 
delo vodi v drugo smer. Eden od takšnih primerov je 
povečevanje cen oskrbe v domovih za starejše. Ministrstvo 
za delo je dalo soglasje k spremembi cene oskrbe. Izrazili 
smo pričakovanje, da bodo posamezna ministrstva delala 
v skladu z zavezo Vlade RS in sprejemala ukrepe, ki bodo 
občinam realno zniževala stroške, ne pa delovala v nas-
protni smeri.

PRIPOMBE NA PREDLOG SPREMEMB 
UREDBE O GRADITVI IN VZDRŽEVANJU 
ZAKLONIŠČ IN DODATNI PREDLOGI 
UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV 
OBČINAM
Združenje občin Slovenije je v fazi javne obravnave 
Ministrstvu za obrambo naslovilo pripombe na predlog 

novele Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč in 
dodatne predloge ukrepov za znižanje stroškov občinam. 
Menimo, da predlog novele ne bo prinesel zmanjšanja 
stroškov, ker:
•	 Večina zaklonišč je že zgrajenih, v letu ali dveh 

v občinah ni predvidenih veliko novogradenj na 
področju javnih objektov, saj je bil glavni val gradenj 
šol in vrtcev narejen v preteklih dveh mandatih. 

•	 Kriteriji za graditev zaklonišč niso dovolj sproščeni. 
Nova merila za gradnjo zaklonišč pri šoli in vrtcu ne 
pomenijo zniževanja obveznosti. Pogoj za samostojni 
vrtec je 10 oddelkov, kar pomeni minimalno 170 otrok, 
pri dvooddelčni šoli pa imajo vsaj 18 oddelkov, kar ne 
glede na velikost oddelka pomeni nad 200 otrok. Nova 
merila bodo še vedno predstavljala obvezno gradnjo 
zaklonišča za vsak objekt vrtca in šole (zaklonišča se 
ne bi gradila le pri enotah/podružnicah vrtca in šole, 
ki pa jih ni veliko);

•	 Pri stališču ministrstva, da se morajo obstoječa 
zaklonišča ohraniti, strošek občin ostaja na sedanjem 
nivoju. Pomemben ukrep za znižanje stroškov bi za 
občino pomenil sprostitev zahtev glede vzdrževanja 
zaklonišč oziroma zagotavljanja ustreznosti zaklonišč, 
ki se jo dokazuje z izvedenim pregledom oziroma 
podaljšanjem potrdila na vsakih 10 let. V primerih 
večjih poškodb zaklonišč lahko predstavlja sanacija 
zaklonišča za zagotovitev ustreznosti velik strošek. 
Na sestanku dne 27. 5. 2015 na Ministrstvu za javno 
upravo je bilo dogovorjeno, da bi se ta ukrep omilil.

Pogrešamo tudi ukrepe v zvezi z organiziranjem enot 
civilne zaščite, predvsem enot prve pomoči pri šolah in 
vrtcih. Vzpostavitev (izobraževanje, opremljanje) enot 
prve pomoči pri šolah in vrtcih pomeni velik strošek za 
lokalne skupnosti. Obveznosti so sicer stare, vendar se 
v preteklosti niso izvajale. Odločitev inšpektorata, da v 
letošnjem letu naredi temeljit pregled enot prve pomoči 
po občinah in šolah, je prinesel finančno zahtevne ukrepe, 
ki jih morajo občine financirati v kratkem času v finančno 
najbolj neugodnem času. Predvsem pa ugotavljamo, da 
gre za enote, ki se v praksi ne uporabljajo, zaradi česar 
le te tudi ne ohranjajo znanja. Na sestanku konec maja 
je bilo govorjeno, da bi, v kolikor bi se enote ohranile, 
njihovo vzpostavljanje pocenili (krajši tečaj, združitev z 
organiziranjem prve pomoči v sistemu varstva ob delu…), 
ali pa se njihovo število zmanjša, saj bi verjetno zadostovale 
enote, ki so organizirane v okviru občin. Vse enote ZIR, 
razen gasilskih enot, so dejansko enote na papirju, zato bi 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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bilo smiselno razmisliti o načinu organiziranja, usposa-
bljanja in opremljanja le teh. Za vse naravne nesreče se 
najprej organizirajo gasilske enote, ostale enote pa se v 
praksi ne uporabljajo oziroma se zelo občasno, zato bi bilo 
smiselno razmisliti o novem sistemu organiziranja le teh.
Izredno velik strošek na področju ZIR je tudi opreml-
janje gasilskih enot. Naj se preverijo možnosti sprememb 
oziroma vsaj podaljšanja obdobja, v katerem morajo biti 
enote opremljene.

STALIŠČE GLEDE PREDLOGA ZAKONA 
O POKOPALIŠKI IN POGREBNI 
DEJAVNOSTI TER UPRAVLJANJU IN 
UREJANJU POKOPALIŠČ
Združenje občin Slovenije je ob izteku javne obravnave 
podaja stališče na osnutek Zakona o pokopališki in po-
grebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč 
(ZPPDUUP-1). V skladu z 21. členom Zakona o lokalni 
samoupravi je organiziranje opravljanja pokopališke in po-
grebne dejavnosti v izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti. 
V izogib dilemam, katere dejavnosti določiti znotraj režima 
(obvezne) gospodarske javne službe in katere prepustiti 
izvajanju na trgu, smo predlagali, da se pogrebna dejavnost 
opredeli kot gospodarska javna služba, lokalni skupnosti 
pa se prepusti, kolikšnem obseg dejavnosti bo podredila 
javnopravnemu režimu.  Menimo, da lahko le na takšen 
način zagotovimo avtonomijo lokalnih skupnosti ter za-
jamemo pestrost situacij v 212 slovenskih občinah.

7  VPRAŠANJA OBČIN 

OPROSTITEV PLAČILA TAKSE ZA 
POTRDILO O NAMENSKI RABI NA 
PODLAGI 384. ČLENA ZFPPIPP
Ministrstvu za javno smo naslovili vprašanje občine glede 
zaračunavanja upravne takse za potrdilo o namenski rabi 
zemljišča, kadar gre za stečajnega upravitelja. Stečajna 
upraviteljica je v postopku zatrjevala, da je oproščena 
plačila upravne takse na podlagi desetega odstavka 384. 
člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., v 
nadaljevanju: ZFPPIPP).
Ministrstvo za javno upravo je vprašanje odstopilo 
Ministrstvu za pravosodje. 

POTRDILO O NAMENSKI RABI IN 
UPRAVNA TAKSA
Združenje občin Slovenije je sredi marca 2015 na 
Ministrstvo za javno upravo naslovilo vprašanje v zvezi z 
obveznostjo plačila upravne takse za potrdilo o namenski 
rabi za notarje na podlagi spremenjenega 105. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (5. člen Zakona o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin; Ur. l. RS, št. 14/15), in 
sicer ali je 5.a člen Zakona o notariatu glede odplačnosti 
potrdila o namenski rabi zemljišča treba šteti za specialni 
predpis glede na Zakon o prostorskem načrtovanju in 
Zakon o upravnih taksah.
Ministrstvo za javno upravo v dopisu št. 021-44/2015/3 
z dne 17. 4. 2015 odgovarja, sklicujoč se na mnenje 
Ministrstva za pravosodje, da je 5.a člen Zakona o notariatu 
specialni predpis glede na spremenjeni 105. člen Zakona 
o prostorskem načrtovanju in da so navedena potrdila za 
notarje brezplačna.
Na Ministrstvo za javno upravo pa so se obrnile tudi 
posamezne občine. Občina je s strani Ministrstva za 
javno upravo, Služba za boljšo zakonodajo, upravne pro-
cese in kakovost  - dopis št. 021-57/2015/3 z dne 20. 5. 
2015 prejela odgovor, v katerem Služba navaja določbo 
Zakona o notariatu, po kateri so organi in nosilci javnih 
pooblastil zahtevane podatke notarjem dolžni posredovati 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0361
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-21-0377


20

Junij 2015

brezplačno, v primeru podane vloge za izdajo potrdila o 
namenski rabi zemljišča pa do oprostitev plačila upravne 
takse niso upravičeni.
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje 
smo zaprosili, da zadevo ponovno preučijo in podajo 
usklajeno mnenje glede obveznosti plačila upravne takse 
za potrdilo o namenski rabi za različne subjekte (notarje, 
stečajne upravitelje itd.). 
Odgovora še nismo prejeli.

8  IMENOVANJA

MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA ZA 
PRIPRAVO STRATEGIJE NA PODROČJU 
RAZVOJA TRGA ZA VZPOSTAVITEV 
USTREZNE INFRASTRUKTURE V 
ZVEZI Z ALTERNATIVNIMI GORIVI V 
PROMETNEM SEKTORJU
Združenje občin Slovenije je v medresorsko delovno sku-
pino imenovalo mag. Boštjana Glažarja.
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9  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 4. 6. 2015 
Vlada RS je na 39. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga novele Zakona o cestah, izdala novelo 
Uredbe o kategorizaciji državnih cest in sklep o prenosu 
delov državnih cest med občinske ceste, novelo Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
ter novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini. Prav tako pa je Vlada RS 
sprejela Politiko štipendiranja (2015 - 2019).

Predlog novela Zakona o cestah
Predlog zakona ureja pravni status cest, ki potekajo deloma 
po ozemlju RS, niso pa pri nas kategorizirane, ker ne izpol-
njujejo meril prometne povezanosti (skupne javne ceste). 
Status teh cest se izenačuje z javnimi cestami, zlasti glede 
varstva infrastrukture in prometa na njih. Ureditev bo 
imela posledice tudi pri pridobivanju zemljišč. V delu, ko 
cesta poteka po ozemlju RS, bo lastnica zemljišč Republika 
Slovenija, če bo izrazila interes, bo to lahko tudi obmejna 
občina. V razlastitvenih postopkih bo RS oziroma občina 
imela položaj razlastitvene upravičenke.  
Glede na skupen pomen cest za sosednji državi, se bodo 
vsa vprašanja gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, uprav-
ljanja in podobno urejala z mednarodnim sporazumom. 
Pri vprašanjih, ki z mednarodnim sporazumom ne bodo 
posebej urejena, bo v delu, ko cesta poteka po slovenskem 
ozemlju, veljala pravna ureditev RS.

Novela Uredbe o kategorizaciji državnih cest 
in sklep o prenosu delov državnih cest med 
občinske ceste
S spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest se zara-
di dograjenega dela HC med Koprom in Izolo, v dolžini 
3,360 km,  spreminja potek in dolžina hitre ceste H6 
Koper – Lucija.  Status glavne ceste G2 ponovno dobiva 
odsek izolske obvoznice, oziroma odsek Izola – Jagodje, 
prvotno načrtovani zaključek hitre ceste H6, v » krožišču 
Jagodje« pa se prestavlja v »priključek Izola«. Dolžina hitre 
ceste se zmanjša za 3,070 km, za enako dolžino se podaljša 
odsek glavne ceste G2-111, na odseku Izola – Jagodje. 
Takšna dodelitev kategorije posameznim cestam ustreza 
formalnim zahtevam, saj del odseka glavne na izteku proti 

Jagodju, s svojimi prometno tehničnimi elementi  trenutno 
ne ustreza kriterijem hitre ceste.
Regionalna cesta R3-754 med Koprom in Izolo se na 
predlog občin Koper in Izola opusti kot državna cesta in 
se prenese med občinske lokalne ceste,  na vsako občino 
v dolžini njenega poteka po območju posamezne občine.  
Medsebojni interesi glede bodoče funkcije ceste v smislu 
prometnih povezav in razvojnih potreb so bili usklajeni 
med Ministrom za infrastrukturo ter župani obalnih občin.

Novela Uredbe o varovalnih gozdovih in 
gozdovih s posebnim namenom
Z Uredbo se na novo določa območje varovalnih gozdov 
in gozdov s posebnim namenom. Glavni namen Uredbe je 
uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi raz-
vojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov 
za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrs-
kimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v drugi polovici 
leta 2014 izvedel usklajevanje območji varovalnih gozdov 
in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki 
pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen 
strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin 
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. 
Površina varovalnih gozdov v primerjavi z letom 2012 se 
je zmanjšala za 175.88 ha. Prav tako je površina gozdnih 
rezervatov večja za 6,69 ha v primerjavi z letom 2012.

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini 
Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini je posledica 
sprememb indeksov življenjskih stroškov. 7. člen Uredbe o 
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v 
tujini določa, da spremembo preglednice indeksov sprejme 
vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat 
letno. Zadnja sprememba indeksov življenjskih stroškov 
OZN je bila v letu 2012.

Politika štipendiranja (2015 - 2019)
Krovni zakon, ki ureja področje štipendiranja, je leta 2013 
sprejeti Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Zakon ureja 
državne in Zoisove štipendije, štipendije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, štipendije za deficitarne poklice in 
štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. Navedene 
štipendije dodeljuje iz javnih sredstev sklad, razen državnih 
štipendij, ki jih dodeljujejo centri za socialno delo. Prav 
tako ZŠtip-1 ureja sofinanciranje kadrovskih štipendij 



22

Junij 2015

delodajalcem; neposredno sofinanciranje kadrovskih 
štipendij izvaja sklad, posredno pa Regionalne razvojne 
agencije.
Skladno z zakonom Vlada Republike Slovenije sprejme 
Politiko štipendiranja za obdobje petih let. Politika 
štipendiranja določi naslednje cilje:
•	 opredelitev področij, ki se spodbujajo preko politike 

štipendij za deficitarne poklice, vključno s področji, ki 
jih kot deficitarna opredelita italijanska ali madžarska 
narodna skupnost,

•	 predviden obseg sredstev za uresničevanje politike 
štipendij za deficitarne poklice,

•	 kazalce spremljanja doseganja ciljev,
•	 pričakovane rezultate štipendij za deficitarne poklice in
•	 način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja.

Ključni cilji štipendij za deficitarne poklice so: za-
gotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na 
povpraševanje delodajalcev; spodbujanje vpisa na vrste in 
področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski raz-
voj in izboljšujejo zaposljivost; možnost zaposlovanja na 
področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci; spodbu-
janje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega 
in  strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj 
zanimanja in jim grozi ukinitev in promocija poklicnega 
in strokovnega izobraževanja.

SEJA VLADE RS 12. 6. 2015
Vlada RS se je na 41. redni seji med drugim seznanila 
s poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih 
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja 
občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih 
ovir, sprejela pa je tudi Uredbo o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020, predlog novele Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, novelo Uredbe 
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno 
varstvenih storitev ter Uredbo o razporejanju pristo-
jbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

Poročilo Ministrstva za javno upravo o 
aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave 
ugotovljenih administrativnih ovir 

Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za 
javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih 
administrativnih ovir in pooblašča ministra, pristojnega 
za lokalno samoupravo, da predlog za zmanjšanje stroškov 
občin predstavi združenjem občin. Obenem je vlada skle-
nila, naj ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za znižanje 
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih 
administrativnih ovir, saj predvideno znižanje stroškov na 
letni ravni še ni doseženo. 
Po sestanku predsednika vlade s predstavniki združenj 
občin v novembru 2014 je vlada (ministrstva) pripravila 
spisek ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so 
bili razdeljeni v tri skupine: ukrepi, ki jih je mogoče uvel-
javiti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila 
ministrstev, ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih 
je mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 
(Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin) in ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in 
naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga 
skupina ukrepov sta že bili uveljavljeni, v tretjo skupino 
ukrepov pa sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo 
daljše usklajevanje in daljše roke za njihovo izvedbo. 
Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana z 
Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je vlada 
29. 1. 2015 podpisala z reprezentativnima združenjema. 
Z dogovorom se je vlada zavezala, da bo do 30. 6. 2015 
z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov 
občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila 
sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio 
EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. 
Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta v letu 2015 skupaj 
sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki 
se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo 
stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri 
izvrševanju z zakoni določenih nalog občin. 
Vlada je 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s pripravo pri-
oritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo 
na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo admin-
istrativnih ovir, 16. 4. 2015 pa se je seznanila s prvim 
poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih 
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin 
oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in 
naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo 
sklepa v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin. Vlada 
je namreč naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo 
predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin 
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in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi tako, 
da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, 
razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin 
dogovorijo drugačni roki uveljavitve. 
Z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o ak-
tivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja 
občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir 
se je vlada seznanila 28. 5. 2015 in naložila ministrst-
vom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z 
znižanjem stroškov delovanja občin ter, da najkasneje do 
5. 6. 2015 predlagajo dodatne ukrepe. 
Ministrstva so do 5. 6. 2015 posredovala na MJU dodatne 
predloge. Na podlagi tega je MJU pripravilo novo poročilo, 
v katerem ugotavlja, da znesek še vedno ne dosega dogovo-
rjenega zneska iz Dogovora o višini povprečnine za leto 
2015 v višini 22,8 mio EUR na letni ravni. 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020 
Uredba CLLD je namenjena vsem lokalnim akterjem 
(društva, občine, podjetniki, regionalne razvojne agencije, 
posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja,…), 
ki jih zanima lokalni razvoj po pristopu »od spodaj 
navzgor«. To pomeni, da potrebe in cilje lokalnega območja 
identificirajo prebivalci tistega območja. O lokalnem 
razvoju odločajo prebivalci tistega območja, to pomeni, 
da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja, po 
potrditvi strategije lokalnega razvoja, pa s svojimi projekti 
kandidirajo na javne pozive lokalnih akcijskih skupin.
Namen Uredbe CLLD je spodbujanje celovitega in 
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu 
»od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih 
potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega 
kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno 
načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po 
načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. 
Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja 
ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, 
zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski 
razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju 
narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine 
in njenih elementov. 
V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD 
skupno namenjenih 95.782.281.19 evrov. 
Razdelitev sredstev po skladih: 

•	  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP): 52.365.613,75 evrov, 

•	  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 
36.750.000,44 evrov, 

•	  Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 
6.666,667,00 evrov. 

Upravičene aktivnosti so tiste, ki temeljijo na vsaj eni od 
štirih tematskih področjih ukrepanja, ki so jih zadevni or-
gani upravljanja identificirali kot ključna, lokalno prebival-
stvo pa je v njih prepoznalo potencial za razvoj območja. 
Projekti morajo temeljiti na identifikaciji potreb in izzivov. 
To mora izhajati iz strategije lokalnega razvoja. 
Tematska področjih ukrepanja so: 
1. ustvarjanje delovnih mest, 
2. razvoj osnovnih storitev, 
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter 
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin. 
Uredba CLLD je skupna uredba treh skladov, ki so 
se odločili za izvajanje skupnega pristopa CLLD, in 
sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Uredba določa izvajanje lokal-
nega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 
2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020, Operativnim programom za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in 
Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. Uredba določa tudi vrste podukrepov CLLD, 
ki bodo predmet sofinanciranja. 
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Uredba CLLD določa tudi pogoje za oblikovanje in 
postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, 
vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokal-
nega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja 
ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, 
upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, 
upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje 
posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukre-
pov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne 
določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega 
sklada vključenega v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. 

Predlog novele Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji 
Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, da do konca leta 2015 pristopi k prip-
ravi ukrepov razvojne podpore in programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije do leta 2023, skladno z 
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) je državni zbor 
sprejel na seji 22. 10. 2009. Veljati je začel 3. 11. 2009, 
uporabljati pa s 1. 1. 2010. 
Vrednost celotnega programa znaša 33.000.000 evrov. 
MGRT je po posameznih letih od 2010 zagotovil 
za izvajanje zakona iz naslova Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije sledeče zneske: 

2010: 3.793.270 evrov, 
2011: 3.623.741 evrov, 
2012: 4.443.691 evrov, 
2013: 2.907.065 evrov, 
2014: 4.263.648 evrov, 
skupaj: 19.003.935 evrov. 

Konec leta 2014 je bilo za aktivnosti iz programa 
izplačanih 19.003.935 evrov. Nerealizirana sredstva znašajo 
13.996.065 evrov. 
Vlada predlaga podaljšanje obdobja izvajanja ZRPPR1015 
za dve leti, to je do 31. 12. 2017. Predlagatelj ocenjuje, da 
bo podaljšanje izvajanja ZRPPR1015 za dve leti ugodno 
vplivalo na doseganje ciljev ZRPPR1015. Večina ukrepov 
razvojne podpore naj bi bila sicer izvedena v roku. Zamik 
je potreben predvsem zaradi instrumentov Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010–2015, 
ki predvideva izvedbo nekaterih zahtevnih instrumentov. 

Novela Uredbe o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev 
Sprememba 4. člena uredbe določa, da če se izvajalec pro-
grama stanovanjske skupine ali bivalne skupnosti dogovori 
z lokalno skupnostjo o ceni doplačila za nadomestno 
bivanje izven institucionalnega varstva in je sklenjena tri-
partitna pogodba med izvajalcem programa, uporabnikom 
in lokalno skupnostjo, lahko center za socialno delo odloči 
z odločbo o oprostitvi plačila za uporabnika. Dosedanja 
ureditev, ki zahteva, da ima izvajalec oblikovano ceno v 
skladu s predpisano metodologijo in k tej ceni pridobljeno 
soglasje ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, se v 
praksi ni uveljavila, ker ministrstvo ni potrjevalo cene 
stanovanjskih skupin v programih duševnega zdravja, saj za 
takšno obliko bivanja niso bili določeni posebni standardi 
in normativi, kakor to velja pri izvajanju institucionalnega 
varstva. Razlog za navedeno je, da so socialnovarstveni 
programi na tem področju raznoliki in se razlikujejo glede 
kadrovske zasedbe v programu, načina izvajanja programa 
in tudi pri višini materialnih stroškov. Velikokrat v pro-
gramih prihaja do razlik pri posameznih materialnih 
stroških, kot je recimo višina tržne najemnine stanovanj. 
V drugih delih Slovenije so tržne najemnine bistveno 
nižje kakor v Ljubljani, nekateri izvajalci imajo od občin 
dodeljena neprofitna stanovanja in plačujejo neprofitno 
najemnino, ki je bistveno nižja od tržne. Zaradi navedenih 
razlogov ni bilo mogoče izoblikovati enakih standardov za 
te programe, ki določajo višino oskrbnine, kakor to velja 
v institucionalnem varstvu. 
Če pa bosta občina in izvajalec sklenila neposredno po-
godbo, s katero se bosta dogovorila za plačilo storitve za 
posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, potem 
odločba centra za socialno delo o oprostitvi plačila za 
posameznega uporabnika ne bo potrebna. 

Uredba o razporejanju pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest 
Z Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozd-
nih cest se upoštevajo spremembe, ki so nastale na terenu 
zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest 
(usklajevanja stanja občinskih in gozdnih cest) in tudi 
zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. 
Posledično sta se spremenili skupna dolžina gozdnih 
cest po občinah in tudi dolžina gozdnih cest po sektorjih 
lastništva gozdov. 
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Z dnem uveljavitve Uredbe o razporejanju pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest se tako prenehata uporabljati 
tretji odstavek 4. člena in priloga 2 Uredba o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 
42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 
103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US). 
V skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
se zbrana sredstva za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi 
ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih 
stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki 
gozdov, razporejajo po posameznih občinah. 
Zaradi v prvem odstavku navedenih sprememb razdelil-
nik, ki je sestavni del Uredbo o pristojbini za vzdrževanje 
gozdnih cest, ne ustreza več dejanskemu stanju, zato se z 
novo Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest glede na posodobljene podatke določa nov 
razdelilnik, na podlagi katerega Uprava RS za javna plačila 
razporeja zbrana sredstva pristojbin za vzdrževanje gozdnih 
cest po občinah. Taka uskladitev je bila nazadnje izvedena 
leta 2012.

SEJA VLADE RS 17. 6. 2015 
Vlada RS se je na 42. redni seji med drugim seznanila 
z Analizo plačnega sistema javnega sektorja in določila 
izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati ja-
vnega sektorja glede izboljšave plačnega sistema javnega 
sektorja, odprave anomalij in politike plač v javnem 
sektorju v obdobju 2016 – 2020. Seznanila se je tudi s 
spremembo Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 in 
sprejela  odgovor na Mnenje Državnega sveta k dopol-
njenemu predlogu novele ZIPRS za leti 2014 in 2015.

Odgovor na Mnenje Državnega sveta k 
dopolnjenemu predlogu novele ZIPRS za leti 
2014 in 2015
Ministrstvo za finance je 15. junija 2015 od Generalnega 
sekretariata Vlade RS prejelo Mnenje Državnega sveta 
k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).  Na mnenje, 
ki se nanaša na stabilnost financiranja lokalne samouprave 
in ukrepe za zniževanje stroškov občin, daje vlada  naslednji 
odgovor:

V Dogovoru o višini povprečnine za leto 2015 se je vlada 
zavezala, da bo v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za 
znižanje stroškov izvajanja z zakonom določenih nalog 
občin in do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in  sistemskimi 
ukrepi zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov 
občin z učinkom 22,8 mio evrov na letni ravni, ali pa 
zagotovila sredstva na drug način.
Novela ZIPRS1415, ki je v obravnavi, je bila priprav-
ljena in predložena Državnemu zboru 7. maja, v času, 
ko je priprava sistemskih sprememb za nižanje stroškov 
občin še intenzivno potekala. Novela daje pravno pod-
lago za učinkovito porabo sredstev kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014 do 2020. Kot je bilo 
pojasnjeno že na seji Državnega sveta, pogovori v zvezi 
z znižanjem stroškov občin še vedno potekajo in so v 
zaključni fazi. Po zaključku pogovorov bo vlada pripravila 
novo novelo ZIPRS, tako da bodo zaveze iz Dogovora v 
celoti spoštovane. 
Vlada je na seji dne 12. 6. 2015 obravnavala tretje poročilo 
o aktivnostih ministrstev v zvezi z nižanjem stroškov občin 
in ugotovila, da se s predlaganimi in uveljavljenimi spre-
membami predpisov stroški občin v letu 2015 znižujejo 
za okrog 9 mio evrov. Ukrepi se še vedno dopolnjujejo. 
Vlada RS pripravlja predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov za leti 2014 in 2015, s katero bo za obdobje od 
julija do decembra 2015 uveljavljena višja povprečnina. S 
povečano povprečnino se bo obseg primerne porabe občin 
povečal za razliko med dogovorjenim znižanjem izdatkov 
občin in znižanjem, ki je doseženo s sistemskimi spremem-
bami, to je za 13,7 mio evrov. Ker je obseg dohodnine, 
ki je občinski vir, v letu 2015 nespremenljiv, bo razliko 
potrebno zagotoviti s povečanjem finančne izravnave iz 
državnega proračuna.  
S tem bo vlada v celoti uresničila svojo zavezo iz Dogovora.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja o izboljšavah 
plačnega sistema javnega sektorja, odpravi 
anomalij, politiki plač v obdobju 2016–2020 
in ukrepih na področju obsega sredstev za 
plače in druge stroške dela v letu 2016
Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o omenjenih izhodiščih.
Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja glede izboljšave plačnega sistema javnega sektorja, 
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odprave anomalij in politike plač v javnem sektorju v 
obdobju 2016 – 2020 vključujejo predloge za izboljšave 
plačnega sistema, katerih realizacija naj bi prispevala zlasti 
k doslednejšemu uresničevanja načela stimulativnosti plač 
in enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih. 
To pomeni, da temelji plačnega sistema javnega sektorja, 
kot so obseg veljavnosti sistema, plačne skupine, plačne 
podskupine, tarifni razredi, določanje obsega sredstev 
za plače, usklajevanje plač, sestava plače, plačna lest-
vica in razmerja med plačnimi razredi, obračunavanje in 
izplačevanje plač ipd., ostanejo nespremenjeni, v sistem pa 
se vnesejo izboljšave, ki bodo prispevale k uresničitvi tistih 
prvotno zastavljenih ciljev, ki v dosedanjem izvajanju re-
forme plačnega  niso bili realizirani.  Upoštevana Izhodišča 
temeljijo na Strategiji razvoja javne uprave 2015 – 2020, 
Nacionalnem reformnem programu 2015 – 2016, prav 
tako pa tudi na nekaterih priporočilih OECD. 
Z namenom izboljšave oziroma odprave pomanjkljivosti 
plačnega sistema vlada predlaga naslednje:

1.1 Deregulacija plačnega sistema
•	 Zmanjšati rigidnost plačnega sistema v javnem 

sektorju;
•	 Povečati avtonomijo subjektov javnega sektorja pri 

določanju plač, vendar na osnovi vnaprej dogovorjenih 
temeljnih načel za merjenje uspešnosti;

•	 Vzpostaviti ustrezne mehanizme spodbujanja in sank-
cioniranja odgovornosti odgovornih oseb. 
1.2 Večja fleksibilnost določanja plače na 

individualni ravni
•	 Večja fleksibilnost pri določanju plače na ravni posa-

meznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov 
dela;

•	 Večja povezanost plačila za delo z rezultati dela;
•	 Možnost reagiranja vodstva v primeru slabega dela;
•	 Večja možnost mobilnosti kadra. 
•	 Možnost začasnega povišanja plače nadpovprečno 

uspešnih javnih uslužbencev glede na uspešnost 
njihovega dela ob hkratni možnosti znižanja plače v 
primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov (vari-
abilno nagrajevanje). 

•	 Neposredna povezava doseženih rezultatov dela z real-
izacijo ciljev (merila za dodeljevanje delovne uspešnosti 
morajo biti vnaprej dogovorjena).  

Pri določitvi plače zaposlenih je potrebno določiti 

večjo fleksibilnost pri:
•	 določanju plače ob zaposlitvi novega javnega 

uslužbenca,
•	 določitvi plače ob prehodu na druga delovna mesta, 
•	 pri odločanju o možnosti začasnega zvišanja plače 

uspešnim javnim uslužbencem, (sedaj veljavni plačni 
sistem te možnosti ne pozna),

•	 pri odločanju o možnosti znižanja plače neuspešnim 
javnim uslužbencem, (sedaj veljavni plačni sistem te 
možnosti ne pozna),

•	 pri dodeljevanju sredstev za delovno uspešnost.
1.3 Odprava avtomatizmov pri določanju plače

Zlasti je treba omejiti avtomatizme glede:
•	 napredovanja in prenosa plačnih razredov v primeru 

prehoda na drugo delovno mesto pri istem ali drugem 
delodajalcu,

•	 neposrednega vpliva ocene delovne uspešnosti na 
napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred,

•	  napredovanj in poviševanja plač, povezanih prvenst-
veno z delovno dobo,

•	 podvajanja avtomatizmov na isti osnovi (npr. dodatek 
na delovno dobo in dodatek na stalnost). 
1.4 Enotna ureditev plačne skupine J

Delovna mesta iz plačne skupine J bi bila zajeta v enoten 
nabor delovnih mest. Hkrati bi se, upoštevaje primerljivost 
nalog na teh delovnih mestih, primerljiva delovna mesta 
ustrezno združila (določitev enotnega poimenovanja de-
lovnih mest in vsebine nalog).
3. ANOMALIJE
Smotrno bi bilo identificirati in določiti vsa delovna 
mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja, vključno z opisi 
temeljnih nalog delovnih mest in pogojev za zasedbo posa-
meznih delovnih mest in nato izvesti primerjavo uvrstitev 
primerljivih delovnih mest. Obenem bi bilo smotrno 
tudi poenoti način določanja, spreminjanja in ukinitve 
delovnih mest ter določiti akt, ki bo vseboval vsa delovna 
mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja, vključno z 
opisi temeljnih nalog delovnih mest in splošnih pogojev 
za zasedbo posameznih delovnih mest. 
4. POLITIKA PLAČ V OBDOBJU 2016 – 2020
Za določitev politike plač v prihodnjem obdobju je 
ključnega pomena uveljavitev izboljšav oziroma odprava 
pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja. Kot 
izhaja iz zgoraj navedenih izhodišč,  vlada predlaga 
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spremembe, ki bodo prispevale k deregulaciji plačnega 
sistema, preprečevanju avtomatizmov, ki neodvisno 
od razpoložljivih sredstev vplivajo na povečanje obsega 
sredstev za plače v javnem sektorju in k zagotovitvi večje 
fleksibilnosti pri določanju plače na ravni zaposlenega v 
odvisnosti od rezultatov dela.
Ureditev, ki naj bi se nanašala na plače v obdobju 2016 
do 2020 naj bi torej izhajala iz razpoložljivih finančnih 
sredstev, upoštevaje enotna in temeljna pravila delovanja 
plačnega sistema javnega sektorja. Prav tako pa bi politika 
plač v prihodnjem obdobju morala temeljiti na spoštovanju 
Socialnega sporazuma, pri čemer rast plač v javnem sek-
torju ne bi smela prehitevati rasti v zasebnem sektorju (in 
s tem tudi ne rasti produktivnosti dela). Pomembna je 
tudi postopna deregulacija in fleksibilizacija višine plač (v 
odvisnosti od rezultatov dela) ob hkratni odgovornosti za 
ohranjanje vzdržne mase za plače javnih uslužbencev. Kot 
že izhaja iz NRP 2015-2016, naj bi se obseg sredstev za 
plače in druge stroške dela v javnem sektorju v letu 2016 
povečal izključno zaradi sprostitve napredovanj v plačne 
razrede in nazive, sicer pa mora ostati na ravni iz leta 2015. 

Seznanitev s spremembo Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je vlado seznanila s Spremembo Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013 in ga bo po potrditvi na nadzornemu odboru 
za ta operativni program posredovala v potrditev Evropski 
komisiji.  
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade 
in Kohezijski sklad ugotovila odstopanja od načrtovanega 
izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007–
2013. Ker je odstopanje na razvojni prioriteti – Ravnanje 
s komunalnimi odpadki višje od 10 odstotkov, je treba 
izvesti spremembo operativnega programa, v nasprotnem 
primeru bi bila ta sredstva za Slovenijo izgubljena. V skladu 
z določili Uredbe 1083/2006 SVRK predlaga spremembo 
tega programa, saj je bilo na osnovi pregleda zaključenih 
projektov in projektov v izvajanju ugotovljeno, da sredstva 
na posameznih razvojnih prioritetah ne bodo počrpana, 
na drugih razvojnih prioritetah pa je zaradi predhodno 
potrjenih projektov iz naslova dodatnih pravic porabe 

črpanje višje od razpoložljivih pravic porabe. S spremembo 
se želi pravice porabe prilagoditi dejanski izvedbi. 
Gre za ključen ukrep za zagotovitev 100 odstotne 
izkoriščenosti sredstev programa ob zaključku programske-
ga obdobja in je zapisana tudi v akcijskem načrtu v okviru 
pobude za zmanjševanje tveganj črpanja sredstev EU iz 
programskega obdobja 2007-2013. 

SEJA VLADE RS 24. 6. 2015 
Vlada RS je na 43. redni seji med drugim sprejela pred-
log novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 
in 2015, predlog novele Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, novelo 
Zakona o varstvu okolja, spremembo Načrta za izva-
janje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, novelo 
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
ter Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015.

Predlog novele Zakon o izvrševanju 
proračunov za leti 2014 in 2015       
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v drugi 
polovici leta 2015 omogočile izvajanje tistih nalog občin, 
ki se financirajo iz naslova primerne porabe.
Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 
proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu 
Zakona o javnih financah (ZJF). Tem načelom predlog 
zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, 
kot jo določa ZFO-1.
S predlaganim zakonom se za drugo polletje 2015 določa 
povprečnino v višini 514,22 evrov, ki je za 13,39 evra 
višja od povprečnine, določene z veljavnim ZIPRS1415. S 
povečano povprečnino se bo obseg primerne porabe občin 
povečal za razliko med ocenjenim znižanjem izdatkov občin 
in znižanjem, ki je doseženo s sistemskimi spremembami. 
Obseg dohodnine, ki v letu 2015 pripada občinam, je 
določen z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) in znaša 
54 % dohodnine. Ta delež se s spremembami zakona ne 
spreminja. Sredstva za financiranje višje povprečnine bo 
potrebno zagotoviti s povečanjem finančne izravnave iz 
državnega proračuna. 
Zakon v prehodni določbi določa tudi način zagotavljanja 
višje finančne izravnave za mesec julij 2015 in sicer se bo 
razlika poplačala pri izplačilu finančne izravnave za mesec 
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avgust. Hkrati se v prehodni določbi določa tudi, da se za 
mesec julij 2015 razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 
občinam nakazuje tedensko do konca leta 2015.  

Predlog novele Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti
Predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti širi uporabo določb 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) o načelih ravnanja in post-
opkih ravnanja iz 2. in 5. poglavja zakona tudi za stvarno 
premoženje v lasti Banke Slovenije, ki bo s spremembo in 
dopolnitvijo vključena v opredelitev pojma osebe javnega 
prava. Banka Slovenije je namreč skladno z Zakonom o 
Banki Slovenije, pravna oseba javnega prava sui generis, 
ki ima v poslovnem registru Slovenije vpisano posebno 
unikatno pravnoorganizacijsko  obliko centralna banka. Za 
premoženje v lasti Banke Slovenije bo tako z uveljavitvijo 
sprememb in dopolnitev ZSPDSLS zagotovljena uporaba 
določb ZSPDSLS tudi za pridobivanje, razpolaganje in 
upravljanje s stvarnim premoženjem, in sicer predvsem  
uporaba določb o načelih ravnanja in postopkih ravnanja 
iz 2. in 5. poglavja ZSPDSLS, če te vsebine z zakonom 
niso določene drugače. Prav tako bo s spremembo bolj 
natančno opredeljeno, katere vsebine zakona veljajo tudi 
za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospo-
darskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov kot tudi s 
stvarnim premoženjem Banke Slovenije in javnih podjetij, 
če te vsebine s posebnim zakonom niso določene drugače.

Predlog novele Zakona o varstvu okolja
Poglavitni namen spremembe veljavnega Zakona o varstvu 
okolja je izpolniti zahteve Evropske komisije glede izvršitve 
sodbe Sodišča EU. Obstoječe naprave, v skladu z zakonom, 
ki do uveljavitve zakona ne bodo imele okoljevarstven-
ega dovoljenja (OVD), bodo namreč morale prenehati 
obratovati.
S predlaganim zakonom se odpravlja tudi napaka iz pre-
hodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZVO. Upravljavci naprav, ki morajo v skladu z ZVO 
predložiti izhodiščno poročilo, ga bodo predložili le ob 
večji spremembi in posodobitvi OVD zaradi uskladitve 
obratovanja naprave z zaključki o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah, skladno z evropskimi predpisi o industrijskih 
emisijah.

Sprememba Načrta za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja
Vlada je zagotovila dodatnih 17,8 milijona evrov sredstev 
za aktivno politiko zaposlovanja (APZ). Za izvajanje 
ukrepov je tako skupaj namenjenih 65 milijonov evrov. 
Dodatna sredstva (27 % več kot prejšnji načrt APZ za 
leto 2015) so potrebna predvsem zaradi zagotovitve 
dodatnih sredstev za programe javnih del v letu 2015, 
za program Usposabljanje na delovnem mestu 2015, za 
program Podjetno v svet podjetništva in druge programe, 
sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada.
Glede na večji obseg sredstev v okviru spremembe načrta 
APZ za leto 2015 bo v programe aktivne politike zapo-
slovanja v letu 2015 vključenih 5.530 več oseb. Skupaj 
bo v programe APZ v letu 2015 tako vključenih skoraj 
21.000 oseb.

Novela Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013
S sprejeto uredbo se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje 
zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 
na 31. avgust 2015. Upravičenci imajo možnost, da pred 
30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev 
zahtevkov za izplačilo sredstev. Podaljšanje roka za sprejem 
zahtevkov za izplačilo sredstev plačilni agenciji še omogoča 
pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do 
konca leta 2015 kot je to določeno z EU predpisi. S to 
uredbo se usklajujejo zneski (finančna sredstva) s sprejeto 
8. spremembo Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2007–2013. 

Načrt izvajanja nacionalnega programa 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2015
Vlada RS je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015, 
ki ga Uprava RS za zaščito in reševanje posreduje vsem iz-
vajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, 
ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam.
Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se skladno z 
usmeritvami in programi, določenimi v Nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letih od 2009 do 2015, izvajale leta 2015 na ravni države. 
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Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami bo leta 2015 us-
merjeno k uresničevanju temeljnih ciljev, določenih z 
nacionalnim programom. Ti so izboljšati preventivne de-
javnosti na različnih področjih, povečati zmogljivosti opa-
zovalnih omrežij in izboljšati opremljenost, učinkovitost, 
racionalnost ter odzivnost ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih 
povzročajo vremenske ujme. Zaradi nezadostnega obsega 
sredstev za delovanje in nadgradnjo sistema bo posebna 
pozornost namenjena usposabljanjem, saj bomo le tako 
lahko zagotovili njegovo visoko odzivnost.

Mnenje glede Predloga zakona o dopolnitvi 
Zakona o javnih skladih (ZJS-1A)
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku vložila Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o 
javnih skladih. Predlagatelji predlagajo spremembo obsega 
zadolževanja javnih skladov s področja stanovanjske poli-
tike in omogočanje predkupne pravice omenjenih skladov 
pri prodaji stanovanj DUTB.
Vlada ugotavlja, da predlog zakona ni primeren za 
obravnavo. 

Obseg zadolževanja
Predlagatelji v obrazložitvah navajajo podatke za Javni 
stanovanjski sklad MOL. Predvsem velja opozoriti, da so 
podatki, iz katerih predlagatelj izhaja, stari (leto 2011) in 
tudi netočni. 

1. 2. 3. 4. 5.
Leto Namensko 

premoženje
Dolgoročne 
finančne 
obveznosti

Druge 
dolgoročne 
obveznosti

Zadol- 
ženost 
2/1*100

Zadol- 
ženost
(2+3)/1*100

2011 191.208.189 32.758.350 998.200 17,13 17,65
2012 189.300.347 31.498.723 1.022.437 16,64 17,18
2013 198.152.965 29.963.989 1.012.453 15,12 15,63
2014 253.075.665 28.148.432 1.014.351 11,12 11,52
Vir AJPES
ZJS-1 je za vse javne sklade uvedel maksimalno, 10% 
zadolževanje (glede na kapital oziroma glede na prihodke).  
Predlog poslancev želi uvesti eno samo, zelo specifično 
izjemo, in sicer za sklade, ki so namenjeni stanovanjski 
politiki in upravljanju z nepremičninami: taki skladi bi 
se lahko zadolžili do 50% kapitala, v primeru, da bi bila 
ročnost posojila nad 30 let, obrestna mera pa pod 2 %, 

pa celo do 70% kapitala. Predlog se utemeljuje z veliko 
potrebo po neprofitnih stanovanjih.
Predlagatelji se seveda pri vsem tem eksplicitno sklicuje 
na učinke, ki bi jih taka sprememba imela predvsem na 
ljubljanski stanovanjski sklad. Prvi pomislek je torej, ali je 
smiselno spreminjati zakon, če je (kljub na videz splošni 
utemeljitvi) očiten namen, da prvenstveno koristi enemu 
samemu subjektu.
Iz obrazložitve tudi ni dokazana kavzalna zveza: ali bi večja 
možnost zadolževanja stanovanjskih skladov omogočila 
avtomatično že tudi večje število neprofitnih stanovanj. 
V obrazložitvi so navedeni zgolj podatki o potrebi po 
neprofitnih stanovanjih in primerjalni podatki o dopustni 
zadolžitvi stanovanjskih skladov v drugih državah, ni 
pa eksplicitno pojasnjena vzročna zveza med višjim 
zadolževanjem stanovanjskih skladov in večjim številom 
neprofitnih stanovanj.
Ne nazadnje je treba upoštevati tudi »učinek domin«: če bi 
se pri javnih skladih začele določati izjeme od sicer strogih 
pravil, bi se bržkone kmalu pojavile težnje po podobnih 
izjemah še pri drugih subjektih javnega prava. 
Prav tako je treba predlog obravnavati s širšega sistemskega 
vidika: zaradi uvajanja fiskalnega pravila in večje finančne 
discipline v sektorju država bo treba na podlagi ustave 
in predvidenega ustavnega zakona o fiskalnem pravilu v 
novem zakonu o javnih financah predvideti nov sistem 
možnega zadolževanja vseh institucionalnih enot sektorja 
država (državni proračun, lokalne skupnosti, javni skladi, 
javni zavodi, agencije, itd.). Zadolževanje vseh teh enot 
vpliva na višino dolga sektorja država in mora biti regu-
lirano celovito. Predlagana sprememba zakona o javnih 
skladih bi otežila sistemsko urejanje področja zadolževanja 
(fiskalno pravilo), zato predloga zakona Vlada ne podpira. 
Glede na to, da je iz obrazložitve predloga zakona zaznati, 
da predlagatelji iščejo predvsem rešitev za Stanovanjski 
sklad MOL, kot navedeno že zgoraj, po mnenju vlade ni 
upravičena sprememba sistemskega zakona, ki ureja javne 
sklade, saj je v skladu s 50. členom ZJS-1 mogoče javni 
sklad preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo. 

Predkupna pravica
Predlagatelj predlaga, da se zakon dopolni z določbo, 
da DUTB »javnim skladom, ki so bili ustanovljeni z 
namenom izvajanja stanovanjske politike ustanovitelja 
in upravljanja z nepremičninami ustanovitelja omogoči 
predkupno pravico za nakup nepremičnin, ki jih je DUTB 
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pridobila v okviru izvajanja ukrepov za sanacijo bančnega 
sistema.«.
V zvezi s predlogom pojasnjujemo, da se predkupna 
pravica pogodbeno določi (omogoči) s pravnim poslom 
med upravičencem in imetnikom stvari. Kolikor bi bil 
predlog sprejet, bi morala DUTB skleniti pravni posel za 
vsako nepremičnino. Prav tako bi bilo potrebno za vsako 
nepremičnino to predkupno pravico vpisati v zemljiško 
knjigo. Predlog člena bi, če bi bil sprejet, pomenil 
pomembno administrativno obremenitev za DUTB. 
Prav tako opozarjajo, da je člen zastavljen preširoko, saj 
ne ločuje med stanovanjskimi in drugimi nepremičninami 
(npr. proizvodni obrat). Kolikor bi bil predlog uzakonjen, 
bi to lahko ogrozilo izvedbo dogovora o prestrukturiranju, 
katerega del je tudi dogovor o prenosu lastništva zdravega 
jedra. 
Uzakonitev predkupne pravice bi lahko imela negativne 
posledice tudi na sposobnost DUTB, da proda svoje 
nepremičnine v paketu. Kolikor bi se DUTB npr. dogovo-
rila za prodajo večjega števila nepremičnin v paketu, pred-
kupni upravičenec pa bi kupil le nekaj v paket vključeni 
nepremičnin, bi kupec paketa zaradi izgube nekaterih 
nepremičnin, ki pa so morda bile razlog, da se je sploh 
odločil za nakup, odstopila od sklenitve posla. 

10  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

9. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
9. redna seja Državnega zbora RS je bila od 15. do 
22. junija 2015. Poslanke in poslanci so med drugim 
potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, novelo 
Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva ter novelo Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Poslanci so tudi potrdili, da 
je sveženj »funkcionarskih« zakonov primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Prav tako je bil v prvem branju 
potrjen predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev.

Sprejeti zakoni

Novela Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415-E)
Novela zakona daje pravno podlago za učinkovito črpanje 
sredstev kohezijske politike v novem programskem ob-
dobju 2014-2020. Drugi del potrjenih sprememb pa se 
nanaša na možnost, da Slovenski državni holding (SDH) 
kupuje naložbe, ki so v interesu države.
Spremembe zakona so potrebne, ker sedanje določbe za-
kona omogočajo črpanje evropskih sredstev le iz prejšnjega 
programskega obdobja, to je od leta 2007 do leta 2013, 
ki se v finančnem pogledu z letošnjim letom zaključuje. Z 
novelo zakona se določajo pravila, ki jih bo treba upoštevati 
v novem programskem obdobju.
Da bi zagotovili čim boljše črpanje evropskih sredstev in 
tudi čim hitrejše povračilo sredstev iz evropskega v državni 
proračun, se tudi v novem programskem obdobju ohranja 
možnost predplačil v enakem obsegu, kot velja zdaj. Hkrati 
pa se na novo določa obveznost hitrejšega povračila sredstev 
v državni proračun, s tem ko bodo morali upravičenci 
dokazilo o plačilu posredovati najkasneje v 120 dneh po 
prejemu sredstev.
Z novelo zakona se daje tudi možnost, da se evropska sred-
stva izplačajo iz proračuna en dan prej, preden upravičencu 
obveznost zapade v plačilo. 
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Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo 
z novelo zakona dobila več pristojnosti pri prerazporejanju 
evropskih sredstev, kadar bo ugotovila neupravičeno po-
rabo sredstev evropske kohezijske politike, pa bo lahko 
tudi začasno zadržala izplačila.
Zakon ureja možnost pridobivanja kapitalskih naložb: 
SDH bo lahko o pridobitvi kapitalskega deleža odločil 
na podlagi potrditve ministrstva za finance, da so za ta 
namen v proračunu zagotovljena sredstva. 

Novela Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J)
Novela zakona za dve leti podaljšuje obdobje, ko se lahko 
učiteljem učna obveznost dopolnjuje s predmeti, ki jih sicer 
ne bi mogli poučevati. Trenutno veljavni zakon namreč 
predvideva, da se obdobje, ko se lahko učiteljem učna 
obveznost dopolnjuje s poučevanjem predmetov, ki jih 
drugače ne bi mogli poučevati, konča 1. septembra letos, 
novela pa to podaljšuje do konca šolskega leta 2017/2018.
Ukinjanje se bo izvedlo postopoma. Trenutno lahko ob-
seg 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.
Slovenija je možnost dopolnjevanja učne obveznosti na 
omenjeni način sicer uvedla leta 2003, leta 2010 pa je bil 
ukrep podaljšan do 1. septembra letos.

Novela Zakona o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-A)
Novela zakona zagotavlja pravno podlago za elektroni-
zacijo procesov v zdravstvu - zbiranje podatkov v okviru 
prihajajočih rešitev eZdravja, ki bodo na nacionalni ravni 
uvedene predvidoma do konca leta.
Veljavni zakon sicer ureja celo paleto zbirk podatkov, 
ne pa tudi zbirk in njihovega upravljavca, ki bi ustrezno 
zagotavljal zakonsko opredeljeno elektronsko poslovanje 
v okviru eZdravja.

Zakoni v obravnavi

Predlog novele Zakona o volitvah v državni 
zbor (ZVDZ-C) 

Predlog novele Zakona o poslancih (ZPos-G)

Predlog novele Zakona o državnem svetu 
(ZDSve-C)

Predlog novele Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (ZVRS-J) 

Predlog novele Zakona o volitvah 
predsednika republike (ZVPR-B) 
Predlogi zakonov urejajo pogoje kandidiranja za različne 
funkcije. Sveženj petih novel naj bi tako pravnomočno 
obsojenim na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol 
leta, onemogočil kandidirati na volitvah.

Predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (ZUPJS-D)
Skupini poslancev predlagata, naj bi se cenzus za 
brezplačno kosilo v osnovni šoli zvišal z 18 na 36 odstotkov 
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. 
Po prepričanju predlagateljev je namreč trenutni cenzus, 
ki mejo postavlja pri 180 evrih dohodka na družinskega 
člana, absolutno prenizek. S spremembo bi zagotovili 
brezplačno kosilo dodatnim 28.000 otrokom, skupaj bi 
bilo torej upravičencev nekaj manj kot 45.000. 
Predlagana rešitev bo terjala okoli 15,5 milijona evrov 
dodatnih proračunskih sredstev na leto. Nekateri so tako 
že napovedali vložitev dopolnil k predlogu po proučitvi 
različnih modelov delnega subvencioniranja prehrane 
glede na dohodkovne razrede in možnosti postopnega 
uvajanja spremembe.
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11  NOVICE ZDRUŽENJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
LOKALNI SAMOUPRAVI UMAKNJEN Z 
DNEVNEGA REDA ODBORA DZ
Večina iz paketa zakonov, ki bi pravnomočno obsojenim 
prepovedali kandidirati na najvišje položaje, je zakonoda-
jno pot končala na Odboru DZ za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo, saj je slednji zavrnil vse 
njihove člene. Za zavrnitev je glasovala tudi koalicija, 
saj je napovedala, da bo pripravila nove zakone, ki bodo 
problematiko urejati bolj enotno. Novelo Zakona o lokalni 
samoupravi so umaknili z dnevnega reda. Seja parlamen-
tarnega odbora je bila 2. junija.
Gre za novele Zakona o Državnem svetu, Zakona o Vladi 
Republike Slovenije,  Zakona o volitvah predsednika 
republike, Zakona o lokalnih volitvah. Novele je v DZ 
vložil ZaAB, med drugim pa so predvideli, da za državnega 
svetnika, predsednika vlade, ministra, predsednika repub-
like, župana ali občinskega svetnika ne bi mogle kandidirati 
osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na nepogojno 
kazen zapora. Hkrati bi večini od njih mandat prenehal, 
če bi bile obsojene med samim mandatom.
V koaliciji so že na začetku napovedali, da novel ne bodo 
podprli, saj da bi z njihovim sprejetjem prišlo do razlik pri 
prepovedih za posamezne funkcionarje. Zato bodo, kot 
so napovedali, pripravili svoje zakone, ki naj bi prepoved 
uredili enako za vse. S tem so sledili mnenju Zakonodajno-
pravne službe DZ, ki je opozorila, da med predlaganimi 
zakoni ni Zakona o volitvah v Državni zbor, zaradi česar bi 
z morebitnim sprejemom novel prišlo do različnih omejitev 
za poslance in ostale neposredno voljene funkcionarje.
Odbor bi moral obravnavati tudi novelo Zakona o lokalni 
samoupravi, vendar so točko umaknili z dnevnega reda. 
Novelo Zakona o poslancih pa je obravnavala mandatno-
volilna komisija.

O POVPREČNINI TUDI NA PRISTOJNEM 
PARLAMENTARNEM ODBORU
Odbor DZ  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo je na nujni seji 23. junija na zahtevo skupine 
poslancev obravnaval problematiko financiranja občin. 

Tako kot predlagatelji so tudi predstavniki združenj občin 
opozorili na načrtovano znižanje povprečnine v drugem 
polletju, ki pa ga ne spremljajo dogovorjeni ukrepi za 
znižanje stroškov občin. Seje Odbora se je udeležil tud 
predsednik ZOS Robert Smrdelj.
Po januarskem dogovoru med Vlado RS in občinami naj 
bi se povprečnina v drugem polletju iz sedanjih 525 znižala 
na 500 evrov, pogoj za to pa je sprejetje ukrepov, ki bodo 
stroške občin v skupni vrednosti znižali za 22,8 milijona 
evrov. Toda teh ukrepov ni oziroma gre za neke drobtinice, 
za katere se sploh ne ve, kdaj bodo začele veljate in kakšni 
bodo učinki, je razloge za današnjo sejo pojasnil Zvonko 
Lah. Predlagajo, da se povprečnina s 1. julijem ne zniža. 
Zavzel se je za to, da država občinam zagotovi najnujnejša 
sredstva za izvajanje zakonsko določenih nalog. Skoraj 
polovica občin namreč po njegovih besedah ni likvidna.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je med dru-
gim izrazil pričakovanje, da bodo tudi občine delile usodo 
makroekonomske situacije, v kateri se nahajamo. »Lahko 
sprejmemo dejstvo, da damo občinam več denarja, ampak 
potem se moramo tudi vprašati, komu ga bomo vzeli,« je 
dejal minister.
Koprivnikar se ne strinja, da so ukrepi za znižanje stroškov 
občin, ki jih je vlada pripravila v skupni vrednosti nekaj 
več kot devet milijonov evrov na letni ravni, kozmetični 
popravki, ti bodo po njegovih besedah delovali trajno. Ob 
tem priznava, da niso dosegli cilja, ki je bil 22,8 milijona 
evrov, zato meni, da je korektno, da dogovorjeno višino 
povprečnine za drugo polletje korigirajo.
Tudi državna sekretarka na Ministrstvu za finance Mateja 
Vraničar je pojasnila, da povprečnine v višini 525 evrov 
ne morejo zagotoviti, predlagajo pa, da se pri nižanju 
upoštevajo prihranki, ki bodo uvedeni. Po njenih napove-
dih bo vlada pripravila predlog tako, da bo DZ o višini 
povprečnine lahko odločal na julijski seji.
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj 
je podprl napor Vlade RS, da uravnoteži javne finance. 
Pojasnil pa je, da so bili stroški občin za izvajanje obveznih 
nalog v preteklih treh letih v povprečju 662 evrov, zato 
morajo manjkajoča sredstva za te naloge že zdaj iskati 
drugje. Po njegovih trditvah manevrskega prostora pri 
povprečnini ni več. Glede pripravljenih vladnih ukrepov 
Smrdelj pojasnjuje, da so med njimi racionalizacije, ki 
niso neposreden strošek občin. Zato je izrazil bojazen, da 
bodo občinam znižali prihodke, odhodki pa bodo ostali. 
Zamik znižanja povprečnine bi bil korekten in potreben. 
Na podlagi ukrepov, ki bodo začeli veljati, pa bi ocenili 
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učinke, ki bi se začeli upoštevati pri povprečnini prihodnje 
leto, je pojasnil.
Člani odbora so zavrnili sklepa na predlog predlagateljev 
seje in sprejeli tri sklepe odbora, v katerih med drugim 
ugotavljajo, da bo Vlada izpolnila zavezo iz dogovora z 
občinami, in Vlado pozivajo, naj do oktobra poroča o 
učinkih pripravljenih ukrepov.

ODLOČBE ZA PRVE KOHEZIJSKE 
PROJEKTE IZ NOVE PERSPEKTIVE 
PREDVIDOMA POLETI
Normativni okvir za črpanje kohezijskih sredstev iz 
finančne perspektive 2014-2020 dobiva svojo končno 
podobo. Prve odločbe, vezane na 11 na vladi že potrjenih 
okoljskih projektov, bi lahko bile izdane poleti, sledili 
bodo razpisi, je 23. junija v Ljubljani pojasnila ministrica 
za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj.
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je v sodelovanju z vzhodno in zahodno kohezijsko 
regijo je 22. in 23. junija organizirala informativna dogodka 
o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014-2020. Obeh srečanj se je udeležilo skoraj 
400 predstavnikov regij - župani in drugi predstavniki 
občin, regionalne razvojne agencije, gospodarstvo, univerze 
in nevladni sektor ter tudi predstavniki ministrstev.
Ministrica pričakuje, da bodo poleti izdane prve odločitve 
o sofinanciranju, ki jih bodo pripravili na njihovi službi. To 
bodo odločbe za 11 okoljskih projektov, ki so bili potrjeni 
na vladi, so že pripravljeni in počasi prihajajo v vladne 
roke. Občine pripravljajo dopolnjene vloge, ki jih bodo 
pregledali na okoljskem ministrstvu, nato pa posredovali 
na SVRK. Ta bo lahko začela izdajati odločbe, bodo pa 
te časovno odvisne od tega, kdaj bodo projekti prihajali, 
je povedala Smerkoljeva. Sama verjame, da bodo odločbe 
izdane še pred jesenjo.
Kdaj bodo objavljeni prvi razpisi, je medtem še vprašanje. 
»Normativne programe in osnove bomo imeli zaključene 
do sredine julija. Takrat bodo ministrstva oziroma resorji 
lahko začeli objavljati razpise,« je pojasnila ministrica. Prve 
razpise sicer pričakuje na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.
Dela je sicer še veliko. Slovenija še oblikuje strategijo pa-
metne specializacije, na SVRK pa zaključujejo navodila 
resorjem glede izvajanja finančne perspektive. Sicer pa je 

predvsem velika želja - tako na vladni strani kot na strani 
upravičencev - da bi bil sistem čim bolj poenostavljen. 
»Evropa je kar precej zakomplicirala izvajanje, a če imamo 
pravilne pobude in jih slišimo, lahko tudi na tem kaj na-
redimo,« je prepričana ministrica.
V regijah sicer obžalujejo tudi dejstvo, da si pri državi 
niso uspeli izpogajati sredstev za tako imenovano tehnično 
pomoč. Denar bo namreč porabljen na državni ravni, po 
resornih ministrstvih oziroma posredniških telesih, za kaj 
več ga zmanjka. A Smerkoljeva zagotavlja, da tudi tu še 
ni vse izgubljeno in da se o tem vprašanju še pogovarjajo, 
tudi z Brusljem.

IZOLSKA OBČINA V ZAHTEVO ZA 
OCENO USTAVNOSTI DELA ZAKONA O 
SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Izolski občinski svet je na seji 18. junija pooblastila župana, 
da občina vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 
22. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Kot opozarjajo, zakonodajalec kljub 
zaključku denacionalizacije še ni sprejel zakona, ki bi 
določil kmetijska zemljišča, ki bodo prišla v last občin.
Občina predlaga Ustavnemu sodišču RS, da zaradi ustavno 
nedopustnega poseganja v pravni položaj občine ugotovi 
neustavnost 22. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS in zakonodajalcu naloži, da odpravi neus-
tavno pravno praznino ter sprejme zakon, ki bo definiral 
zemljišča, ki preidejo nazaj na občine oziroma opredelil 
pogoje, na podlagi katerih bo mogoče določiti ta zemljišča. 
Hkrati bo občina zaprosila, da ustavno sodišče predmetno 
zahtevo obravnava prednostno.
Župan Igor Kolenc je ob tem napovedal, da se jima bosta 
pri zahtevi za oceno ustavnosti pridružili tudi piranska 
in koprska občina. Omenjeni zakon v svojem 22. členu 
določa, da se »po izvršitvi denacionalizacijskih odločb v 
skladu z zakonom določijo kmetijska zemljišča in gozdovi, 
ki pridejo v last lokalnih skupnosti«.
Kot je ob robu seje pojasnila odvetnica, ki je za občino 
pripravila zahtevo za oceno ustavnosti, želijo na ta način 
spodbuditi zakonodajalca, da končno sprejme zakon, s 
katerim bodo določili tista kmetijska zemljišča, ki bodo 
po zaključku denacionalizacije postala last občin. K temu 
se je zakonodajalec zavezal že pred leti, do danes pa je več 
kot 99,5 odstotka vseh denacionalizacijskih postopkov 
pravnomočno zaključenih, medtem pa tega zakona, ki 
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občinam daje neko upravičenje, še vedno ni, je navedla 
odvetnica.
Konkretno je zakon po prepričanju izolske občine v nas-
protju z drugim členom Ustave RS, ki govori o pravni 
državi in po katerem morajo biti določila zakona napisana 
tako, da so določljiva, da onemogočajo izigravanje in da 
subjekti, na katere se nanašajo, v vsakem trenutku vedo, 
kakšen je njihov ustavno-pravni položaj.

12  KORISTNE INFORMACIJE 

INFORMATIVNI DAN LIFE – LETOŠNJI 
RAZPISI SO ODPRTI
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 18. junija na 
Brdu pri Kranju organiziralo informativni dan o programu 
LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe). Udeležilo se 
ga je preko 90 zainteresiranih za prijavo na LIFE razpis iz 
različnih javnih in zasebnih institucij. Udeleženci so spoznali 
osnovne zahteve in novosti letošnjega razpisa, ki se je odprl 
1. junija. Letošnji razpisi za tradicionalne projekte so odprti 
do 15. septembra - področje blaženja podnebnih sprememb, 
prilagajanja na podnebne spremembe ter podnebnega up-
ravljanja in informiranja, do 1. oktobra - področje okolja 
in učinkovite rabe virov, oziroma do 7. oktobra - prijave s 
področja narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega 
upravljanja in informiranja.
Predstavniki MOP - nacionalne kontaktne točke za Life 
so skupaj s predstavniki podjetja Neemo in Timesis orisali 
temeljne značilnosti in cilje programa, prednostna področja 
podprogramov ter vrste možnih projektov.
Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave (Ohranjanje in 
upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji), Arhela d. o. 
o (Inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij), 
Lutre - Inštituta za ohranjanje naravne dediščine (Aqualutra: 
Ohranjanje populacije vidre na Goričkem) in Zeosa d. o. o (E 
– odpadke ločuj in okolje varuj!), ki so z uspešnimi prijavami 
že uspeli financirati svoje projekte v okviru programa LIFE, 
so nanizali svoje izkušnje in predloge, kako uspeti na razpisu. 
LIFE je edini finančni program EU, namenjen izključno 
izboljšanju okolja. Čeprav je majhen, je pomemben, saj 
neposredno implementira okoljske politike in zakonodajo in 
podpira vse cilje 7. okoljskega akcijskega programa Skupnosti, 
in sicer: doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja pre-
bivalstva, preprečevanje in blaženje podnebnih sprememb, 
varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zaustavitev 
zmanjševanja biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z nara-
vnimi viri in odpadki, spodbujanje trajnostne proizvodnje in 
potrošnje ter razvoj strateških pristopov pri razvoju politike, 
vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja. 
Objavljeni razpisi LIFE

Več informacij o programu LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/program_za_okolje_in_podnebne_ukrepe_life_2014_2020/
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13  NOVICE EU

POROČILO O UČINKU FINANČNIH 
SREDSTEV EU 
Evropska komisija v poročilu o učinku finančnih sredstev 
EU ocenjuje, da proračun EU prispeva k spodbujanju 
naložb, večji konkurenčnosti gospodarstva EU ter ust-
varjanju delovnih mest. V poročilu, ki je objavljeno vsako 
leto kot del postopka podelitve razrešnice za proračun EU, 
še ugotavlja, da je vsak evro, investiran iz proračuna EU 
v pilotni fazi pobude za projektne obveznice, pritegnil 9 
evrov dodatnih sredstev.
Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad sta 
med letoma 2007 in 2013 pomagala ustvariti 770.000 
novih delovnih mest v Evropi, skoraj vsak prebivalec EU pa 
ima danes dostop do širokopasovne internetne povezave. 
Več informacij je dostopnih TU.

ZA 276 PROJEKTOV 13,1 MILIJARDE 
EVROV
Evropska komisija je predlagala, da se za financiranje 276 
projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 
dodeli 13,1 milijarde evrov. Gre za najobsežnejši naložbeni 
načrt EU na področju prometa doslej. Naložbe bodo spod-
budile dodatno javno in zasebno sofinanciranje v skupnem 
znesku 28,8 milijarde evrov. 
S prvimi razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), 
objavljenimi septembra 2014, je bilo zbranih več kot 700 
predlogov. Komisija je izbrala projekte z največjo dodano 
vrednostjo za Evropo ter zagotovila uravnoteženo porazdel-
itev med geografskimi območji in vrstami prometa. Izbrani 
projekti se nanašajo predvsem na osrednje vseevropsko 
prometno omrežje. EU bo zagotovila sofinanciranje pro-
jektov v višini 20 do 85 % skupnih stroškov. 
V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope bo iz 
proračuna EU za obdobje 2014–2020 namenjenih 24,05 
milijarde evrov za sofinanciranje projektov vseevropskega 
prometnega omrežja v državah članicah EU. Od tega 
zneska bo 11,305 milijard evrov na voljo le za projekte v 
državah članicah, upravičenih do sredstev iz Kohezijskega 
sklada.

Poleg prihodnjega Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI) bo imel Instrument za povezovanje Evrope 
pomembno vlogo pri premostitvi naložbene vrzeli v Evropi, 
kar je najpomembnejša prednostna naloga Komisije. Z 
ustvarjanjem ugodnejših pogojev za rast in nova delovna 
mesta ne bo koristil le prometu, ampak celotnemu evrop-
skemu gospodarstvu. 
Več informacij je dostopnih TU.

EVROPSKI PARLAMENT POTRDIL 
UREDBO O EVROPSKEM SKLADU ZA 
STRATEŠKE NALOŽBE
Uredbo o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI), 
ki je ključni del 315 milijard evrov vrednega naložbenega 
načrta za Evropo. 
Potrditev omogoča začetek izvajanja naložbenega načrta. V 
manj kot mesecu dni bo Evropska komisija lahko odločila, 
ali se jamstva EU razširijo tudi na projekte, ki jih pred-
hodno financirata Evropska investicijska banka in Evropski 
investicijski sklad. Prav tako pa bo lahko Komisija začela 
postopke za imenovanje članov usmerjevalnega odbora 
EFSI in naložbenega odbora ter pripravila merila za izbiro 
projektov.
Evropski parlament naj bi jeseni izbral kandidate za 
izvršnega direktorja EFSI in njegovega namestnika. 
Več informacij je dostopnih TU. 

OBJAVLJEN NATEČAJ ACCESS CITY 
AWARD 2015
Evropska komisija je objavila natečaj za Access City Award 
2015 (evropska nagrada za dostopna mesta). Nagrada se že 
od leta 2010 podeljuje mestom, ki želijo zagotoviti večjo 
dostopnost na vseh področjih življenja in s tem postajajo 
bolj vključujoča in dostopna za vsakogar. Pri vsaki podelitvi 
se predstavijo dobri primeri projektov, ki kažejo zagnanost 
in zavzetost mest iz vse EU pri zagotavljanju dostopnosti 
za invalide in starejše. V zadnjih petih letih se je na natečaj 
za nagrado prijavilo več kot 200 mest. 
Natečaj bo odprt do 10. septembra 2015, prijavijo pa se 
lahko mesta v EU z več kot 50.000 prebivalci. Nacionalne 
žirije bodo najprej izbrale največ tri mesta v vsaki državi, 
končne nagrajence pa posebna evropska žirija. Nagrade 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5273_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_sl.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5264_en.htm
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bodo 7. decembra 2015 v Bruslju podeljene petim mes-
tom v EU v okviru letne konference ob evropskem dnevu 
invalidov. 
Več informacij je dostopnih TU.

30. OBLETNICO SCHENGENSKEGA 
SPORAZUMA
14. junija 2015 je Evropa praznovala 30. obletnico 
Schengenskega sporazuma. 
Podpis Schengenskega sporazuma pred 30 leti označuje 
začetek odprave nadzora na notranjih mejah držav članic 
EU. Prvotne države podpisnice so bile Belgija, Francija, 
Nemčija, Luksemburg in Nizozemska. Schengenski spora-
zum je bil vključen v pravni okvir EU z Amsterdamsko 
pogodbo leta 1999. 
Schengensko območje danes zajema vse države članice 
EU razen Združenega kraljestva, Irske, Cipra, Bolgarije, 
Romunije in Hrvaške. Članice schengenskega območja so 
tudi Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn. V schengen-
skem območju je vsako leto zabeleženih prek 1,25 milijarde 
potovanj. Poleg odprave nadzora na notranjih mejah 
sodelovanje v okviru sporazuma zajema tudi preglede na 
zunanjih mejah, usklajene pogoje za vstop v območje, 
pravila o vizumih za kratkoročno bivanje ter okrepljeno 
policijsko in pravosodno sodelovanje. 
Več informacij je na voljo TU.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5178_en.htm

