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1  UVOD

Če smo še v aprilu opozarjali na premajhno aktivnost Vlade RS glede sprejemanja ukrepov za znižanje stroškov 
občinam, pa smo v maju že zahtevali dvig povprečnine. Takoj, ko smo ugotovili, da je v vladnem postopku predlog 
novele zakona o izvrševanju proračuna, je ZOS pozval k dvigu povprečnine, saj v postopkih sprejemanja še ni bil 
vložen nobeden od predpisov, ki bi izpolnjeval zavezo Vlade RS iz Dogovora o povprečnini. Konec maja smo nato 
vložili še amandma na novelo ZIPRS1415. Na skupni seji predsedstev vseh treh združenj občin je bilo sklenjeno, 
da se vrnitev povprečnine na 525 evrov s 1. julijem skuša doseči tudi z ustavno presojo ZIPRS1415 oziroma s tožbo 
zaradi neizpolnjenega Dogovora o povprečnini.
V drugi polovici maja se je sicer ponovno nekaj dogajalo okoli ukrepov za znižanje stroškov občinam. Predloge 
ukrepov smo iskali z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za obrambo, z ministrom Koprivnikarjem pa smo 
21. maja pregledali dotedanji potek aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam. Sestalo se je tudi 
predsedstvo ZOS, ki je poleg povprečnine obravnavalo tudi predlog novele Zakona o lokalni samoupravi in ponoven 
poskus uvedbe instituta odpoklica župana. ZOS zahteva enako obravnavo vseh funkcionarjev, v izogib zlorabam 
instituta pa smo predlagali njegovo preoblikovanje v institut predčasnih volitev. Enak institut smo predlagali tudi 
za odpoklic ostalih voljenih funkcionarjev.
Še pred javno obravnavo je bilo izvedeno usklajevanje o predlogu novega Zakona o športu. Prav tako so se nadaljevala 
intenzivna usklajevanja o novem zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V ta namen smo se predstavniki 
občin sestali tudi z ministrom Počivalškom. Predlog zakona pa je bil konec meseca kljub konceptualnim razhajanjem 
poslan v javno obravnavo. Z ministrom Židanom smo usklajevali predlog novele Zakon o kmetijskih zemljiščih. 
Ob zaključku javne obravnave smo se udeležili usklajevanj glede predlog novega Zakona o javnem naročanju. 
Ministrstvo za javno upravo nam je predstavilo izhodiščne točke za spremembo Zakona o javnih uslužbencih, sedaj 
pa občine pozivajo, da podajo predloge sprememb omenjenega zakona. Ministrstvo za javno upravo prav tako prosi 
za predloge sprememb zakona in uredbe o stvarnem premoženju in države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki 
so se v praksi pokazale kot potrebne.
Pisne pripombe so bile podane na Predlog zakona o javnem naročanju, Predlog pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči ter predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.
V maju smo izvedli seminar na temo vodenja projektov v občinah in javnih zavodih v lasti občin, v juniju pa 
organiziramo sledeča izobraževanja:
•	 4. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Bistveno spremenjena praksa Državne revizijske komisije po ZJN-2E;  
•	 9. junija bo v dvorani Državnega sveta RS informativni posvet glede delovanja Enotnega zakladniškega računa 

s poudarkom na vključevanju občin v EZR države;
•	 11. junija bo v sejni sobi ZOS delavnica Priprava javnega natečaja in njegova pravilna objava;
•	 16. junija bo v dvorani Državnega sveta Predstavitev sprememb pri Natura 2000;
•	 18. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar FIDIC pogodbe v praksi;
•	 30. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega 

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

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
KNJIŽNIČARSTVU
Ponovna javna obravnava predloga novele zakona poteka 
do 5. junija. Poglavitni  cilj  predlaganih  sprememb 
Zakona o knjižničarstvu je, da se zagotovi večja strokovnost 
knjižnične javne službe in boljše kompetence strokovnih 
delavcev, ki opravljajo knjižnično javno službo, in sicer 
s spremembami določb, povezanih s pogoji za izvajanje 
knjižnične dejavnosti, vrsto zahtevane formalne izobrazbe 
ter s spremenjenimi določbami za bibliotekarski izpit, kot 
tudi z odpravo administrativnih ovir pri ugotavljanju in 
zagotavljanju usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic 
za vzajemno katalogizacijo. 
S predlaganimi spremembami se poenostavljajo in opti-
mizirajo postopki ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ter vodenja 
razvida knjižnic, ki izvajajo javno službo. Zakon prinaša tudi 
poenostavitve oz. prilagoditve postopka sprejemanja letnih 
finančnih načrtov nacionalne knjižnice in knjižničnega 
informacijskega servisa. S predlaganimi spremembami se 
določa tudi ustreznejše pogoje za upravljanje in delovanje 
knjižničnega informacijskega servisa ter za hitrejše in bolj 
transparentno potrjevanje finančnih načrtov nacionalne 
knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH 
JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S 
SPREJEMANJEM DARIL
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi do 28. maja. 
Spremembe uredbe se nanašajo na dopolnitev uredbe z 
določenimi oblikami daril (darilni boni, vrednostni 
boni, darilni žetoni, dragocene kovine ipd.), ki jih javni 
uslužbenci ne smejo sprejemati, natančneje pa je opre-
deljen tudi postopek prodaje daril, ki ne morejo postati 
last organa oziroma delodajalca. Predlog uredbe vsebujejo 
tudi spremembe zneskov vrednosti daril v evre.

PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA 
O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV 
VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
Predlog pravilnika je bil v javni obravnavi do 1. junija. 
Spremenjen pravilnik bo obstoječo Prilogo 1: Prepovedi, 
omejitve in zaščitni ukrepi za posege v okolje glede na 
stopnjo varovanja na notranjih območjih nadomestil z 
novo Prilogo 1. Sprememba je posledica sprejetja Uredbe o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, v kateri 
so se dodali in izločili določeni objekti in procesi. Hkrati 
so v spremembi odpravljene tudi nejasnosti, ki izhajajo iz 
uporabe veljavnega pravilnika.

OSNUTEK NAČRTA UPRAVLJANJA 
VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN 
JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 
2015-2021
Osnutek dokumenta so na ministrstvu pripravili v skladu 
z vodno direktivo, po kateri morajo biti načrti upravljanja 
voda sprejeti do konca leta.
Vodna direktiva določa vodno-načrtovalske aktivnosti in 
delovne korake v povezavi s pripravo načrta upravljanja 
voda. Članice morajo v skladu z direktivo izvesti analize 
stanja vodnega okolja, obremenitev (hidromorfološke 
obremenitve, onesnaževanje voda ...) in vplive na vodno 
okolje, določiti pomembne obremenitve in z namenom 
doseganja ciljev dobrega stanja voda določiti stroškovno 
učinkovite ukrepe za doseganje okoljskih ciljev.
EU s pomočjo vodne direktive določa upravljanje s ce-
linskimi površinskimi vodami, podzemnimi vodami, so-
mornicami in obalnimi vodami, da se prepreči in zmanjša 
onesnaževanje, spodbudi trajnostna raba vode, zagotovi 
varstvo vodnega okolja, izboljša stanje vodnih ekosistemov 
in ublažijo učinki poplav in suš.
Članice EU so se zavezale k izvajanju procesa upravljanja 
voda, ki temelji na enovitih instrumentih skupnosti, ne 
glede na različne nacionalne družbene ureditve in pris-
tojnosti na področju vodne politike. Pri tem je osnovni 
instrument za izvajanje te politike načrt upravljanja voda, 
ki temelji na celovitem pristopu za varstvo, izboljšanje 
in trajnostno rabo vode. Ta se nanaša na vse vrste vode, 
torej tekoče in stoječe površinske vode, podzemne vode, 
somornice in obalno morje. Načrtovanje se izvaja na 



5

Maj 2015

ravni vodnega območja ter vodnih teles, kot osnovnih 
administrativnih enot za upravljanje voda, so še pojasnili 
na ministrstvu.

OSNUTEK UREDBE O VRSTI 
DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO 
POVZROČAJO ONESNAŽEVANJE 
OKOLJA VEČJEGA OBSEGA
Osnutek uredbe je v javni obravnavi do 3. junija 2015. 
Uredba v skladu z Direktivo 2010/75/EU o industri-
jskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja) ureja: vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in za 
katere morajo njihovi upravljavci pridobiti okoljevarst-
veno dovoljenje, ukrepe za preprečevanje onesnaževanja 
tal in podzemne vode, zavezance za zagotavljanje izvajanja 
obratovalnega monitoringa in njegov obseg, podrobnejšo 
vsebino in sestavine vloge za pridobitev okoljevarstven-
ega dovoljenja, merila za določitev nevarnih snovi, ki 
lahko povzročajo onesnaženje tal in podzemne vode, 
podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila, podrobnejšo 
vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in merila za določanje 
najboljših razpoložljivih tehnik.
V primerjavi s prejšnjo uredbo so največje novosti: 
•	 monitoring stanja podzemnih vod najmanj enkrat na 

10 let in monitoring stanja tal najmanj enkrat na 5 let;
•	 če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali 

izpust zadevnih nevarnih snovi (t.j. nevarnih snovi, 
ki lahko povzročijo onesnaženje tal in podzemnih 
vod) ter ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in 
podzemnih vod na območju naprave mora upravl-
javec predložiti izhodiščno poročilo, s  katerim bo 
omogočena količinska primerjava stanja onesnaženja 
tal in podzemnih vod po dokončnem prenehanju 
dejavnosti in povrnitev v zadovoljivo stanje kakovosti 
tal in podzemnih vod;

•	 nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega: uplinjanje in 
utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja 
magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstran-
jevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in 
sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti 
odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov, 
proizvodnja lesnih kompozitov, zajemanje tokov CO2 

z namenom geološkega shranjevanja, zaščita in ohran-
janje lesa in gozdno lesnih proizvodov (sortimentov) 
s kemikalijami ter samostojna neodvisno upravljana 
obdelava odpadne vode;

PREDLOG ZAKONA O URESNIČEVANJU 
NAČELA ENAKEGA OBRAVNAVANJA
Predlog zakona je v javni obravnavi do 8. junija 2015. 
Bistvena novost predlaganega zakona je tako povsem nova 
ureditev zagovornika/ce načela enakosti, ki se preoblikuje 
v samostojen in neodvisen organ. Statusno bo zagovornik/
ca imela položaj direktorja/ce vladne službe, pod pristo-
jnostjo predsednika Vlade RS, ki pa mu bo zagotovljena 
večja samostojnost in neodvisnost kot drugim podobnim 
vladnim službam. 
Naslednja bistvena usmeritev predlaganega zakona je 
spreminjanje oziroma ustvarjanje prakse na področju 
nediskriminacije. V praksi se je izkazalo, da je področje 
diskriminacije na eni strani zelo obsežno in raznoliko, na 
drugi pa obstaja še veliko nerazumevanja glede koncepta 
diskriminacije, zaradi česar poudarek zakona ni na izrekan-
ju sankcij oziroma glob za prekrške temveč v osveščanju in 
pomoči pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije. 
Zaradi tega je zakon okrepil položaj zagovorniku, ki bo 
spremljal položaj in opozarjal na nepravilnosti in predvidel 
možnost izdajanja ureditvenih odločb s strani inšpekcij. 
 Novi zakon tako ureja status zagovornika/ce v skladu z 
pravnim redom Evropske unije, jasneje opredeljuje pojem 
enakega obravnavanja in določiti oblike diskriminacije, jas-
neje določa prepovedana ravnanja, pristojnosti, ki jih imajo 
posamezni državni organi, organi lokalnih  skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil v zvezi z uresničevanjem načela 
enakega obravnavanja, pristojnosti, ki jih imajo posamezni 
državni organi v zvezi z nadzorom nad izvajanjem zakona, 
ureja možnost sodelovanja nevladnih organizacij v sodnih, 
upravnih in drugih postopkih v primerih zatrjevanih kršitev 
načela enakega obravnavanja in sankcioniranja sovražnega 
govora kot prekrška. 
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PREDLOG DOLGOROČNE STRATEGIJE 
ZA SPODBUJANJE NALOŽB 
ENERGETSKE PRENOVE STAVB
Dokument je v javni obravnavi do 21. junija. Strateški 
cilj tega dokumenta je na področju stavb do leta 2050 
doseči brezogljično rabo energije. To želijo doseči z znat-
nim izboljšanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem 
izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se 
bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih 
snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane 
prepoznavna na področju trajnostne gradnje. 
Kar 70 % skupnih površin stanovanjskih stavb in 60 % 
skupnih površin nestanovanjskih stavb je zgrajenih pred 
letom 1985 in te predstavljajo ogromen potencial za 
prenovo. V osnovnem scenariju strategije je predvidena 
stopnja celovitih prenov stanovanjskih stavb na ravni 2 
% (v tem do leta 2030 enodružinskih stavb okrog 1,75 
%, večstanovanjskih 2,5 %), v javnem sektorju pa 3 %. 
Vmesni cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb 
v prenove stavb do leta 2030 so: 
•	 zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 % do 

leta 2020 in za 30 % do leta 2030 glede na leto 2005; 
•	 vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov 

energije; 
•	 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za 

60 % do leta 2020 in vsaj za 70 % do leta 2030 glede 
na leto 2005; 

•	 energetsko prenoviti skoraj 30 mio m² površin stavb, 
oz. 1,5 – 2,0 mio m² letno; 

•	 od tega dobro tretjino v standardu skoraj nič-
energijskih stavb (AN sNES). 

Operativni cilji strategije do leta 2020 oz. 2030 so: 
•	 prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi ožje vlade 

letno 15.000 – 20.000 m²; 
•	 prenova 1,8 mio m² stavb v širšem javnem sektorju v 

obdobju 2014−2023 (OP-EKP); 
•	 izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi 

in spodbujenimi investicijami v javnem sektorju na 
1:3 (OP TGP-2020); 

•	 izvedba petih demonstracijskih projektov energetske 
prenove različnih tipov stavb (OP - EKP). 

Skupaj bodo za doseganje teh ciljev potrebne investicije v 
prenovo stavb na ravni 6,7 mrd evrov, od tega tri četrtine 

v stanovanjskem sektorju, 10 % v javnem sektorju in 15 
% v zasebnem storitvenem sektorju. To pomeni med 
350 in 450 mio evrov investicij letno; od tega okrog 300 
mio evrov v stanovanjskem sektorju in 100 mio evrov v 
storitvenem sektorju (40 mio evrov v javnem sektorju in 
60 mio evrov v zasebnem sektorju). 
Za maksimiranje dolgoročnih koristi v smislu ustvarjanja 
delovnih mest, stabilnih prilivov v proračun javnega sek-
torja in prispevka k rasti gospodarstva je ključno, da se te 
investicije v čim večji meri izvajajo enakomerno in brez 
koncentracije investicijske dejavnosti v posameznih letih 
oziroma krajših obdobjih.
Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukre-
pov, med katerimi ima pomembno mesto vodilna vloga 
javnega sektorja. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
kar okrog 10 % celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz 
javnega sektorja bodo od leta 2018 naprej kot nove stavbe 
lahko kupovale samo skoraj nič-energijske stavbe. Vsako 
leto pa bo potrebno prenoviti 3 % površine stavb v lasti 
in rabi osrednje vlade. 
Investicije v eneregtsko prenovo stavb javnega sektorja 
bodo v povprečju na ravni 50 mio evrov letno, vendar 
pod pogojem, da se jih vsaj polovica izvede po modelu 
energetskega pogodbeništva, to pomeni z vključevanjem 
zasebnega kapitala podjetij, ki izvajajo energetske storitve. 
Za stavbe, ki zaradi svoje narave niso zanimive za ener-
getsko pogodbeništvo, pa bodo nepovratna kohezijska 
sredstva dodeljena z razpisi ali neposredno dodelitvijo. 
Da bomo dosegli obveznosti glede kohezijskih sredstev, 
to je prenove 1,8 mio m² do leta 2023, bo moral tudi 
javni sektor zagotoviti sredstva za pretežni delež investicije. 
Naložbe v energetsko učinkovitost stavb družbi prinašajo 
pomembne prihranke in širše koristi: ekonomske, družbene 
in okoljske koristi.

PREDLOG ZAKONA O POKOPALIŠKI 
IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER 
UPRAVLJANJU IN UREJANJU 
POKOPALIŠČ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v javno 
obravnavo, ki bo trajala do 26. junija, poslalo predlog 
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravl-
janju in urejanju pokopališč. Predlog zakona je bil zadnja 
dva meseca predmet intenzivnih usklajevanj, vendar še 
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vedno ostajajo konceptualne razlike glede narave in obsega 
pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti oziroma gospo-
darske javne službe (GJS), zato je ministrstvo poslalo v 
javno obravnavo predlog zakona s štirimi konceptu-
alno različnimi variantami 8. člena predloga:  varianta 
1 – poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS, varianta 
2 – poudarek na tržni pogrebni dejavnosti, varianta 3 – 
pogrebna tržna dejavnost z minimalno GJS, varianta 4 
– pogrebna dejavnost kot GJS z možnostjo izbire.

ZBIRANJE PREDLOGOV SPREMEMB 
ZAKONA IN UREDBE O STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI
Ministrstvo za javno upravo v okviru normativnega načrta 
Vlade RS v letu 2015 predvideva pripravo novega Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. V ta namen uporabnike 
predpisov, ki jih vsakodnevno uporabljate pri svojem delu, 
naprošajo za sodelovanje. Obrnili so se tudi na Združenje 
občin Slovenije in preko nas na občine. 
Vljudno prosijo, da jim glede na veljavna predpisa, na 
specifike vaših zakonskih nalog ter glede na vaše druge 
posebnosti, posredujete vaše videnje problematičnih de-
lov veljavne ureditve skupaj z obrazložitvami ter seveda 
konstruktivnimi predlogi za pripravo boljših možnih 
normativnih rešitev. V tej zvezi zato vljudno prosijo, da 
jim poleg morebitnih predlogov o urejanju področij, 
ki jih morda sedaj veljavni zakon še ne ureja, oziroma 
predlogov, ki predlagajo drugačno temeljno ureditev 
razmerij, posredujete tudi opise konkretne problematike 
ter vaše predloge za spremembe in izboljšanje že sedaj 
veljavnih določil Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Ob tem prosijo, da upoštevate dejstvo, da gre za splošen 
sistemski zakon ravnanja s stvarnim premoženjem države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter da je potrebno 
specifike posameznih vrst premoženja ustrezno urejati v 
področni zakonodaji. Predloge zbirajo do 5. junija.

ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH - 
POZIV K PREDLOŽITVI MNENJ IN 
PREDLOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONA
Ministrstvo za javno upravo je na sestanku 28. maja 
predstavnikom združenj občin predstavilo namero o 
spremembi Zakona o javnih uslužbencih in nam v ta 
namen predstavilo tudi izhodiščne točke za razpravo o 
predvidenih spremembah Zakona o javnih uslužbencih. 
Točke, v katerih želijo spremeniti obstoječi zakon, sledijo 
zahtevam Strategije razvoja javne uprave 2015–2020. 
Izhodišča za razpravo o spremembah uslužbenske zako-
nodaje (tudi v priponki):
•	 Kadrovski načrti (pravna podlaga za kadrovske načrte 

v javnem sektorju)
•	 Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (pristojnost 

za občine)
•	 Ukinitev uradniških nazivov in nova ureditev sistema 

uradniških delovnih mest
•	 Uvedba strokovnega izpita in obdobnega strokovnega 

izpopolnjevanja znanja javnih uslužbencev
•	 Pripravništvo
•	 Vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela v 

upravi – kompetenčni center
•	 Pristojnosti generalnega sekretarja v ministrstvu – re-

alizacija predloga Računskega sodišča glede okrepitve 
odgovornosti in ustrezne določitve pristojnosti na 
kadrovskem in finančnem področju

•	 Uskladitev ZJU z ZDR-1 (npr.: uskladitev dolžine 
odpovednih rokov) 

•	 Kabinetne zaposlitve (možnost odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi v primeru izgube zaupanja, pravice po 
prenehanju pogodbe)

•	 Imenovanje za čas mandata za vsa položajna uradniška 
delovna mesta

•	 Mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
•	 Načelo varovanja poklicnih interesov
•	 Črtanje določb rabe Zakona o splošnem upravnem 

postopku
•	 Uradniški svet
•	 Omejitve opravljanja drugih dejavnosti in konflikt 

interesov za vse javne uslužbence
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•	 Premestitev javnih uslužbencev (spremembe pogojev 
glede časovne izgube in oddaljenosti v ZJU v povezavi 
s KPND)

•	 Prenova določb o inšpekcijskem nadzorstvu (dodatne 
pristojnosti inšpekcije, ukrepi, način izrekanja ukrepov 
– odločba/zapisnik, pravno varstvo) 

Občine prosimo, da podate vaše poglede na zgoraj iz-
postavljene točke (predloge, v kakšno smer naj bi po vaših 
izkušnjah bile potrebne spremembe obstoječega ZJU) ter 
podate predloge morebitnih drugih potrebnih sprememb 
ZJU. 

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA ZAKONA O KOLEKTIVNEM 
DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU ZA JAVNE 
USLUŽBENCE (ZKDPZJU-A)
Novela zakona je začela veljati 23. maja. Zakonske 
spremembe tudi javnim uslužbencem dajejo možnost, 
da se glede na starost vključujejo v sklade z bolj tvegano 
naložbeno politiko, s približevanjem upokojitvi ozi-
roma črpanju sredstev pa prehajajo v bolj konzervativne 
naložbene politike.

UREDBA O UKREPIH KMETIJSKE 
STRUKTURNE POLITIKE IN KMETIJSKE 
POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
Uredba začne veljati 6. junija 2015, določa pa ukrepe 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja ter druge ukrepe kmetijske politike, upravičence, 
upravičene stroške, pogoje, merila, postopke, višino sred-
stev in finančna merila za izvajanje ukrepov

UREDBA O ODPADKIH
Uredba je začela veljati 30. maja. Uredba z namenom varst-
va okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila 
ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje 
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi 
ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov 
in izboljšanje učinkovitosti uporabe na ravnih virov.
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

TRETJA REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 22.  maja ses-
talo na letošnji tretji redni seji. Združenje občin Slovenije 
ponovno poziva Vlado RS k zvišanju povprečnine na 525 
evrov.
Predsedstvo ZOS se je seznanilo s potekom aktivnosti glede 
ukrepov za znižanje stroškov občinam. ZOS ponovno 
ugotavlja, da ni realno pričakovati sprejetja ukrepov, ki bi 
občinam zagotovili 22,8 milijonov prihrankov, vsaj ne do 
konca junija 2015, kot Vlado RS zavezuje Dogovor o višini 
povprečnine za leto 2015. ZOS je zato pozval Vlado RS, da 
v državnozborsko proceduro vložen predlog novele Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 
in 2015 dopolni s spremembo višine povprečnine na 525 
evrov. V kolikor se bodo dejansko sprejeti ukrepi, ki bodo 
dali tudi konkretne finančne učinke, se Vladi RS predlaga, 
da ti upošteva v okviru povprečnine za prihodnje leto.
Predsedstvo ZOS je obravnavalo tudi predlog novele 
Zakona o lokalni samoupravi, s katero poslanci predlagajo 
odpoklic župana in razloge za prenehanje mandata. Gre 
za spremembo zakona, ki ga je v državnozborski posto-
pek vložila skupina poslancev, podpira pa ga tudi celotna 
vladna koalicija. ZOS zahteva enako obravnavo vseh 
funkcionarjev v državi, tako na lokalni kot državni ravni. 
Predlagamo preoblikovanje instituta odpoklica župana v 
institut predčasnih volitev v občini, skozi katerega bi se 
razrešili vsi funkcionarji v občini. Menimo, da je to najbolj 
smotrna varovalka v izogib zlorabam instituta odpoklica 
župana s strani politične opozicije v občini.
Hkrati predlagamo, da se, v ozir enakega obravnavanja 
vseh voljenih funkcionarjev v državi, tudi na državni ravni 
uvede možnost predčasnega razpisa državnozborskih vo-
litev na pobudo volivcev.

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, 
SOS, ZMOS
Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se 29. 

maja sestala na skupni seji. Oblikovana so bila skupna 
stališča glede pomembnih aktualnih vprašanj.
Predsedstva združenj nasprotujejo v Državni zbor RS 
vloženemu predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi. 
Združenja občin sicer ne nasprotujejo uvedbi institutu 
odpoklica župana, menijo pa, da bi bilo navedeno vprašanje 
potrebno urediti v okviru priprave Strategije nadaljnjega 
razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. Vlado RS želijo 
tudi spomniti na zavezo, da ne bo spreminjala pomembnih 
vprašanj s področja lokalne samouprave brez dogovora z 
združenji občin.
Glede na zavezo Vlade RS iz Dogovora o višini povprečnine 
za leto 2015, po katerem mora Vlada RS do konca junija 
2015 sprejeti ukrepe, ki bodo občinam prinesli prihranke 
v višini 22,8 milijonov evrov, predsedstva ugotavljajo, da 
ti ukrepi še vedno niso znani. Po zagotovilih državnega 
sekretarja z Ministrstva za javno upravo naj bi bili do sedaj 
pripravljeni ukrepi, ki bi prinesli tretjino dogovorjenega 
prihranka. Vlada RS je na seji 28. 5. 2015 sicer naložila 
ministrstvom, da še do 5. junija predlagajo konkretne 
ukrepe.
Na seji je bilo sklenjeno, da združenja občin počakajo do 5. 
6. 2015, nato pa, v kolikor Dogovor o višini povprečnini 
ne bo izpolnjen, takoj vložijo ustrezno pravno sredstvo, ki 
bo povprečnino s 1. 7. 2015 povrnil na višino 525 evrov. 
Predlagana je bila ustavna presoja 46. člena ZIPRS1415 
s predlogom za začasno zadržanje izvajanja omenjen-
ega člena oziroma tožbo zaradi neizpolnitve Dogovora 
o povprečnini. Sicer je bila predlagana tudi zahteva za 
spremembo ZIPRS1415 in dvig povprečnine, vendar je 
v državnozborskem postopku že vložen predlog novele 
ZIPRS1415, ki pa spremembe navedenega člena ne vse-
buje, glede zahtev zakonodajnega postopka pa je nemogoče 
pričakovati, da bi bila nova novela sprejeta do 1. 7. 2015. 
Izpostavljena je bila sicer tudi zahteva, da Vlada RS pripravi 
nabor sistemskih ukrepov, ki bo vsem občinam dal merljive 
finančne učinke.
V skladu z zaprosilom Ministrstva za okolje in prostor, 
da združenja občin podajo skupen predlog za podaljšanje 
obdobja  za izpolnitev zavez na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, so se člani predsedstev strinjali, 
da je ne le potrebno podaljšati roke za izpolnitev zavez 
(predlagano je bilo leto 2030), ampak tudi spremeniti 
kriterije glede zavez.
Predsednik ZOS je predstavil tudi Prvo poročilo 
Projektnega sveta za pripravo nepremičninskega davka. 
V okviru pogovorov projektnega sveta prihaja namreč 
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do razhajanj med stališči združenj občin glede koncepta 
novega nepremičninskega davka, zato bo potreben dogovor 
znotraj združenj, kako naprej. 

VODENJE PROJEKTOV V OBČINAH IN 
JAVNIH ZAVODIH V LASTI OBČIN
12. maja 2015 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
zanimiv seminar na temo vodenja projektov v občinah in 
javnih zavodih v lasti občin. Predavateljica Alenka Slabe 
je udeležencem na zanimiv in malce drugačen način pred-
stavila, kaj je priporočljivo storiti, da bi projekt uspešno 
izpeljali od začetka do konca. 
Udeležencem so bile predstavljene vsebine projekt-
nega vodenje in tudi prikazani praktični primeri, ki so 
udeležencem seminarja dali nek nov pogled na to, kako 
pristopiti k projektu ter čemu se izogniti. Prednosti dobro 
vodenih projektov so med drugim nižji stroški in večja 
učinkovitost, optimalna izraba virov, zadovoljstvo vseh 
udeležencev v projektu (stranka in izvajalec).
Predavateljica je najprej predstavila temeljne pojme pro-
jektnega vodenja, nato aktivnosti pri vodenju projektov 
in faze ter aktivnosti vodenja projekta. Dotaknila pa se je 
tudi teme obvladovanj tveganj in sprememb na projektu. 

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

AKTIVNOSTI ZOS NA PODROČJU 
UREJANJA ČRPANJA EVROPSKIH 
SREDSTEV
V aprilu je največ aktivnosti potekalo s Službo Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Najpomembnejše 
je bilo usklajevanje Uredbe o porabi sredstev evropske kohe-
zijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014-2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in 
»Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020«. ZOS je vse poslane dokumente pregledalo in nanje 
podalo pripombe.
Na predlog Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske poli-
tike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 
za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, je ZOS podal 
pripombe prvič 28. 2. in drugič 13. 4. Glavne pripombe 
so bile naslednje:
•	 Za ZOS je nesprejemljivo, da je bilo v vladni uredbi 

popolnoma neupoštevano načelo partnerstva in 
večnivojskega upravljanja, kot je to opredeljeno v 
5. členu Uredbe 1303/2013/ES. Kakovost partner-
stva je namreč v evropskih skladih ključnega pomena 
in učinkovito partnerstvo pomeni hitrejši razvoj za 
državljane EU. Partnerji (še zlasti občine, ki so v tem 
trenutku pomemben akter pri izvajanju investicij v 
Sloveniji) morajo biti aktivno vključeni v vse faze, tako 
v programiranje kot tudi izvajanje kohezijske politike. 
Pogajanja o partnerskih sporazumih in operativnih 
programih so pokazala, da so bila v večini primerov 
sicer opravljena posvetovanja z lokalnimi in region-
alnimi oblastmi, vendar se njihova udeležba žal ne 
more šteti kot partnerstvo, kot ga opredeljuje Evropski 
kodeks dobre prakse za partnerstvo. Lokalne in re-
gionalne oblasti so bile dejansko le redko vključene v 
konkretno pripravo partnerskih sporazumov in opera-
tivnih programov. Glede na to, da v prvem predlogu 
Uredbe partnerstvu in večnivojskemu upravljanju ni 
bil namenjen niti en odstavek, je naša skrb, da bo 
načelo partnerstva v praksi slabo upoštevano.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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•	 Nikjer tudi ni omenjena vloga Razvojnih svetov 
kohezijske regije. Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 
20/11 z dne 18. 3. 2011 in št. 57/12 z dne 27. 7. 
2012), 6.a člen, namreč določa, da Razvojni svet ko-
hezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in 
daje predhodno soglasje o izvajanju programov EU, 
ki vplivajo na razvoj kohezijske regije. Razvojni svet 
kohezijske regije naj deluje tudi kot stalna strokovna 
skupina Odbora za spremljanje.

•	 Uredba ni opredeljevala in ni dajala nobenih vzvodov 
za skladnejši regionalni razvoj nivoju razvojnih regij 
oz. NUTS 3 nivoju. Slovenija ima samo dve kohezijski 
regiji in skrb za enakomeren razvoj mora sloneti vsaj na 
razvojnih regijah. Najšibkejša območja morajo imeti 
prednost pri uporabi kohezijskih virov, ker sicer bomo 
s kohezijskimi sredstvi spodbudili še dodatne razvojne 
razlike v državi.

•	 Predlagali smo, da se v uredbi določi splošno pravilo, 
po katerem se delež sofinanciranja iz kohezijskih virov 
dodeljuje z najvišjo možno stopnjo saj je absorpcijska 
sposobnost tako, državnih institucij, občin in podjetij 
na zelo nizki ravni.

•	 Prav tako niso bili omenjeni integrirani projekti in 
dogovori za razvoj regij. 

•	 Uvaja se nov termin »nosilni posredniški organ«, kar 
pomeni nov koordinator, ki bo usklajeval delo ostalih 
ministrstev na določeni prednostni osi / naložbi in 
komuniciral z organom upravljanja (komunikacija in 
delo preko posrednikov je lahko neučinkovito).

•	 Ostro smo protestirali, da so med upravičenci do 
tehnične pomoči le organi upravljanja in nadzora ter 
izvajanja (sredstva naj bi se porabila za plače več kot 700 
zaposlenih javnih uslužbencev na področju kohezijske 
politike); zahtevali smo, da se med upravičence dodajo 
občine, regionalne razvojne agencije in Razvojni svet 
kohezijske regije oz. njegov sekretariat.

•	 Na novo je bil definiran »Javni poziv k zbiranju 
predlogov«, v okviru katerega naj bi med drugim 
nedoločen ali določen krog oseb dobil povabilo k 
oddaji projektnih predlogov; opozorili smo, da je 
takšen postopek izbire projektov izpostavljen velikim 
korupcijskim tveganjem in se sprašujemo ali je sploh 
dopusten.  

•	 Uvaja se nov termin »odločitev o podpori«, 
ki nadomešča prejšnjo odločbo in sklep organa 

upravljanja; opozarjamo, da odločitev o podpori ni 
pravni akt in se zato sprašujemo kakšna je sploh njena 
dodana vrednost in kakšna so zagotovila za upravičence, 
da jim bodo sredstva tudi dejansko dodeljena.

ZOS je zahteval tudi, da se ustrezno uredijo prehodne 
določbe za projekte, ki čakajo na sofinanciranje z evrops-
kimi sredstvi še iz obdobja 2007-2013. Nekaj pripomb je 
bilo podanih tudi na same administrativne postopke, ki 
izhajajo iz javnofinančne zakonodaje. 
Prvi predlog Uredbe je vseboval v glavnem prenesene 
določbe Uredbe 1303/2013/EU in je bil napisan dokaj 
ohlapno, drugi je bil na žalost celo nekoliko slabši od prvot-
nega, tretji predlog, ki je bil sprejet na dopisni seji Vlade RS 
dne 24. 4. pa je bil bistveno izboljšan in vsebuje tudi večino 
predlogov ZOS. Največ pripomb je bilo upoštevanih na 
sestanku, ki je potekal na SVRK dne 14. 4.
Podrobnejša ureditev bo naknadno opredeljena še v navo-
dilih (za načrtovanje, potrjevanje, upravičene stroške ipd.), 
izvedbenem načrtu ter smernicah in sorodnih aktih, ki 
jih bo izdala SVRK. Izrazili smo pričakovanje, da želimo 
biti vključeni v vse nadaljnje faze priprave teh izvedbenih 
dokumentov. (MKR)

USKLAJEVALNI SESTANEK O 
PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo 
predlog novega Zakona o športu. Še pred javno obravnavo 
predloga zakona so se pripravljavci zakona 5. maja sestali s 
predstavniki združenj občin. Skozi konstruktivno debato 
je ministrstvo sprejelo številne pomisleke občin.
Mag. Darko Repenšek, v.d. generalnega direktorja 
Direktorata za šport, je skupaj s sodelavkama Mojco 
Pečnik Trnovšek in Mojco Plestenjak predstavil zaenkrat 
še delovno gradivo novega Zakon o športu. Predlog zakona 
tako po vsebini kot strukturi zakona sledi lani sprejetemu 
Nacionalnemu programu za šport v Republiki Sloveniji 
2014 – 2023 (NPŠ), lani je bil sprejet tudi  Izvedbeni 
načrt NPŠ.
Predlog zakona prinaša kar nekaj novosti. Med športne 
programe uvršča tudi šport starejših. Uvodoma jasno 
opredeljuje določene pojme, ključne za pojmovanje športa 
in samega zakona. Kot javna sredstva na področju športa 
opredeljuje sredstva državnega proračuna in proračunov 
lokalnih skupnosti, sredstva Fundacije za šport in FIHO. 
Ob tem je Repenšek povedal, da v novi finančni perspektivi 
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ni predvidenih sredstev za športno infrastrukturo, bodo pa 
sredstva namenjena šestim ukrepom s področja sofinan-
ciranja kadrov in izvajanje programov.
Za izvajanje NPŠ je odgovorna Vlada RS, ki mora enkrat 
letno poročati tudi Državnemu zboru RS, posledično mora 
letno poročilo pripraviti tudi vsaka občina. Ministrstvo za-
gotavlja, da pripravljajo tudi vzorec elektronskega obrazca 
za letno poročilo.
Glede na izpostavljene pripombe bo ministrstvo spreme-
nilo določbo o  letnem programu športa na lokalni ravni 
(12. člen). Izpostavili smo namreč, da določba, da se letni 
program športa sprejme najkasneje do konca koledarskega 
leta, dostikrat ne bo izvedljiva, saj je dinamika spreje-
manja proračunov po občinah precej različna. Dikcija 
člena bo spremenjena na način, da se bo letni program 
športa v občini sprejel »sočasno ali najkasneje  45 dni po 
sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto«. Prav tako 
bo občinska športna zveza dala predhodno mnenje (in ne 
soglasja) k letnemu programu športa. Ministrstvo želi z 
določbo tudi spodbuditi športna društva in klube, da se 
začnejo združevati v občinske športne zveze.
Zakon daje podlago za ustanovitev javnega zavoda za šport 
RS za opravljanje javne službe na področju športa. S tem, 
ko bo zakon kot ustanovitveni akt, želijo dati zavodu 
stabilno, stalno okolje za njegovo delovanje.
Predlog zakona ne opredeljuje več strokovno organizaci-
jskega dela. Kot strokovno delo v športu je opredeljeno 
načrtovanje, izvajanje, nadzorovanje in vrednotenje procesa 
športne vadbe. Zakon uvaja pojma strokovno izobražen 
in strokovno usposobljen kader. Strokovno izobražen 
kader so profesorji športne vzgoje (diplomanti Fakultete 
za šport LJ, Pedagoške fakultete MB – športno treniranje, 
Kineziologija KP), torej interdisciplinarno izobražen kader. 
Po mnenju ministrstva je namreč prav, da za otroke skrbijo 
strokovno izobraženi, prav tako fakultete zagotavljajo, da 
je tega kadra dovolj.
Glede oddaje prostorov športne infrastrukture v najem, 
upravljanje (59., 60. člen)  tudi športnim društvom so 
povedali, da so dobili zeleno luč s strani Ministrstva za ja-
vno upravo, da se s tem členom »povozi« Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Na kakšen način bodo urejena medsebojna razmerja med 
občino in društvom, bosta subjekta uredila s pogodbo. 
Ministrstvo tu prosi občine, da v postopku javne obravnave 
naredijo simulacijo omenjenih členov ter predlagajo, kaj 
je potrebno definirati z zakonom, kaj z javnim razpisom 
in kaj se lahko prepusti občinam.

Glede  prepovedi zaračunavanja nadomestila ob prestopu 
(44. člen) in pripombe, da bi morala biti zaračunana vsaj 
manjša odškodnina, ministrstvo odgovarja, da je ta člen 
tudi večkratna zahteva varuhinje človekovih pravic, saj bi 
odškodnina lahko onemogočila prestopanje in nadaljnji 
razvoj mladih športnikov. 
S strani občin je bilo tudi izraženo pričakovanje, da bo 
zakon vzpostavil  pravne podlage za financiranje infra-
strukture na lokalni ravni in določil tudi možne vire 
financiranja.
Glede časovnice sprejemanja zakona upajo, da bo šel v 
sprejem v Državni zbor jeseni, vsekakor pa naj bi bil spre-
jet še letos. Zakonu bo sicer sledijo še več podzakonskih 
predpisov (predvidoma tri uredbe in več pravilnikov).

NA FINANČNEM MINISTRSTVU 
USKLAJEVALNI SESTANEK O UKREPIH 
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM
Na Ministrstvu za finance je bil 8. maja sestanek na temo 
ukrepov za znižanje stroškov občinam, državna sekretarka 
Mateja Vraničar pa je podala tudi odziv ministrstva na 
zahtevo Združenja občin Slovenije za zvišanje povprečnine 
na 525 evrov v drugi polovici leta 2015. Med drugim 
smo zapisali, da vlada po našem mnenju že krši Dogovor 
o višini povprečnine za leto 2015, saj v vladni oziroma 
državnozborski postopek sprejemanja še ni predložila 
nobenega od predpisov, ki bi občinam zmanjševal 
proračunske izdatke.
Glede poziva ZOS je državna sekretarka na Ministrstvu 
za finance Mateja Vraničar zatrdila, da stopnjujejo pritisk 
na ministrstva in da so v zaključni fazi priprave ukrepov 
za znižanje stroškov občinam. Verjamejo, da lahko v 
skladu z Dogovorom o povprečnini do 30. junija 2015 
sprejmejo ukrepe. Če teh ne bo, se zavezujejo, da bodo pri-
pravili še eno novelo ZIPRS1415, ki bo prilagodila višino 
povprečnine. Ta naj bi bila uvrščena na redno junijsko sejo 
Državnega zbora RS oziroma na izredno sejo v juniju, je 
zatrdila državna sekretarka.
Predlog novele ZIPRS1415, ki ga je Vlada že poslala v 
Državni zbor, prinaša spremembe, ki se sicer nanašajo na 
črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi ter na 
pridobivanje kapitalskih naložb države. Drugih vsebin 
predlog novele ne vsebuje, predlog novele ZIPRS1415 
pa želijo uvrstiti na redno majsko sejo Državnega zbora. 
Izrazili smo nestrinjanje z načinom sprejemanja predloga 
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novele, saj se združenja občin za mnenje sprašuje šele sedaj, 
ko je predpis že v Državnem zboru. 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj pa je opozoril tudi na 
sporno tolmačenje z Zakonom za uravnoteženje javnih fi-
nanc občin spremenjenega 23. člena Zakona o financiranju 
občin, po katerem so navedene določbe neuporabne in v 
nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila sprememba 
člena predlagana. ZOS predlaga, da Državni zbor RS 
sprejme obvezno razlago člena. 
Na sestanku so bili sicer obravnavani še predlog sprememb 
Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje 
občin, vključevanje sistemov EZR občin v sistem EZR 
države, predlogi v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, predlog za spremembe vnosa 
podatkov o načrtih razvojnih programov v APPrA-O ter 
predlog novele ZIPRS1415. 
Udeležencem sestanka je bila podana kratka predstavitev 
delovanja sistema enotnega zakladniškega računa, 
vključevanje občinskih EZR v sistem EZR države, 
vključevanje v sistem enotnega upravljanja s prostimi de-
narnimi sredstvi v okviru sistema EZR države, poudarek 
predstavitev pa je bil na prednostih, ki bi jih sistem EZR 
lahko prinesel občinam.  V sistem EZR države je sicer 
vključenih 21 občin, v sistem enotnega upravljanja pa 
dve občini in en posredni proračunski uporabnik občine. 
Morda bi pomisleki za vključitev v EZR države pri občinam 
odpadli, če bi bila dana tudi možnost izstopa iz sistema 
EZR, smo opozorili. Pritrdili smo pobudi MF, da bi bilo 
občinam smiselno predstaviti sistem EZR, združenja smo 
pripravljena prevzeti organizacijo posveta.
Predlogi občin v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ so se nanašali na zvišanje mejnih 
vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne 
vrste investicijske dokumentacije (4. člen Uredbe). MF 
zaenkrat v spremembo uredbe ne bo šlo, se pa strinjajo, 
da bi se določeni dokumenti lahko poenostavili, pripravili 
bodo dodatne informacije, ki jih bodo objavili na spletni 
strani MF, prav tako bi lahko vzorčne primere investicijske 
dokumentacije predstavili na posvetu.
Predlog sprememb Pravilnika o postopkih za izdajo so-
glasja za zadolževanje občin odpravlja obvezno imenovanje 
finančnega in pravnega svetovalca za posle nad 400.000 
evrov, poenostavlja dokumentacijo, daje možnost črpanja 
posojila v več proračunskih letih ter daje možnost likvid-
nostnega posojila za EU sredstva pri istem kreditodajalcu. 

Glede slednjega ostaja odprt rok, do katerega lahko občina 
MF predloži zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi. Tudi 
sicer je pri predlogu pravilnika odprtih več vprašanj, zaradi 
presega okvira Zakona o financiranju občin smo predl-
agali, da se predlog sprememb Pravilnika še pred javno 
obravnavo, ki bo v kratkem, pošlje v pregled Službi za 
zakonodajo in Službi za lokalno samoupravo.

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE 
PREDLOGA NOVEGA ZAKONA 
O POGREBNI IN POKOPALIŠKI 
DEJAVNOSTI
Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter predstavniki združenj občin smo se 13. 
maja ponovno sestali na usklajevanju glede predloga 
novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 
Tako pripravljavci zakona kot predstavniki občin se 
strinjamo, da je pokopališka dejavnost opredeljena kot 
obvezna gospodarska javna služba, še vedno pa ostaja 
različen pogled na sam koncept ureditve pogrebne deja-
vnosti. Na podlagi pripomb združenj občin je bila tudi 
pogrebna dejavnost opredeljena kot obvezna gospodarska 
javna služba, odprto pa ostaja vprašanje, kolikšen naj bo 
obseg pogrebne dejavnosti kot javne službe, kaj pa se lahko 
prepusti svobodni gospodarski pobudi in trgu. 
Zaradi konceptualnih razlik je bil predviden sestanek 
med vodstvi združenj občin in gospodarskim ministrom 
Zdravkom Počivalškom.

Z MINISTROM POČIVALŠKOM O 
PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI IN 
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI
Predstavniki združenj občin, Obrtne zbornice Slovenije 
in Gospodarske zbornice Slovenije so se 14. maja sestali z 
ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalškom. Tema pogovorov je bil predlog novega za-
kona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Namen sestanka je bilo poiskati rešitev za konceptualna 
razhajanja  glede ureditve pogrebne dejavnosti. Glede 
pokopališke dejavnosti ni razhajanj, ta se bo opravljala 
kot obvezna gospodarska javna služba.



14

Maj 2015

Združenja občin vztrajamo, da zaradi narave dejavnosti 
in javnega interesa pogrebne dejavnosti ni mogoče pre-
pustiti prostemu trgu. Poleg tega je glede na Zakon o 
lokalni samoupravi to tudi izvirna pristojnost občin. S 
stališčem združenj občin se strinja tudi Gospodarska zbor-
nica Slovenije. Obrtna zbornica Slovenije na drugi strani 
vztraja, da bi moralo biti izvajanje pogrebne dejavnosti 
prepuščeno trgu. 
Ministrstvo sicer predlaga dve možni varianti – pogrebna 
dejavnost kot tržno dejavnost z minimalnim obsegom 
gospodarske javne službe ali pogrebno dejavnost kot 
gospodarsko javno službo z možnostjo izbire s strani up-
orabnika storitve. Še vedno pa sledijo sklepu Vlade RS, ki 
je po našem mnenju nesprejemljiv, saj pogrebno dejavnost 
opredeljuje kot tržno dejavnost, v kolikor pa določenih 
delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati 
trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gos-
podarska javna služba. Minister je odkrito povedal, da 
gre tu za denar in hkrati za problem javne službe, ki je v 
veliki meri že organizirana tržno. Na ministrstvu pri tem 
menijo, da bo javni interes v zadostni meri varovan skozi 
regulacijo novega zakona. 
Do dogovora o konceptu pogrebne dejavnosti na sestanku 
ni prišlo. Ministrstvo bo v kratkem v javno obravnavo 
poslalo predlog zakona. Glede na pridobljene pripombe in 
argumente se bodo odločili, na kakšen način bo pogrebna 
dejavnost urejena. Želijo, da bi Vlada RS predlog zakona 
potrdila do konca poletja.

SESTANEK Z MINISTROM 
KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA 
ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je 21. maja 
sestal s predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti 
občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. 
Minister je predstavnike občin seznanil s potekom 
dosedanjih aktivnosti glede priprave ukrepov za znižanje 
stroškov občinam in rezultati teh aktivnosti.
Spomnimo. Vlada RS se je na seji sredi aprila, potem ko je 
bil v marcu izveden niz sestankov med ministrstvi in pred-
stavniki občin, seznanila s prvim poročilom Ministrstva za 
javno upravo (MJU) o napredku ministrstev pri znižanju 
stroškov občinam na podlagi 4. točke Dogovora o višini 
povprečnine za leto 2015 (sprejem ukrepov, ki bi občinam 
zmanjšali stroške za 22,8 milijonov evrov). Vlada RS je 

takrat ugotavljala, da je nujno intenziviranje aktivnosti in 
iskanje prihrankov za občine.  V začetku maja so se min-
istrstva ponovno sestala, vendar do konkretnih ukrepov 
še niso prišli. 
Na sestanku je minister predstavil nabor ukrepov, ki so 
bili pripoznani v dosedanjih pogovorih. Kot je zatrdil, je 
bilo nekaj ukrepov že realiziranih, nekateri ukrepi so bile 
nadomeščeni z drugimi. Naslednji teden se ministrstva, 
katerih se dotika glavnina ukrepov, ki bi lahko prinesli 
finančne učinke občinam, še enkrat sestanejo na general-
nem sekretariatu vlade, rezultati pogovorov bodo nato ob-
ravnavani še na seji vlade 28. maja, kjer bo tudi določeno, 
kateri ukrepi bodo šli v postopke sprejemanja. Takrat bo 
tudi znano, kakšni bodo učinki ukrepov, posledično pa 
tudi nadaljnja ravnanja Vlade RS glede prilagoditev višine 
povprečnine za drugo polovico leta 2015.
Predsedniki združenj so sicer pozdravili prizadevanja vlade, 
opozorili pa, da je potrebno sprejeti sistemske ukrepe 
zakonodaje, ki bodo dejansko dali učinke. Pri tem ji bilo 
poudarjeno, da je bil Dogovor o višini povprečnine za 
leto 2015 podpisan na podlagi zaupanja in da se tudi 
sedaj pričakuje, da bo dogovor izpolnjen. Ker pa je rok za 
sprejem ukrepov, to je 30. junij 2015, že skoraj tukaj, je 
bil na mestu tudi poziv, da vlada zagotovi 22,8 milijonov 
evrov in vrne povprečnino za drugo polovico leta 2015 
na višino 525 evrov.
Nadaljevanje pogovorov je bilo predvideno za dneve po 
seji Vlade RS 28. maja.

PREDSTAVNIKI OBČIN NA SESTANKU Z 
MINISTROM ŽIDANOM
Predstavniki združenj občin so se 27. maja sestali s kmeti-
jskim ministrom Dejanom Židanom.  Tema sestanka je 
bil predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in 
ostala aktualne teme.
Predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih je še 
vedno predmet usklajevanj in bo še prvi teden junija, potem 
bo predlog dan v medresorsko usklajevanje. Ministrstvo 
želi, da bi šel v nadaljnji postopek usklajen predlog zakona.
Strokovne podlage za določitev trajno varovanih KZ bodo 
okrnjene, preverjanja bonitetnih točk ne bo. MKGP zaradi 
pomanjkanja sredstev le-tega namreč ne more zagotoviti, 
prav tako tega bremena na opozorilo, da občine nimajo 
sredstev, tudi niso naložili občinam.
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Določbe glede načrtovanje na KZ brez spremembe na-
menske rabe so bile spet deležne največ pozornosti. Na 
ministrstvu se zavedajo, da gre za nesistemski pristop, 
vendar so se zanj vseeno odločili, omejili so se na najbolj 
nujne zadeve, prav tako so določbo dopolnili  na način, 
da bi občine lahko predpisale dodatne pogoje. Glede na 
prejšnjo dikcijo so predlog  med drugim dopolnili tudi s 
kolesarskimi in drugimi rekreacijskimi potmi. Župani pa 
so opozorili tudi na potrebo po dopolnitvi s cesto, ki bi 
pomenila navezavo na obstoječo cesto. Ker pa se to šteje za 
novogradnjo, za kar je potrebna sprememba OPN, nas je 
kmetijsko ministrstvo napotilo na uskladitev s predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor.
Kmetijstvo ministrstvo tudi ne pristaja na predlog 
Združenja občin Slovenije, po katerem bi za namene 
menjave KZ in zaokroževanja stavbnih zemljišč bil občini 
omogočen nakup kmetijskih zemljišč brez odobritve up-
ravne enote. Menimo namreč, da bi ta instrument občinam 
olajšal vodenje prostorske politike. ZOS bo pripravil nov 
predlog, glede na razpravo zamejen z več pogoji, državna 
sekretarka Strniša pa je obljubila, da bo predlog predstavila 
kmetijsko gozdarski zbornici in sindikatu. Sprememba 
prednostnega vrstnega reda pri nakupu KZ ne pride v 
poštev, je ponovno poudaril minister Židan. Državna sek-
retarka je sicer povedala, da se pripravlja tudi metodologija 
za ocenjevanje vrednosti kmetijskih, gozdnih zemljišč in 
določitve zgornje meje vrednosti za potrebe gradnje javne 
infrastrukture.  
Predsednik ZOS je opozoril tudi na predlog Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in 
na sporne določbe zaradi zmanjšanja pripadajočega dela 
koncesijske dajatve občinam (pristojbina za vzdrževanje 
gozdnih cest) in določitve namenskosti le-te. Ker državna 
sekretarka Strniša ni pristojna za navedeni zakon, ni podala 
odgovorov glede naših pripomb, so pa obljubili pisni odziv 
glede pripombe oziroma po potrebi dodatni usklajevalni 
sestanek. Predlog zakona naj bi se sicer pripravljal za me-
dresorsko usklajevanje. 
Minister Židan je sicer povedal, da Vlada RS aktivno 
podpira pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev 
svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov 
(20. maj, rojstni datum čebelarja Antona Janše). Slovenija 
gre za ta namen v aktivno lobiranje, minister prosi za pod-
poro in promocijo tudi slovenske občine.
Tema glede prenosa stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS na občine, ki je bila sicer tudi 
predvidena za pogovor, na tokratnem sestanku ni prišla 

na vrsto. Ministrstvo sicer glede navedenega predloga ni 
spremenilo stališča in prenosu nasprotuje. Združenje občin 
Slovenije vztraja, da mora biti ta tema predmet nadaljnjih 
pogovorov.

NA MINISTRSTVU ZA JAVNO 
UPRAVO O ZNIŽEVANJU STROŠKOV 
DELOVANJA OBČIN S PODROČJA 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Na sestanka 27. maja, ki ga je vodil državni sekretar mag. 
Janko Burgar, je razprava potekala o sledečih zakonih in 
podzakonskih aktih, v okviru katerih so združenja predla-
gala ukrepe za znižanje stroškov občin, in sicer o:
•	 Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
•	 Zakonu o varstvu pred požarom,
•	 Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje 

ukrepov varstva pred požarom,
•	 noveli Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.  

Najprej je državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. 
Miloš Bizjak predstavil predlog novele Uredbe o graditvi 
in vzdrževanju zaklonišč, ki je še v pripravi in bo v kratkem 
poslan tudi medresorsko usklajevanje. Predlog uredbe 
sicer ne sodi v okvir zakonski in podzakonskih aktov, 
znotraj katerih se načrtujejo prihranki občin oz. odprava 
administrativnih ovir, vendar so na MORS ocenili, da bi 
bilo potrebno predlog uredbe uvrstiti v ta sklop. Namen 
uredbe je sprememba kriterijev za ureditvena območja, na 
katerih se gradijo zaklonišča, ter sprememba kriterijev za 
posamezne vrste stavb, kjer je gradnja zaklonišč obvezna. 
Uredba predvideva zmanjšanje teh naselij iz številke 40 
na 16, in sicer za naselja z več kot 10.000 prebivalci. 
Pristojni želijo s spremembo uredbe, ki bo veljala samo 
za novogradnje, zmanjšati zahteve tudi za vrtce in šole, in 
sicer pri vrtcih iz 50 na 100 otrok in pri šolah iz 100 na 
200 učencev. V zvezi s kriteriji glede števila otrok v vrtcih 
oz. šolah je bilo povedano, da je kriterij nizek in skoraj 
zanemarljiv. Zato je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport natančneje pregleda evi-
dence in poda predlog zadnjih dveh kriterijev. Pomisleki 
so se pojavili kako postopati, ko ne gre za novo gradnjo, 
temveč za dozidavo k objektu. Ta pomislek se nanaša 
predvsem na osnovne šole, kjer je število vpisanih otrok v 
porastu. Izgradnja zaklonišča ob izgradnji novega vrtca ali 
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šole predstavlja 15% celotne investicije, kar lahko podraži 
investicijo tudi za več milijonov. Pristojni so bili pozvani 
k omilitvi teh pogojev.
V okviru razprave o stroških vzdrževanja obstoječih 
zaklonišč se je ugotovilo, da pri rednem vzdrževanju 
zaklonišč ne gre iskati nekih prihrankov, saj ti stroški niso 
tako visoki (cca. 300 EUR/leto). Težave in večji stroški se 
pojavijo pri obdobnih pregledih, ki se izvajajo na 10 let in 
za zaklonišče z 200 enotami znašajo 6.000 EUR. Predlog 
je, da bi se periodika teh pregledov podaljšala na 15 let, 
ali da bi se to zamrznilo, do obdobja, ko nastopi določena 
stopnja ogroženosti (ob pojavu naravne nesreče ali vojnega 
stanja). Načeloma so se vsi prisotni strinjali, da bi bilo 
nesmiselno popolnoma črtati te preglede. Predstavniki 
ministrstev so pozvali občine, naj zaklonišča namenijo 
tudi kakšni drugi dejavnosti  (MOC ima npr. skladišče 
za vrtec…) in da pri novo gradnjah s projektanti upoštevajo 
to večnamembnost. Predstavniki občin so ob tem povedali, 
da se to v praksi že izvaja in ponovno opozorili na stroške 
povezane z obdobnimi pregledi. 
Pri razpravi o usposabljanju ekip civilne zaščite, ki za 
občine predstavlja velik strošek, saj je za to treba usposobit 
več ekip in pri tem poskrbeti še za njihovo ustrezno oprem-
ljenost, kar spet predstavlja precejšen strošek. To lahko za 
občino na letni ravni predstavlja strošek nad 30.000 EUR. 
Predstavnica Združenja občin Slovenije Nataša Rupnik je 
predlagala, da bi se ta usposabljanja nadomestila s tečaji 
prve pomoči, ki se obnavljajo na tri leta in so cenejši. Prav 
tako je podala v razmislek predlog, da se omili pogoje glede 
števila ekip civilne zaščite in tudi glede nabave obvezne 
opreme. Ta usposabljanja opravlja samo Rdeči križ RS in 
predlagano je bilo, da se to javno pooblastilo ali ukine in 
se s tem odpre trg tudi drugim potencialnim ponudnikom 
ali pa se cena pri RK RS zniža. Za to pa bil bila potrebna 
sprememba področne Zakona o Rdečem križu. 
Glede obveznih predavanj o požarni varnosti je bilo s 
strani MORS povedano, da to ne predstavlja takega stroška 
občini in da obstaja možnost, da se za izobraževanje uspo-
sobi nekoga na občini, ki opravi ustrezen strokovni izpit 
in potem ta oseba izvaja tovrstna izobraževanja.      
S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je bila podana po-
buda, da se za gasilce, ki so v delovnem razmerju in imajo 
opravljen zdravniški pregled, ukine obveznost opravljanja 
enakega pregleda v okviru gasilskega društva. S tem naj bi 
privarčevali 700.000 – 900.000 evrov. Predlog bo uvrščen 
na seznam predlaganih ukrepov.

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE 
PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O 
JAVNEM NAROČANJU
Pripravljavci novega predloga zakona o javnem naročanju 
so se 28. maja sestali s predstavniki združenj občin in 
občin. Pregledali smo pisno posredovane pripombe in jih 
poskušali uskladiti, določene pripombe pa zaradi zavez iz 
evropske direktive ministrstvo ni moglo upoštevati. Težnja 
nove evropske zakonodaje je namreč v tem, da bi bila javna 
naročila bolj dostopna za mala podjetja.
Nekaj poudarkov iz razprave. Določbe o naročanju na 
infrastrukturnem področju za občine ne pridejo v poštev, 
za občine veljajo splošne določbe. Določbe o gradnjah 
bodo še dodatno poenostavljene. Da bi iz pojma gradnje 
izvzeli tudi projektiranje zaradi evropske direktive ne pride 
v poštev. Prav tako ministrstvo zavrača povišanje mejnih 
vrednosti za uporabo ZJN. Občine bodo dolžne objavljati 
seznam vseh javnih naročil na enem mestu. Podane so bile 
številne pripombe, tudi s strani drugih deležnikov, naj cena 
ne bo edino merilo. Ta določba ostaja v zakonu. Zakon 
med drugim ne vsebuje več  pogoja nepredvidljivosti. Tudi 
sicer smo opozorili, da je predlog zakona napisan v vidika, 
»da so vsi koruptivni«.
Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za področje 
javnih naročil, sicer načrtuje, da  naj bi bil zakon sprejet 
do konca leta 2015, s trimesečnim vacatio legis pa naj bi 
začel veljati 1. aprila 2016. Evropska direktiva namreč 
določa, da je potrebno njene določbe prenesti v nacionalne 
zakonodaje in jih začeti uporabljati do 18. aprila 2016.

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

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 
ZAHTEVA DVIG POVPREČNINE
Združenje občin Slovenije je 7. maja na Vlado RS naslovilo 
zahtevo za zvišanje povprečnine za drugo polovico leta 
2015, in sicer na 525 evrov. Od Vlade RS, ki je sicer 7. 5. 
2015 potrdila novelo Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, smo zahtevali us-
trezno dopolnitev predloga novele ZIPRS1415. Menili smo 
namreč, da Vlada RS že krši Dogovor o višini povprečnine 
za leto 2015, saj v vladni oziroma državnozborski posto-
pek sprejemanja do takrat še ni predložila nobenega od 
predpisov, ki bi občinam zmanjševal proračunske izdatke.
ZOS je sicer že 23. 4. 2015 na Ministrstvo za javno up-
ravo, Ministrstvo za finance in Vlado RS naslovil dopis, 
v katerem smo opozorili na premajhno intenzivnost in 
zavzetost ministrstev za spremembo zakonodaje in zago-
tovitve konkretnih finančnih učinkov za sprejem ukrepov 
za znižanje stroškov občinam in s tem izpolnitev zavez iz 
Dogovora o višini povprečnine za leto 2015.
Iz poteka pogovorov in aktivnosti v zvezi z ukrepi za znižanje 
stroškov občinam je izhajala resna bojazen, da Dogovor 
o višini povprečnine za leto 2015 v delu, v katerem se je 
Vlada RS zavezala, da bo do 30. 6. 2015 zagotovila sprejem 
ukrepov za znižanje stroškov občinam za 22, 8 milijonov 
evrov ali pa drugače zagotovila sredstva, ne bo izpolnjen. 
Pri tem smo spomnili, da je bila ta točka Dogovora ključna, 
da smo v ZOS pristali na podpis Dogovora in drastično 
znižanje povprečnine za drugo polovico leta 2015. 
Poudarili smo, da smo bili v ZOS nadvse kooperativni, 
udeležili smo se vseh pogajanj, podali smo tudi več pred-
logov in pobud za pospešitev postopanja v postopkih 
spreminjanja zakonodaje. Proaktivno vlogo bi pričakovali 
tudi s strani Vlade RS oziroma posameznih ministrstev.

PRIPOMBE NA PRVO POROČILO 
PROJEKTNEGA SVETA
Ministrstvo za finance je za obravnavo na seji Vlade RS 
pripravilo Prvo poročilo Projektnega sveta za koordinacijo 
in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin (v nadaljevanju: Poročilo). 

Združenje občin Slovenije je podalo nestrinjanje s 
Poročilom.
Nestrinjanje s Poročilom smo izrazili v delu, kjer le-ta 
navaja, da Ključne ugotovitve Projektnega sveta predstavl-
jajo soglasno mnenje članov Projektnega sveta. Pričakovali 
smo, da bo v Poročilu korektno zapisano, da ostajajo 
različni pogledi na obravnavano materijo s konkretnim 
predlogom občin z nadgradnjo sistema NUSZ in da so 
Ključne ugotovitve Projektnega sveta bile sicer večinsko 
podprte s strani članov Projektnega sveta, ob nasprotovanju 
občin oz. Združenja občin Slovenije. ZOS je namreč 9. 
4. 2015 podal jedrnato izoblikovana pisna izhodišča za 
pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, 
ki jih je oblikovala strokovna delovna skupina ZOS in so 
bila potrjena s strani predsedstva ZOS. 

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Združenje občin Slovenije je ob izteku javne obravnave 
Ministrstvu za zdravje naslovilo pripombe na Predlog 
pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Izrazili smo 
podporo prizadevanje številnih občin, ki opozarjajo, da bo 
predlagana reorganizacija mreže službe nujne medicinske 
pomoči poslabšala stanje zdravstvene oskrbe zlasti zaradi 
povečanja dostopnega časa do zdravstvenih storitev, pri 
čemer naj bi  jo najslabše pri tem odnesli prav odročnejši 
kraji. Opozorili smo, da občine, zadolžene za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva na primarni ravni in ustanoviteljice 
zdravstvenih domov, v veliki večini nasprotujejo predlag-
anim spremembam pravilnika o služni nujne medicinske 
pomoči, saj le ta ne prinaša izboljšave pri organiziranju 
nujne medicinske pomoči, prav tako pa za izvajanje le-te ne 
zagotavlja potrebne organizacijske, kadrovske in finančne 
pogoje.
Predlagali smo, da se s sredstvi EU zgradijo urgentni 
centri v bolnišnicah in se z njimi uredi nujna medicinska 
pomoč. Dobro delujoči sistem nujne medicinske pomoči 
na terenu oziroma v zdravstvenih domovih kot neločljiv 
del nepretrganega zdravstvenega varstva pa naj se ohrani v 
dosedanji obliki, vse dokler ne bodo zagotovljeni kadrovski 
in finančni pogoji za nadgradnjo dosedanjega sistema. 
Poudarili smo, da bi moral nov sistem mora postati le 
nadgradnja obstoječega sistema.  
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AMANDMA NA PREDLOG NOVELE 
ZIPRS1415-E
Združenje občin Slovenije je 25. maja v Državni zbor RS 
vložilo amandma na predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415-E), EPA 505-VII. Z amandmajem smo 
seznanili tudi Vlado RS in Državni svet RS.
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji redni 
seji 22. 5. 2015 sprejelo sklep s predlogom, da se Vladi 
RS in Državnemu zboru RS predlaga dopolnitev predloga 
novele ZIPRS1415-E z dodatnim členom, s katerim se 
spremeni drugi odstavek 46. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v 
delu, ki določa višino povprečnine v znesku 500, 83 evrov 
v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Predlagali smo, 
da se višina povprečnine za drugo polovico letošnjega leta 
ne zniža in da ostane na ravni prvega polletja v višini 525 
evrov. Ker je zelo velika verjetnost, da s 1. julijem ne bodo 
nastopili učinki, ki bi občinam ustrezno znižali stroške, 
je zato nesprejemljivo, da se zniža povprečnina in potiska 
občine v še večjo finančno in likvidnostno stisko. Spomnili 
smo, da je povprečnina, določena skladno z Zakonom o 
financiranju občin, 662, 48 evrov, kar dejansko in realno 
predstavlja stroške občin za izvajanje predpisanih nalog. 
Glede na Dogovor so občine v proračunih predvidele 
znižanje stroškov, kar pomeni, da, v kolikor teh učinkov 
ne bo in se bo v sedanji zaostreni likvidnostni situaciji še 
znižalo povprečnino, to že resno ogrožalo sicer stabilno 
delovanje lokalne samouprave v Sloveniji.
V kolikor pa bo Vladi RS uspelo zagotoviti izpolnitev 
4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 in 
sprejeti ukrepe do 30. 6. 2015, ki bodo dali tudi konkretne 
finančne učinke, smo predlagali, da te učinke upošteva v 
okviru določitve povprečnine za prihodnje leto.

STALIŠČE ZOS GLEDE PREDLOGA 
NOVELE ZAKONA O LOKALNI 
SAMOUPRAVI
Združenje občin Slovenije je na vlagatelje in sopodpisnike 
predloga novele Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), 
EPA 482-VII,  ter na predsednika Vlade RS in Državni 
svet RS naslovila stališče do predloga novele, sprejeto na 
seji predsedstva ZOS 22. 5. 215.

Uvodoma smo opozoriti, da bi predlagani način instituta 
nekrivdnega odpoklica župana z referendumom resno 
posegel na področje stabilnosti delovanja lokalne samou-
prave v Sloveniji ter v veliki meri razvrednotil institut 
volitev.
V ZOS načeloma ne nasprotujemo, da pravni red določi 
odpoklic izvoljenih funkcionarjev s strani občank in 
občanov, vendar mora biti sistem urejen na način, da bo 
transparenten, sorazmeren in z ustreznimi varovalkami, 
ki bodo v čim večji meri preprečevale zlorabe. V kolikor 
je v lokalni skupnosti širše javno mnenje, da je delo 
izvoljenih funkcionarjev absolutno pod pričakovanji ali 
da celo nastaja škoda, menimo, da je korektno, da se 
omogoči predčasno razrešnico. V izogib političnim zlora-
bam, predvsem poražencev na županskih volitvah, ki pa 
so praviloma člani občinskih svetov, menimo, da je nujno 
urediti vzajemen odpoklic za vse občinske funkcionarje in 
ne le za župana. Predlagamo torej, da se namesto instituta 
odpoklica župana vzpostavi institut nezaupnice občinskim 
funkcionarjem oz. institut hkratnega odpoklica župana 
in občinskega sveta oz. institut zahteve po predčasnih 
volitvah v občini. V primeru odpoklica bi se posledično 
izvedle celotne nadomestne volitve tako za župana kot za 
člane občinskega sveta, kar je organizacijsko in stroškovno 
ekvivalentno kot same županske volitve. Ta način bi bil po 
mnenju ZOS najbolj smotrna varovalka v izogib zlorabam 
instituta nekrivdnega odpoklica župana na referendumu 
s strani politične opozicije v občini. V ZOS menimo 
tudi, da je potrebno vprašanje urediti celovito in enotno 
za vse voljene funkcionarje na državnem in lokalnem 
nivoju, upoštevajoč, da je (pasivna) volilna pravica ena 
od temeljnih človekovih pravic, bistvena za delovanje 
demokratično urejene države, zato mora biti poseganje 
vanjo urejeno skrajno previdno in sorazmerno s ciljem, 
ki se ga zasleduje.
Združenje občin Slovenije predlaga, da se, v ozir enakega 
obravnavanja vseh voljenih funkcionarjev v državi, tudi 
na državni ravni ravno tako uvede možnost predčasnega 
razpisa državnozborskih volitev na pobudo volivcev na 
podlagi podobno uporabljenega referenduma.
Glede na predlagan resen poseg v stabilnost delovanja 
lokalne samouprave na Slovenskem, kot reprezenta-
tivno združenje slovenskih obči, pričakujemo o predlogu 
spremembe Zakona o lokalni samoupravi poglobljen in 
resen pogovor tako s predsednikom Vlade RS, vodstvom 
parlamenta ter predstavniki vladne večine v parlamentu.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
ZOS je podal pripombe na predlog novele Zakona o 
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki 
smo ga s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prejeli 28. 4. 2015. Predlagali smo tudi uskla-
jevalni sestanek, na katerem bi razrešili odprta vprašanja.
Predlagana je bila sprememba alineje, po kateri med pravne 
posle, za katere ne bi bila potrebna pridobitev dovoljenja 
upravne enote, določa občinsko javno infrastrukturo. Ker 
tudi za izgradnjo državnih cest na kmetijskih zemljiščih, 
kjer je prav tako potrebno dati vlogo na upravno enoto, 
smo predlagali, da se beseda občinsko umakne. Ker za 
ministrstvo ni sprejemljiv predlog ZOS, po katerem bi za 
namene menjave KZ in zaokroževanja stavbnih zemljišč bil 
občini omogočen nakup kmetijskih zemljišč brez odobritve 
upravne enote, smo podali nekoliko modificiran predlog
V skladu z dogovorom na usklajevalnem sestanku 27. maja 
z ministrom Židanom glede predloga novele Zakona o 
kmetijskih zemljiščih je ZOS ponovno podal še dodatno 
preoblikovano alinejo glede pravnih poslov brez dovoljenja 
upravne enote, in sicer  za potrebe zamenjave oziroma 
kot nadomestno zemljišče pri posegih v prostor oziroma 
pri uresničevanju prostorskih ureditev lokalnega pomena, 
kjer je pridobitelj občina. Predlog je bil dopolnjen z več 
pogoji (varovalkami), ki bi morali biti izpolnjeni, da bi se 
navedeni pravni posel lahko izpelje.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvu za javno upravo smo ob koncu javne obrav-
nave podali pripombe na predlog novega Zakona o javnem 
naročanju (ZJN3). Med drugim smo predlagali povišanje 
mejnih vrednosti, predvsem se nam je to zdelo smiselno 
za gradnje. Predlagali smo opredelitev roka, v katerem 
lahko ponudnik zaprosi za vpogled v ponudbe, saj se je 
v praksi to izkazalo kot izredmo primerno za obe strani. 
Uredba v svojem 72. členu dovoljuje anekse z zvišanjem 
cen do 50 % prvotnega javnega naročila ali okvirnega 
sporazuma. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, ta 
omejitev velja za vrednost posamezne spremembe.  Povsem 
nepotrebno in neprimerno je omejevanje na 30 % za vse 
spremembe skupaj (95. člen ZJN-3). Že sami pogoji, da 
lahko naročnik spremeni pogodbo, so izredno restriktivni. 

Zlasti na gradbenih pogodbah je nujno potrebno zaradi 
odstopanj v količinah v 95. člen ZJN-3 implementirati 
tudi 2. odstavek 72. člena Direktive (dovoljeno 10 % ods-
topanje za storitve in blago in 15% odstopanje za gradnje).

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

VPRAŠANJE GLEDE VRAČILA UPRAVNE 
TAKSE
Potem ko sta Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo 
za javno upravo podala mnenje glede uporabe 5.a člena 
Zakona o notariatu v zvezi z Zakonom o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin (plačilo upravne takse za 
potrdilo o namenski rabi zemljišč), se je zastavilo dodatno 
vprašanje, in sicer glede na to, da so nekatere občine nekaj 
potrdil o namenski rabi zemljišč notarjem že izdale in jim 
zaračunale taks, ali morajo takso notarjem vrniti.
S strani Ministrstva za javno upravo so nam odgovorili, da 
s strani Notarske zbornice Slovenije niso bili obveščeni, da 
bi notarji od občin zahtevali vračilo plačanih upravnih taks 
za potrdila o namenski rabi zemljišč. Če posamezni notarji 
zahtevajo vračilo plačane upravne takse, predlagajo, da se 
z Notarsko zbornico Slovenije občine dogovorite o tem 
vprašanju, ki je civilnopravne oziroma obligacijskopravne 
narave in ni v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. 

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PARKIRIŠČ 
– MNENJE MJU
Ministrstvo za javno upravo je prejelo dopis občine, v 
katerem so navedli, da se je pri njih oglasila inšpektorica 
Tržnega inšpektorata RS, ki je opravila pregled 
zaračunavanja parkirnine na parkirišču v središču mesta, 
kjer se parkirnina plačuje za približno 20 parkirnih mest, 
pri čemer je prva ura parkiranja brezplačna, nato pa znaša 
cena za uro parkiranja 0,40 EUR. Inšpektorica je vztrajala, 
da mora imeti občina za to dejavnost v registru registrirano 
dejavnost 52.210 (Spremljajoče storitvene dejavnosti v 
kopenskem prometu) v skladu z mnenjem MJU. 
Ministrstvo za javno upravo je bilo seznanjeno, da Tržni 
inšpektorat RS  izvaja nadzore na podlagi določb Zakona 
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni 
list RS, št. 32/14), ki v prvi alineji 3. člena določa, da je 
prepovedano delo na črno, za kar se šteje opravljanje de-
javnosti ali dela, kadar pravna oseba ali tuj pravni subjekt, 
ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v 
ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih 

listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 
določene v ustanovitvenem aktu. 
Ministrstvo za javno upravo ni pristojno razlagati določb 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 
ker je ta zakon v resorni pristojnosti Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato so občino 
s konkretnim vprašanjem glede tega zakona napotili nanje
MJU je sicer v pojasnilu številka: 032-257/2014/2 z dne 
8.12.2014 podalo mnenje glede opravljanja dejavnosti 
parkirišč s strani občin.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1320
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/odgovortirs_parkiranje_podpisano.pdf
http://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/05/odgovortirs_parkiranje_podpisano.pdf
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8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 7. 5. 2015
Vlada RS je na 35. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2014 in 2015.
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v letu 
2015 omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna 
države ter pravne podlage za učinkovito črpanje sredstev 
kohezijske politike.
Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 
proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu 
Zakona o javnih financah. Tem načelom predlog zakona 
tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo 
določa ZJF in ZSDH-1. 
S predlaganim zakonom se:
•	 podrobneje ureja poraba sredstev kohezijske politike,
•	 določa podlage na katerih je izplačilo sredstev kohezi-

jske politike iz državnega proračuna dopustno,
•	 določa več pristojnosti organu za upravljanje, in sicer 

s tem, da ima organ upravljanja pristojnost začasno 
zadržati izplačila iz postavk kohezijske politike in pred-
lagati vladi prerazporeditev pravic porabe na področju 
kohezijske politike, 

•	 črta prepoved, po kateri organ upravljanja ni smel 
samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe 
na plačne konte različnih proračunskih uporabnikov,

•	 določa nova višina zneska, do katere v utemeljenih 
primerih ni potrebno izvesti postopka izterjave,

•	 določa obveznost, da SDH pred dokončno odločitvijo 
o pridobitvi kapitalske naložbe v last Republike 
Slovenije, pridobi potrditev Ministrstva za finance, 
da so v proračunu države za ta namen zagotovljena 
sredstva.

SEJA VLADE RS 14. 5. 2015
Vlada RS je na 36. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga novele Zakona o splošnem up-
ravnem postopku in besedilo predloga Resolucije o 
Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje 2015-2025,  sprejela pa je tudi Program po-
rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2015 in 2016, Izvedbeni načrt za leto 2015 Resolucije 
o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, 
Poročilo Računskemu sodišču v zvezi s pozivom k 
ukrepanju za odpravo nesmotrnosti pri reviziji zago-
tavljanja izvajanja in nadzora nad pokopališko in po-
grebno dejavnosti ter urejanjem pokopališč, Uredbo o 
organih v sestavi ministrstev. Seznanila se je s Celovitim 
načrtom projektov na davčnem področju in sprejela sk-
lep o ustanovitvi Usmerjevalnega odbora za spremljanje 
in usmerjanje izvajanja Celovitega načrta projektov na 
davčnem področju.

Predlog novele Zakona o splošnem 
upravnem postopku
Predlog zakona spreminja ureditev vročanja v Zakonu o 
splošnem upravnem postopku (ZUP) in hkrati s splošno 
ureditvijo usklajuje posebna pravila o vročanju v področnih 
zakonih: Zakonu o kmetijstvu, Zakonu o vrtcih, Zakonu 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakonu o 
davčnem postopku, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o 
prekrških in Zakonu o tujcih. Z uskladitvijo se želi poenotiti 
pravila o vročanju v konkretnih upravnih zadevah, kjer se 
lahko poraja dvom o utemeljenosti drugačne obravnave 
strank, in s ciljem večje pravne varnosti, preglednosti ter 
predvidljivosti upravnega procesnega prava vzpostaviti 
enoten sistem vročanja.
V pravilih splošnega upravnega postopka se spreminjata 
in dopolnjujeta obstoječa načina formalnega (osebnega) in 
navadnega (poštnega) vročanja dokumentov. Dopolnitev 
predstavlja vzpostavitev t.i. vročanja s seznanitvijo, ki ga 
veljavna ureditev ne pozna. Tak način bo uradna oseba 
izbrala, če glede na vsebino in okoliščine konkretnega 
upravnega postopka, posameznega dokumenta, ali celotno 
upravno zadevo ne bo treba uporabiti kvalificiranega for-
malnega vročanja. Vročitev se bo opravila tako, da se bo 
dokument vložil v hišni predalčnik, poštni predal ali v 
elektronski predal, s čimer se bo naslovniku omogočilo, 
da se z njim seznani. Vročitev oziroma nastanek pravnih 
posledic je vezana na možnost dejanske seznanitve. Zakon 
predpostavlja, da se naslovnik lahko seznani (najkasneje) 
peti dan od dneva odpreme, ko nastane domneva vročitve, 
vendar omogoča, da naslovnik lahko zatrjuje nasprotno, 
da se z dokumentom ni seznanil oziroma da se je seznanil 
kasneje in tako izpodbija zakonsko domnevo. Kolikor 
organ ne more dokazati (obrnjeno dokazno breme), da 
je naslovnik imel možnost seznanitve oziroma, kdaj se 
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je imel možnost seznaniti, se vročitev ponovi oziroma se 
šteje, da je bil dokument vročen kasneje. Zato naslovnik, 
ki se dejansko ni seznanil z dokumentom, ne more biti 
prekludiran v procesnih pravicah (npr. do pritožbe), 
njegov pravni položaj pa ni slabši, kot v sistemu formal-
nega (osebnega) vročanja. Naslovniki zainteresirani za 
čimprejšnje nadaljevanje postopka in njegov zaključek, 
se bodo na dokument vložen v hišni predalčnik, poštni 
predal ali elektronski predal lahko nemudoma odzvali in 
tako vplivali na (hitrejši) tek postopka. Na to bo vplivala 
tudi razširjena možnost elektronske komunikacije preko 
»navadnega« elektronskega predala (do sedaj le preko 
varnih elektronskih predalov), kadar to ne bo v nasprotju 
javnim interesom: varstvom zasebnosti, varovanja tajnih 
podatkov, poslovnih in drugih skrivnosti oziroma drugih 
razlogov, zaradi katerih se z vsebino dokumenta ne sme 
seznaniti nepoklicana oseba (organ bo stranki v obrazcu 
vloge ali v pozivu k dopolnitvi lahko predlagal, da zaradi 
lažje komunikacije sporoči naslov elektronskega predala in 
telefonsko številko). Ob upoštevanju omenjenih izjem se 
tovrstna elektronska komunikacija predvideva z državnimi 
organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci 
javnih pooblastil, kot tudi pravnimi in fizičnimi osebami, 
registriranimi za opravljanje dejavnosti; komunikacija bo 
potekala preko uradnih naslovov elektronski predalov, ki 
so javno objavljeni na spletnih straneh.
Osebno (sedaj formalno) vročanje se spreminja glede roka 
za nastanek fikcije vročitve in kraja vročitve. Namesto 
petnajstdnevnega roka se predlaga osemdnevni rok. Če 
naslovnik dokumenta ne bo prevzel osebno ob poizkusu 
vročitve ali kasneje na pošti oziroma pri organu, bo vročitev 
fiktivno opravljena osmi dan od dneva poizkusa vročitve, 
pri čemer ni pomembno, ali je zadnji dan nedelja ali 
praznik, ker se iztek fikcijskega roka ne podaljša na nasled-
nji delovni dan. Zaradi učinkovitosti formalnega vročanja 
se spreminjajo uveljavljene prostorske omejitve vročitve, saj 
bo vročevalec, če se bodo v posamičnem primeru izkazane 
takšne potrebe za varovanje javnega ali zasebnega interesa, 
vročitev lahko opravil na vsakem primernem mestu, kjer 
bo našel naslovnika, ne samo v njegovem stanovanju, na 
delovnem mestu, pisarni ipd. Spreminja se obveznost 
naslovnika (v določenih primerih tudi vročevalca), da 
na vročilnici napiše datum vročitve z besedo, v skladu s 
predlogom zadostuje številčni zapis. 
Predlagana načina vročanja s seznanitvijo in osebno (for-
malno) vročanje se po pravnih učinkih in posledicah bist-
veno razlikujeta. Ne gre le za vložitev dokumenta v hišni 
predalčnik, poštni predal oziroma v elektronski predal 

na eni strani, ter poizkus osebne vročitve z možnostjo 
kasnejšega prevzema na pošti na drugi, ter pet oziroma 
osemdnevni rok za domnevo vročitve, ampak je temeljna 
razlika v posledicah izteka roka in s tem povezanim 
položajem naslovnika. Pri vročanju s seznanitvijo je pravna 
domneva izpodbojna, če naslovnik ni imel možnosti 
seznanitve, pri formalnem (osebnem) vročanju domneve 
ni mogoče izpodbiti, če se vroča na naslovu dejanskega 
prebivališča ali sedeža. Zato pravni položaj naslovnika pri 
vročanju s seznanitvijo ne more biti slabši, kljub nastopu 
pravne domneve, če se z dokumentom dokazljivo ni mogel 
seznaniti ali se je seznanil po nastopu domneve, rok za 
uveljavitev pravnih sredstev bo začel teči z nastopom dejan-
ske možnosti seznanitve. Vročanje z možnostjo seznanitve 
ne predpostavlja vsakokratnega dokazovanja opravljene 
vročitve, saj ob dobronamernih in za zaključek postopka 
zainteresiranih naslovnikih to ni potrebno. Vsem ostalim 
se bo dokument vročal po pravilih formalnega vročanja, 
ki natančno opredeljujejo postopanje organa, vročevalca 
in naslovnika, ter tako onemogočajo izogibanje vročitvam. 
Vročanje z vložitvijo v hišni predalčnik, na katerem temelji 
vročanje s seznanitvijo, se že več let, brez težav, uporablja 
v konkretnih upravnih zadevah, ki jih urejajo uvodoma 
našteti zakoni, zato ni bojazni, da bi bilo s predlagano 
splošno ureditvijo drugače, sploh ker je zaradi drugačne 
ureditve domneve vročitve do naslovnikov ugodnejša. 
Vročanje v tujino se bo lahko opravilo s seznanitvijo 
tako, da se dokument pošlje neposredno na poštni naslov 
prebivališča ali sedeža. Podrejeno (presoja uradne osebe 
glede na veljavne vrednostne usmeritve varstva pravic 
stranke in ekonomičnosti) pa se bo lahko opravilo tudi 
preko diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini 
ter po diplomatski poti. 
Pri vročanju z javnim naznanilom se spreminja iztek roka, 
zaradi poenotenja se določa, da je vročitev opravljena zad-
nji dan izteka roka, ne glede na to, ali je to nedelja, praznik 
ali drug dan, ko se pri organu ne dela. Vročanje z javnim 
naznanilom se opredeljuje kot zadnji način vročitve, če v 
posamezni upravni zadevi dokumenta ni mogoče uspešno 
vročiti na drug zakonit način. Na ta način bo mogoče 
vročati tudi (istovrstne) dokumente, ki jih je treba vročiti 
več kot trideset naslovnikom, ki so bili o tem predhodno 
seznanjeni. V času od objave javnega naznanila o izdaji 
dokumenta pa do formalne vročitve bodo naslovniki lahko 
dokument pridobili pri organu ali zahtevali, da jim ga 
pošlje v fizični ali elektronski obliki. 
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Spreminja se procesno pravilo, da se odločbe vročajo le 
v izvirniku. Takšna možnost se sicer ohranja, dodaja pa 
se tudi možnost vročanja odpravka v obliki fizičnega ali 
elektronskega prepisa.
Spreminja oziroma ukinja se obveznost uporabe žiga na 
odločbi in drugih dokumentih, ki se izdajo v upravnem 
postopku. 
Z dopolnitvijo določb o nadzoru spoštovanja procesih 
pravil, ki poudarjajo javni interes za tovrstni nadzor, se želi 
zagotoviti učinkovitejši nadzor, ki bo usmerjen v nadzor 
procesne zakonitosti dela organov kot celote, ne zgolj 
obravnavi posameznih primerov.

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu 
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 
2015-2025
V Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in tele-
sni dejavnosti za zdravje 2015-2025 je prikazana analiza 
stanja in breme bolezni, povezanih z nezdravim prehran-
jevanjem in nezadostno telesno  dejavnostjo za zdravje 
v Sloveniji, ter področje dejavnikov tveganja za razvoj 
debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni. Opisana so 
priporočila in smernice z mednarodno strokovno veljavo 
na področju zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti 
za zdravje. Opredeljeni so naslednji dolgoročni oziroma 
strateški cilji na področju prehrane in telesne dejavnosti 
za zdravje: zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno 
maso in debelih; zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno 
nedejavni; povečati delež dojenih otrok;  zmanjšati delež 
podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših ter 
bolnikov; povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrku-
jejo; povečati uživanje zelenjave in sadja; zmanjšati vnos 
nasičenih maščob, sladkorja in soli; zmanjšati vsebnost 
transmaščob v živilih. 
Izvajanje nacionalnega programa zahteva medsektorski in 
interdisciplinarni pristop, kar pomeni, da se bo program 
izvajal v sodelovanju resornih politik in bo podpiral tudi 
ukrepe drugih resorjev kot npr: ukrepi kmetijske politike, 
naravnani k povečani lokalni trajnostni oskrbi in zagot-
avljanju samooskrbe ter povečevanju deleža kakovostnih 
ekološko pridelanih živil,  ukrepi Nacionalnega programa 
športa,  ukrepi, usmerjeni v trajnostni razvoj in trajnostno 
mobilnost, ukrepi, ki podpirajo socialno podjetništvo,  
ukrepi za razvoj turizma za Slovenijo kot odlično, zeleno, 
aktivno in zdravo destinacijo, ukrepi, ki podpirajo varnost 
in zdravje pri delu, ukrepi, ki podpirajo zdravju prijazno 

okolje, ukrepi za zmanjševanje administrativnih bremen 
javnih naročil.
Podatki na ravni EU kažejo, da predstavljajo stroški bolezni 
povezanih z debelostjo približno 7% sredstev (to je pribl. 
100 mrd EUR v državah članicah EU) od vseh izdatkov za 
zdravstveno oskrbo, ob tem da k tej številki niso vključeni 
posredni stroški, ki se nanašajo na slabšo produktivnost 
zaradi zdravstvenih težav in prezgodnje smrtnosti. V 
Sloveniji ocenjujemo, da neposredni stroški zdravstvene 
oskrbe zgolj sladkorne bolezni, ki jo ima približno 7% ljudi 
v Sloveniji, znašajo najmanj 114,3 milijona EUR na leto. 
V primeru, da ne bomo učinkovito ukrepali se bo število 
obolelih vsako leto povečalo za približno 3 % in s tem 
povezani stroški. Z učinkovitimi ukrepi za krepitev in 
ohranjanje zdravja bomo lahko bolje obvladovali breme 
kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Nezdravo prehran-
jevanje in premalo telesne dejavnosti namreč pomembno 
prispevata k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter 
k stroškom zdravstvenih blagajn.

Program porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2015 in 2016
S sredstvi Sklada se prioritetno financirajo ukrepi na 
območjih z prekomerno obremenitvijo zraka z delci 
PM 10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za 
izboljšanje kakovosti zraka. 
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v 
letih 2015 in 2016 določa kriterije za določitev upravičenih 
namenov porabe sredstev, deleže razdelitve sredstev in 
ukrepe, ki bodo financirani v omenjenih letih ter oceno 
vpliva izvedbe ukrepov, ki so financirani s sredstvi Sklada 
za podnebne spremembe, na doseganje cilja zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov (TGP).
Sredstva Sklada bodo v pretežnem deležu namenjena za 
financiranje izvedbe:
•	 ukrepov energetske sanacije stavb in priklopa na 

daljinsko ogrevanje, s čemer bo tako omogočen zagon 
domačega gospodarstva (gradbeništvo, mala in srednje 
velika podjetja, izolacijski materiali), 

•	 nakup novih okolju prijaznih avtobusov/minibusov 
za izvajanje dejavnosti linijskih avtobusnih prevozov v 
mestnem in medkrajevnem prometu ter spodbujanje 
trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja 
narave,

•	 izgradnjo infrastrukturnih ureditev nedeljive infra-
strukture v sklopu izgradnje HE na Spodnji Savi,
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•	 investicije v izgradnjo novih manjših naprav za proiz-
vodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 
za samooskrbo,

•	 projektov, za katere je Evropska komisija odobrila 
sofinanciranje iz programa LIFE,

•	 projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju podnebnih sprememb,

•	 ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja, priprave 
strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja 
na podnebne spremembe,

•	 mednarodne obveznosti Slovenije v okviru globalnih 
podnebnih prizadevanj in

•	 zagotavljanje obveznosti Slovenije z Odločbo št. 
406/2009/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila o prizadevanju držav članice za zmanjšanje 
emisij TGP, da do 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij TGP.

Glede na to, da bo Slovenija v prodajo v letu 2015 ponudila 
3,2 mio EUR, lahko ob predpostavki cene emisijskega 
kupona v višini 5 EUR/t CO2 pričakujemo v letu 2015 
16 mio EUR sredstev v Skladu za podnebne spremembe, 
če bo pa cena dosegla 6 EUR/t CO2 pa 19,2 mio EUR. 
Enako oceno lahko podamo za 2016.

Izvedbeni načrt za leto 2015 Resolucije o 
nacionalnem programu za mladino 2013-
2022
Državni zbor je oktobra 2013 sprejel Resolucijo o nacio-
nalnem programu za mladino 2013–2022. 
Četrti odstavek 16. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju določa, da na podlagi Nacionalnega 
programa za mladino vlada sprejme izvedbene načrte v 
skladu s sprejetim državnim proračunom. Za uresničevanje 
Nacionalnega programa za mladino so odgovorna pristojna 
ministrstva.
Splošni cilji in usmeritve ReNPM13–22 po področjih se 
bodo uresničevali s pomočjo t. i. izvedbenih načrtov, ki jih 
bo sprejemala Vlada RS. Cilj se dosega z aktivnostmi/ukrepi 
znotraj prioritetnih podpodročij, katerih učinkovitost in 
uspešnost se meri s kazalci, oblikovanimi za vsako prior-
itetno podpodročje posebej.
Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje 
in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračuna 2015 
ter v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne 
perspektive 2007-2013 ter iz sistemskih ukrepov, ki ne 

predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. spre-
memba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v 
politični diskurz itd.).
Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v 
letošnjem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh ministrstva 
ne načrtujejo v letošnjem letu ali pa zanje ni mogoče 
zagotoviti ustreznega financiranja, saj nameravajo posa-
mezna ministrstva nove ukrepe financirati iz sredstev nove 
finančne perspektive.
Poročilo Računskemu sodišču v zvezi s pozivom k ukrepanju 
za odpravo nesmotrnosti pri reviziji zagotavljanja izvajanja 
in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnosti ter 
urejanjem pokopališč
Vlada bo pristojnost za urejanje delovnega področja 
zagotavljanja gospodarskih javnih služb za pogrebne in 
pokopališke dejavnosti, ki spada v pristojnost Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vključila v 
Zakon o državni upravi ob prvi njegovi spremembi.
Do 30. 9. 2015 bo določila besedilo Zakona o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju 
pokopališč ter ga posredovala v sprejem v Državni zbor.
V roku šestih mesecev od uveljavitve Zakona o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju 
pokopališč bo izdala uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev javne službe, skupaj z opredelitvijo tarifnega 
sistema za posamezne gospodarske javne službe po tem 
zakonu. 
V predlogu Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter upravljanju in urejanju pokopališč bo predvideno, 
da bodo reprezentativna strokovna združenja v soglasju 
z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in zdravje, 
določila standarde in normative za izvajanje gospodarske 
javne službe po tem zakonu, v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

Uredba o organih v sestavi ministrstev
Uredba o organih v sestavi ministrstev je izvedbeni pred-
pis Zakona o državni upravi, v skladu s katero se lahko 
ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva za opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih 
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora 
in nalog na področju javnih služb. V skladu z zakonskimi 
merili uredba določa, kateri organi v sestavi delujejo v 
posameznih ministrstvih, njihova delovna področja, naziv 
predstojnika in način opravljanja spremljajočih nalog stro-
kovne pomoči predstojniku. Pristojnost za ustanavljanje 
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in ukinjanje ter za določanje delovnih področij organov v 
sestavi ministrstev je ZDU prenesel na Vlado RS in ji na 
ta način prepustil odgovornost za oblikovanje strukture 
vladnega sektorja.
Uredba o organih v sestavi ministrstev je bila od prve 
objave v Uradnem listu RS, št. 58/03 več kot dvajset-
krat novelirana, zaradi česar je postalo besedilo uredbe 
nepregledno, dopolnjevanje oz. spreminjanje določb ure-
dbe ob reorganizacijah ministrstev oziroma organov v 
njihovi sestavi pa nomotehnično težko izvedljivo. Zato je 
primerno, da se sprejme novo besedilo uredbe, v katerem 
so upoštevani predlogi ministrstev za izboljšavo besedila 
delovnih področij organov v njihovi sestavi glede na nov 
način zapisa. 
Nova Uredba o organih v sestavi ministrstev v ničemer 
ne posega v trenutno organizacijo organov državne up-
rave. Prav tako se s sprejemom nove uredbe o organih 
v sestavi ministrstev v ničemer ne spreminja njihovo 
delovno področje, kot tudi ne delovnopravni položaj 
javnih uslužbencev na položajnih delovnih mestih iz 2. 
člena uredbe.  

Celovit načrt projektov na davčnem 
področju, sklep o ustanovitvi 
Usmerjevalnega odbora za spremljanje 
in usmerjanje izvajanja Celovitega načrta 
projektov na davčnem področju
Vlada RS se je tako v Koalicijskem sporazumu kot v 
Socialnem sporazumu zavezala k izvedbi vrste ukrepov 
na davčnem področju, tako z vidika zmanjšanja admin-
istrativnih ovir pri izpolnjevanju davčnih obveznosti ter 
povečanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev kot tudi 
z vidika prestrukturiranja davčnih bremen, predvsem 
z namenom znižanja obremenitev dela. Aktivnosti na 
več področjih potekajo vzporedno, vendar ne povsem 
istočasno. Nujna je tudi vključenost socialnih partnerjev 
v izvajanje nalog, ki so povezane z izvajanjem Socialnega 
sporazuma 2015 – 2016. Upoštevaje navedeno je vlada 
sprejela celovit načrt projektov na davčnem področju za 
leto 2015 in imenovala Usmerjevalni odbor, ki bo usk-
lajeval delo na tem področju, določal prioritete in dajal 
ključne usmeritve za oblikovanje konkretnih rešitev. 
V Usmerjevalnem odboru so udeleženi predstavniki pristo-
jnih ministrstev, socialnih partnerjev in strokovne javnosti. 
Naloge Usmerjevalnega odbora so:

•	 spremljanje	 izvajanja	 Celovitega	 načrta	 projektov	 na	
davčnem področju 
•	dajati	mnenja	Ministrstvu	za	finance	in	drugim	pristo-
jnim organom v zvezi s pripravo posameznih ukrepov iz 
Celovitega načrta projektov;
•	dogovarjanje	o	vrstnem	redu	oziroma	prioritetah	izvajanja	
posameznih ukrepov v okviru Celovitega načrta projektov;
•	dajanje	mnenja	o	morebitnih	dodatnih	ukrepih,	za	katere	
se predlaga, da se umestijo v Celovit načrt projektov.
Predsednik Usmerjevalnega odbora poroča Vladi RS o delu 
Usmerjevalnega odbora po potrebi, najpozneje pa v mes-
ecu februarju 2016. Na podlagi poročila Usmerjevalnega 
odbora Vlada RS odloči o spremembah Celovitega načrta 
projektov in morebitnem podaljšanju aktivnosti v letu 
2016.
Za doseganje prioritetnih ciljev na področju pobiranja 
javnofinančnih dajatev je Ministrstvo oblikovalo nabor 
ukrepov, ki jih bo usklajeno izvajalo tekom letošnjega leta. 
Aktivnosti bodo tekle na več projektih hkrati, vendar vse 
aktivnosti ne bodo dajale rezultatov v povsem enakih 
rokih. Ključno je, da se vsi projekti in ukrepi medsebojno 
dopolnjujejo. Glede na ugotovitve posameznih začetnih 
ukrepov za doseganje prioritetnih ciljev bodo določeni 
dodatni projekti in ukrepi ali posamezni ukrepi in projekti 
opuščeni. Sproti se bodo prilagajali tudi terminski načrti.



26

Maj 2015

PROJEKT PREDVIDENI UKREPI 

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR PRI IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI IN POVEČANJE 
UČINKOVITOSTI POBIRANJA JAVNIH DAJATEV
Cilji:
•	 zmanjšati stroške zavezancev in čas, 

potreben za prostovoljno plačevanje 
javnih dajatev;

•	 povečati pravičnost davčnega sistema 
(preprečiti izogibanje plačilu dajatev in 
zavlačevanju pri izterjavah);

•	 povečati obseg pobranih dajatev ob 
nespremenjenih davčnih stopnjah;

•	 zmanjšati obseg sive ekonomije in 
drugih oblik izogibanja plačilu javnih 
dajatev;

•	 omogočiti poplačilo obstoječega 
dolga na način, ki omogoči nadaljnje 
poslovanje gospodarskih subjektov;

•	 pospešiti procese odločanja v davčnih 
zadevah

Ukrepi:
•	 odprava administrativnih ovir v davčnem postopku:

* novela Zakona o davčnem postopku; 
* nov Zakon o trošarinah, 
* novela Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske unije, 
* organizacijski ukrepi:

 » prenova spletne strani FURS
 » preučitev učinkovite izrabe razpoložljivih kadrovskih virov in predlog organizacijskih 

sprememb 
•	 uvedba davčnih blagajn z on-line prenosom podatkov na FURS:

* priprava predloga zakona
* priprava tehničnih rešitev za on-line povezavo med zavezanci in FURS

•	 zmanjšanje obstoječega aktivnega davčnega dolga na način, da se podpre finančno prestruk-
turiranje prezadolženih podjetij
* analiza davčnega dolga
* predlog sprememb Zakona o davčnem postopku za učinkovitejše poplačilo davčnega dolga
* predlog drugih zakonodajnih sprememb
* preučitev potrebnih organizacijskih sprememb za hitro in učinkovito izterjavo davčnega 

dolga
•	 okrepitev nadzora nad prenosom sredstev v davčno ugodnejša območja

* sodelovanje v medresorski delovni skupini pod vodstvom Ministrstva za pravosodje;
* nadaljnje izvajanje postopkov nadzora v skladu z 68. in 68.a členom Zakona o davčnem 

postopku;
* preučitev možnosti enkratnih posebnih ukrepov za plačilo javnih dajatev od sredstev, ki so 

bila prenesena v druge države, pred transferom pa zanje niso bile plačane javne dajatve;
•	 pospešitev reševanja pritožb na II. stopnji

* kadrovske rešitve – podaljšanje začasnih rešitev, kjer je to mogoče
* priprava akcijskega načrta za skrajšanje rokov za odločanje o pritožbenih zadevah na 

področju davčnih in carinskih upravnih postopkov;
* izvršitev aktivnosti po akcijskem načrtu 
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PRESTRUKTURIRANJE BREMENA JAVNIH DAJATEV S CILJEM IZBOLJŠANJA KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA 
POSLOVNEGA OKOLJA
Cilj:
•	 povečanje prihodkov občin iz naslova 

davka na nepremičnine glede na 
sedanje obremenitve z večjim zajemom 
nepremičnin v obdavčitev in večjim 
poenotenjem pri višini obremenitve 
med občinami

•	 izboljšati in posodobiti podatke o 
vrednosti nepremičnin za vse namene

•	 prestrukturirati sistem financiranja 
občin na način, da se poveča lastna  
odgovornost občin za financiranje 
njihovih nalog

•	 na novo določiti  porazdelitev davčnega 
bremena med potrošnjo, dohodki 
in premoženjem s ciljem povečanja 
konkurenčnosti slovenskega po-
slovnega okolja in znižanja obremenitve 
dohodkov iz dela

•	 zmanjšati razlike v višini javnofinančne 
obremenitve različnih oblik dela

Ukrepi:
A. na področju obdavčitve nepremičnin:
•	 priprava akcijskega načrta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnega premoženja
•	 novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
•	 nov zakon o evidentiranju nepremičnin
•	 nov zakon o davku na nepremičnine
•	 novela zakona o financiranju občin – prestrukturiranje virov financiranja občin
•	 izboljšave vrednotenja nepremičnin
B.  Na področju drugih ukrepov za prestrukturiranje bremen javnih dajatev:
•	 priprava akcijskega načrta aktivnosti za prestrukturiranje bremena javnih dajatev z nasledn-

jimi elementi:
* določitev ciljne primerne in s tujino primerljive porazdelitve davčnega bremena med 

potrošnjo, dohodki in premoženjem kot ključnimi predmeti obdavčevanja;
* analiza primerljivosti obremenitve dohodkov posameznih skupin davčnih zavezancev 

z vidika enakomernejše porazdelitve davčnega bremena glede na njihovo dejansko 
ekonomsko moč;

* preučitev obsega in učinkov obstoječih davčnih olajšav; 
* preučitev obsega in učinkovitosti davčnih olajšav, ki imajo negativne okoljske učinke
* preučitev možnosti za nadomestitev neučinkovitih davčnih olajšav z drugimi ukrepi
* analiza višine javnofinančne obremenitve različnih oblik dela in ocena možnosti za 

poenotenje obremenitev s ciljem omejiti možnost segmentacije trga dela
* analiza ključnih odstopanj pri obremenitvi dela v primerjavi s primerljivimi tujimi sistemi 

in oblikovanje predlogov, s katerimi bi se obremenitev dela približala obremenitvam v 
drugih državah 

* analiza javnofinančnih in drugih učinkov 
•	 priprava zakonskih sprememb v skladu z zgoraj omenjenimi izhodišči:

* sprememba zakona o dohodnini
* sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
* sprememba zakona o davku na posebne prejemke
* nov zakon o prispevkih za socialno varnost
* nov zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka



28

Maj 2015

SEJA VLADE RS 21. 5. 2015
Vlada RS je na 37. redni seji med drugim sprejela predlog 
novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, Akcijski načrt 
za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 
ter Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja.

Predlog novele Zakona o izvršbi in 
zavarovanju
Predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju sledi 
uresničevanju načela socialne države iz 2. člena Ustave 
Republike Slovenije in ustrezneje varuje pravico do 
osebnega dostojanstva ter varnosti iz 34. člena Ustave 
Republike Slovenije, s tem, ko jasneje omejuje možnost 
izvršbe na sredstva, ki so posamezniku absolutno nujne za 
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb.
Novela, s katero vlada izpolnjuje svojo zavezo iz Socialnega 
sporazuma 2015–2016, onemogoča izvršbo pod znesek, 
ki ustreza minimalni neto plači, omejuje možnost izvršbe 
na veteranski dodatek le na primere izterjave prednostnih 
terjatev (kot na primer zakonita preživnina) ter širi nabor 
iz izvršbe izvzetih predmetov še na enkratni prejemek 
ob namestitvi otroka v rejniško družino in na prejemke 
dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela. 
Z novelo se ministrstvo loteva tudi problematike nadomes-
til, ki jih izvrševalci sklepov zaračunajo za svoje storitve. 
Predlog novele, izhajajoč iz socialne funkcije lastnine ter 
ob skrbnem tehtanju dveh ustavnih kategorij – svobode 
gospodarske pobude na eni ter načela socialne države na 
drugi strani – v novem 102.a členu določa, da se izvajalec 
sklepa o izvršbi ne sme poravnati iz prejemkov, ki so po 
zakonu iz izvršbe sicer izvzeti.

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za 
obdobje 2014 - 2020 
Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za ob-
dobje 2014 - 2020 (AN URE 2020) si Slovenija skladno z 
zahtevami Direktive EU o energetski učinkovitosti zastavlja 
nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije 
za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije 
v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio. toe, kar pomeni, 
da se glede na leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %.
Čeprav se dokument sprejema v letu 2015, se v njegovem 
imenu oziroma naslovu ohranja obdobje od leta 2014 do 
leta 2020, iz dveh razlogov, in sicer, ker je zahteva direktive, 

da se pripravi  načrt za to obdobje in ker so v njem ukrepi, 
ki se izvajajo in so se izvajali tudi že v letu 2014. 
Zamude pri sprejemanju dokumenta so izključno po-
sledica tega, da je bila prioriteta dela v 2013 in začetku 
2014 osredotočena na sprejem novega energetskega zakona 
EZ-1, s katerim se prenaša tudi Direktiva o energetski 
učinkovitosti. Zato ob omejenih resursih novega AN URE 
ni bilo možno pravočasno pripraviti. Predlog AN URE 
2020 je bil sicer v javno obravnavo posredovan avgusta 
2014, daljše medresorsko usklajevanje pa je bilo posledica 
nastopa nove Vlade in reorganizacije ministrstev oziroma 
sprejema novega Zakona o državni upravi.
Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim po-
tencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje 
cilja ga bo treba do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, 
kar pomeni okrog 22 mio m2 stavbnih površin. S tem se 
bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 %. Poleg 
tega se bo s temi ukrepi pospešila tudi gospodarska rast, 
saj se z njimi ustvarjajo investicije v višini 500 mio EUR 
letno. Učinki teh investicij so poleg visokih prihrankov pri 
stroških energije in posledično manjšemu uvozu energije 
tudi v delovnih mestih, in sicer na ravni 10.000 zaposlitev. 
Da se bodo obstoječi in novi ukrepi izvajali, pa je treba 
zagotoviti potrebna sredstva, in sicer sredstva, zbrana iz 
prispevka za učinkovito rabo energije, sredstva kohezi-
jskih skladov in Programa razvoja podeželja ter sredstva 
podnebnega sklada.
Ukrepi v načrtu so razdeljeni po sektorjih: gospodinjstva, 
javni sektor, gospodarstvo in promet. Večina ukrepov 
so že obstoječi ukrepi, ki so v izvajanju in s katerimi so 
bili do zdaj vmesni cilji doseženi. Nekaj ukrepov pa je 
novih, in sicer predvsem v javnem sektorju, kjer je treba 
izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3 % površine 
državnih stavb. Dodatni ukrepi so tudi v gospodarstvu, 
saj je učinkovita raba energije vse pomembnejši dejavnik 
izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva. 
Med ukrepi so ključni predvsem tisti, ki bodo spodbudili 
izvajanje projektov v okviru energetskega pogodbeništva, 
saj se tako v financiranje ukrepov učinkovite rabe energije 
v večjem obsegu vključi zasebni kapital in s tem multi-
plicirajo vložena javna sredstva ter dosežejo večji prihranki 
energije na enoto spodbude za investicijo. Za razmah takih 
projektov pa je nujno razviti tudi nove finančne sheme in 
mehanizme, čemur je treba v prihodnje nameniti posebno 
pozornost.
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Drugi ključni mehanizem za doseganje ciljev do leta 2020 
je obveznost dobaviteljev energije za doseganje prihrankov 
energije. Ta obveznost je v Sloveniji že od leta 2010, z 
letom 2015 pa se bo nekoliko spremenila, in sicer bodo 
morali dobavitelji v prihodnje dosegati prihranke ne več 
s sredstvi iz prispevka za učinkovito rabo energije, pač pa 
na lasten račun, vendar se njihova obveznost zato precej 
zmanjša, do leta 2020 pa postopoma narašča. Ker je treba 
v skladu z zahtevami Direktive obvezno vsako leto dosegati 
1,5 % prihrankov energije, bo drugi del obveznosti izpol-
njen s spodbujanjem ukrepov za učinkovito rabo energije 
prek Eko sklada, predvsem v gospodinjstvih, za kar je 
nujno treba zagotoviti potrebna sredstva s prispevkom za 
URE. Skupna višina sredstev, zbranih iz prispevka, ki se 
obračunava na enoto porabljene energije že od leta 2010, se 
ne bo spremenila, pač pa se bo nekoliko spremenila višina 
prispevka po posameznih energentih, ker je po novem 
vsaka enota energije enako obremenjena. 
Z ukrepi za doseganje cilja energetske učinkovitosti bodo 
poleg samih prihrankov energije dosežene še druge ko-
risti, in sicer blažitev podnebnih sprememb, izboljšanje 
kakovosti zraka, povečanje deleža obnovljivih virov ener-
gije, izboljšanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z 
energijo ter tudi širše razvojne, kot so večja zaposlenost 
in gospodarska ter ne nazadnje socialne, predvsem z 
zmanjšanjem energetske revščine. 

Uredba o ukrepih kmetijske strukturne 
politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja
Uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja ter druge ukrepe 
kmetijske politike. Z uredbo se določajo upravičenci, 
upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev 
in finančna merila za izvajanje ukrepov. Namen izvajanja 
ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja ter spodbujanje de-
lovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v kmetijstvu 
in gozdarstvu. Vsi ukrepi so pomembni zaradi njihovega 
širšega družbenega oz. javnega interesa.
Ukrepi, določeni s to uredbo so: 
•	 Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov, ki 

so vključeni v program dokončanja komasacijskih 
postopkov. Gre za tista komasacijska območja, na 
katerih so se komasacije začele izvajati v preteklosti 
in iz različnih razlogov še vedno niso pravnomočno 
končane. 

•	 Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju 
predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja 
na podeželju je razdeljena v dve skupini vlagateljev 
in se izvaja po pravilu de minimis skladno z Uredbo 
1407/2013/EU. 

•	 Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kjer se podpira sofi-
nanciranje delovanja nepridobitnih oblik povezovanja.

•	 Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji 
strokovnih in jubilejnih dogodkov.

•	 Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter 
udeležbo na svetovnem prvenstvu.

SEJA VLADE RS 28. 5. 2015 
Vlada RS je na 38. redni seji med drugim sprejela Drugo 
poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih 
administrativnih ovir, predlog novele Zakona o vodah, 
predlog Zakona o agrarnih skupnostih, predlog nov-
ele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, predlog 
novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, Uredbo o odpadkih, spremembe 
Programa upravljanja Natura 2000 (2015-2020) ter 
mnenju o predlogu novele Zakona o lokalni samou-
pravi (odpoklic župana).

Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev 
v zvezi z znižanjem stroškov delovanja 
občin oziroma odprave ugotovljenih 
administrativnih ovir
Vlada RS se je seznanila z drugim poročilom Ministrstva za 
javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih ad-
ministrativnih ovir in nalaga ministrstvom, da najkasneje 
do 5. 6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se 
bodo znižali izdatki občin. 
Ministrstvo za javno upravo vsa ministrstva opozarja na 4. 
točko dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je 
vlada podpisala z združenji. V njem se je zavezala, da bo do 
30. junija 2015 z izvedenimi ukrepi za znižanje stroškov 
občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio € na letni ravni 
ali pa bo na drug način občinam zagotovila ta sredstva. Iz 
Normativnega programa Vlade RS je mogoče razbrati, da 
bodo zakoni iz seznama Vlade z dne 22. 1. 2015 sprejeti 
šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato učinkov 
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na zmanjšanje stroškov občin s temi predpisi ni mogoče 
računati do konca junija 2015.  
Na podlagi navedenega Ministrstvo za javno upravo ocen-
juje, da je pri navedenem tempu aktivnosti ministrstev 
nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji 
občin, pač pa predvsem iskanje konkretnih finančnih pri-
hrankov občin. Ministrstva poziva naj najkasneje do 5. 
6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo 
izdatki občin znižali.
V novembru 2014 se je predsednik vlade sestal s pred-
stavniki združenj občin. Na podlagi njihove pobude je 
bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za zmanjšanje 
stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine: 
(i) ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo 
podzakonske predpise ali navodila ministrstev, 
(ii) 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 
(iii) ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili 
pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga skupina 
ukrepov sta bili realizirani, tretja pa je v pripravi. V tretjo 
skupino ukrepov sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo 
daljše usklajevanje in daljši rok izvedbe iz nabora zakonov. 
Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana 
s 4. točko Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, 
ki ga je na podlagi Zakona o financiranju občin Vlada 
Republike Slovenije 29. 1. 2015 podpisala z  reprezen-
tativnima združenjema. Z dogovorom  se je Vlada RS 
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 € 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 admin-
istrativna bremena pri izvrševanju z zakonom določenih 
nalog občin. 
Vlada je dne 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s prip-
ravo prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se 
nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo 
administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno 
upravo, da koordinira aktivnosti in mesečno poroča vladi 
o napredku pri izvedbi sklepa. 

16. aprila 2015 se je Vlada Republike Slovenije 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 ozi-
roma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Vlada 
je namreč naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo 
predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin 
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. Vlada je takrat še oce-
nila, da je nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja 
z združenji občin, pač pa predvsem iskanja konkretnih 
finančnih prihrankov občin. 

Predlog novele Zakona o vodah
Gre za spremembe in dopolnitve zakona, potrebne zaradi 
izvedbe ukrepov reorganizacije na področju upravljanja 
voda v skladu s sklepom vlade, z dne 5. 3. 2015. Poglavitni 
namen spremembe veljavnega zakona o vodah je zagotoviti 
pravno podlago za izvedbo reorganizacije na področju 
upravljanja z vodami, in sicer za ustanovitev Direkcije 
RS za vode, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP). Reorganizacija na področju upravljanja 
voda bo izvedena z združitvijo upravljavskih nalog na 
področju voda ter prenosom določenih pristojnosti na 
MOP oziroma na Direkcijo RS za vode.
Poleg navedenega, novela zakona podaljšuje prehodno 
obdobje plačil za rabo vode (nadomestila) za leti 2014 in 
2015, saj veljavna zakonodaja zajema obdobje le do 31. 
12. 2013.
Predlagani zakon predstavlja tudi izvedbo ukrepov vlade 
za rebalans proračuna glede znižanja stroškov za delovanje 
občin na področju obračunavanja nadomestil za stavbne 
pravice ter zagotovitev pravne podlage za izvedbo izrednih 
ukrepov v primerih, ko po naravni nesreči še vedno obstaja 
povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja 
voda.  

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih je nov sistemski 
zakon, ki ureja skupno upravljanje s solastnino oziroma 
skupno lastnino članov agrarne skupnosti, temeljna načela 
delovanja agrarnih skupnosti, organiziranost agrarnih 
skupnosti kot premoženjske skupnosti, zastopanje in 
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procesno sposobnost agrarne skupnosti, članstvo v agrarni 
skupnosti, odločanje, poseben postopek dedovanja in 
prenehanje agrarne skupnosti.
Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo 77.486,47 hek-
tarjev zemljišč, kar predstavlja 3,67 % celotne površine 
Republike Slovenije. Skupno se v registrih agrarnih 
skupnosti vodi 638 agrarnih skupnosti, število članov v 
posamezni agrarni skupnosti pa se giblje od 3 do 513. 
V povprečju ima agrarna skupnosti 33,95 članov. Večina 
agrarnih skupnosti ima površine od 15 do 300 hektarjev. 
Največje agrarne skupnosti so Stara Fužina – Studor, Trenta 
in Čezsoča.
Zakon o agrarnih skupnostih rešuje problematiko uprav-
ljanja z lastnino, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini 
članov agrarne skupnosti na način, ki bo omogočil, da 
se s tovrstno lastnino upravlja na primeren način. S tem 
zakonom bo omogočeno normalno gospodarjenje s 
tovrstno lastnino, slednja ne bo »mrtva« in bo zagotov-
ljena gospodarska, socialna in ekološka funkcija lastnine. 
Agrarna skupnost je prepoznana kot pomembna skupnost 
na podeželju, ki zagotavlja upravljanje in razpolaganje s 
premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospo-
darjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno 
uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohran-
janje poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj 
podeželja. Zakon želi ponuditi pravno osnovo za oživitev 
agrarnih skupnosti, obuditi »bit« agrarnih skupnosti, 
seveda primerno 21. stoletju in slovenskemu pravnemu 
sistemu.

Predlog novele Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah
S predlogom ZASP se v slovenski pravni red prenaša 
Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah 
osirotelih del Direktiva 2012/28/EU).
Ker je rok za prenos Direktive 2012/28/EU že potekel 29. 
10. 2014, je Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo 
začela postopek opomina, ki ga je začasno prekinila zaradi 
obrazložitve, da je predlog zakona že pripravljen, in da bo 
posredovan v zakonodajni postopek predvidoma v prvi 
četrtini leta 2015 ter sprejet do poletja 2015.
Poglavitne rešitve:
•	 Implementacije direktive 2012/28/EU: V predlogu 

se ureja pogoje za uporabo osirotelih del, to je tistih 
varovanih del, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni 

mogoče najti. Ker v primeru osirotelih del ni mogoče 
pridobiti predhodnega soglasja imetnikov pravic za 
reproduciranje in dajanje na voljo javnosti (objava 
dela na spletni strani) varovanih del, je določenim 
javnim ustanovam, ki delujejo v javnem interesu 
(npr. javni dostopni arhivi, knjižnice) pod določenimi 
pogoji omogočeno, da varovana dela uporabljajo. V 
predlogu je tako določeno, katera dela je mogoče 
šteti za osirotela, kako se izvede skrbno iskanje, da je 
potrebno voditi evidenco skrbnih iskanj, in da lahko 
avtor osirotelega dela prekine status osirotelega dela ter 
zahteva pravično nadomestilo. Način izračuna višine 
in način plačila pravičnega nadomestila določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo na predlog ministra, 
pristojnega za kulturo.

•	 Uvajata se izjemi od avtorske pravice v korist invalid-
nih oseb ter javno dostopnih knjižnic, muzejev arhivov 
ter izobraževalnih ustanov, kot to omogoča direktiva 
2001/29/ES.

•	 Manjše tehnične uskladitve z Direktivo 2001/29 EU 
in Direktivo 2006/115/ES.

Predlog novele Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja
S predlagano spremembo prehodne določbe Zakona je 
predvideno podaljšanje obdobja kadrovske prilagoditve, 
ki obsega možnost, da strokovni delavci, ki imajo v šoli 
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu pol-
nega delovnega časa in jim ni mogoče zagotoviti zakonsko 
določenega obsega za poučevanje predmetov, za katere 
izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
pogoje, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih pred-
metih. S predlagano spremembo se obseg dopolnjevanja 
učne obveznosti postopno zmanjšuje, in sicer v šolskem 
letu 2015/2016 ne sme presegati 40 odstotkov, v šolskem 
letu 2016/2017 ne več kot 30 odstotkov in v šolskem letu 
2017/2018 ne več kot  20 odstotkov zakonsko določenega 
obsega  učne obveznosti strokovnega delavca.

Uredba o odpadkih 
Uredba o odpadkih v primerjavi z razveljavljeno Uredbo 
o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/11) ohranja enako struk-
turo in vsebino, tako da določa splošne zahteve in pravila 
ravnanja z odpadki, obveznosti povzročiteljev odpadkov, 
zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, pa 
tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov 
z njimi. Uredba ureja pripravo in sprejem programov 
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ravnanja z odpadki in programov preprečevanja odpadkov, 
informacijski sistem o ravnanju z odpadki in poročanje 
Evropski komisiji o odpadkih.
Glavni razlog za razveljavitev in nadomestitev do sedaj vel-
javne Uredbe o odpadkih s to uredbo je EU Pilot 4944/13/
ENVI, s katerim je Evropska komisija aprila 2013 opozo-
rila na nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti prenosa 
Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. 
Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega 
in popolnega prenosa a točke 13. člena Direktive 2008/98/
ES glede varstva človekovega zdravja in okolja. V razvelja-
vljeni Uredbi o odpadkih namreč ni določeno, da je treba 
z odpadki ravnati tako, da se ne ogroža rastlin in živali; 
poleg tega z besedno zvezo »čezmerno obremenjevanje«, 
ki je uporabljena v razveljavljeni uredbi, ni v celoti zajet 
pomen izraza »tveganje«, ki je uporabljen v omenjeni 
določbi Direktive 2008/98/ES.
Nekatere spremembe in dopolnitve predpisa so izvedene 
zaradi uskladitve z dvema novima EU predpisoma, 
sprejetima na podlagi Direktive 2008/98/ES, ki sta bila 
decembra 2014 objavljena v Uradnem listu EU. To sta 
Uredba Komisije (EU)  št.  1357/2014 o nadomestitvi 
Priloge III k Direktivi 2008/98/ES o odpadkih, ki velja od 
8. januarja 2015 ter Sklep Komisije o spremembi Odločbe 
Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/
EU), ki velja od 19. januarja 2015. Oba predpisa, ki veljata 
neposredno, se začneta uporabljati 1. junija 2015. 
V Uredbi o odpadkih so bolj natančno opredeljene 
zahteve za začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje 
in skladiščenje odpadkov, zlasti v povezavi z zagotavljanjem 
varstva okolja in zdravja ljudi. Izpolnjevanju teh zahtev se 
bo več pozornosti namenilo tudi v upravnih postopkih za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov ter za vpis v evidenco zbiralcev. 
Nekatere spremembe in dopolnitve so izvedene zaradi 
uskladitve z Zakonom o varstvu okolja, odpravljene so 
nekatere administrativne obremenitve, upoštevane pa so 
tudi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju in nad-
zoru razveljavljene Uredbe o odpadkih, zlasti v smislu 
izboljšanja postopkov za pridobitev predpisanih potrdil 
in okoljevarstvenih dovoljenj ter postopkov inšpekcijskega 
nadzora.

Spremembe Programa upravljanja Natura 
2000 (2015-2020)
Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja 
območij Natura 2000 (2015 do 2020), sprejetega s sklepom 

vlade 9. aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi 
in 6.5 Monitoringi in raziskave nadomestita z novima. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo na svojih 
spletnih straneh objavilo spremenjeni prilogi iz prejšnje 
točke in čistopis programa.
K Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 
2020) sta bili sprejeti napačni prilogi 6.1 in 6.5. Prilogi 
namreč vsebujeta cilje in ukrepe, ki se nanašajo na območja, 
vrste in habitatne tipe, ki niso predmet obstoječih območij 
Nature 2000, zato se nadomeščata z novima, ki sta bili 
ves čas predmet obravnave tako v javni kot medresorski 
razpravi.
Napaka se je zgodila po javni objavi na spletnih straneh 
MOP in po končanem medresorskem usklajevanju, zato 
postopkov ni treba ponavljati, saj sta bili prilogi javno 
objavljeni in medresorsko usklajevani.

Mnenje o predlogu novele Zakona o lokalni 
samoupravi
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o lokalni samoupravi je Državnemu zboru v obravnavo 
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 
Janijem Möderndorferjem. 
Vlada podpira predlagani spremembi ureditve prenehanja 
mandata občinskih funkcionarjev v 37.a členu Zakona o 
lokalni samoupravi, pri čemer je potrebno zajeti vse situ-
acije, ko občinski funkcionar postane trajno nezmožen 
opravljati funkcijo (npr. dolgotrajna bolezen, ki ne bo 
povezana z odvzemom poslovne sposobnosti, vendar prav 
tako pomeni trajno nezmožnost za opravljanje funkcije). 
Vlada RS poleg ureditve prenehanja mandata občinskega 
funkcionarja zaradi pravnomočne obsodbe na nepogojno 
kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, podpira tudi ureditev instituta odpoklica župana, 
saj je namen teh sprememb krepitev integritete in zago-
tovitev politične odgovornosti občinskih funkcionarjev. 
Vlada RS je na 17. redni seji dne 8.1.2015 sprejela 
tudi Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za 
preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - Ničelna 
toleranca do korupcije, katerega del je tudi ureditev pogo-
jev za nastop in razlogov za prenehanje funkcije. 
Prav tako Vlada RS podpira dopolnitev 47. člena Zakona 
o lokalni samoupravi, na podlagi katere bo volivec lahko 
oddal podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko 
enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektron-
skim podpisovanjem, kadar se bo župan odločil za način 
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dajanja podpore volivcev z osebnim podpisovanjem. 
Vprašanje oddaje podpore zahtevi za razpis referenduma 
preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim 
elektronskim podpisovanjem je sicer predmet urejanja 
v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, vendar je 
zaradi sistemskega vidika za lokalno raven to vprašanje 
treba urediti v Zakonu o lokalni samoupravi. 
Nadalje Vlada RS podpira tudi možnost podelitve 
statusa reprezentativnosti združenju več kot polovice 
mestnih občin (sprememba 86.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi). Vlada Republike Slovenije meni, da je treba 
upoštevati specifičen položaj mestnih občin ter njihovemu 
reprezentativnemu združenju omogočiti sodelovanje z 
državnimi organi in mednarodnimi organizacijami (status 
reprezentativnosti).

9  NOVICE ZDRUŽENJA

PRVA ODMERA DAVKA NA 
NEPREMIČNINE PO MOŽNOSTI ŽE 
LETA 2016
Predlog davčne reforme je pripravljen in čaka na potrditev 
na Vladi, ki bo hkrati imenovala tudi usmerjevalni odbor 
za spremljanje in usmerjanje izvajanja ukrepov. Njihov 
namen je ob nespremenjenih davčnih stopnjah pobrati več 
davkov, cilj pa ostaja uveljavitev v letu 2016. Tedaj naj bi 
prvič odmerili tudi davek na nepremičnine.
Predlog celovitega načrta projektov na davčnem področju, 
ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu in ga je vlada 4. 
maja objavila na svojih spletnih straneh, vsebuje spremem-
be vrste davčnih zakonov, vse s ciljem prestrukturiranja 
bremena javnih dajatev v smeri povečanja konkurenčnosti 
gospodarstva.
Kot je zapisano v dokumentu, se je Vlada zavezala, da 
se dosedanje stopnje davkov, taks, prispevkov in dru-
gih javnofinančnih dajatev v letih 2015 in 2016 ne 
bodo povečevale, niti se ne bodo uvajale nove oblike 
javnofinančnih obremenitev gospodarstva.
Izjema je le davek na nepremičnine, ki bo nadomestil dose-
danje tri dajatve na tem področju, v splošnem pa se skupna 
obremenitev lastnikov nepremičnin ne bo povečevala. 
Kljub temu pa naj bi bil finančni izplen višji, kar naj 
bi dosegli z večjim zajemom nepremičnin v obdavčitev 
ter izboljšanjem in posodobitvijo podatkov o vrednosti 
nepremičnin. Do prve odmere davka na nepremičnine naj 
bi po teh načrtih prišlo v letu 2016, dokument pa dopušča 
tudi možnost, da bi se to zgodilo leto pozneje.
Pred tem bo treba poleg novega zakona o davku na 
nepremičnine pripraviti tudi novelo zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, nov zakon o evidentiranju 
nepremičnin ter novelo zakona o financiranju občin 
kot tudi akcijski načrt za prenovo sistema obdavčitve 
nepremičnega premoženja in izboljšave vrednotenja 
nepremičnin.
Cilj države ostaja tudi povečanje učinkovitosti pobiranja 
javnih dajatev ter zmanjšanje obsega sive ekonomije. Še 
letos naj bi tako uvedli davčne blagajne, ki bodo podatke 
o izdanih računih pri plačilih z gotovino pošiljale prek 
interneta neposredno na finančno upravo. Predlog tega 
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zakona je že pripravljen in je bil do pred kratkim v javni 
obravnavi, Vlada pa ga namerava še v maju poslati v ob-
ravnavo v DZ.
Sredi poletja namerava vlada v DZ poslati tudi predloge 
popravkov nekaterih zakonov, s katerimi naj bi zmanjšali 
stroške zavezancev in čas, ki je potreben za plačevanje 
javnih dajatev, po drugi strani pa povečali učinkovitost 
poplačila davčnega dolga. Do tedaj naj bi našli tudi rešitev 
za problematiko prenosa sredstev v davčno ugodnejša 
območja.
Ker vlada v Sloveniji prepričanje, da je delo v primerjavi 
s tujimi državami prekomerno obremenjeno, želi Vlada 
tudi na novo določiti porazdelitev davčnega bremena 
med potrošnjo, dohodki in premoženjem, predvsem z 
namenom znižanja obremenitev dela. Predloge zakonov na 
tem področju je mogoče pričakovati v letu 2016, njihovo 
končno uveljavitev pa v letu 2017.
Za spremljanje in usmerjanje izvajanja celotnega načrta 
projektov na davčnem področju bo pristojen usmerjevalni 
odbor, ki ga bo vodil finančni minister Dušan Mramor. 
V njem bodo še predstavniki ministrstev za delo, za gos-
podarstvo, za zdravje in za kmetijstvo, eden od poslancev 
koalicijskih strank, predstavniki sindikatov, delodajalcev 
ter strokovne javnosti. (Vir: MF, STA)

NA PODROČJU DIMNIKARSTVA 
NAJBOLJ PEREČ POMANJKLJIV 
NADZOR
Na javni predstavitvi mnenj o bodoči ureditvi na področju 
dimnikarskih storitev, ki jo je 15. maja priredil Odbor DZ 
za infrastrukturo, okolje in prostor, so bila mnenja o tem, 
ali ohraniti koncesije ali uvesti licence, ali trg regulirati ali 
ne, različna. Enotna pa so bila o tem, da nadzor nad to 
dejavnostjo ni ustrezen.
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je spomnila, 
da se bo konec leta iztekel koncesijski način izvajanja dim-
nikarskih storitev, zato je ministrstvo pripravilo spremembe 
v smeri podeljevanja licenc, pri čemer si bo uporabnik 
dimnikarja izbral sam. A je s predvidenimi novostmi glede 
na današnjo razpravo zadovoljen le malokdo.
Medtem ko je ministrica poudarila, da bo »sistem še vedno 
reguliran, a na poseben način« ter da se bodo s tem, ko 
se bo v ustreznih zakonih med drugim opredelilo pogoje 
in pravila za pridobitev in odvzem licence ter nadaljnjo 

regulacijo cen, »zelo zmanjšali upravne postopke«, je večina 
ostale zainteresirane javnosti novostim nasprotovalo.
Dimnikarji pri OZS in GZS menijo, da bi prosta izbira 
pomenila prelaganje odgovornosti na uporabnika in bi la-
hko prinesla tveganja za varnost. Dimnikarje skrbi, da jim 
bo država predpisovala cene, ne bo pa jih zagotavljala dela. 
Civilne iniciative pa se zavzemajo za to, da bi se uporabnik 
lahko sam odločil, kako bo skrbel za svoje kurilne naprave 
in da dimnikarski pregled ne bo več obvezen.
V slednjih so opozorili, da pogostost obiskov dimnikarjev 
ter njihov pregled vsake kurilne naprave, ne glede na njeno 
moč, ni v skladu z evropsko direktivo na tem področju. 
Navedli so številne konkretne primere, s katerimi so po-
jasnjevali njihovo stališče, da veliko dimnikarjev opravlja 
dejavnost neprofesionalno in le z namenom »v najkrajšem 
času pobrati čim več denarja«.
Večina razpravljalcev pa je delila mnenje, da je nadzor 
nad delovanjem dimnikarskih služb oz. današnjih konc-
esionarjev pomanjkljiv in preslab. V evidenci malih ku-
rilnih naprav je namreč približno 250.000 gospodinjstev, 
medtem ko naj bi jih bilo po nekaterih podatkih s trga 
med 450.000 do 500.000, nekateri so navajali podatek 
statističnega urada v višini 800.000.
To kaže, da nekateri koncesionarji ne opravljajo svojih 
dolžnosti in da je nadzor nad njimi pomanjkljiv in 
neučinkovit, je bilo slišati. »Treba je poenostaviti sisteme in 
izboljšati nadzor delovanja vseh služb,« je menil namestnik 
poveljnika Gasilske zveze Slovenije Darko Muhič.
Razpravo o argumentih za varnost ljudi, njihovega 
premoženja in za varovanje okolja je strnil, da je v duhu 
preventivnega ravnanja treba nujno redno čistiti dimnike 
in vzdrževati kurilne naprave, zato gasilci podpirajo ure-
jeno dimnikarsko službo. Je pa treba upoštevati pripombe 
občanov, ločiti naprave manjših in večjih moči, je dodal.
V civilnih iniciativah, ki se borijo proti dimnikarsko-kon-
cesionarskem lobiju, kot so ga poimenovali, so poudarili 
še, da niso vsi dimnikarji usposobljeni za merjenje emisij 
ter da niso pristojni za to, da posegajo v kurilne naprave, 
ker niso njihovi pooblaščeni izvajalci ali serviserji. Nekateri 
so omenjali referendum, na katerem bi preverjali voljo 
uporabnikov malih kurilnih naprav.
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ENAKOST SPOLOV - MISLIMO 
GLOBALNO, DELUJEMO LOKALNO
27. maja je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti na Brdu pri Kranju organiziralo posvet 
z naslovom Enakost spolov – mislimo globalno, delujmo 
lokalno. Gre za peti tematski posvet v okviru projekta 
Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira 
iz sredstev programa Norveškega finančnega mehanizma. 
Osrednja tema posveta, ki so se ga udeležili županje in 
župani, koordinatorice in koordinatorji za enake možnosti 
na lokalni ravni, predstavnice in predstavniki občinskih 
uprav, centrov za socialno delo, vrtcev itd., je bila uspešno 
načrtovanje in izvajanje politike enakosti spolov v občinah
Predstavnica za enakost v občini Reykjavik, Halidóra 
Gunnarsdóttir, je predstavila islandsko izkušnjo 
vključevanja enakosti spolov v občinsko politiko. Islandija 
spada med države z najvišjim indeksom enakosti spolov 
in je bila po zadnjem poročilu Svetovnega gospodarskega 
foruma na prvem mestu med 142 državami, ki jih poročilo 
zajema.  Uporaba novih pristopov in orodij za spodbujanje 
enakosti in raznolikosti  je pomembno izboljšala življenje 
ljudi v lokalnem okolju.  V Reykjaviku imajo namreč  
poseben svet za človekove pravice, ki se ukvarja s potre-
bami različnih skupin prebivalk in prebivalcev in vsake 
štiri leta pripravi tudi akcijski načrt za enakost, ki vsebuje 
načrt ukrepov, ki upoštevajo vidik spola in drugih oseb-
nih okoliščin.  Pri tem je pomembno, da njihov občinski 
proračun ni »spolno slep«, ampak občutljiv za vidik spola: 
vprašajo se na primer, zakaj nekatere storitve, namenjene 
tako ženskam kot moškim,  ne koristita oba spola enako, 
in kaj lahko storijo, da bi povečali dostopnost. »Presenečeni 
smo bili«, je še izpostavila,  »kolikokrat smo ugotovili, da 
moramo nekaj spremeniti, če želimo naše storitve približati 
tako ženskam kot moškim. A bistveno je to, da smo se 
sploh vprašali, zakaj take razlike med spoloma, kje so 
vzroki, poiskali podatke, naredili analizo, poiskali prave 
ukrepe, nato pa smo uspeli te storitve izboljšati in doseči 
enako dostopnost za oba spola. Ne morete si misliti, kakšen 
napredek smo dosegli! Na podlagi rezultatov teh analiz 
smo uspeli oblikovati tudi bolj ciljno in jasno usmerjen 
proračun«.            
Kako lahko zastavimo enakosti spolov prijazno občinsko 
politiko, je ponazorila na primeru MO Ljubljana Simona 
Topolinjak, koordinatorica za enake možnosti žensk in 
moških v tej mestni občini. Izpostavila je rešitve, s katerimi 
so uspeli povečati dostopnost javnega prevoza, izboljšati 
javne in podporne storitve za varstvo otrok, storitve 

za starejše, storitve skrbi za druge člane in članice, ki 
potrebujejo podporo ter povečati socialno vključenost 
ranljivih skupin. Na občini podpirajo tudi izvajanje 
socialno-varstvenih programov, namenjenih ženskam in 
otrokom, ki doživljajo nasilje, pa tudi programe, ki se 
ukvarjajo s povzročitelji nasilja.  Po njenem mnenju bi 
lahko v Sloveniji na lokalni ravni na to temo naredili še več, 
»če bi vse občine ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami 
v sodelovanju z nevladnimi organizacijami pripravile in 
izvedle posebne dejavnosti, namenjene boju proti nasilju«. 
Kaj imata skupnega prostorsko načrtovanje in enakost 
spolov? Veliko, je prepričana Vlasta Vodeb z urbanističnega 
inštituta RS, ki je poudarila pomen vključevanja vidika 
spola v prostorsko načrtovanje. Rezultat je namreč povsem 
konkreten: izboljšanje vsakdanjega življenja ljudi. Gre za 
načrtovanje prostorov tako, da se upoštevajo dejanske in 
obenem različne potrebe prebivalk in prebivalcev, prilago-
jene in usklajene z različnimi dejavnostmi, ki jih opravljajo. 
Gre za zagotavljanje varnih javnih prostorov, dostopnih za 
vse, za omogočanje boljših možnosti za življenje in delo. 
In to v Evropi marsikje že počnejo – moči so združili 
urbanistke in urbanisti ter arhitektke in arhitekti in nastale 
so strokovne podlage (prostorski načrti, občutljivi za spol), 
ki so jih občine podprle in začele izvajati. 
Kaj vemo o starejših moških v naših občinah - kako živijo 
v enočlanskih gospodinjstvih? In kaj o starejših ženskah, 
ki živijo same – kdo skrbi zanje? In kaj vemo o naših 
najmlajših, o otrocih in njihovih starših, z vidika uskla-
jevanja? In kaj o brezposelnih - kam jih lahko vključimo? 
Kaj vemo o ovirah za vstop žensk v podjetništvo? Kakšna 
je spolna struktura občinskih svetov? Kako  lahko olajšamo 
življenje vsem tem različnim skupinah ljudi z različnimi 
potrebami na lokalni ravni ter kaj lahko storimo, da 
odstranimo ovire, ki preprečujejo polno izrabo njihovih 
potencialov in uresničenje enakih možnosti vseh prebivalk 
in prebivalcev neke občine? Načrti za enakost spolov, ki 
jih pripravljajo občine, naj bi po mnenju Sonje Robnik 
iz Sektorja za enake možnosti na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti opredelili 
najbolj kritična področja, določili prioritete in ključne 
deležnike. »Manj je včasih več, bistveno je, da je načrt 
jasen in izvedljiv«, je poudarila. 
Lokalne skupnosti naj vsekakor izkoristijo tudi možnost 
sofinanciranja iz sredstev EU ter s svojimi programi spod-
bujajo enakost spolov, je občine pozvala vodja Sektorja 
za enake možnosti Maruša Gortnar. Velikokrat lahko 
z majhnimi koraki, na primer samo s tem, da na stvari 
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pogledamo tudi z vidika spola, naredimo veliko, pa to ne 
zahteva posebnih finančnih vložkov, je še dodala.    
Da MO Ljubljana ni edina občina z usmerjenimi ukrepi 
in idejami za enakost spolov, so v razpravi dokazali 
številne predstavnice in predstavniki drugih slovenskih 
občin, kot so Ptuj, Velenje, Dolenjske Toplice, Divača itd. 
Gasilska društva, ki si prizadevajo vključiti čim več žensk; 
vinogradniško društvo z ženskim vodstvom; občinski akti, 
napisani v obeh spolnih slovničnih oblikah; programi za 
spodbujanje ekonomske neodvisnosti ranljivih skupin 
žensk; objave v občinskih glasilih, ki spodbujajo mlade k 
razmišljanju na temo spolnih stereotipov; spodbude za za-
poslovanje žensk v tradicionalno moških poklicih – to je le 
nekaj primerov dobrih praks, po katerih se velja zgledovati. 
Ali kot je celotno razpravo strnila ena od aktivnih udeleženk 
posveta: »To ni tekma med ženskami in moškimi, ampak 
tekma obojih za skupno lepšo prihodnost«. (Vir: MDDSZ)

10  KORISTNE INFORMACIJE 

PROBLEMATIKA STVARNOPRAVNIH 
RAZMERIJ ZA ZEMLJIŠČA, PO KATERIH 
POTEKAJO OBČINSKE CESTE
Ministrstvo za infrastrukturo nam je poslalo prispevek, s kat-
erim bi radi pripomogli k čim hitrejšemu reševanju lastništva 
zemljišč, po katerih so zgrajene ceste in so še vedno v lasti 
zasebnikov.
Lastništvo zemljišč, po katerih so zgrajene ceste, je v zadn-
jih letih eno najbolj perečih vprašanj v zvezi z občinskimi 
cestami. Po zakonodaji so javne ceste, državne ali občinske, 
javno dobro. Tako bi morala biti tudi zemljišča po katerih 
tečejo javno dobro, a je dejstvo, da so zemljiškoknjižni 
lastniki številnih parcel pod cestami, posamezniki. Zakaj je 
pravzaprav temu tako? Ali to pomeni, da zemljišča niso bila 
ustrezno pridobljena? Ali je mogoče stvarnopravno urediti 
lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste?
Dejstvo je, da ima pravna neurejenost zemljišč korenine v 
drugi polovici prejšnjega stoletja. Takrat so bile ceste tako 
pomembna dobrina, da so lastniki zemljišč ob asfaltiranju 
lokalnih cest brez zadržkov dopuščali posege na svoja 
zemljišča, brez odškodnin in pogodb o prenosu zemljišča. 
Gradilo se je na osnovi ustnih dogovorov z lastniki zemljišč 
ali njihovih izjav v postopkih pridobivanja gradbenih 
dovoljenj. Odškodnin se večinoma ni izplačevalo. V zvezi 
z zemljiščem se ni sklepalo pogodb, niti niso bili uvedeni 
postopki razlastitve. Ker bilo ustreznih listin za vpis, tj. 
pogodb ali odločb, ni bilo pogojev za spremembo lastnin-
ske pravice v zemljiški knjigi. Zakon o javnih cestah iz leta 
1997 (ZJC) je skušal to problematiko urediti tako, da je 
omogočil vpis v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku 
brez zemljiškoknjižne listine, lastnike, ki odškodnine še 
niso prejeli, pa je v zvezi z odškodnino napotil na sodišče. 
Zakonodaja v zvezi s cestami (prej Zakon o javnih cestah, 
od leta 2010 dalje Zakon o cestah) jasno določa, da so javne 
ceste državne ali občinske in so javno dobro, pri čemer 
morajo biti državne ceste v lasti države, občinske pa v lasti 
občine. Na podlagi pridobljene lastninske pravice občine je 
treba v zemljiško knjigo vpisati zaznamek o javnem dobru.
Celoten prispevek je dostopen tukaj.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/POJASNILA_MINISTRSTEV/JAVNE_CESTE.pdf
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PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE 
OBRAZCEV M-4
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
je objavil obvestilo, da je zaradi tehničnih težav rok za 
oddajo obrazcev M-4 podaljšan do 31. 5. 2015.
Vsi dajalci podatkov, ki so po evidenci ZPIZ dolžni posre-
dovati podatke na obrazcih M-4 za določene kategorije 
zavarovancev do 30. 4. tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto, prejmejo obvestilo z navodilom za prijavo v spletno 
aplikacijo in avtentikacijsko kodo za prvo prijavo v spletno 
aplikacijo.
Obvestilo poleg avtentikacijske kode z datumom izteka 
veljavnosti te kode vsebuje tudi registrsko številko in 
naziv dajalca podatkov. Ker je pri izdaji teh obvestil, na 
katerih se nahaja tudi koda za vstop v spletno aplikacijo 
za posredovanje podatkov na obrazcih M-4, prišlo do 
tehničnih težav in bodo kode posredovane kasneje, se 
rok za oddajo podatkov za tiste dajalce, ki jim je vstop v 
aplikacijo onemogočen, podaljša do 31. 5. 2015.
Dajalci podatkov, ki imajo sicer omogočen vstop v spletno 
aplikacijo, imajo pa težave z elektronskim podpisovanjem 
pripravljenih paketov obrazcev M-4, ki jih odpravljajo s 
pomočjo kontaktnega centra za tehnično pomoč pri oddaji 
M-4, lahko podatke posredujejo do 15. 5. 2015.
Podatki se posredujejo preko povezave https://m4.zpiz.
si/m4

AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI 
STEKLINI 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
nam je posredovala dopis, v katerem obveščajo, da se je 
konec aprila pričela spomladanska akcija cepljenja lisic 
proti steklini. Akcija bo trajala do predvidoma 15. junija 
2015.
Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Slovenije 
z višini 300 metrov s pomočjo posebej prirejenih športnih 
letal. Uporabljala se bodo letališča Jožeta Pučnika – 
Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in 
Slovenj Gradec, po potrebi pa bosta vključeni še letališči 
v Celju in Divači.
Več informacij o akciji in sami bolezni je dostopnih na 
spletni strani Uprave.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN 
ODGOVORI S PODROČJA GRADITVE
Ministrstvo za okolje prostor je pripravilo zbirko 
najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja graditve. 
Vprašanja so bila posredovana predvsem s strani zaintere-
sirane javnosti, pa tudi s strani drugih ministrstev, upravnih 
enot, občin, gospodarskih družb, strokovnih organizacij 
in civilne družbe. Namen zbirke je predvsem pravilna 
uporaba oziroma izvajanje predpisov s področja graditve 
objektov ter poenotenje praks pri pripravi projektne doku-
mentacije, vodenju postopkov in odločitvah v konkretnih 
upravnih zadevah.
Konkretne upravne postopke izdaje gradbenih ali upora-
bnih dovoljenj vodijo pristojni upravni organi na podlagi 
vseh znanih dejstev, dokazov in dokumentacije, s katero 
razpolagajo. Vsak organ, ki vodi upravni postopek in 
odloča v upravnih zadevah, je pri svojem delu samostojen. 
Zbirka odgovorov in vprašanj s področja graditve je zgolj 
pripomoček – pravno veljavna so le besedila predpisov. 
Zavezujoča razlaga zakonodaje je v izključni pristojnosti 
sodišč. Vsa zainteresirana javnost lahko zbirko uporablja 
kot v informativni delovni pripomoček, glede katerega 
organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
Več informacij:
Področje graditve
Zbirka vprašanj in odgovorov

SMERNICE ZA PREJEMNIKE SREDSTEV 
IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN 
INVESTICIJSKIH SKLADOV TER S TEM 
POVEZANIH INSTRUMENTOV EU
Smernice je pripravila Evropska komisija in so vodnik, v 
katerem boste našli pojasnila, kako učinkovito dostopati do 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter kako jih je 
mogoče dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik 
Unije.
Uredba (EU) št. 1303/2013 določa skupne določbe, ki 
veljajo za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 
in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Ti 
skladi delujejo v skupnem okviru in se imenujejo „evropski 
strukturni in investicijski skladi“ ali „skladi ESI“. Uredba 

https://m4.zpiz.si/m4
https://m4.zpiz.si/m4
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/akcija_cepljenja_2015/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/graditev/Kompendij_odgovorov.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
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vsebuje tudi določbe, potrebne za zagotovitev učinkovitosti 
skladov ESI ter njihovega medsebojnega usklajevanja in 
usklajevanja z drugimi instrumenti EU.
V skladu s členom 13 Uredbe mora Evropska komisija 
pripraviti smernice za upravičence o tem kako učinkovito 
dostopati do skladov ESI in jih uporabljati ter kako iz-
koristiti dopolnjevanja z drugimi instrumenti zadevnih 
politik Unije. Smernice za vsak tematski cilj, opredeljen 
v uredbi o skladih ESI, zagotavljajo pregled dopolnilnih 
instrumentov, ki so na voljo na ravni EU, ter podrobne vire 
informacij, primere dobrih praks za združevanje različnih 
tokov financiranja ter opis ustreznih organov in teles, ki so 
vključeni v upravljanje posameznega instrumenta.
Smernice so dostopne tukaj.

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA MAJA
V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička sta med dru-
gim predstavljeni kohezijski regiji vzhodne Slovenije in 
zahodne Slovenije.
Členitev teritorialnih enot v Republiki Sloveniji urejata 
nacionalni standard - Standardna klasifikacija teritorialnih 
enot (SKTE) in skupna klasifikacija statističnih teritorial-
nih enot v Evropski uniji (NUTS).
Tako kohezijska regija vzhodna Slovenija obsega 8 
statističnih regij na skupni površini 12.212 km2, kjer živi 
1.093.545 prebivalcev. Kohezijska regija zahodna Slovenija 
pa obsega 4 statistične regije na skupni površini 8.061 km2, 
kjer živi 969.329 prebivalcev. Delovanje razvojnih svetov 
regij je urejeno v Uredbi o razvojnem svetu kohezijske 
regije.
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko je, v vlogi 
organa upravljanja, v zadnjem mesecu izdala tri odločbe o 
dodelitvi sredstev za naslednje projekte:
Rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta št. 6 pri 
Pivki
Novogradnja raziskovalnega rastlinjaka v biološkem 
središču na Večni poti
Pridobitev novih prostorov za Fakulteto za informaci-
jske študije 
Med aktualnimi razpisi ESS si lahko več preberete 
o programu jamstva za mlade, ki je namenjen predvsem 
preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim 
brezposelnim omogočena aktivacija v roku štirih mesecev 
od nastopa brezposelnosti.

11  NOVICE EU

DOGOVOR O EVROPSKEM 
NALOŽBENEM SKLADU
V Bruslju je bil konec maja 2015 dosežen načelni dogovor 
o evropskem skladu za strateške naložbe. S tem želi EU 
v prihodnjih treh letih spodbuditi za 315 milijard evrov 
novih, zlasti zasebnih investicij ter s tem okrepiti rast in 
konkurenčnost Evrope.
Sklad bo deloval pod okriljem Evropske investicijske 
banke (EIB) in bo s 16 milijardami evrov iz evropskega 
proračuna ter petimi milijardami iz EIB zagotavljal varnost 
vlagateljem in s tem spodbujal naložbe v tvegane strateške 
projekte. Sklad bosta upravljala usmerjevalni in naložbeni 
odbor. Prvi bo določal splošno strategijo za delovanje, in-
vesticijsko politiko in profile tveganja. Naloga naložbenega 
odbora pa skrb za izvajanje investicijskih smernic in izbiral 
projekte.
Sredstva sklada bodo namenjena projektom na področju 
prometa, energije, telekomunikacij, izobraževanja, zdravja 
in raziskav ter za financiranje podjetij z do 3000 zapo-
slenimi. Sektorskih, regionalnih ali nacionalnih kvot ne bo.

DOSEŽEN DOGOVOR O RAZVOJNIH 
CILJIH PO LETU 2015
Ministri EU, pristojni za razvoj, so konec maja v Bruslju 
dosegli dogovor o razvojnih ciljih po letu 2015. Tako je 
potrjen skupen cilj, da se za razvojno pomoč zagotovi 0,7 
odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND), in sicer v 
časovnem okviru globalne razvojne strategije po letu 2015, 
ki naj bi bila opredeljena do leta 2030. Za Slovenijo ostaja 
cilj 0,33 odstotka BND.
K cilju 0,7 odstotka BND za razvojno pomoč se je EU 
zavezala že leta 2005, vendar je od cilja še precej oddaljena. 
Tako je npr. EU lani za razvojno pomoč namenila 0,42 
odstotka BND. So pa razlike med samimi članicami EU. 
Švedska, Danska, Velika Britanija in Luksemburg, cilj 0,7 
odstotka BND že presegajo in vztrajajo pri ambicioznih 
ciljih za celotno EU. Za Slovenijo, tako kot za vse članice, 
ki so se uniji pridružile po letu 2002, cilj ostaja enak kot 
doslej - 0,33 odstotka BND. Slovenija je lani za razvojno 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/RAZNO/KOHEZIJSKE_NOVICE_MAJ_2015.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131294
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-varovanje-in-hranjenje-nacionalno-pomembne-kulturne-dediine#c1=News Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-varovanje-in-hranjenje-nacionalno-pomembne-kulturne-dediine#c1=News Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/z-evropskimi-sredstvi-do-novogradnje-raziskovalnega-rastlinjaka-v-biolokem-srediu-na-veni-poti#c1=News Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/z-evropskimi-sredstvi-do-novogradnje-raziskovalnega-rastlinjaka-v-biolokem-srediu-na-veni-poti#c1=News Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-pridobitev-novih-prostorov-za-fakulteto-za-informacijske-tudije-v-novem-mestu#c1=News Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-pridobitev-novih-prostorov-za-fakulteto-za-informacijske-tudije-v-novem-mestu#c1=News Item&c1=novica
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
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pomoč namenila 0,13 odstotka BND, kar jo sicer med 
novimi članicami uvršča v vrh.
Dogovor o razvojni pomoči po letu 2015 vključuje še dva 
cilja, in sicer EU naj za najmanj razvite države kratkoročno 
zagotovi od 0,15 do 0,2 odstotka BND razvojne pomoči, 
do konca obdobja nove razvojne strategije pa 0,2 odstotka 
BND. Tudi v tem primeru časovni okvir še ni natančno 
določen.
Dogovor o razvojnih ciljih bo skupno izhodišče EU za 
konferenco ZN o financiranju razvoja, ki bo potekala od 
13. do 16. julija v Adis Abebi v Etiopiji ter za vrh ZN o 
razvojni strategiji po letu 2015, ki bo septembra 2015 
potekal v New Yorku.
EU je največja donatorica razvojne pomoči. EU in njene 
članice zagotavljajo več kot polovico celotne uradne raz-
vojne pomoči na svetu. V obdobju 2014-2020 je EU za 
razvojno pomoč namenila 82 milijard evrov.

JAVNO POSVETOVANJE O DIREKTIVAH 
O PTICAH IN HABITATIH
Evropska komisija je v začetku maja 2015 začela z javnim 
posvetovanjem o direktivah o pticah in habitatih. S tem želi 
zbrati mnenja o izvajanju obeh direktiv v praksi. Ocena je 
del širšega pregleda stanja, ki naj bi bil končan v začetku 
leta 2016 in naj bi pokazal, ali zakonodaja EU dosega 
svoj namen. Posvetovanje med drugim vsebuje vprašanja 
o tem, ali direktivi dosegata cilj ohranjanja narave, ali 
se spoštujejo povezane družbene in gospodarske koristi 
in ali so s tem povezani stroški razumni. Zainteresirani 
posamezniki in organizacije lahko svoja mnenja oddajo 
na spletnem vprašalniku, ki bo na voljo dvanajst tednov. 
Več informacij je dostopnih TU.

EK SPREJELA PREDLOG PRIPOROČIL 
ZA POSAMEZNE DRŽAVE ČLANICE 
GLEDE EKONOMSKE POLITIKE ZA LETI 
2015 IN 2016
Evropska komisija je v okviru procesa evropskega semestra 
sprejela predlog priporočil za posamezne države članice 
glede ekonomske politike za leti 2015 in 2016, v katerih 
je pozvala k sprejetju nacionalnih ukrepov za ustvarjanje 
delovnih mest in spodbujanje rasti.

Namen EK je spodbuditi prizadevanja držav članic za 
krepitev rasti in novih delovnih mest, sam predlog pa 
odraža prednostne naloge Evropske komisije na področju 
gospodarskih in socialnih zadev. Predlog se osredotoča na 
tri medsebojno povezane stebre - spodbujanje naložb, 
izvajanje strukturnih reform in vodenje odgovorne 
proračunske politike.
EK je za Slovenijo predlaga štiri priporočila:
1. Zagotovi trajno odpravo čezmernega primanjkljaja v 

letu 2015 in doseže fiskalno prilagoditev v višini 0,6 
% BDP za dosego srednjeročnega cilja v letu 2016. 
Sprejme zakon o fiskalnem pravilu in spremembe 
zakona o javnih financah. Nadaljuje z dolgoročno 
reformo pokojninskega sistema. Do konca leta 2015 
sprejme reformo sistemov zdravstvenega varstva in 
dolgotrajne oskrbe.

2. V posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z na-
cionalnimi praksami pregleda mehanizem za določanje 
minimalne plače, zlasti vlogo nadomestil, z vidika 
njegovega vpliva na revščino zaposlenih, ustvarjanje 
delovnih mest in konkurenčnost. Poveča zaposljivost 
nizkokvalificiranih in starejših delavcev. Sprejme 
ukrepe za zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti in 
zagotovi ustrezne spodbude za podaljšanje delovne 
dobe. 

3. Zmanjša obseg slabih posojil v bankah z uvedbo 
natančno opredeljenih ciljev. Izboljša zmogljivosti za 
spremljanje kreditnega tveganja v bankah. Nadaljuje s 
prestrukturiranjem podjetij in ohrani močno korpora-
tivno upravljanje v Družbi za upravljanje terjatev bank. 
Sprejme ukrepe za izboljšanje dostopa do financiranja 
za mala in srednja ter mikro podjetja. Sprejme strate-
gijo za Slovenski državni holding z jasno klasifikacijo 
naložb, izvede letni načrt upravljanja naložb in uporabi 
merila uspešnosti.

4. Zagotovi, da reforme, sprejete za izboljšanje 
učinkovitosti civilnega pravosodja, prispevajo k 
skrajšanju sodnih postopkov.

Več informacij je dostopnih TU.

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/nature_fitness/intro_sl.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
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SPREJETIH VEČ ODLOČITEV V OKVIRU 
POSTOPKA ZA IZVAJANJE DOLOČIL 
PAKTA ZA STABILNOST IN RAST
Evropska komisija je sprejela več odločitev v okviru post-
opka za izvajanje določil Pakta za stabilnost in rast ter Svetu 
EU priporočila naj zaključi postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem za Malto in Poljsko. 
EK je Svetu EU za Združeno kraljestvo priporočila, naj 
sprejme sklep, da vlada ni sprejela učinkovitih ukrepov za 
odpravo čezmernega primanjkljaja do proračunskega leta 
2014–2015. Zato Komisija priporoča, naj se Združenemu 
kraljestvu rok za zmanjšanje primanjkljaja pod referenčno 
vrednost 3 % BDP podaljša za dve leti (do proračunskega 
leta 2016–2017).
Tudi za Finsko je EK pripravila poročilo, v katerem 
ugotavlja, da država ne izpolnjuje meril glede dolga in 
primanjkljaja iz Pakta za stabilnost in rast. Ekonomsko-
finančni odbor bo podal svoje mnenje o poročilu v dveh 
tednih, nato pa bo sledila odločitev o morebitni uvedbi 
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.
Francija je trenutno v postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem. V svojem programu za stabilnost za leto 
2015 vlada načrtuje odpravo čezmernega primanjkljaja 
do leta 2017, kar je v skladu s priporočilom Sveta z dne 
10. marca 2015, sprejetim na podlagi predloga Komisije. 
Svet je določil, da mora Francija sprejeti učinkovite ukrepe 
do 10. junija 2015.
Več informacij je dostopnih TU.

SPREJETA AGENDA ZA BOLJŠE 
PRAVNO UREJANJE
Evropska komisija je sprejela agendo za boljše pravno 
urejanje. S tem celovitim svežnjem reform, ki zajema 
ves cikel oblikovanja politik, se bo povečala odprtost in 
preglednost v postopku odločanja EU. Prek boljših ocen 
učinka osnutkov zakonodajnih aktov in njihovih spre-
memb se bo izboljšala kakovost nove zakonodaje, EK 
bo tudi spodbujala stalen in dosleden pregled obstoječe 
zakonodaje EU. Tako bodo cilji politik EU doseženi na 
najučinkovitejši in najuspešnejši način.
Za večjo preglednost pri oblikovanju politik bo vzpostav-
ljen spletni portal, na katerem bo mogoče spremljati 
pobude in nova javna posvetovanja ter podajati pripombe 

od prvotnega načrta do končnega predloga EK. Okrepljen 
bo program glede ustreznosti in uspešnosti predpisov 
(REFIT), prek katerega se ocenjuje obstoječa zakonodaja 
EU. Pregledovali se bodo najbolj resni viri neučinkovitosti 
in nepotrebnega bremena, stroški in koristi ukrepov pa 
bodo po potrebi ocenjeni kvantitativno. EK si že prizadeva 
za zmanjšanje bremen na področjih, kot so DDV, javna 
naročila, statistika podjetij in kemikalije, pripravljajo pa se 
tudi celovite ocene na drugih področjih. Program REFIT 
bo postal temeljni del letnega delovnega programa EK in 
političnega dialoga EK z drugimi institucijami.
Več informacij je dostopnih TU.

RAZGLAŠENI ZMAGOVALCI NAGRAD 
NATURE 2000
V Bruslju so bili razglašeni zmagovalci nagrad Natura 
2000. Nagrade izkazujejo priznanje projektom za ohran-
janje narave in opozarjajo na tovrstna prizadevanja po EU. 
Letos je bila uvedena nova kategorija Nagrada evropskih 
državljanov, ki je javnosti omogočila, da glasuje za svojega 
finalista. Z več kot 4.200 glasovi je zmagal medijski pro-
jekt Natura 2000 Day in Spain. Ostalih pet zmagovalnih 
projektov prihaja Danske, Nemčije, Španije in Francije, 
projekt Danubeparks pa zajema devet držav. 
Mreža Natura 2000 vključuje več kot 27.000 zaščitenih 
območij, ki ohranjajo evropsko naravno dediščino in 
prispevajo k 4,4 milijona delovnih mest. V Sloveniji je 
takšnih območij 354. Več informacije je dostopnih TU.

VZPOSTAVLJENA EVROPSKA 
PLATFORMA PAMETNE 
SPECIALIZACIJE NA PODROČJU 
ENERGIJE
Evropska komisija je vzpostavila evropsko platformo pa-
metne specializacije na področju energije, ki bo regijam in 
državam članicam nudila podporo pri bolj učinkoviti up-
orabi sredstev kohezijske politike za spodbujanje trajnostne 
energije. Prispevala bo tudi k boljši uskladitvi inovacijskih 
dejavnosti na področju energije na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni. Oblikovalci politik, organi in deležniki, 
pristojni za energijo in raziskave, bodo lahko lažje izmenje-
vali strokovno znanje in izkušnje z naložbami v trajnostno 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=45
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5032_en.htm
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energijo in zlasti uvajanjem inovativnih nizkoogljičnih 
tehnologij. 
Projekt črpa iz pozitivnih izkušenj z obstoječo platformo 
pametne specializacije, ki je usmerjena v raziskovalne in 
inovacijske strategije. Trenutno pri dejavnosti te platforme 
sodeluje 172 regij ali držav, ki predstavljajo več kot 80% 
regij EU. Pametna specializacija spodbuja učinkovito 
in ciljno usmerjeno uporabno javnih naložb v raziskave 
in inovacije za ustvarjanje konkurenčnih prednostih na 
področjih z največ potenciala. EU načrtuje v obdobju 
2014–2020 v okviru svoje kohezijske politike naložbe v 
višini okoli 38 milijard evrov. Cilj je olajšati prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, in sicer s podpiranjem pro-
jektov na področju energijske učinkovitosti, obnovljivih 
virov energije in tudi trajnostne mobilnosti v mestih ter 
raziskav in inovacij. Poleg tega bosta za naložbe v inteli-
gentna energetska omrežja namenjeni 2 milijardi evrov. 
Več informacij je dostopnih TU.
 

PREDSTAVLJEN PREDLOG 
PRORAČUNA EU ZA LETO 2016
Evropska komisija je predstavila predlog proračuna EU 
za leto 2016 v višini 143,5 milijarde evrov v odobritvah 
plačil, ki bo uporabljen za oživitev evropskega gospodarstva 
in pomoč pri izboljševanju življenja v Evropi in drugje. 
Sredstva bodo vložena v spodbujanje inovacij, ustvarjanje 
delovnih mest, pomoč pri zbliževanju držav članic in regij, 
učinkovitejše obvladovanje migracij ter nadaljnjo krepitev 
vloge EU kot svetovnega akterja. Predlog vključuje tudi 
prispevke za Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki 
je osrednji element naložbenega načrta za Evropo. Današnji 
predlog bo Evropska komisija poslala Evropskemu parla-
mentu in državam članicam EU, ki se bodo skupaj odločili 
o končnem proračunu.
Predlog proračuna EU za vsak program, ki se financira, 
vključuje dva zneska – obveznosti in plačila. Obveznosti 
se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko 
sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko 
izplačana sredstva. V predlogu proračuna za leto 2016 je 
določenih za 153,5 milijarde evrov obveznosti (5,3 % manj 
kot v letu 2015) ter za 143,5 milijarde evrov plačil (1,6 
% več kot v letu 2015). To pomeni, da je realna vrednost 
plačil v primerjavi z letom 2015 bolj ali manj stabilna. 
Proračun EU znaša približno 1% BDP EU, vendar ima 

zaradi svojih multiplikacijskih učinkov ter osredotočenosti 
na rezultate velik učinek. 
Več informacij je dostopnih TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5041_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5045_en.htm

