
1

November 2015

1  UVOD ____________________ 3

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA _____________ 4

PREDLOGI NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU UREJANJA  
PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV - SPLOŠNO .......................................................4

PREDLOG ZAKONA O UREJANJU PROSTORA ..............................................................4

PREDLOG GRADBENEGA ZAKONA ...................................................................................5

PREDLOG ZAKONA O POOBLAŠČENIH ARHITEKTIH IN INŽENIRJIH ...................8

PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA ........................................................8

PREDLOG ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI .........................9

PREDLOG ZAKONA O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH 
STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA .............................9

PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU ................................9

PREDLOG DOPOLNITEV 115. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA ............... 10

PREDLOG UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA OBREMENJEVANJE  
OKOLJA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA ........................................................... 10

OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU VEČJIH NESREČ IN  
ZMANJŠEVANJU NJIHOVIH POSLEDIC ......................................................................... 11

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU VARSTVA PRED  
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETIH OD 2016 DO 2022 
(RENPVNDN) ........................................................................................................................... 11

PREDLOGI SPREMEMB DAVČNIH ZAKONOV ............................................................. 12

PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU  
KOMUNALNE ODPADNE VODE  ...................................................................................... 12

PREDLOG NOVELE UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA .............. 14

PREDLOG NOVELE UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI  
ODVAJANJU ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO ................. 14

PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PRVIH MERITVAH IN  
OBRATOVALNEM MONITORINGU ODPADNIH VODA ............................................. 14

PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBČUTLJIVIH OBMOČIJ .......................... 14

OSNUTEK UREDBE O NAČRTU UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA  
NARODNEGA PARKA ZA OBDOBJE 2016-2025 ......................................................... 15

PREDLOG NOVELE UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN  
ODPADNO EMBALAŽO ....................................................................................................... 15

PREDLOG NOVELA UREDBE O NAČINU IZPLAČEVANJA IN MERILIH ZA 
IZRAČUN NADOMESTILA ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE 
DEJAVNOSTI ZARADI PRILAGODITVE UKREPOM  
VODOVARSTVENEGA REŽIMA ......................................................................................... 15

3  ZAKONODAJA, OBJAVLJENA V  
URADNEM LISTU RS ______ 16

ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV (ZISRPS) ... 16

PRAVILNIK O SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI ............................................... 16

NOVELA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-T) ............. 17

NOVELA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI  
REGIJI V OBDOBJU 2010–2015 (ZRPPR1015-A) ........................................................ 17

NOVELA ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU (ZPROST-A) ............................................ 17

PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO V 
STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH Z VEČ POSAMEZNIMI DELI ................ 17

NOVELA ZAKONA O INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE 
(ZIPI-A) 17

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI  
ŽENSK IN MOŠKIH 2015-2020 (RENPEMŽM15–20) ................................................. 17

ZAKON O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH 
USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIJZ-1) ................................................. 17

ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA  
DELA (ZIUPTD) ....................................................................................................................... 18



2

November 2015

ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ZA 
LETO 2016 IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU (ZUPPJS16) ................. 18

NOVELA ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVARPRE-D) ... 18

NOVELA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH  
SREDSTEV (ZUPJS-E) ............................................................................................................ 18

NOVELA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-D) ................. 18

NOVELA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1I).................... 18

4  DOGODKI ZDRUŽENJA ____ 19
7. SEJA PREDSEDSTVA ZOS............................................................................................... 19

4. SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, ZMOS, SOS ................................................... 19

NOVINARSKA KONFERENCA IN PROTEST V DRŽAVNEM ZBORU RS ................ 19

PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN 
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO .................................................................................. 19

SEMINAR: POSLOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA  
SVETA OBČINE ........................................................................................................................ 20

SEMINAR: DODATKI K OSNOVNI PLAČI NA PODLAGI ZAKONA O SISTEMU 
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN NJEGOVIMI IZVRŠILNIMI PREDPISI  
V POVEZAVI S KOLEKTIVNO POGODBO ZA JAVNI SEKTOR ................................. 20

SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015 IN NOVOSTI 
ZA LETO 2016 NA PODROČJU PLAČ, RAČUNOVODSTVA TER DAVČNIH 
PREDPISOV .............................................................................................................................. 21

DELAVNICA – POMEN POGAJALSKIH VEŠČIN V OBČINAH .................................. 21

5  SODELOVANJE ZOS Z DRUGIMI 
ORGANI IN INSTITUCIJAMI _ 22

OSMI KROG POGAJANJ  O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2016 IN 2017 ..... 22

MAKROREGIJE – PRILOŽNOST ZA OBČINE? ............................................................... 22

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O MRLIŠKO PREGLEDNI SLUŽBI....................... 23

6  POBUDE IN PRIPOMBE ____ 24
ZAHTEVA PO USTREZNI PRILAGODITVI VIŠINE POVPREČNINE ZARADI 
DOGOVORA O PLAČAH ...................................................................................................... 24

MNENJE GLEDE PREDLOGA DOPOLNITVE 115. ČLENA ZAKONA  
O VARSTVU  ............................................................................................................................. 24

PRIPOMBE NA OSNUTEK OP OSKRBE S PITNO VODO ZA  
OBDOBJE OD 2015 DO 2020  ........................................................................................... 24

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU  
KOMUNALNE ODPADNE VODE ....................................................................................... 25

POZIV ŽUPANOM K SKUPNI AKCIJI ............................................................................... 25

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELA ZAKONA O DEDOVANJU .............................. 25

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELA ZAKONA O SISTEMU PLAČ  
V JAVNEM SEKTORJU .......................................................................................................... 26

JAVNA DELA 2016 ................................................................................................................. 26

ODGOVOR MNZ NA POZIV ZOS GLEDE UKREPANJA OB  
BEGUNSKI KRIZI ..................................................................................................................... 26

7  IMENOVANJA ____________ 27
IMENOVANJE ČLANA V KOMISIJO ZA PRESOJO RAZLOGOV ZA  
OMEJITEV ALI PREPOVED PRIDELAVE GENSKO  
SPREMEMNJENIH RASTLIN ............................................................................................... 27

8  SEJE VLADE RS ___________ 27
SEJA VLADE RS 5. 11. 2015 ................................................................................................ 27

SEJA VLADE RS 9. 11. 2015 ................................................................................................ 30

SEJA VLADE RS 18. 11. 2015 .............................................................................................. 34

SEJA VLADE RS 27. 11. 2015 .............................................................................................. 35

DOPISNA SEJA VLADE RS 28. 11. 2015 ......................................................................... 37

9  SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS  ___ 38

13. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS .................................................................... 38

25. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS ................................................................ 43

10  NOVICE ZDRUŽENJA ______ 44
DRŽAVNI SVET Z VETOM NA NOVI ZAKON O JAVNEM NAROČANJU .............. 44

PLAČNI DOGOVOR ZA LETO 2016 SKLENJEN ........................................................... 45

PARLAMENTARNI ODBOR ZA FINANCE PREDLAGAL  
POVPREČNINO V VIŠINI 522 EVROV .............................................................................. 45

SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI  ......................................................................................... 46

POSVET O DOLGOTRAJNI OSKRBI V ISKANJU NOVIH VIROV  
FINANCIRANJA ...................................................................................................................... 46

RAČUNSKO SODIŠČE V REVIZIJI O POSLOVANJU OBČIN GLEDE  
TEKOČIH TRANSFEROV ....................................................................................................... 47

MINISTRSTVA BODO PRI PRIPRAVI ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 
UPOŠTEVALA UGOTOVITVE RAČUNSKEGA SODIŠČA ........................................... 48

IZGLASOVAN VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA  
PRORAČUNA ........................................................................................................................... 49

OBČINE GORNJA RADGONA, ŠKOFJA LOKA IN ZAGORJE OB SAVI  
PREJELE CERTIFIKAT MLADIM PRIJAZNE OBČINE ................................................... 49

11  KORISTNE INFORMACIJE  __ 50
AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA ................................ 50

NOVE SMERNICE O POGODBENI OBDELAVI PODATKOV ..................................... 50

PRENOVLJEN DRŽAVNI PORTAL E-UPRAVA ............................................................... 50

DELA NA OMREŽJU HKOM ZARADI PRENOVE OSREDNJEGA  
DELA OMREŽJA ..................................................................................................................... 51

DVE JAVNI POVABILI ZA JAVNA DELA V PRIHODNJEM LETU  ............................ 51

12  NOVICE EU _______________ 52
KOMISIJA POTRDILA SLOVENSKO STRATEGIJO PAMETNE SPECIALIZACIJE 52

DOSEŽEN DOGOVOR O EVROPSKEM PRORAČUNU ZA LETO 2016 ................. 52

PRVA OBLETNICA DELOVANJA EVROPSKE KOMISIJE ............................................ 52

KAZALNIKI O NAPREDKU PRI PREPREČEVANJU PODNEBNIH  
SPREMEMB V EU .................................................................................................................... 53

KONEC OCENJEVANJA OSNUTKOV PRORAČUNSKIH PROJEKTOV ................... 53

PRAVNI POSTOPKI PROTI DRŽAVAM ČLANICAM EU .............................................. 53

NALOŽBENI UKREPI EVROPSKE KOMISIJE .................................................................. 53



3

November 2015

1  UVOD

Državni zbor RS je na novembrski seji sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017, s katerim je povprečnina za prihodnji dve leti določena pri 522 evrih ter sredstva investicijskega transfera v 
višini 2 %, občinam pa bo na voljo še dodatnih 3 % ugodnih povratnih sredstev. Po odložilnem vetu Državnega 
sveta RS so poslanke in poslanci na izredni seji 1. decembra ZIPRS1617 ponovno potrdili.

Po skoraj treh mesecih pogajanj o financiranju občin za leti 2016 in 2017 med Vlado RS in združenji občin so se ta 
sklenila brez sklenitve dogovora. O slednjem so predsedstva združenj odločala na skupni seji 16. novembra v Dobovi. 
Finančni minister Dušan Mramor, ki se je skupne seje tudi udeležil, je kot zadnjo vladno ponudbo občinam predlagal 
525 evrov povprečnine, predsedstva pa so zahtevala 536 evrov povprečnine in so vladno ponudbo zato zavrnila.

Z namenom opozoriti širšo javnost na problematiko financiranja občin je bila 18. novembra 2015 v dvorani 
Državnega sveta RS novinarska konferenca, nato pa so se župani udeležili še plenarnega zasedanja Državnega zbora 
RS, ki je obravnaval predlog ZIPRS1617. 

Konec novembra je Računsko sodišče RS izdalo zbirno poročilo ob reviziji poslovanja 22 občin glede tekočih 
transferov in ob tem izpostavilo, da pogajanja med občinami in Vlado RS v sistemu, ki očitno ne definira dovolj 
dobro niti dejanskih stroškov občin za obvezne naloge niti korekcijskih faktorjev za prilagoditev povprečnih stroškov 
dejanskim stroškom posamezne občine, nimajo smisla. Računsko sodišče se je zato odločilo tudi za revizijo sistema 
primerne porabe.

Predsedstvo ZOS se je novembra sestalo na svoji sedmi letošnji seji, na ustanovni seji pa so se sestali člani Odbora 
ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Obravnavali so Predlog uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode in z njim povezane predpise ter pripravili pripombe, od ministrstva pa smo 
tudi zahtevali usklajevalni sestanek.

Pisne pripombe smo podali še na naslednje predpise: predlog dopolnitev 115. člena Zakona o varstvu okolja, Osnutek 
operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015 do 2020, predlog novele Zakona o dedovanju ter na 
predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve smo se udeležili sestanka na temo evropskih makroekonomskih strategij in 
aktivnostih Slovenije v tem okviru, po številnih pobudah za spremembo zakonodaje in zahtevah za sestanek pa je 
Ministrstvo za zdravje sklicalo sestanek o mrliško pregledni službi, ki smo se ga tudi udeležili in opozorili na velike 
stroške ter na anomalije same ureditve mrliško pregledne službe.

V novembru smo izvedli tri seminarje in delavnico, decembra in januarja pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 3. decembra bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije ponovitev delavnice Kako organizirano pristopiti k uspešni 
izvedbi projekta,

•	 17. decembra bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev interventnih ukrepov na področju plač v letu 2016; 

•	 14. januarja bo v dvorani Državnega sveta seminar Kaj prinaša nov ZJN-3 – praktični vidik za naročnike,

•	 20. januarja bo v sejni dvorani Občine Litija seminar Priprava na zaključni račun proračuna občin za leto 2015.

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


4

November 2015

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOGI NOVE ZAKONODAJE NA 
PODROČJU UREJANJA PROSTORA IN 
GRADITVE OBJEKTOV - SPLOŠNO
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 20. novembra 
2015  v javno razpravo podalo predloge treh zakonov:
•	 Predlog zakona o urejanju prostora, 
•	 Predlo gradbenega zakona in 
•	 Predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. 

Besedila osnutkov novega Zakona o urejanju prostora, 
Gradbenega zakona (priloga I, priloga II) in Zakona o 
pooblaščenih arhitektih in inženirjih ter pojasnila k trem 
zakonom so dostopna na povezavi.
Zaradi izjemnega pomena in kompleksnosti tega področja 
želi MOP še pred nadaljevanjem postopka pridobiti odziv 
širše in strokovne javnosti na pripravljena gradiva. Javna 
obravnava bo zato trajala dva meseca, in sicer do 20. 
januarja 2016, občine pa pozivamo, da nam pripombe 
pošljete do 31. decembra 2015, saj jih bo nato obravnaval 
še strokovna delovna telesa združenja. 

PREDLOG ZAKONA O UREJANJU 
PROSTORA
Prvi sklop sprememb se tiče prostorskega načrtovanja. 
Rešitve v tem sklopu predstavljajo nadgradnjo obstoječega 
sistema vsebin, postopkov in razmerij prostorskih aktov. 
Rešitve gredo v smeri povečanja prožnosti prostorskega 
načrtovanja, nekaterih novih postopkovnih mehanizmov 
in vzpostavitve manjkajočih vsebin prostorskih aktov.
Slednje se tiče predvsem opredelitve območij naselij 
kot ključnega načrtovalskega koraka za njihov nadaljnji 
razvoj. Naseljem se naj v občinskem prostorskem načrtu 
določajo območja, ki za naselje z razvojnim potencialom 
vključujejo tudi površine za njihovo širitev, z namenom, da 
se pri aktivaciji teh zemljišč v kasnejši fazi srečuje z manj 
težavami kot danes, ko je vprašanje širitve poselitvenih 
površin in novih stavbnih zemljišč pravzaprav najtežje 
in osrednje vprašanje priprave slehernega občinskega 

prostorskega načrta. Osredotočanje na naselja in njihov 
razvoj je močno prisotno tudi v novem poglavju, ki ureja 
temeljna pravila prostorskega načrtovanja. Današnji 
ZPNačrt je namreč izrazito postopkoven zakon, ki v le 
redkih elementih vsebuje vsebinska pravila in napotila za 
prostorsko načrtovanje.
Postopek priprave državnega prostorskega načrta 
(DPN) je ponovno umeščen v isti zakon kot prostorsko 
načrtovanje na lokalni ravni. Postopek priprave DPN je 
mestoma spremenjen oziroma dopolnjen, bistveno spre-
membo pa predstavlja njegov zaključek, ki je predviden 
z izborom najustreznejše variante. Glede na zgodnejši 
zaključek je z osnutkom gradbenega zakona predvidena 
pridobitev gradbenega dovoljenja po ti. integriranem 
postopku načrtovanja in izdaje gradbenega dovoljenja, ki 
predstavlja združitev druge faze prostorskega načrtovanja 
(priprave DPN) in projektiranja, vključno s pridobitvijo 
okoljevarstvenega soglasja (kadar je to potrebno), integri-
ranega v gradbeno dovoljenje.
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta 
(OPN) sta glavni spremembi dve. Prva se nanaša na 
vlogo MOP. Zakon daje MOP večjo vlogo in pomen, 
ko ponovno postane ključni sogovornik občine in tudi 
predstavnik države v relaciji do nje. Dejstvo, da MOP 
ponovno združuje okoljski in prostorski resor, se odraža 
tudi v nekaterih drugih postopkovnih rešitvah, zlasti v 
povezavi s postopkom celovite presoje vplivov na okolje 
in v končni potrditvi in objavi OPN. Pri slednji je močno 
poudarjena vloga prostorskega informacijskega sistema, ki 
tudi sicer pridobiva na teži in pomenu orodja za upravljanje 
s prostorom. Druga novost je Prostorski svet Vlade RS, 
katerega osrednja vloga je vloga odločevalca in usmerjev-
alca v primerih, ko pri pripravi OPN in DPN pride do 
neusklajenosti med deležniki in zamud v postopkih.
Zakon daje mestom in naseljem mestnega značaja 
možnost, da sprejmejo urbanistični načrt kot nadomestek 
občinskega prostorskega načrta.
V območju OPN in urbanističnega načrta je občinam 
dana možnost, da določita obveznost izvedbe zazidalnega 
preizkusa kot instumenta, s katerim se donačrtuje ozi-
roma dodela prostorsko regulacijo na območjih, kjer je 
gradnja načeloma možna, a ob pripravi prostorskih aktov 
ni smiselno ali pa ni možno določiti pravil tako natančno. 
Instrument je namenjen predvsem ustrezni formaciji grad-
bene parcele, ki je tudi sicer pomembna novost zakona.
Cilj zakona je med drugim tudi večja popularizacija 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12747/6484/646c8beb90753857018fb7214cdf3610/
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Večji pomen je dan vlogi investitorja takih aktov, ki lahko 
z občino sklepa različne dogovore, v navezavi z Gradbenim 
zakonom pa je dana celo  možnost izvedbe posebnega 
integriranega postopka, po katerem se postopek priprave 
OPPN in postopek gradbenega dovoljenja združita v en 
sam postopek, rezultat katerega je gradbeno dovoljenje. 
V povezavi z omenjeno možnostjo določanja razvojnih 
območij naselij se predlaga uzakonitev možnosti, da se v 
takih območjih stavbna zemljišča po principu etapnosti 
oziroma ročnosti ustvarjajo z OPPNjem, saj je odločitev, 
da gre za bodoče območje stavbnih zemljišč, sprejeta že 
v okviru OPN, ki neko območje določi kot razvojno. Še 
dodatno možnost nastajanja stavbnih zemljišč za potrebe 
bolj prožnega prostorskega načrtovanja pa predstavlja 
OPPN za izjemne širitve stavbnih zemljišč.
Prožnosti prostorskega načrtovanja je namenjena tudi 
možnost odobritve individualnega odstopanja od pro-
storskih aktov na zahtevo investitorja (npr glede lege in 
velikosti ali pa oblikovanja objekta). 
Na področju razvojnega načrtovanja zakon uvaja novo 
poglavje Dokumenti razvojnega načrtovanja, kamor 
ponovno uvršča Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
(SPRS) ter ji dodaja bolj izvedbeno komponento s pro-
gramskimi izhodišči, uvaja pa še Zasnove prostorskega 
razvoja območij in pa Trajnostne urbane strategije. 
Gre za dokumente, ki povezujejo razvojno in prostorsko 
načrtovanje in katerih namen je preseganje striktnih delitev 
pri upravljanju prostora po administrativni liniji (med 
občinami, med državo in občinami) ter po liniji dosedanjih 
strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Sploh v delu, 
ki se nanaša na zasnove prostorskega razvoja območij, se 
zakon navezuje na predpise in instrumente o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, pri trajnostnih urbanih 
strategijah pa ustvarja trajno pravno podlago za projekte, 
ki se sedaj dokaj uspešno izvajajo v praksi.
Tretji pomembnejši skop zakona pa predstavlja poglavje o 
zemljiški politiki. Poleg nadgraditve in prenove obstoječih 
mehanizmov predkupne pravice občine, začasnih 
ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, razlastitve 
in omejitev lastninske pravice, upravne komasacije in 
ukrepov pri prenovi, zakon uvaja ali iz drugih zakonov 
primerneje povzema že mehanizme za razglašanje grajen-
ega javnega dobra, instrument odreditve vzdrževanja 
in pa soglasja za spremembo meje parcel v območju 
stavbnih zemljišč.
V sklop zemljiške politike se sedaj uvršča tudi poglavje o 
opremljanju zemljišč za gradnjo, ki je bilo vsebovano 

v ZPNačrt. Zaradi drugačnega poteka postopka za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja je na novo zastavljeno 
vprašanje plačevanja komunalnega prispevka, ki sedaj 
ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, zakon pa 
prinaša še nekaj predlogov za oprostitev njegovega plačila.
Poleg navedenih ukrepov pa se v zakon uvajajo naloge 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki naj jih izvajajo 
občine oziroma njihove zemljiške službe, govora pa je 
tudi o finančnih mehanizmih kot je zemljiška renta in 
pa zajem prirasta vrednosti. Kot pojasnjeno uvodoma, 
je zgolj prostorsko načrtovanje premalo za celostno obv-
ladovanje in gospodarjenje s prostorom. V ta namen so 
mehanizmi zemljiške politike nujno potrebni, ključnega 
pomena pa bo njihova povezava z davčno politiko na 
področju nepremičnin.

PREDLOG GRADBENEGA ZAKONA
Veljavni Zakon o graditvi objektov bo nadomeščen z 
dvema novima zakonoma, in sicer z Gradbenim zakonom 
in z Zakonom o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. 
Naslov osnutka zakona namenoma že v naslovu izpušča 
pojem objekt, osnutek zakona se širi na vse posege v 
prostor po definiciji, ki jo vsebuje osnutek Zakona o 
urejanju prostora. Pri tem gre za vse fizične, gradbene in 
podobne posege v zemeljske strukture, ki nimajo lastnosti 
objekta (npr. utrditve in ureditve zemljišč, nasipavanja in 
odkopavanja, postavljanje premičnih objektov z namenom 
stalne uporabe na istem mestu in podobno). 
Temeljni cilj zakona je zmanjševanje tveganja inves-
ticijske namere. S tem namenom so v osnutek zakona 
vgrajeni inštrumenti, ki investitorju zagotavljajo, odvisno 
od potreb in na podlagi odločitve investitorja, možnost 
faznega zavarovanja investicijskega procesa. Obenem je 
cilj zakona evidentiranost gradbene parcele in objektov 
ter dosledno spoštovanje načela odgovornosti udeležencev: 
investitorja, projektanta, vodje gradnje in izvajalca. S tem 
namenom so v osnutku zakona podrobno razdelane in 
uokvirjene pravice in obveznosti vsakega izmed njih.
1. Predlagana je uzakonitev obveznosti nezavezujočega 

podajanja informacij, svetovanja in pomoči 
investitorju. 

2. Nadalje osnutek zakona predvideva opcijsko možnost 
pridobitve predodločbe za posamezna vprašanja, 
glede katerih je mogoče odločiti samostojno. 
Institut omogoča, da investitor na lastno zahtevo 
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še pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja pridobi odločitev pristojnega upravnega 
organa glede posameznih vprašanj, od katerih je 
bodisi odvisna odločitev o nakupu zemljišča (npr. 
ustreznost gradbene parcele, dejanska zazidljivost 
zemljišča) bodisi pogojuje nadaljnji postopek izdelave 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (dvomi 
glede razlage prostorskega akta, dopustna odstopanja 
od prostorskega akta in podobno) bodisi se investitor 
s pridobitvijo predodločbe želi izključno zavarovati 
pred nepričakovano spremembo prostorskega akta v 
času izdelave projekta glede namenske rabe ali drugih 
pogojev, do vložitve zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Predodločba namreč pomeni odločitev 
o pravici, velja v časovno omejenem obdobju in je 
pri odločanju o gradbenem dovoljenju zavezujoča 
(presoja glede enakega vprašanja se v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja ne ponovi).

3. Nov koncept dovoljevanja posegov v prostor omogoča 
pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi 
bistveno manj obsežne dokumentacije, kot je to 
predvideno v veljavni zakonodaji. Zato je predlagano, 
da se presoja, ki se opravi v postopku izdaje grad-
benega dovoljenja, omeji izključno na dokazovanje 
ustreznosti umestitve nameravanega posega v prostor 
glede na določbe prostorskih aktov, glede na druge 
predpise, ki vsebujejo pogoje za umeščanje in glede 
na pravice stranskih udeležencev v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja. Dokazovanje izpolnjevanja 
bistvenih zahtev (zahtev gradbenih predpisov), izdelava 
podrobnih načrtov (inštalacij, gradbenih konstrukcij 
itd.) in drugih elaboratov ter izkazov, ki se nanašajo 
na fazo izvedbe, zato ne bodo več del projektne doku-
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč 
bodo potrebni šele v fazi prijave začetka gradnje. 

4. Uzakonja se faza prijave gradnje, ki ne bo obvezna 
za vse posege v prostor, temveč samo za tiste posege v 
prostor, ki pomembno vplivajo na izpolnjevanje bist-
venih zahtev (kot je mehanska odpornost in stabilnost, 
varnost pred požarom itd.) oziroma za katere pride v 
poštev izpolnjevanje zahtev iz gradbenih predpisov, ra-
zen manj pomembnih objektov, ki zaradi svoje velikosti 
ali namembnosti preverjanja teh zahtev ne potrebu-
jejo. Ob prijavi gradnje je predvidena predložitev 
projekta za izvedbo s predpisano minimalno vsebino 
ter preko informacijskega sistema seznanitev gradbene 
in drugih inšpekcij ter pristojnih upravnih organov, 
kar omogoči kontrolo nad izvajanjem gradenj in po 

potrebi ukrepanje (z odreditvijo odprave nepravilnosti 
in celo z ustavitvijo gradnje) v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti.

5. Proces izvajanja posega v prostor se zaključi s prijavo 
dokončanja izvajanja posega v prostor, ki je obvezna 
za vse posege v prostor, za katere je predpisana prido-
bitev gradbenega dovoljenja.

6. Objekti, za katere je tako določeno v prilogi zakona, 
se lahko pričnejo uporabljati šele po pridobitvi up-
orabnega dovoljenja. V vseh primerih objektov, razen 
pri zahtevnih objektih, je možna nadomestitev up-
orabnega dovoljenja z izjavami projektanta, vodje 
gradnje in izvajalca in na njihovo lastno odgovornost, 
da izvedeni objekt izpolnjuje vse predpisane zahteve in 
da je evidentiran. Pri zahtevnih objektih in v primeru, 
kadar to investitor sam zahteva, se ohranja možnost 
pridobitve uporabnega dovoljenja v upravnem post-
opku, z razpisom in izvedbo tehničnega pregleda in 
ob sodelovanju neodvisnih izvedencev s posebnega 
seznama izvedencev.

Eden izmed pomembnih ciljev zakona je tudi uza-
konitev pravne podlage za informatizacijo postopkov 
dovoljevanja in drugih zakonsko predpisanih upravnih 
dejanj (prijave ipd.). 
Cilj osnutka zakona je tudi okrepitev vloge občin v 
procesu dovoljevanja, in sicer je v osnutku zakona 
predvideno sodelovanje občine v postopku izdaje grad-
benega dovoljenja z mnenjem in status občine kot stranke 
v postopku z več pravicami, kot je predvideno v veljavi 
zakonodaji, na način, da bo pri sodelovanju v postopkih 
in pri uveljavljanju pravnih sredstev lahko uveljavljala tudi 
javni interes v povezavi s skladnostjo posegov v prostor s 
prostorskimi akti in drugimi predpisi občine. 
Nadalje osnutek zakona predvideva močnejšo vlogo občin 
pri nadzoru nad izvajanjem posegov v prostor, za katere 
ni treba pridobiti gradbenih dovoljenj, v delu, ki se nanaša 
na skladnost s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine. 
Osnutek zakona namreč predvideva inšpekcijski nadzor 
nad takšnimi posegi kot izvirno pristojnost občin. Zaradi 
učinkovitejše kontrole nad tovrstnimi posegi v prostor je 
pri nekaterih posegih v prostor predvidena tudi obvezna 
prijava del občini (današnji nezahtevni objekti), ne pa več 
tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Med vidnejšimi novostmi v osnutku zakona je integracija 
postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarst-
venega soglasja. 
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Zaradi predlagane uveljavitve novega koncepta dovoljevan-
ja, ki fazo izpolnjevanja bistvenih zahtev prestavlja v fazo 
prijave gradnje, je osnutek zakona predvidel tako večjo 
vlogo in odgovornosti udeležencev kakor tudi gradbene 
inšpekcije in drugih pristojnih inšpekcij. Čeprav ga 
imenuje investitor, je vodja gradnje, ki mora izpolnjevati 
pogoje za pooblaščenega arhitekta ali inženirja, predviden 
kot tisti udeleženec pri gradnji, ki mora bdeti nad izpoln-
jevanjem predpisanih zahtev med izvajanjem gradnje, zlasti 
za skladnost izvajanja gradnje z gradbenim dovoljenjem 
in za izpolnjevanje bistvenih zahtev. 
Osnutek zakona kot nadomestek podrobnejšega pros-
torskega načrtovanja ponuja integriran postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja in načrtovanja, in sicer v dveh 
primerih:
1. Osnutek Zakona o urejanju prostora namreč za 
načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena, za 
katere je predvideno načrtovanje z državnim prostorskim 
načrtom in ki predstavljajo podlago za gradnjo daljinske 
infrastrukture, predvideva sprejem uredbe o državnem 
prostorskem načrtu zgolj še do faze izbire variante (kori-
dor). Osnutek gradbenega zakona za te primere investitorja 
zavezuje k pridobivanju gradbenega dovoljenja v tkim. 
integriranem postopku izdaje gradbenega dovoljenja in 
načrtovanja, ki predstavlja hibrid postopka podrobnejšega 
prostorskega načrtovanja (z vključitvijo javnosti, razgrnit-
vami in javnimi obravnavami) in postopka dovoljevanja 
po pravilih upravnega postopka. Opisani postopek se ne 
konča s splošnim aktom (uredbo vlade), temveč z upravno 
odločbo. V ta postopek je integrirano tudi pridobivanje 
mnenj s strani pristojnega upravnega organa za gradbene 
zadeve in postopek presoje vplivov na okolje, kadar gre 
za posege, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna. 
2. Integriran postopek izdaje gradbenega dovoljevanja z 
načrtovanjem osnutek zakona predvideva tudi v primerih 
drugih investicij oziroma posegov v prostor, ki niso pro-
storske ureditve državnega pomena, kadar občinski pros-
torski načrt napoveduje sprejem občinskega podrobnega 
prostorskega načrta in predpisuje minimalne usmeritve za 
njegovo izdelavo, če se investitor in občina dogovorita (ali 
če to kot investitor zahteva sama občina), da se namesto 
sprejema OPPN vloži zahteva za izdajo integriranega post-
opka. V tem postopku mora aktivno sodelovati občina in 
pred izdajo dovoljenja mora s posegom v prostor soglašati. 
V ostalem za sam postopek smiselno enako velja vse, kar 
je bilo zapisano pod točko 1.

S ciljem odprave administrativnih ovir je v osnutku za-
kona predviden skrajšan postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja. Pogoj za vodenje postopka kot skrajšanega 
je predložitev soglasij vseh oseb, ki imajo status stranke 
(lastniki sosednjih zemljišč, lastnik zemljišča, če investi-
tor ni lastnik…) in vseh predpisanih soglasij. Prednost 
tega postopka je v tem, da se odločba o izdaji gradbenega 
dovoljenja sploh ne izda, temveč se vloženi projekt za prido-
bitev gradbenega dovoljenja potrdi s klavzulo »dovoljeno« 
na samem projektu. Pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve ima v primeru očitnega neizpolnjevanja zahtev za 
izdajo gradbenega dovoljenja možnost zavrnitve zahteve 
oziroma v primeru, da niso izpolnjeni pogoji za vodenje 
skrajšanega postopka, za uvedbo posebnega ugotovitvenega 
postopka. V obeh primerih mora o tem v predpisanem 
roku obvestiti investitorja, v nasprotnem primeru nastopi 
domneva izdanega gradbenega dovoljenja. Domneva ne 
more nastopiti v primeru zahtevnih posegov v prostor, 
skrajšani postopek pa ni možen pri posegih v prostor, za 
katere je predpisana presoja vplivov na okolje.
Glede legalizacije neproblematičnih nedovoljenih 
gradenj je ključno, da se v čim večji meri odpravijo razlogi 
za pojav nedovoljenih gradenj in to na sistemski ravni, z 
rešitvami, ki bodo veljale tudi za naprej. Predlagane rešitve, 
ki se nanašajo na legalizacijo, naslavljajo predvsem dve 
skupini objektov, in sicer objekte daljšega obstoja (20 
let ali več) in nekatere posebne primere nezakonitih ob-
jektov, pri katerih je zaradi posebnih okoliščin (socialne, 
gospodarske in podobne) na podlagi opravljenega tehtanja 
interes za začasno ohranitev objekta močnejši od interesa 
za odstranitev. Pri prvi skupini objektov se tako ob do-
kazani predpisani starosti objekta predvideva možnost 
izdaje pogojnega dovoljenja za obstoj takšnega objekta, 
ki bi preprečil uvedbo inšpekcijskega postopka. Pri drugi 
skupini objektov pa je pod določenimi pogoji predlagana 
možnost pridobitve začasnega dovoljenja, kar bi omogočilo 
uporabnikom takšnega objekta ustrezen čas za pridobitev 
nadomestnega objekta (bivališča ali kraja za opravljanje 
dejavnosti) ali za odpravo razlogov, ki onemogočajo legal-
izacijo (sprememba prostorskega akta, sanacija objekta, da 
zadosti zahtevam soglasodajalca ali drugim predpisanim 
zahtevam).
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PREDLOG ZAKONA O POOBLAŠČENIH 
ARHITEKTIH IN INŽENIRJIH
Osnutek zakona gradi na temelju obstoječega sistema 
pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil 
in ga nadgrajuje, pri čemer je v primerjavi z veljavnim 
Zakonom o graditvi objektov že zaradi ločitve materije v 
poseben zakon omogočena zasnova bolj jasnega koncepta, 
izčiščene vsebine, transparentnejših, jasnejših pogojev in 
opisa nalog posameznih reguliranih poklicev na področju 
prostora.
Izhodišče in okvire za prenovo tega področja zakoličujejo:
•	 evropski predpisi in sicer Direktiva o priznavanju 

poklicnih kvalifikacij in Direktiva o storitvah na 
notranjem trgu,

•	 prioritetni vladni projekt za (de)regulacijo reguliranih 
poklicev in

•	 usmeritve vlade oziroma zaključki in priporočila 
delovne skupine pod vodstvom Službe Vlade za za-
konodajo v zvez z ureditvijo zbornic.

Osnutek zakona predvideva naslednje regulirane poklice 
in za vsakega od njih tudi podrobno opiše poklicne naloge 
(tudi v smislu rezerviranih nalog in dejavnosti), nazivi za 
posamezne regulirane poklice pa bi bili zaščiteni:
•	 pooblaščeni arhitekt,
•	 pooblaščeni krajinski arhitekt,
•	 pooblaščeni prostorski načrtovalec,
•	 pooblaščeni geodet in
•	 pooblaščeni inženir.

Zaradi priporočil delovne skupine za zbornično ureditev 
je pri izvajanju javnih pooblastil zbornic okrepljena vloga 
pristojnega ministrstva, za katerega je predvideno, da 
se zaradi izvajanja nadzora udeležuje in so njegovi pred-
stavniki člani komisij ter da so aktivno udeleženi pri iz-
vajanju javnih pooblastil. Prav tako je v osnutku zakona 
predvidena možnost pristojnega ministrstva, da na podlagi 
lastnega nadzora z upravno odločbo tudi samo odvzame 
pooblastilo posameznemu članu zbornice.
Predlagana je regulacija dejavnosti. Predpisani so 
posebni pogoji za opravljanje dejavnosti (preverjanje 
izpolnjevanja pogojev pred registracijo dejavnosti, vsaj 
polovica družbenikov, direktorji in drugi predstavniki 
družbe morajo biti iz nabora pooblaščenih arhitektov 
ali inženirjev, zaščiten je naziv oz. firma družbe). Za 

obstoječe družbe in njihovo prilagoditev novim zahtevah 
je predvideno petletno prilagoditveno obdobje.
Predlagana novost je način pridobivanja ustreznih poklic-
nih izkušenj, in sicer je predvideno spremljanje kandidata 
za naziv s strani mentorja. Za kandidata bi veljal etični 
kodeks, disciplinski pravilnik in možna bi bila sprožitev 
disciplinskega postopka. Osnutek zakona zaradi zahtev di-
rektive o priznavanju poklicnih kvalifikacij predpisuje tudi 
obvezno stalno strokovno usposabljanje in neposredno 
predpisuje možnosti sankcioniranja pooblaščenih arhitek-
tov in inženirjev, ki se ne bi udeleževali usposabljanj po 
programu pristojne zbornice.
Podobno kot osnutek gradbenega zakona tudi osnutek 
ZPAI uzakonja pravno podlago za realizacijo infor-
macijske podpore e – graditev, in sicer ureja način prido-
bivanja certifikatov pooblaščenih arhitektov in inženirjev za 
vlaganje zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj in projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedenskih mnenj in 
druge oblike e-komunikacije z državnimi organi. Osnutek 
zakona vpeljuje načelo javne listine tako, da se kot take 
štejejo vse listine, ki jih v postopkih sestavljajo pooblaščeni 
arhitekti ali inženirji.
Prehodne določbe predvidevajo ohranitev dosedanjih 
pooblastil posameznikov, ki so ob uveljavitvi zakona 
opravljali določene naloge, v obsegu dosedanjih predpisov. 

PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA 
ZAKONA
Pri izvajanju Stanovanjskega zakona, ki je bil sprejet leta 
2003 in dopolnjen leta 2007, so se pokazale potrebe po 
spremembi, nadgradnji in dopolnitvi, zlasti na področju 
upravljanja in zagotovitvi učinkovitejšega inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja 
odnosov med etažnimi lastniki in poenostavljanja post-
opkov glede upravljanja večstanovanjskih stavb. 
Predlog zakona, ki je bil v javni obravnavi do 30. novem-
bra, med drugim predvideva: 
•	 načrt vzdrževanja se pripravi največ za obdobje treh let; 
•	 obvezno vodenje sredstev rezervnega sklada za vsako 

stavbo na posebnem transakcijskem računu (po velja-
vni ureditvi lahko namreč sredstva rezervnega sklada 
za vse stavbe, s katerimi upravlja upravnik, vodi na 
enem računu);
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•	 črtanje možnosti, da je lahko upravnik tudi posamezni 
etažni lastnik;

•	 glede inšpekcijskega nadzora predlog določa, da mora 
upravnik v breme etažnih lastnikov zagotoviti izvedbo 
z inšpekcijsko odločbo odrejenih del, določa pa tudi 
njegove obveznosti in obveznosti etažnih lastnikov;

•	 novela odpravlja tudi nejasnosti glede imenovanja 
začasnega upravnika v sodnem oz. inšpekcijskem post-
opku ter izvajanja nujnih vzdrževalnih del. Zamenjava 
upravnika bo začela učinkovati s sklenitvijo pogodbe 
med etažnimi lastniki in upravnikom in ne bo odvisna 
od vpisa v register upravnikov.

•	 stanovanjski inšpektor bo lahko izrekal globo v 
razponu. 

PREDLOG ZAKONA O POGREBNI IN 
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI
16. novembra 2015 smo iz Državnega zbora RS prejeli 
obvestilo, da je bil v zakonodajni postopek s strani nepove-
zanega poslanca Janija Möderndorferja vložen
Predloga zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju 
pokopališč (878-VII). Predlog zakona temelji na izhodiščih 
pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med 
pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu, in 
pogrebno dejavnostjo, ki je predmet gospodarske javne 
službe, ter pokopališko dejavnostjo, ki v celoti ostaja pred-
met gospodarske javne službe. Mnenje na predlog zakona 
pričakujejo do 16. decembra 2015. Podporo zakonu je že 
izrazila Zbornica komunalnega gospodarstva.

PREDLOG ZAKONA O VZPOSTAVITVI 
ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH 
STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU 
PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo in v javno obravnavo 
poslalo predlog novega zakona o vzpostavitvi etažne last-
nine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča. Pripombe so zbirali do 1. decembra 2015.
Temeljni cilj novega zakona je omogočiti lastnikom ozi-
roma etažnim lastnikom ter pridobiteljem posameznih 
delov oziroma stavb, kadar gre za stavbe, zgrajene pred 
1. januarjem 2003, da na čim lažji in ekonomičen način 

dosežejo uskladitev nepremičninskih evidenc z resničnim 
pravnim in dejanskim stanjem.  

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SOCIALNEM PODJETNIŠTVU
Predlog novele zakona uvaja novo definicijo socialnega 
podjetništva ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva 
na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba 
zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. 
Predlog zakona definira nove tipe malih in srednjih pod-
jetij - socialnih podjetij (partnersko socialno podjetje in 
podjetje s socialno vsebino). Omogočalo se bo, da lahko 
pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, 
na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, 
ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje 
presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno so-
cialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. 
Sprememba zakona bo imela pozitivni učinek na zapo-
slovanje ranljivih skupin na trgu dela. S spremembo zakona 
je omogočena pridobitev statusa socialnega podjetja tudi 
invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom.
Prav tako se s spremembo zakona poenostavlja registracija 
socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. 
členu vodi na AJPES-u.
V skladu s smernicami EU se svet za socialno podjetništvo 
nadomešča s svetom za socialno ekonomije, Strategijo 
razvoja socialnega podjetništva pa se nadomešča s strate-
gijo razvoja socialne ekonomije. Veljavnost Strategije se 
podaljša iz štirih na obdobje deset let. Skladno s predlogom 
zakona pa se reorganizira tudi članstvo v svetu po načelu 
vključevanja predstavnikov: 
•	 tistih ministrstev, ki so pristojna za izvajanje ukrepov 

iz področje spodbujanja razvoja socialne ekonomije;
•	 celotnega sektorja socialne ekonomije: socialnih 

podjetij, zadrug, invalidskih podjetij in zaposlitvenih 
centrov;

•	 stroke iz področja prekarnih oblik na trgu dela;
•	 reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti.

Praksa pri registraciji statusa socialnega podjetja je pokazala, 
da registrski organi oziroma tam zaposlene pooblaščene 
uradne osebe nimajo dovolj vedenja in znanja o socialnem 
podjetništvu, zato imajo pri ugotavljanju pogojev, ali je akt 
o ustanovitvi oziroma temeljni akt nepridobitne pravne 

http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?pathPrefix=/wps/portal&epa=878-VII
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osebe v skladu z načeli socialnega podjetništva, različno 
tolmačenje in posledično podaljšujejo trajanje postopka 
registracije. Zato se predlaga, da registracijski organ pre-
pusti ugotavljanje skladnosti akta pristojnemu ministrstvu. 

PREDLOG DOPOLNITEV 115. ČLENA 
ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pregled poslalo 
predlog dopolnitve 115. člena Zakona o varstvu okolja. 
Kot so zapisali v pojasnilu, je način, ki ga določa predla-
gani člen, usklajen tudi z mnenjem Računskega sodišča: 
MOP-u Računsko sodišče RS priporoča, da v zakonu 
opredeli posebno obliko finančnih jamstev za odlagališča 
v lasti občin v obliki poroštvene izjave in s tem prepreči 
nepotrebno povečevanje stroškov izvajanja gospodarske 
javne službe in to upošteva pri izdajanju odločb za zapi-
ranje odlagališč.
115. člen (zavarovanja)
(1) Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve 
zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih 
obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja 
pri opravljanju svoje dejavnosti, po njenem prenehanju, 
prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju 
povzročitelja obremenitve.
(2) Finančno jamstvo iz prejšnjega odstavka se zagotovi zlasti 
kot sklenitev zavarovanja ali pridobitev bančne garancije.
(3) Vlada v predpisu iz prvega odstavka tega člena določi 
zlasti:
1. primere, za katere je treba zagotoviti finančno jamstvo,
2. razloge za unovčenje finančnega jamstva in osebo, ki je 
upravičena do sredstev finančnega jamstva, ter
3. višino sredstev finančnega jamstva in čas jamčenja, pri 
čemer upošteva zlasti obseg dejavnosti ali ravnanja, ki je 
predmet jamstva, in predpisane zahteve v zvezi z ukrepi med 
opravljanjem dejavnosti ali po njenem prenehanju.
(4) Sredstva, pridobljena iz finančnega jamstva, se morajo 
porabiti za izpolnitev predpisanih obveznosti povzročitelja ob-
remenitve ali za poplačilo njegovih stroškov obremenjevanja.
(5) Za odlagališča odpadkov, ki so javna infrastruktura v lasti 
ene ali več občin, in je njihov upravljavec v izključni lasti 
občin ali je izključna solastnina občin, se finančno jamstvo 
iz drugega odstavka tega člena za obratovanje odlagališča v 
času zapiranja odlagališča ali po zaprtju odlagališča lahko 

zagotovi tudi s solidarnim zavarovanjem v obliki odstopa vseh 
terjatev občin solastnic odlagališča do kateregakoli ministrstva 
iz kateregakoli 
naslova. Izjavo o solidarnem zavarovanju obveznosti občine 
z odstopom vseh terjatev občine do vseh ministrstev mora 
odobriti občinski svet občine.
(6) Ob subsidiarnem ukrepanju ministrstva v skladu s tem 
zakonom ministrstvo poplača svoje terjatve iz naslova kritja 
upravičenih stroškov izvajanja ukrepov za zapiranje ali 
zaprtje odlagališča z izvedbo pobota s terjatvami občine do 
ministrstva oziroma prevzema katerihkoli terjatev občine do 
drugih ministrstev iz kateregakoli naslova. Ministrstvo po-
bota svoje terjatve do posamezne občine sorazmerno njenemu 
lastniškemu deležu na odlagališču odpadkov, če posamezna 
občina nima terjatev do nobenega izmed ministrstev, pa se 
ministrstvo solidarno poplača iz naslova terjatev drugih občin, 
ki take terjatve imajo. 
MOP je želel dopolnitve 115. člena ZVO-1 vnesti v pred-
log novele ZVO-1H, vendar je bil slednji umaknjen iz 
postopka sprejemanja, zato predlagana določba (zaenkrat) 
končuje pot sprejemanja.

PREDLOG UREDBE O OKOLJSKI 
DAJATVI ZA OBREMENJEVANJE 
OKOLJA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA 
DIOKSIDA
Predlog uredbe je bil v javni obravnavi do 20. novembra 
2015. Uredba določa obveznost plačevanja okoljske da-
jatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
(CO2) v zrak pri zgorevanju goriva in z emisijo fluoriranih 
toplogrednih plinov, zavezance za okoljsko dajatev ter 
njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, 
njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter 
plačevanja.
Predlog uredbe vključuje oprostitve plačila okoljske dajatve 
imetnikom dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov, 
kar v skladu z 2. členom Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04) vključuje elemente državne 
pomoči. V skladu s 44. členom Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah (Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov v 
skladu z Direktivo 2003/96/ES) je pomoč v obliki znižanj 
okoljskih davkov združljiva s Skupnim trgom ob dodatno 
izpolnjenih pogojih.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU 
VEČJIH NESREČ IN ZMANJŠEVANJU 
NJIHOVIH POSLEDIC
Predlog uredbe je v javni obravnavi od 9. novembra do 9. 
decembra 2015, bo pa nadomestil Uredbo o preprečevanju 
večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni 
list RS, št. 71/08, 105/10 in 36714). Uredba vzpostavlja 
mehanizem za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi.
Ta uredba se ne uporablja za vsako skladiščenje ali proiz-
vodnjo nevarnih snovi, temveč le za obrate, ki pri svojem 
obratovanju ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi, 
in se zaradi tega njihovo obratovanje šteje za vir nevarnosti, 
zaradi katerega bi se lahko zgodila večja nesreča z nevarnimi 
snovmi s škodljivimi posledicami za ljudi in okolje. 
Nadzor nad delovanjem obratov po veljavni uredbi ses-
tavljata dva mehanizma, ki ostajata enaka tudi v osnutku 
uredbe: 
•	 preverjanje ustreznosti in zadostnosti ukrepov uprav-

ljavcev obratov za preprečevanje večjih nesreč in za 
zmanjševanje njihovih posledic v postopku pridobitve 
okoljevarstvenega dovoljena,

•	 inšpekcijski nadzor nad obratovanjem obratov.   
Osnutek uredbe prinaša spremembe za upravljavce pod-
jetij, ki ravnajo z nevarnimi snovmi, in za upravne organe, 
ki bodo uredbo izvajali.
•	 Za upravljavce podjetij sta pomembni dve spremembi:
1. glede uvrstitve med obrate: z uveljavitvijo osnutka 

uredbe se bodo spremenila pravila za uvrstitev podjetij 
med obrate tveganja za okolje in sicer tako, da se bodo 
uporabljale ureditve glede razvrščanja, označevanja in 
pakiranju nevarnih snovi, ki so določene z Uredbo 
1272/2008 o razvrščanju, označevanju in paki-
ranju snovi ter zmesi (uredba CLP). Ta uredba se za 
razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi 
in zmesi v celoti uporablja od 1. 6. 2015, zato je 
logična tudi njena uporaba tudi za potrebe uvrstitve 
med obrate; 

2. glede zagotavljanja informacij za javnost: z uveljavit-
vijo osnutka uredbe bo treba osnovne informacije o 
obratih zagotoviti tudi za obrate manjšega tveganja 
za okolje. Vsebina informacije za javnost za obrate 
večjega tveganja za okolje je razširjena. Informacije je 
treba javnosti zagotoviti brez njene posebne zahteve.    

Za upravne organe, ki bodo uredbo izvajali, pa osnutek 
uredbe podrobneje ureja obveščanje upravnih organov o 
večjih nesrečah z nevarnimi snovmi in njihovo sodelovanje 
pri analizi nesreč ter zagotavljanje podatkov o obratih in 
večjih nesrečah v zbirkah podatkov na ravni EU. 

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 
PROGRAMU VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V 
LETIH OD 2016 DO 2022 (ReNPVNDN)
Ministrstvo za obrambo nam je v pregled poslalo Resolucija 
o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v letih 2015 do 2022. Besedilo predloga 
resolucije je bilo v javni obravnavi do 20. novembra 2015.
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč ter 
preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo 
življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je v pre-
ventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od 
drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, 
ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu 
enakovredno obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in 
pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje 
ob nesrečah. 
Zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki vključuje tudi okoljske, industrijske ter druge nesreče, 
ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, 
pa tudi dejavnost terorizma in različne oblike množičnega 
nasilja ter druge nevojaške in vojaške vire ogrožanja, je 
zato trajen življenjski in strateški cilj Republike Slovenije. 
Republika Slovenija si bo prizadevala za nadaljnji 
razvoj lastnih zmogljivosti za odzivanje na naravne in 
druge nesreče, pri čemer bo upoštevala multiplikativni 
učinek posameznih virov varnostnih groženj in tveganj. 
Poudarek bo na dograjevanju infrastrukturnih sistemov, 
zlasti informacijsko-komunikacijskih, in na izboljševanju 
pogojev delovanja služb, enot in drugih sestav, ki jih za 
zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju ZRP) orga-
nizirajo društva ter druge nevladne organizacije. Nadaljnji 
razvoj sil ZRP bo temeljil na prostovoljstvu, modularni 
organiziranosti in prilagodljivosti konkretnim razmeram. 
Izboljšal se bo tudi položaj reševalcev, ki prostovoljno 
sodelujejo pri zaščiti in reševanju. Eno izmed težišč deja-
vnosti bo tudi krepitev ozaveščenosti in usposobljenosti 
prebivalstva za izvajanje osebne in vzajemne zaščite. 
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PREDLOGI SPREMEMB DAVČNIH 
ZAKONOV
Ministrstvo za finance je v javno razpravo, ki je trajala do 
20. novembra 2015, poslalo osnutke treh davčnih zakonov, 
in sicer:
•	 Predlog   Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o dohodnini, 
•	 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o davku od dohodkov pravnih oseb ter 
•	 Predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagra-

jevanja uspešnosti delavcev.
Z Zakonom o posebni davčni obravnavi nagrajevanja 
uspešnosti delavcev se predlaga posebna davčna obravnava 
dohodkov delavcev za uspešnost. Upravičenci do posebne 
davčne obravnave dohodkov delavcev za uspešnost bodo 
po predlogu delodajalci in delavci. Z zakonom se določajo 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko ob izplačilu 
dohodka za uspešnost uveljavijo z zakonom določene 
ugodnosti, ter določajo davčne ugodnosti ob izplačilu 
dohodka za uspešnost (tj. dohodek za uspešnost se ne 
všteva v osnovo za prispevke za osebe v delovnem razmerju 
in polovica dohodka za uspešnost se ne všteva v davčno 
osnovo za dohodnino). Z zakonom naj bi se nadomestil 
veljavni Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni 
list RS, št. 25/08).
Z novelo Zakona o dohodnini se predlaga znižanje 
olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (s sedanjih 100 
% na 50 %), črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za 
donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave 
za investiranje v okviru dohodka iz dejavnosti ter dohodka 
iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (s sedanjih 
40% na 20%),  ukinitev oprostitve dohodnine od dobička 
iz odsvojitve kapitala z dobo imetništva nad 20 let in za 
nepremičnine, pridobljene pred 1. 1. 2012, ter uveljavitev 
enotne davčne stopnje za dobičke iz kapitala ne glede na 
dobo imetništva kapitala v višini 25%, črtanje oprostitve 
od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža 
v družbah tveganega kapitala, ter podaljšanje veljavnosti 
četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50% 
do leta 2020.
Z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
se predlaga črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za 
donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave 
za investiranje (s sedanjih 40% na 20%), znižanje olajšave 
za vlaganja v raziskave in razvoj (s sedanjih 100% na 50%) 

in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala (črtanje 
posebne stopnje za družbe tveganega kapitala in črtanje 
izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah 
tveganega kapitala) ter ureja davčna obravnava amortizacije 
dobrega imena z ustreznimi prehodnimi določbami.
Odzivi na osnutke davčnih zakonov v javni obravnavi so bili 
razmeroma negativni. Vlada RS se je zato odločila, da letos 
še ne bo predlagala davčnih sprememb.

PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN 
ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 
Po javni obravnavi Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, ki se je iztekla sredi julija 2015, 
je Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s pripombami 
pripravilo spremenjen predlog uredbe. Medresorsko usk-
lajevanje se je zaključilo 23. novembra 2015.
Glede na zahteve dosedanjih predpisov osnutek uredbe 
uvaja zlasti naslednje spremenjene ali dopolnjene zahteve:
•	 merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda za 

evtrofikacijo,
•	 zahteve glede učinkov čiščenja za male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki 
so gradbeni proizvod v skladu s predpisi o gradbenih 
proizvodih,

•	 zahteve glede uporabe malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ustrezajo 
zahtevam standardov SIST EN 12566-1 ali SIST EN 
12566-4 v kombinaciji s standardi  SIST-TP CEN/
TR 12566-2, SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali SIST 
EN 12566-6,

•	 zavezanca za izvajanje prvih meritev pri mali komu-
nalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, ki je upravljavec te naprave in ne več izvajalec 
javne službe,

•	 oskrbovalne standarde za aglomeracije med 50 in 
500 PE, kjer lahko občina zagotovi opremljenost z 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami za sku-
pine objektov, če ugotovi, da bi opremljanje z javnim 
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno 
napravo za celotno aglomeracijo povzročilo več kot 
trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine 
objektov,
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•	 pogoje za uporabo individualnih rešitev (mala komu-
nalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, ali nepretočna greznica),

•	 prehodne določbe:
a. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja ko-

munalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, os-
tanejo nespremenjeni (31. 12. 2015), saj bi vsaka 
sprememba predstavljala kršitev Akta o pristopu 
RS k EU,

b. roki za zagotavljanje čiščenja komunalne odpadne 
vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, 
manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna 
voda že odvaja po kanalizacijskem omrežju, ostanejo 
glede zagotovitve čiščenja te komunalne odpadne 
vode nespremenjeni (31. 12. 2015), saj bi vsaka 
sprememba predstavljala kršitev Akta o pristopu 
RS k EU,

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

d. roki za zagotavljanje odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 500 PE, z iztokom 
v občutljivo območje ali vodo na prispevnem 
območju občutljivega območja ali vodo na vodo-
varstvenem območju, ali iz aglomeracije s skupno 
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, z iztokom 
v vodo, ki ni občutljivo območje in ni voda na 
prispevnem območju občutljivega območja in ni 
voda na vodovarstvenem območju, se podaljšajo 
najpozneje do 31. 12. 2023,

e. rok za lastnike obstoječih objektov, za katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 
2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki 
niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne 
kanalizacije in ta ni predpisana ter še nimajo urejen-
ega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
se spremeni tako, da morajo lastniki teh objektov 
ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje 
do 31. 12. 2021,

f. rok za lastnike obstoječih objektov za katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 
2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki 
niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne 
kanalizacije in ta ni predpisana ter imajo ureditev 
skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje 
objekta, se spremeni tako, da morajo lastniki teh 
objektov ureditev prilagoditi zahtevam te uredbe ob 
prvi naslednji rekonstrukciji objekta po uveljavitvi 
nove uredbe, 

g. rok za lastnike obstoječih industrijskih stavb na 
območju naprave, za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bile v 
uporabi pred tem dnem, se spremeni tako, da mora-
jo lastniki teh stavb ureditev prilagoditi zahtevam 
te uredbe najpozneje do roka iz pravnomočnega 
okoljevarstvenega dovoljenja,

h. rok za lastnike obstoječih industrijskih stavb na 
območju naprave, za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bile 
v uporabi pred tem dnem, in za katero okolje-
varstveno dovoljenje še ni izdano ali pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana, se 
spremeni tako, da morajo lastniki teh stavb ure-
ditev prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje do 
31. 12. 2018, če gre za napravo brez kakršne koli 
ureditve, in najpozneje do 31. 12. 2021, če gre za 
napravo z ureditvijo  skladno s predpisi, ki so veljali 
v času gradnje.

Hkrati s Predlogom uredbe o odvajanju in čiščenju ko-
munalne odpadne vode se spreminjajo in usklajujejo tudi:
•	 predlog novele Uredbe o okoljski dajatvi za 

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

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

valnem monitoringu odpadnih voda,
•	 predlog Pravilnika o določitvi občutljivih območij.
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PREDLOG NOVELE UREDBE 
O OKOLJSKI DAJATVI ZA 
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI 
ODVAJANJA ODPADNIH VODA
V predlogu uredbe se izrazi spremenijo in dopolnijo tako, 
da se uskladijo s predlogom Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode. Doda se izraz »odvajanje od-
padnih voda«, izraz »ustrezno čiščenje« se nadomesti z 
izrazom »primerno čiščenje«.
Zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve 
zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo s čistilno napravo, se nomotehnično 
spremenijo tako, da je nedvoumno razvidno, da se pri 
letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot 
obremenitve, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu 
iz industrijske odpadne vode odstranila ta čistilna naprava, 
glede na parametre KPK in glede na dušik ali fosfor ali oba, 
če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda iz te čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta 
dva parametra odpadne vode.
Zahteve za izračun letnega seštevka enot obremenitve 
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se dopolni z 
določbo, da se v primeru stavbe za kratkotrajno nastanitev s 
klasifikacijsko številko 1212 v skladu s predpisom, ki ureja 
klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, 
in obratuje le nekaj mesecev v koledarskem letu (kot npr. 
planinska koča), v primeru, da se poraba pitne vode ne 
ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za 
oskrbo s pitno vodo, upošteva seštevek enot obremenitev 
za tiste mesece, ko ta stavba obratuje.

PREDLOG NOVELE UREDBE O EMISIJI 
SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU 
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO 
KANALIZACIJO
S spremembami uredbe se izrazoslovje uskladi s predlogom 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 
hkrati se besedilo posameznih členov zaradi odprave 
morebitnih nejasnosti v praksi spremeni tako, da so 
določbe jasne in nedvoumne. Nekatere veljavne zahteve 
dosedanjih predpisov na področju emisije snovi pri odva-
janju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in iz 
malih komunalnih čistilnih naprav se vključi v zadevno 

uredbo, da se zagotovi urejanje področja na način, kot ga 
predvideva zakon, ki ureja varstvo okolja. Glede na to, da 
gre v pretežnem delu sprememb za uskladitev predpisa z 
drugimi predpisi, ki urejajo področje, ter za prenos nekat-
erih veljavnih zahtev, spremembe uredbe ne povzročajo 
novih finančnih posledic.

PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O 
PRVIH MERITVAH IN OBRATOVALNEM 
MONITORINGU ODPADNIH VODA
S spremembami pravilnika se izrazoslovje usklajuje s 
predlogom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode. V pravilniku se med drugim spreminja 
obveznost poročanja za male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE: izvajalec obratovalnega 
monitoringa upravljavcu namesto poročila o opravljenih 
prvih meritvah izda analizni izvid, iz katerega mora biti 
razvidna izmerjena vrednost parametrov odpadne vode 
na iztoku iz te naprave, ki so predmet prvih meritev. 
Upravljavec male komunalne čistilne naprave izvajalcu 
javne službe najpozneje 30 dni po prejemu analiznega 
izvida predloži poročilo o opravljenih prvih meritvah na 
obrazcu iz priloge 5.
Spreminjajo se priloge 1, 2 in 4, priloga 5 (Poročilo o 
prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) se nadomesti z novo 
prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del pravilnika, prilogi 
6 (Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) in 7 (Navodilo za izdelavo 
ocene obratovanja za malo komunalno čistilno napravo z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) se črtata.

PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI 
OBČUTLJIVIH OBMOČIJ
Predlog pravilnika določa občutljiva območja zaradi 
zmanjševanja onesnaževanja okolja pri odvajanju odpad-
nih voda. Kot občutljivo območje je določeno vodno telo 
površinske vode ali njegov del:
•	 pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo 

evtrofikacijo, 
•	 kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja 

varstva površinskih in podzemnih voda na območju 
razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in
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•	 kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja 
kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje kakovosti kopalnih voda.

Na podlagi navedenih meril so s pravilnikom določena 
vodna telesa površinskih voda, ki so določena kot občutljiva 
zaradi evtrofikacije (dosedanja in 35 novih območij) 
in kot občutljiva zaradi kopalnih voda (nespremenjena 
glede na veljavne predpise). Seznama občutljivih območij 
zaradi evtrofikacije in zaradi kopalnih voda sta določena v 
prilogah pravilnika, občutljiva območja, njihova prispevna 
območja in njihove geografske meje pa se določijo na 
digitalnih podatkovnih slojih za raven merila 1:25.000 v 
državnem koordinatnem sistemu. S pravilnikom je določen 
tudi minimalni seznam obveznih atributov posameznega 
podatkovnega sloja. 
Za vsako občutljivo območje je v prilogah naveden tudi da-
tum njegove določitve oziroma datum začetka veljavnosti.

OSNUTEK UREDBE O NAČRTU 
UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA ZA OBDOBJE 
2016-2025
Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno jav-
no obravnavo, ki traja do 16. decembra 2015, poslalo 
Osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega naro-
dnega parka za obdobje 2016–2025. Z uredbo se sprejme 
Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 
2016 - 2025
Uredba o Načrtu upravljanja vsebuje analizo in oceno 
obstoječega stanja ter določa vizijo varstva in razvoja 
Triglavskega narodnega parka, dolgoročne in operativne 
cilje upravljanja narodnega parka, način njihovega ure-
sničevanja in preverjanja njihove učinkovitosti. Podrobne 
vsebine so v prilogi Uredbe.
Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 
2016-2025 je programski akt, v katerem se za obdobje 10 
let opredeljuje vizijo varstva in razvoja narodnega parka 
na podlagi Uredbe, predpisov, mednarodnih konvencij in 
evropskih predpisov s področja ohranjanja narave ter ocene 
in analize stanja narodnega parka. Dokument je v prvi 
vrsti namenjen javnemu zavodu Triglavski narodni park, ki 
upravlja narodni park, posredno pa povezuje vse deležnike 
in uporabnike prostora ter jih zavezuje k uresničevanju 
ciljev in namenov narodnega parka.

Načrt upravljanja vsebuje vsebine, ki jih določata Zakon 
v 60. in 61. členu ter ZTNP-1 zlasti v 50. členu. Predlog 
načrta upravljanja je vsebinsko razdeljen na naslednja 
poglavja: uvod, izhodišča za načrt upravljanja, analitična 
izhodišča, upravljanje narodnega parka, varstveni režimi, 
varstvene in razvojne usmeritve za dejavnosti , program 
izvajanja s kadrovskim in finančnim načrtom, spremljanje 
izvajanja načrta upravljanja.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO 
EMBALAŽO
Osnutek sprememb in dopolnitev uredbe je bil v javni 
obravnavi od 17. novembra do 1. decembra 2015. Glavni 
namen tega predloga je omogočiti določitev deležev prevze-
manja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe za leto 
2015. Poleg tega se dopolnjuje še metodologija za določitev 
deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne 
službe, in sicer na način, da so posameznim embalažnim 
materialom pripisane oznake za vrste embalaže, za katere 
se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže plačuje okoljska 
dajatev.

PREDLOG NOVELA UREDBE O 
NAČINU IZPLAČEVANJA IN MERILIH 
ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZARADI 
PRILAGODITVE UKREPOM 
VODOVARSTVENEGA REŽIMA
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi od 17. 
novembra do 1. decembra 2015. Uredba se sprejema 
zaradi uskladitve z novimi predpisi o državni pomoči v 
kmetijskem sektorju in se z njo le podaljšuje obstoječa 
državna pomoč za naslednjih pet let. Spremenile so se 
mejne vrednosti za višino nadomestila na hektar.
Za obdobje 2016-2020 sta dve vrsti zavezancev:
•	 tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več kot 

pet let in
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•	 tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim do 
vključno pet let.

Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več 
kot 5 let je zgornja meja nadomestila 200 EUR/ ha in 
se lahko poveča do 400 EUR/ha v primeru prepovedi 
paše. Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim 
do vključno 5 let je zgornja meja nadomestila 500 EUR/ 
ha in se lahko poveča do 700 EUR/ha v primeru prepovedi 
paše. Spodnja omejitev 50 EUR/ha KZU kot izplačilo 
nadomestila bo za obdobje 2016-2020 znižana skladno z 
zakonom o davčnem postopku na 10 EUR/ha KZU. Ob 
tem so upoštevani dejanski stroški.
Skupaj se bo v primerjavi z letom 2015 zaradi omenjenih 
sprememb limitov in ob upoštevanju uveljavitve leta vo-
dovarstvenega režima ter zaradi nove uredbe spremenilo 
izplačilo nadomestil za leto 2016, in sicer:
•	 povečalo za 3 000 EUR/ leto zaradi znižanja spodnje 

meje za državno pomoč na 10 EUR/ha KZU,
•	 povečalo za 8 000 EUR/ leto v območjih s popolno 

prepovedjo paše in
•	 zmanjšalo za 20 000 EUR/ leto zaradi znižanja zgorn-

jih limitov glede na čas uveljavljenega vodovarstvenega 
režima na 200 oz. 500 EUR/ha KZU.

To skupaj po podatkih za leto 2015 in izračunih za leto 
2016 predstavlja skupaj znižanje vseh nadomestil za 9.000 
EUR in znaša od skupaj možno izplačanih 205.000 EUR 
nadomestil. Sprememba znaša 5 % spremembo v višini 
izplačil na državni ravni.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU 
POTROŠNIŠKIH SPOROV (ZIsRPS)
Zakon je začel veljati 15. novembra 2015. S tem zako-
nom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo ev-
ropska pravila o alternativnem (izvensodnem) reševanju 
potrošniških sporov, določa se pristojni organ za reševanje 
potrošniških sporov. Zakon se ne uporablja v sporih, 
ki jih sproži ponudnik proti potrošniku, ter v sporih v 
zvezi z opravljanjem: zdravstvenih storitev, vključno s 
predpisovanjem, izdajanjem ter zagotavljanjem zdravil in 
medicinskih pripomočkov, ki jih za paciente opravljajo 
zdravstveni delavci ali sodelavci, in storitev, ki se zagotav-
ljajo z negospodarskimi javnimi službami.
Hkrati je začelo veljati še šest spremljajočih zakonov, 
ki izvensodno reševanje potrošniških sporov urejajo na 
posebnih gospodarskih področjih:
•	 Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kred-

itih (ZPotK-1C),
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

poštnih storitvah (ZPSto-2B),
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B),
•	 Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skla-

dih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A),
•	 Zakon o spremembah Zakona o plačilnih storitvah 

in sistemih (ZPlaSS-D),
•	 Zakon o spremembah Energetskega zakona 

(EZ-1A).

PRAVILNIK O SLUŽBI NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI
Pravilnik je začel veljati 15. novembra 2015, ureja pa 
pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medi-
cinske pomoči (služba NMP), vključno z zagotavljanjem 
zdravstvenega varstva udeležencem in drugim osebam na 

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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prireditvah in shodih. Zagotavljanje in financiranje službe 
NMP v turističnih območjih, kot jih opredeljuje Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12), 
se ureja s posebnim dogovorom med izvajalcem turistične 
dejavnosti oziroma lokalno skupnostjo in zdravstvenimi 
zavodi, ki imajo organizirane ekipe za izvajanje službe 
NMP v skladu s tem pravilnikom. Služba NMP zagotavlja 
tudi nujno medicinsko pomoč za otroke in mladostnike. 
Lokacijo in organizacijo dispečerske službe zdravstva ureja 
poseben predpis. Izvajanje službe NMP s helikopterjem 
ureja poseben predpis.

NOVELA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-T)
Novela zakona je začela veljati 4. novembra 2015, določa 
pa uvrstitev v plačni razred za predsednika in člane 
Fiskalnega sveta.

NOVELA ZAKONA O RAZVOJNI 
PODPORI POMURSKI REGIJI V 
OBDOBJU 2010–2015 (ZRPPR1015-A)
Novela zakona je začela veljati 18. novembra 2015. Z 
novelo se izvajanje zakona podaljšalo za dve leti, do konca 
leta 2017.

NOVELA ZAKONA O 
PROSTOVOLJSTVU (ZProst-A)
Novela zakona je začela veljati 18. novembra 2015, prinaša 
pa nekatere poenostavitve, kot so bolj enostavno vodenje 
evidenc in manjši nabor podatkov, o katerih se poroča. Z 
novelo se širše odpirajo vrata tudi prostovoljstvu v javnih 
zavodih.

PRAVILNIK O NAČINU DELITVE IN 
OBRAČUNU STROŠKOV ZA TOPLOTO V 
STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH 
Z VEČ POSAMEZNIMI DELI
Pravilnik je začel veljati 4. novembra 2015, določa pa način 
merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za 

toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj 
štirimi posameznimi deli.

NOVELA ZAKONA O INFRASTRUKTURI 
ZA PROSTORSKE INFORMACIJE 
(ZIPI-A)
Novela zakona je začela veljati 21. novembra 2015. 
Spremembe se nanašajo na določitev pogojev za zbirke 
prostorskih podatkov, ki jih zajema zakon, opredelitev 
omrežnih storitev, zagotavljanje povezave v državno ko-
munikacijsko omrežje, ureditev omejitev javnega dostopa, 
ureditev souporabe podatkov ter spremljanje vzpostavitve 
in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske infor-
macije. Zakon tako določa pravne okvire za vzpostavitev in 
delovanje prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji 
kot sestavnega dela evropske infrastrukture.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 
PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI 
ŽENSK IN MOŠKIH 2015-2020 
(ReNPEMŽM15–20)
Resolucija je bila objavljena v Uradnem listu RS 6. no-
vembra 2015. Resolucija je strateški dokument Vlade 
RS, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za 
uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih 
življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji za obdobje 
od 2015 do 2020.  

ZAKON O INVESTICIJAH V JAVNE 
ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH 
USTANOVITELJ JE REPUBLIKA 
SLOVENIJA (ZIJZ-1)
Zakon je začel veljati 28. novembra 2015. Z zakonom se za 
investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija in spadajo v pristojnost ministrstva, 
pristojnega za zdravje, zbirajo namenska sredstva.
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ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA 
PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)
Zakon začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. 
decembra 2017. Z zakonom se zaradi spodbujanja zapo-
slovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših 
brezposelnih oseb.

ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU 
PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA 
ZA LETO 2016 IN DRUGIH UKREPIH V 
JAVNEM SEKTORJU (ZUPPJS16)
Zakon začne veljati 1. januarja 2016, z njim pa se za stabi-
lizacijo javnih financ začasno omejujejo plače, drugi stroški 
dela javnih uslužbencev in funkcionarjev ter določajo 
nekateri drugi ukrepi v javnem sektorju.

NOVELA ZAKONA O SOCIALNO 
VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-D)
Novela zakona je začela veljati 28. novembra 2015, up-
orablja pa se od 1. januarja 2016, ko se zvišuje minimalni 
osebni dohodek na nekaj manj kot 289 evrov.

NOVELA ZAKONA O UVELJAVLJANJU 
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-E)
Novela zakona je začela veljati 28. novembra 2015, up-
orabljati pa se začne s 1. januarjem 2016. Del Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, ki je v petem in šestem dohod-
kovnem razredu znižal otroški dodatek za deset odstotkov, 
bo s spremembo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev prenehal veljati. Za upravičence iz sedmega in 
osmega dohodkovnega razreda pa se omejitev glede preje-
manja otroškega dodatka podaljšuje. Sprememba se nanaša 
tudi na državno štipendijo.

NOVELA ZAKONA ZA 
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC 
(ZUJF-D)
Novela zakona je začela veljati 28. novembra 2015, z njo 
pa se ohranja sedanja ureditev in obremenitev študentskega 
dela: ohranja se socialna varnost študentov, minimalna 
urna postavka in višina koncesijskih dajatev, s katerimi se 
delno financirajo tudi štipendije.

NOVELA ZAKONA O DAVKU NA 
DODANO VREDNOST (ZDDV-1I)
Novela zakona začne veljati 1. januarja 2016. Splošni 
stopnji davka na dodano vrednost (DDV) 22 odstotkov 
oziroma znižana stopnja 9,5 odstotka se zapisujeta v Zakon 
o davku na dodano vrednost kot trajen ukrep. Poleg tega 
se poenostavljajo administrativni postopki za uvoznike pri 
plačevanju DDV.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

7. SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se 16. 
novembra 2015 sestali na svoji sedmi redni seji letos in 
razpravljali o aktualnem dogajanju na področju finan-
ciranja občin 2016 in 2017. Predsedstvo je potrdilo dose-
danja izhodišča v postopku pogajanj z Vlado RS, in sicer 
povprečnina v višini 536 evrov, zvišana za rast BDP in rast 
stroška plač ter zmanjšana za realne učinke spremenjene 
zakonodaje, investicijski transfer pa v višini 4 %. 
Razprava je tekla tudi o pogovorih z Vlado RS glede 
zmanjševanja stroškov občinam. Člani predsedstva so si 
bili enotni, da ukrepi niso podali želenih učinkov in da so 
razhajanja v prihrankih še vedno velika. 

4. SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, 
ZMOS, SOS
16. novembra 2015 so se člani predsedstev vseh treh 
združenj občin in Vlade RS v Dobovi sestali na devetem 
krogu pogajanj o višini povprečnine v prihodnjih dveh 
letih. Minister Dušan Mramor je kot zadnjo vladno po-
nudbo občinam ponudil 525 evrov povprečnine, predsed-
stva so zahtevala 536 evrov povprečnine. Vladna ponudba 
ni bila sprejeta.
Člani predsedstev združenj so zavrnili vladno ponudbo, 
saj je za financiranje občin 2016 treba zagotoviti najmanj 
536 evrov na prebivalca. Razliko do tega zneska naj zago-
tovijo resorna ministrstva, ki so bila zadolžena za znižanje 
stroškov občin. Župani so si bili enotni, da predlaganih 
525 evrov povprečnine ne zadostuje za financiranje vseh 
zakonsko določenih nalog.
V zvezi z 21. členom ZFO-1 je bil dan poziv po ohranitvi 
investicijskih sredstev. Ta sredstva bodo zdaj, ko ne bo 
na razpolago evropskih sredstev za investicije, za manjše 
občine ključnega pomena.
Župani so se dogovorili za novinarsko konferenco 18. 
11. 2015 v dvorani Državnega sveta, na kateri naj bi 
spregovorili o posledicah, ki jih znižanje povprečnine 
prinaša občinam in občanom.

NOVINARSKA KONFERENCA IN 
PROTEST V DRŽAVNEM ZBORU RS
V skladu z dogovorom na skupni seji predsedstev v Dobovi 
je bila 18. novembra 2015 v dvorani Državnega sveta RS 
novinarska konferenca vseh združenj občin, na kateri 
so predsedniki združenj in ostali župani problematiko 
financiranja občin v prihodnjih dveh letih predstavili 
širši javnosti. Župani so opozorili na nevzdržno stanje 
na področju financiranja občin, saj jim država vsako leto 
odvzame dodatna sredstva, ne zagotovi pa ustreznih me-
hanizmov, ki bi zmanjševali stroške občinam. Novinarske 
konference se je sicer udeležilo več kot 100 županov.
Po končani novinarski konferenci so se župani udeležili še 
plenarnega zasedanja Državnega zbora RS, ki je obravnaval 
predlog ZIPRS1617, vendar so sejo po eni uri protestno 
zapustili.

PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, 
PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN 
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
20. novembra 2015 so se na ustanovni seji sestali člani 
Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in 
komunalno infrastrukturo. Imenovan je bil predsednik 
odbora, obravnavan pa je bil Predlog uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode ter z navedenim 
predlogom povezati predpisi.
Odbor ZOS  za okolje, prostor, urbanizem, promet in 
komunalno infrastrukturo šteje pet članov, za predsednika 
odbora je bil imenovan Samo Jakljič iz Občine Straža. 
Odbor je imel na dnevnem redu tri predloge (sprememb) 
uredb in dva predloga (sprememb) pravilnikov, in sicer 
Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode, predlog novele Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
predlog novele Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 
predlog novele Pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih voda ter Predlog pravilnika o 
določitvi občutljivih območij. Vsi navedeni predpisi so bili 
od 13. do 23. novembra 2015 v medresorski obravnavi, 
njihov sprejem oziroma potrditev na Vladi pa je predvidena 
do konca decembra 2015.
Glede Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode je bilo opozorjeno, da so roki še 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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vedno postavljeni precej optimistično, poleg tega pa je 
bilo poudarjeno, da bi bilo potrebno tudi v primeru 
obstoječih objektov z gradbenim dovoljenjem, izdanim 
pred 14. decembrom 2002, kjer ni javne kanalizacije in ta 
tudi ni predpisana, določiti okvirni rok, do kdaj je treba 
objekte prilagoditi zahtevam uredbe. Predlog uredbe pred-
videva posodobitev Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode do 30. junija 2016, tudi 
posodobitev območij aglomeracij. Člani odbora so izrazili 
zahtevo, da bi pri oblikovanju aglomeracij morale sode-
lovati tudi občine, prav tako pa bi bilo smiselno preveriti 
dosedanja območja aglomeracij. Podanih je bilo še nekaj 
drugih pomislekov in pripomb, te pa so bile posredovane 
pripravljavcu predpisa – Ministrstvu za okolje in pros-
tor. Glede ostalih obravnavanih predpisov odbor ni imel 
pripomb.

SEMINAR: POSLOVANJE, VLOGA 
IN POLOŽAJ NADZORNEGA SVETA 
OBČINE
V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo je Združenje 
občin Slovenije v začetku novembra pripravilo seminar za 
članice in člane nadzornih odborov občin, zaposlene na 
občinah in občinske svetnike. 
Udeležencem seminarja je dr. Roman Lavtar, vodja Službe 
za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, 
predstavil vsebine, ki umeščajo nadzorni odbor v razmerju 
do drugih občinskih organov, temeljne državne in občinske 
predpise, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega 
odbora, v nadaljevanju je bilo govora o pristojnostih in 
nalogah nadzornega odbora in o pristojnostih po ZLS, ki 
določa nadzorne odbore kot najvišji organ nazora porabe 
proračunskih sredstev občine. V okviru svoje pristojnosti 
pa opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev,  nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev 
V odgovorih na vprašanja udeležencev je predavatelj tudi 
podrobneje in na primerih iz prakse razložil in opredelil 
osnovne naloge nadzornega odbora, način dela, posto-
pek oblikovanja poročila nadzornega odbora, pri čemer 
je poudaril, da je poročilo o opravljenem nadzoru s 
priporočili in predlogi, temeljni akt nadzornega odbora, 
v katerem zapiše tudi ugotovitve, ocene in mnenja o pre-
verjenem poslovanju občine. Obvezne sestavine poročila 

nadzornega odbora je določil minister, pristojen za lokalno 
samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance 
s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora občine. Veljavni  Zakon o lokalni samoupravi /
ZLS/ določa, da so občinski svet, župan in organi pora-
bnikov občinskih proračunskih sredstev dolžni obravna-
vati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova 
priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. 
V nadaljevanju je predavatelj govoril tudi o javnosti dela 
NO, kakšna naj bo strokovna in administrativna podpora 
NO s strani občin. V precej velikem obsegu pa so se pre-
davatelj in udeleženci pogovarjali o napakah pri porabi 
občinskih sredstev. Pri vseh postopkih oziroma nadzorih, ki 
jih opravi občinski nadzorni odbor pa predavatelj poudarja, 
da mora nadzorni odbor presoditi, kdaj so podani elementi 
hujše nepravilnosti ali kršitve predpisov, le te morajo biti 
določene v poslovniku o delu nadzornega odbora. V prim-
eru, da nadzorni odbor ugotovi hujše nepravilnosti, mora 
o tem obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče 
RS, kot to predvideva tretji odstavek 32. člena ZLS.

SEMINAR: DODATKI K OSNOVNI PLAČI 
NA PODLAGI ZAKONA O SISTEMU 
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN 
NJEGOVIMI IZVRŠILNIMI PREDPISI V 
POVEZAVI S KOLEKTIVNO POGODBO 
ZA JAVNI SEKTOR
Združenje občin Slovenije je 5. novembra 2015 v prijetnem 
vzdušju dvorane Državnega sveta RS organiziralo seminar 
na temo Dodatkov k osnovni plači javnih uslužbencev, 
tajnikov in direktorjev občinskih uprav, v povezavi z nji-
hovimi izvršilnimi predpisi. Predavala je Edita Dobaj, ki 
ima dolgoletne izkušnje na področju sistema plač v javnem 
sektorju, zato je udeležencem lahko ponudila koristne 
napotke in navodila za delo in ravnanje pri omenjeni 
tematiki.
Seminar je še posebej koristil vsem, ki na občinah in 
javnih zavodih skrbijo za  kadrovske zadeve, direktorjem 
občinskih uprav, zaposlenim v občinskih upravah in javnih 
zavodih, in seveda tudi drugi, ki jih področje zadeva ali 
zanima.
Predavateljica je udeležencem ponudila podrobne razlage 
pomembnih členov glede dodatkov k plačam iz Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju, posebna pozornost je 

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8651&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8651&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8651&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=strokovni
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bila namenjena tudi dodatkom za direktorje po Uredbi. 
Vsi dodatki, do katerih so upravičeni direktorji, se upora-
bljajo v višini in obsegu, kot je to opredeljeno v Kolektivni 
pogodbi za javni sektor. 
V nadaljevanju je predavateljica namenila nekaj časa 
tudi letnim razgovorom z javnimi uslužbenci, v katerih 
je poudarila namen letnega razgovora in način, kako naj 
odgovorni vodijo letni razgovor z uslužbenci.
V zadnjem delu predavanja pa je predavateljica namenila 
pozornost predlogu novega  Zakona o javnih uslužbencih, 
kjer je predstavila poglavitne predloge rešitev. Če jih 
omenimo samo nekaj: določitev obsega veljavnosti ZJU 
v razmerju do celotnega javnega sektorja, vzpostavitev 
enotnega kompetenčnega modela v upravi – kompetenčni 
center, sklenitev delovnega razmerja, uvedba strokovnega 
izpita in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja znanja 
JU, varstvo pravic JU, kabinetne zaposlitve, ukinitev 
uradniških nazivov in nova ureditev sistema uradniških 
delovnih mest
V zaključku so imeli posamezni udeleženci seminarja še 
nekaj vprašanj, na katera je Dobajeva tudi korektno podala 
odgovore.

SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI 
RAČUN ZA LETO 2015 IN NOVOSTI 
ZA LETO 2016 NA PODROČJU PLAČ, 
RAČUNOVODSTVA TER DAVČNIH 
PREDPISOV
26. 11. 2015 je Združenje občin Slovenije v dvorani 
Državnega sveta RS organiziralo seminar, na katerem so 
udeleženci izvedeli vse v zvezi z izvedbo inventure v javnem 
sektorju in s tem povezano pripravo zaključnega računa za 
leto 2015. Hkrati so bili seznanjeni tudi z vsemi novostmi, 
ki bodo v letu 2016 veljale na področju plač, računovodstva 
ter davčnih predpisov.
Na seminarju, ki sta ga sestavljala dva sklopa, je Majda 
Gominšek najprej predstavila vse o inventuri. Udeleženci 
so v tem delu dobili koristne informacije o ciljih popisa, 
vlogi popisne komisije, popisnem elaboratu ter popisnih 
razlikah in s tem povezano neusklajenostjo med dejanskimi 
sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah.
V drugem delu seminarja se je slušateljem predstavilo 
prihajajoče novosti na področju plač. Predavateljica je 
predstavila vse ukrepe plačne politike v javnem sektorju ter 

zakonsko podlago, ki bo veljala v letih 2016 in 2017. Hkrati 
se je v tem delu seminarja predstavilo tudi prihajajoče 
novosti na področju računovodstva ter drugih davčnih 
predpisov v letu 2016. Udeleženci seminarja so bili tako 
med drugim seznanjeni s posebnostmi pri obračunu plač 
ter novimi omejitvami, ki sta jih prinesli novela Zakona 
o izvršbi in zavarovanju ter novela Zakona o davčnem 
postopku.
V zadnjem delu seminarja je predavateljica pozornost 
namenila tudi seznanitvi slušateljev s postopkom uvedbe 
davčnih blagajn ter davčnem potrjevanju računov. 
Predstavila je vso relevantno zakonodajo ter ključne da-
tume, ki se bodo morali upoštevati pri uvajanju novega 
sistema. 

DELAVNICA – POMEN POGAJALSKIH 
VEŠČIN V OBČINAH
26. novembra 2015 je v sejni sobi Združenja občin 
Slovenije potekala delavnica na temo pogajalskih veščin, 
ki so ena izmed najbolj iskanih in cenjenih kompetenc 
v poslovnem in vsakdanjem življenju. Razvite pogajalske 
sposobnosti pa nam omogočijo doseči to, kar želimo in 
ohraniti dolgoročni odnos. 
Ciljna skupina delavnice so bili vsi, ki se dnevno soočajo 
z odločitvami v službenem ali privatnem življenju naj gre 
za nakup, izpodbijanje previsokih računov, pogajanja za 
posel visokih vrednosti ali pa usklajevanje različnih potreb 
in pričakovanj občanov.
Predavateljica Alenka Slabe je udeležencem delavnice 
predstavila priprave pred samim začetkom pogajanj, kako 
poteka načrtovanje in izvedba predstavitve, kako je s poga-
jalskimi okviri in pogajalsko močjo, katere so faze pogajanj 
in kako jih začnemo. Predstavila pa je tudi raziskovanje in 
razumevanje pogajalskih partnerjev, pogajalske strategije 
in načine ravnanja v konfliktnih situacijah. Z udeleženci 
delavnice pa je spregovorila tudi o kreativnem iskanju 
skupnih rešitev pri pogajanjih, o pogajalskih taktikah in 
kako najti pot iz mrtve točke
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

OSMI KROG POGAJANJ  O 
FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2016 IN 
2017
Predstavniki vlade in občin so se 12. novembra 2015 
sestali še na osmem, tokrat zadnjem usklajevalnem ses-
tanku o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Do 
uskladitve stališč ni prišlo, o sklenitvi dogovora bodo 
odločala predsedstva vseh treh združenj na skupni seji v 
16. novembra, katere se bo udeležil tudi finančni minister 
dr. Dušan Mramor, je bilo dogovorjeno na sestanku.
Potem ko so se zaključila pogajanja med Vlado RS in 
sindikati javnega sektorja, smo združenja občin podala 
zahtevo za nadaljevanje pogajanj z zahtevo, da se mora dvig 
mase plač ustrezno odraziti v višini povprečnine. Minister 
Mramor je pri tem poudaril, da se še dodatni dvig mase 
plač od prvotno predvidenega ne bo v celoti odrazil v 
državnem proračunu, ampak so ta del naložili ministrst-
vom, da morajo sredstva nadomestiti. Ob tem so ocenili, 
da se bodo iz naslova dviga mase plač stroški občin povečali 
za 13,5 milijonov evrov, od tega naj bi 2,6 milijonov evrov 
(2,8 %) nadomestila ministrstva. Minister za javno upravo 
Boris Koprivnikar je ob tem izpostavil, da sta v pripravi in 
usklajevanju tudi Zakon o javnih uslužbencih in Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi prinesla več 
fleksibilnosti glede uslužbenskega in plačnega sistema. 
Vlada tudi ocenjuje, da bodo prihranki iz naslova ukrepov 
za znižanje stroškov občinam v letu 2016 znašali 24,6 
milijonov evrov, od tega je jih je 5,01 milijona upoštevanih 
pri znižanju povprečnine na 519 evrov v drugi polovici leta 
2015. So pa bila toliko zbližana stališče, da Ministrstvo za 
finance priznava, da je del teh prihrankov samo potencial-
nih prihrankov, saj se nanašajo na investicije.
Vlada vztraja pri povprečnini 522 evrov. Ministrstvo za fi-
nance je glede povprečnine sicer stopilo minimalno naproti 
občinam, (1,5 – 2 evra), a še o tem dvigu višine povprečnine 
bo moč govoriti, če pride do sklenitve dogovora. 
Glede sredstev za sofinanciranje investicij Vlada vztraja 
na višini 2 % investicijskega transfera ter 3 % ugodnih 

povratnih sredstev, predstavili pa so tudi alternativni 
predlog, po katerem bi občinam zagotovili 4 % skupne 
primerne porabe, zmanjšane za X evrov/prebivalca, obseg 
sredstev za investicijski transfer pa bi ostal enak. Izračunov 
na sestanku nismo prejeli, zato ni znano, kaj ta ukrep 
dejansko pomeni za posamezne občine. Ministrstvo je 
zaprosilo, da se do predloga opredelimo.
Poleg tega Ministrstvo za finance ne odstopa od ukrepa, s 
katerim omejujejo finančno izravnavo do višine primerne 
porabe.
Ob tem je državna sekretarka Mateja Vraničar izpostavila, 
da bodo vztrajali z interpretativno določbo, kljub pomis-
lekom zakonodajnopravne službe, s katero bi občinam 
omogočili izdajo novih odlokov o odmeri nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč . Prav tako načrtujejo sprejem 
novega Zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi začel 
veljati v 2017, šlo pa naj bi za nadgradnjo dosedanjega 
sistema NUSZ na novih podlagah z regulacijo sedanjih 
ekstremov. 
Prav tako bodo v ZIPRS1617 uvrščene vsebinske spre-
membe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki bodo 
podlaga, da se bodo sredstva 21. člena ZFO-1 lahko 
porabila tudi za upravljanje z dolgom, katerega odplačilo 
ni vključeno v občinske NRP, prav tako bi se23. člen 
dopolnil z določbo, da se ta sredstva lahko uporabijo za 
kritje neupravičenih stroškov EU projektov. 

MAKROREGIJE – PRILOŽNOST ZA 
OBČINE?
Na Ministrstvu za zunanje zadeve je bil 18. novembra 2015 
sestanek na temo evropskih makroekonomskih strategij 
in aktivnostih Slovenije v tem okviru. Na sestanku, ki 
smo se ga udeležili tudi predstavniki združenj občin in 
kohezijskih regij, je razprava tekla o skupnem interesu in 
možnih oblikah sodelovanja.
Ministrstvo za zunanje zadeve je nacionalni koordinator  
treh makroregionalnih strategij EU, v katere je vključena 
tudi Slovenija: Podonavske, Jadransko-jonske ter bodoče 
Alpske. Pri makroekonomskih strategijah gre za medvladno 
sodelovanje, kjer se nacionalni interesi posameznih držav 
na nivoju makroregije uskladijo in s tem lažje udejanijo 
ter tako bolj učinkovito prispevajo k razvoju posamezne 
države in sočasno celotne regije. Ker gre za uveljavljanje 
nacionalnih interesov, mora te udejanjiti vsaka država 
sama. EU makroregionalne strategije nimajo lastnih virov 
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financiranja, lastnih institucij niti svojih pravnik okvirov, 
ampak uporablja obstoječe vire, institucije in (pravne) 
okvire. Več informacij o EU makroregionalnih strategijah 
je dostopnih tudi na spletni strani MZZ
http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/
makroregionalne_strategije_evropske_unije/ 
Ob razpravi, kakšna je lahko v tem procesu vloga združenj 
občin, Vzhodne in Zahodne kohezijske regije in ostalih 
obstoječih struktur npr. Evropskega združenja za teritori-
alno sodelovanje, smo se zavezali k medsebojni izmenjavi 
informacij, da »lahko informacije pridejo do pravih ljudi, 
potem pa se oni odločijo za sodelovanje«. Ni ovire, da 
občinski projekt ne bi dobil vloge makroekonomske strate-
gije, mora pa imeti realizacija projekta učinek na širšem 
območju, da se lokalni interes prekrije z nacionalnim in 
hkrati regionalnim. Predstavnici zunanjega ministrstva, 
Andreja Jerina, Bojana Cipot, sta tudi pozvali k posredo-
vanju idej o možnem sodelovanju in potencialnih vsebinah, 
mogoča pa bo tudi izmenjava idej z nacionalnimi koordi-
natorji. Občine tudi vabijo na Ministrsko konferenco ob 
zagonu Alpske makroregije, ki bo 25. - 26. januarja 2016 
na Brdu pri Kranju.

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O 
MRLIŠKO PREGLEDNI SLUŽBI
Ministrstvo za zdravje je sestanek sklicalo na pobudo vseh 
treh združenj občin, saj se neurejenost področja mrliško 
pregledne službe vleče že več kot 10 let. Da so spremembe 
nujno potrebne, smo na Združenju občin Slovenije pristo-
jne že večkrat opozarjali, žal naša opozorila niso bila slišana.
Državno sekretarko Nino Pirnat, ki je sestanek vodila, 
smo opozorili na težave pri financiranju storitev mrliško 
pregledne službe in na njeno strokovno urejenost. Glede na 
dejstvo, da je višina povprečnine vsako leto nižja, obstaja 
bojazen, da občine ne bodo zmogle plačevati stroškov, 
povezanih z mrliškimi ogledi in sanitarnimi obdukcijami. 
Na Združenju občin Slovenije smo pristojnemu minis-
trstvu v preteklosti že predlagali, da bi se ti stroški prenesli 
na državo, vendar brez uspeha. Na visoke stroške še posebej 
opozarjajo občine, ki so bolj turistično usmerjene, občine, 
po ozemlju katerih tečejo avtoceste, reke in tudi druge 
pomembne poti.  
Opozorili smo tudi na težave pri sami strokovni urejenosti 
mrliško pregleden službe. Občine nimajo organiziranega 
organa, pristojnega za zdravstvo, storitve se opravljajo na 

državni ravni, in sicer te naloge opravlja ZZZS. Glede 
na to, da je osnovno zdravstveno zavarovanje obvezno, 
bi bilo prav, da stroške mrliškega pregleda krije ZZZS in 
ne občina. 
Pozvali smo k spremembi tako Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) kot tudi 
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe. Slednji je bil sprejet leta 1993 in potrebna 
je njegova prenova. Državna sekretarka je povedala, da se 
za naslednje leto načrtuje prenova ZZVZZ oz. priprava 
novega zakona. Dodala je, da stroški mrliških ogledov in 
obdukcij ne bodo šli v sklop obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, saj sam sistem tega ne bi prenesel. Predlagala 
je, da bi se občine med sabo povezale in uredile neko 
skupno službo, vendar je bilo s strani predstavnikov občin 
to negativno sprejeto, saj občine niso strokovno usposo-
bljene za to področje. Ker gre za težavno in zelo strokovno 
področje, se tega ne bi smelo prenesti na občine. 
Opozorili pa smo tudi na težave pri sami strokovni us-
posobljenosti zdravniškega osebja, saj so dostikrat ravno 
zaradi tega odrejene nepotrebne obdukcije.
Državna sekretarka Nina Pirnat je zagotovila, da bodo k 
kratkem pristopili k pregledu pravilnika in, upamo, da 
tudi k njegovi prenovi. 

http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/
http://www.mzz.gov.si/si/evropske_politike/makroregionalne_strategije_evropske_unije/
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6  POBUDE IN PRIPOMBE

ZAHTEVA PO USTREZNI PRILAGODITVI 
VIŠINE POVPREČNINE ZARADI 
DOGOVORA O PLAČAH
Vsa tri združenja občin smo potem, ko so Vlada RS in 
sindikati javnega sektorja parafirali Dogovor o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem 
sektorju za leto 2016, na predsednika vlade naslovili dopis, 
v katerem smo izrazili pričakovanje, da se bo s strani države 
sprejeta zaveza iz Dogovora ustrezno odrazila tudi v višini 
povprečnine za leto 2016. Stroški iz naslova sprostitev 
napredovanj bodo obseg mase plač povečali v povprečju 
za 4 %, kar izhaja tudi iz podatkov, ki jih je Ministrstvo 
za javno upravo pridobilo od proračunskih uporabnikov, 
tudi občin. V procesu pogajanj o povprečnini smo zato 
ves čas zavračali navajanje Ministrstva za finance, ki je ta 
obseg povečanja mase plač ocenjevalo na 2,5 %, z opo-
zorilom, da je ta ocena preskromna. 6. novembra 2015 
sklenjen Dogovor pa pomeni dodatno povečanje obsega 
mase plač za 63 milijonov evrov, kar pomeni dodatna 2,2 
% povečanja obsega sredstev za plače v letu 2016 glede 
na prvotno oceno povečanja obsega mase plač za 140 
milijonov evrov. Združenja občin smo zato pozvala, da se 
nemudoma nadaljujejo pogajanja o financiranju občin za 
prihodnji dve leti.

MNENJE GLEDE PREDLOGA 
DOPOLNITVE 115. ČLENA ZAKONA O 
VARSTVU 
ZOS je na Ministrstvo za okolje in prostor mnenje na 
predlog dopolnitve 115. člena Zakona o varstvu okolja. V 
zvezi s tem ugotavljamo, da predlog sprememb zajema le 
priporočila Računskega sodišča RS glede ureditve jamstev 
za odlagališča v lasti občin, predlog sprememb pa ne ureja 
osnovnega priporočila glede »ustrezne ureditve finančnih 
jamstev z upoštevanjem takih oblik finančnih jamstev, ki 
ne povzročajo dodatnih nepotrebnih stroškov izvajanja 
GJS«. 
Predlog upošteva ureditev finančnih jamstev zgolj v prim-
eru, ko je upravljavec v izključni (so)lasti občin, pri tem pa 
postavlja v neenakopraven položaj upravljavce odlagališč, 

ki javno službo opravljajo na podlagi podeljene koncesije. 
Zaradi težav povezanih s pridobitvijo bančne garancije oz. 
zavarovanj ter visokih stroškov njihove pridobitve, obstaja 
verjetnost, da bodo povzročitelji v teh primerih (javna 
služba kot koncesija), plačevali višjo ceno storitve. 
Ker so finančna jamstva za upravljavce odlagališč veliko 
finančno breme, je nujno, da se poiščejo take rešitve, ki 
bodo predstavljale čim manjše breme za povzročitelje 
odpadkov, oz. je nujen temeljit razmislek, ali so finančna 
jamstva oz. zavarovanja sploh potrebna. Še zlasti slednje 
velja za odlagališča, ki so že v postopku zapiranja in za 
katera so že izdelani programi zapiranja, z natančno opre-
deljenimi stroški in terminskim planom. 
Tudi sicer so naloge in nadzor nad delom občin podrobno 
določene v Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS), obveznosti 
v zvezi z javnimi službami in varstvom okolja tudi z osta-
limi predpisi, zato je dodatno zagotavljanje zavarovanj v 
teh primerih povsem nepotrebno. Nadzor nad izvajanjem 
zapiralnih del na deponiji pa naj se nadzira preko pristojnih 
državnih inšpekcijskih služb. 
Predlog dopolnitve 5. in 6. odstavka 115. člena ZVO-1 
je neprimeren tudi iz finančnega vidika. Občine imajo 
iz naslova projektov in operacij lahko do posameznih 
ministrstev zahtevke in iz tega naslova odprte terjatve, ki 
so bistvenega pomena za realizacijo projekta in vzdržnost 
celotnega občinskega proračuna. Poleg tega posamezna 
občina ne sme biti podvržena solidarni odgovornosti iz 
tega naslova, če druga občina nima do ministrstev odprtih 
terjatev. Zato je možnost poplačila iz tega naslova in na 
predlagan način povsem neprimerna in ocenjujemo, da v 
nobenem primeru ne sme biti dopuščena. Tudi sicer smo 
predlagali, da se finančno zavarovanje ne sme šteti v obseg 
zadolževanja posamezne občine soustanoviteljice. 

PRIPOMBE NA OSNUTEK OP OSKRBE 
S PITNO VODO ZA OBDOBJE OD 2015 
DO 2020 
Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pripombe 
občin članic, ki so jih podale na Osnutek operativnega 
programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2015 do 2020.
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PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Združenje občin Slovenije je tudi v fazi medresorske obrav-
nave podalo pripombe na Predlog uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, hkrati pa smo pozvali 
k izvedbi uskladitvenega sestanka za uskladitev dilem in 
nejasnosti, saj so lokalne skupnosti nosilec urejanja odva-
janja in čiščenja odpadnih vod.
Ponovno smo izpostavili, da so roki za izvedbo pred-
pisanih zahtev še vedno postavljeni nerealno. Občine se 
namreč vsako leto soočajo s krčenjem finančnih sredstev 
v občinskih proračunih, prav tako sredstev za ta namen 
ni predvidenih v finančni perspektivi 2014-2020, zato 
bo tudi spremenjenih rokih nemogoče zgraditi predpisan 
(in finančno zelo zahteven) sistem odvajanja in čiščenja 
komunalnih voda. Med drugim smo predlagali podaljšanje 
roka za aglomeracije, manjše od 2.000 PE, na 31. 12. 2018.
Ponovno smo opozorili, da je nujno, da individualne sisteme 
odvajanja komunalne odpadne vode znotraj aglomeracij 
zagotavljajo lastniki objektov sami, kot je to predvideno 
tudi pri opremljanju območij izven meja aglomeracij, 
nikakor pa to ne sme biti strošek občin. Ponovno smo 
predlagali povečanje deleža skupne obremenitve z 2 % 
na 5 %; občine so namreč opozorile, da je bila npr. tudi 
pri izgradnji čistilnih naprav s sofinanciranjem EU za 
cilj postavljena 95 % priključenost v aglomeraciji in se 
sprašujejo, kako naj v decembru 2015 dosežejo še dodatne 
tri odstotke. Predlog uredbe predvideva tudi posodobitev 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode do 30. junija 2016, torej tudi posodobitev 
območij aglomeracij. Menimo, da bi (predvsem zaradi 
poznavanja terena) pri oblikovanju aglomeracij morale 
sodelovati tudi občine, prav tako menimo, da bi bilo 
smiselno preveriti dosedanja območja aglomeracij. 

POZIV ŽUPANOM K SKUPNI AKCIJI
Na skupni seja predsedstev ZOS, SOS in ZMOS, kjer je 
bil sprejet sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo 
Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 
evrov na prebivalca, so bile sprejete tudi naslednje pobude z 
namenom usklajenega nastopa in večjega pritiska na državo 
z namenom opozoriti na nevzdržnost financiranja občin v 
prihodnjih dveh leti: dogovorjeni so bili naslednji dogodki:

1. Skupna tiskovna konferenca, 18.11.2015 ob 10.00
Dogovorjeno je bilo, da se županje in župani občin članic 
vseh treh združenj udeležite skupne tiskovne konference 
v sredo, 18.11.2015 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega 
sveta Republike Slovenije.
2. Protestna udeležba na seji Državnega zbora (po 
zaključku tiskovne konference)
Po zaključku tiskovne konference se županje in župani 
skupaj protestno udeležijo seje Državnega zbora, saj se 
bo ZIPRS 1617 obravnaval predvidoma prav ta dan, torej 
18. 11. 2015. 
3. Individualne tiskovne konference po sredini pro-
testni udeležbi seje DZ RS
Za večji pritisk na državne organe smo županje in župane 
pozvali, da po sredinem dogodku skličete lastne tiskovne 
konference in medijem objasnijo, kakšen vpliv bo imelo 
pomanjkljivo financiranje v vašem lokalnem okolju.
4. Skupne seje občinskih svetov (regijske)
Prav tako je na skupni seji predsedstev bilo predlagano, da 
se občine v regiji ali tiste, ki uspešno in dobro sodelujejo, 
skličejo za javnost odprte skupne seje občinskih svetov na 
temo financiranja občin v letu 2016 in s tem pokažejo 
regijsko in vseslovensko enotnost funkcionarjev lokalne 
ravni, ne le županj in županov, temveč tudi svetnic in 
svetnikov. 

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELA 
ZAKONA O DEDOVANJU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje 
poslalo pripombe na predlog zakona. Med drugim smo 
opozorili, da bi občine morale imeti pravico do povrnitve 
stroškov iz celotnega premoženja, saj v večini primerov niti 
to ne zadošča za pokrivanje nastalih stroškov. S predlogom, 
da se omejitev dedovanja izvede samo do 2/3 premoženja 
upravičenca, so lokalne skupnosti posledično dvakratno 
oškodovane. Opozorili smo na povračila plačil socialno 
varstvenih storitev v zapuščinskih postopkih, ki so v prim-
erjavi z dejanskimi izdatki izredno nizka.
Predlagali smo, da se vsaj v primerih domskega varstva 
ponovno uvede določilo »Ko višina prejetih sredstev presega 
vrednost premoženja, lahko občina začne s postopkom povr-
nitve stroškov iz premoženja«. V tem primeru oseba tega 
premoženja ne potrebuje več in nastane tudi problem iz 
naslova upravljanja premoženja.
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Predlagali smo tudi, da se plačila osnovnih pogrebnih 
stroškov, ki jih plačajo lokalne skupnosti, vključijo v 
predmetno omejitev, saj poraba proračunskih sredstev iz 
tega naslova ni zanemarljiva. 

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELA 
ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU
Združenje občin Slovenije je v pripombah, ki smo jih 
poslali na Ministrstvo za javno upravo ocenilo, da novela 
zakona ne prinaša dodatnih novih prožnosti pri nagra-
jevanju in izplačevanju plač v javnem sektorju. Ukinja se 
možnost določitve + pet plačnih razredov, torej se ukinja 
drugi odstavek 19. člena in nadalje se ukinja povečan obseg 
dela.
Namesto določitve petih plačnih razredov se uvaja inštitut 
začasne pridobitve višjega plačnega razreda, ki je omejen 
na eno leto. Poleg tega je omejen na samo 10 % zaposlenih 
v organu, kar za večino povprečnih občin pomeni le en 
ali dva zaposlena. Predlagali smo, da se ta institut tako 
časovno kot na ravni organa ne omejuje in da se doda 
možnost povišanja za osem plačnih razredov, torej pet 
in dodatni trije s sklepom predstojnika (npr. s sklepom 
občinskega sveta – za občine, za ostale delodajalce javnega 
sektorja pa s soglasjem drugih ustreznih organov).
Glede ukinitve povečanega obsega dela smo podali mnenje, 
da ga nadomešča bolj nefleksibilen institut, saj je dejstvo, 
da bo masa na ravni organa odvisna od kolektivne po-
godbe. V primeru okoliščin v interventnih ukrepih bo 
ta znesek lahko tudi 0 %. Sicer pa podpiramo, da znesek 
delovne uspešnosti lahko znaša 30 % mase plače. Vidimo 
manjko tudi pri nagrajevanju zaposlenih z 20 let in več 
delovnimi izkušnjami, ki imajo zgolj višjo izobrazbo, 
vendar neprecenljive izkušnje in znanja za organ. 
Predlog zakona uvaja enovito delovno uspešnost, do 
katere so upravičeni tudi funkcionarji, vendar ne tisti, 
ki so pridobili mandat na podlagi neposrednih volitev. 
Predlagali smo, da se prejemanje delovne uspešnosti 
omogoči tudi funkcionarjem, ki so pridobili mandat na 
podlagi neposrednih volitev, in sicer da se jim to lahko 
določi le, če so pri uporabniku proračuna za to zagotovljena 
finančna sredstva.

JAVNA DELA 2016
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake  
možnosti smo v začetku novembra naslovili vprašanje 
občin, kdaj lahko pričakujejo novo javno povabilo za izbor 
programov javnih del za leto 2016.
MDDSZ odgovarja, da za leto 2016 načrtujejo objavo 
dveh javnih povabil, prvo javno povabilo načrtujejo ob-
javiti takoj po objavi Proračuna Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017 v Uradnem listu RS, druga objava pa 
se načrtuje v mesecu januarju 2016. Napoved za prvo 
javno povabilo bo v kratkem objavljeno na spletni strani 
ministrstva in Zavoda RS za zaposlovanje, zato predlagajo 
spremljanje teh dveh strani.

ODGOVOR MNZ NA POZIV ZOS GLEDE 
UKREPANJA OB BEGUNSKI KRIZI
Ministrstvo za notranje zadeve nam je poslalo odgovor 
na dopis, v katerem smo pozvali k upoštevanju doprinosa 
občin pri reševanju begunske oz. migrantske krize.
V odgovoru so zapisali, da je migracijska politika obveznost 
državnih organov in ne občin. Državo k ustreznemu 
ukrepanju zavezujejo mednarodni dokumenti, in sicer 
Ženevska konvencija iz leta 1951 in šest direktiv Evropske 
unije. Na MNZ, ki je osrednji nosilec in koordinator vseh 
aktivnosti, se zavedajo, da je dobro in usklajeno sodelovanje 
z lokalnimi skupnostmi eden od ključnih dejavnikov za 
uspešno soočanje z migracijsko krizo. V skupnem interesu 
je, da vse aktivnosti državnih organov vsekakor izpeljejo v 
dogovoru z občinami. 
Celoten odgovor je dostopen TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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7  IMENOVANJA

IMENOVANJE ČLANA V KOMISIJO ZA 
PRESOJO RAZLOGOV ZA OMEJITEV 
ALI PREPOVED PRIDELAVE GENSKO 
SPREMEMNJENIH RASTLIN
Na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano smo vsa tri združenja občin (ZOS, ZMOS in 
SOS) v Komisijo za presojo razlogov za omejitev ali pre-
povedi pridelave gensko spremenjenih rastlin imenovala 
skupnega predstavnika, in sicer Stanka Rafolta iz Občine 
Hoče-Slivnica.

8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 5. 11. 2015
Vlada RS je na 61. redni seji med drugim sprejela devet 
uredb o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin, od-
govor na zahteve in predloge pogajalske skupine sindi-
katov javnega sektorja za varčevanje v javnem sektorju, 
mnenje o zahtevi mestnih občin za oceno ustavnosti 
financiranja občin ter mnenje k zahtevi Državnega sveta 
RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o 
javnem naročanju (ZJN-3).

Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz 
vrtin
Vlada RS je izdala devet uredb o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v 
letu 2015 intenzivno pristopilo k reševanju problematike 
nepodeljenih koncesij. Pripravilo je koncesijske akte, 
izvedlo več posvetovanj z deležniki. 
Osnovni razlogi za podelitev koncesij:
•	 podelitev koncesij predstavlja izpolnitev obvez 

Slovenije, ki izhajajo iz določb Direktive 2000/60/
ES (točka (e) tretjega odstavka 11. člena);

•	 podelitev koncesij obstoječim uporabnikom vode 
predstavlja tudi izvedbo dopolnilnega ukrepa 
DUPPS8.6 - Prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode 
iz termalnih vodonosnikov, ki je priloga veljavnega 
Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave 
in Jadranskega morja (Uredba o načrtu upravljanja 
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 
(Uradni list RS, št. 61/11 in 49/12));

•	 podelitev koncesij predstavlja odpravo tveganja zaradi 
obstoja nedovoljenih državnih pomoči;

•	 podelitev koncesij predstavlja izvedbo popravljalnih 
ukrepov, ki jih je predložilo in potrdilo računsko 
sodišče v svoji reviziji o izvajanju Zakona o vodah za 
leti 2009 in 2010;

•	 obravnavana uredba in vse ostale koncesijske ure-
dbe, ki so v pripravi z vsemi določbami o pogojih, 
vrednotenju, določanju načina rabe,.. povsem sledijo 
sprejetim odločitvam vlade, da vzpostavi namenski 
sklad za vode v letu 2015 (kar je že izvedeno), reorga-
nizira področje upravljanja z vodami (kar se izvaja v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2047
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letu 2015) ter vzpostavi sistemski vir za financiranje 
ukrepov varstva, rabe in financiranja skozi navedeni 
sklad;

•	 podelitev koncesij in zagotovitev pravne podlage za 
zaračunavanje plačila za koncesijo predstavlja odpravo 
neenakopravnega obravnavanja uporabnikov vode;

•	 podelitev koncesij odpravlja odpravo negotovosti in 
težav, na katere so opozarjali uporabniki vode, kot so 
nezmožnost pridobivanja kreditov, različnih subvencij 
in podobno;

•	 podelitev koncesij predstavlja odpravo pravne nego-
tovosti uporabnikom vode;

•	 podelitev koncesij omogoča izvajanje lastniške funkcije 
subjektov, ki rabijo vodo v primeru prodaje, stečaja 
in podobno;

•	 ureditev tega področja predstavlja ureditev in vz-
postavitev spremljanja podeljenih vodnih pravic in 
dejanske rabe vode, vzpostavitev ustreznih evidenc in 
nadzora nad odvzemanjem vode, kar je predpogoj za 
izpolnjevanje ciljev doseganja dobrega stanja voda. 

Predvideni sistem obračuna koncesnin je stimulativen 
na način možnega bistvenega znižanja obveznosti družb 
za rabo vode v primerih, ko družbe želijo znižati porabo 
vode in s tem tudi omogočiti drugim potencialno zain-
teresiranim novo rabo vode, predvsem pa zagotoviti na 
vodonosnikih vzdržno in trajno rabo ter dobro stanje. 
Postopen prehod na polno plačilo  koncesnine (v letu 
2020) tudi omogoča družbam, da časovno in finančno 
lahko izvedejo svoje izboljšave. 
S sprejemom uredb je vlada zaključila desetletno obdobje, 
ko navedeni uporabniki vode, kljub dejansko izvedeni rabi, 
niso imeli podeljenih koncesij za rabo te vode. Vlada je 
prepričana, da predlagana vsebina uredb dopušča tako 
koncendentu (RS) kot koncesionarjem usmerjeno, 
sprejemljivo, trajno in zanesljivo uporabo vodnih virov 
v prihodnje. 

Odgovor na zahteve in predloge pogajalske 
skupine sindikatov javnega sektorja za 
varčevanje v javnem sektorju
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja (PSSJS) je 
na Vlado RS naslovila Zahteve in predloge za drugačen 
način varčevanja v javnem sektorju. Vlada RS je posredo-
vano pobudo proučila in v tej zvezi med drugimi posreduje 
tudi naslednje odgovore:

•	 Stroške dela v javnem sektorju je treba uokviriti v 
javnofinančne zmožnosti, upoštevaje zasledovanje 
cilja zmanjševanja proračunskega primanjkljaja do 
leta 2020. Kot izhaja iz že sprejetih vladnih izhodišč 
za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja, pa v zvezi s stroški dela ne gre več za po-
daljševanje oziroma uvajanje novih ukrepov, temveč 
za možnost postopnega sproščanja sedaj veljavnih 
ukrepov v odvisnosti od makroekonomskih kazalcev 
v prihodnjem obdobju.  

•	 Izvaja se funkcijska analiza, ki bo pokazala bolj ali 
manj učinkoviti del javnega sektorja in identificirala 
podvajanje funkcij.

•	 Glede metodologije štetja zaposlenih v organih držav-
ne uprave Vlada pojasnjuje, da se po SKN (skupnem 
kadrovskem načrtu) med zaposlene v državni upravi 
štejejo zaposleni, katerih plače se financirajo iz držav-
nega proračuna. V realizacijo števila zaposlenih se ne 
štejejo zaposleni za določen čas zaradi nadomeščanja 
odsotnih zaradi porodniškega dopusta in dopusta 
za nego in varstvo otroka ter nadomeščanja  javnih 
uslužbencev, odsotnih zaradi bolezni, daljših od 30 
delovnih dni. 

•	 V postopku je Predlog zakona o javnem naročanju, ki 
povečuje transparentnost, integriteto, gospodarnost in 
poenostavitev postopkov. Za organe državne uprave 
je bila uvedena obvezna elektronska dražba-prihranek 
pri izvedenih naročilih preko elektronskih dražb je bil 
v višini 7%.

•	 Zakon o državni upravi je določil, da se do 1. 1. 
2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z 
nepremičnim premoženjem države. Ministrstvo za 
javno upravo vodi Centralno evidenco nepremičnin 
v lasti Republike Slovenije, katere transparentnost pa 
je zagotovljena tudi z javnim dostopom na svetovnem 
spletu. Namen centralizacije, ki se izvaja postopno, 
je zlasti: 
 » enotno in pregledno izvajanje ravnanja z 

nepremičninami,
 » združitev finančnih sredstev namenjenih 

vzdrževanju,
 » razbremenitev ministrstev v zvezi z opravljanjem 

nalog,
 » koncentracija strokovnih kadrov ter znanja...
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 » Izvaja se učinkovit nadzor nad sivo ekonomijo ter 
izterjavo davčnih dolgov, kar je razvidno iz števila 
nadzorov in zneskov dodatno ugotovljenih davčnih 
obveznosti.

 » V zvezi z upravljanjem z državnim premoženjem 
vlada navaja zneske pobranih dividend. V letu 2014 
so pobrane dividende SDH znašale 34,7 mio € in 
pobrane dividende od kapitalskih naložb Republike 
Slovenije 112,4 mio € (npr. Zavarovalnica Triglav, 
Eles, Borzen..)

Mnenje o zahtevi mestnih občin za oceno 
ustavnosti 11. člena ZFO-1, 46. in 46.a člena 
ZIPRS1415, 86.a člena ZLS in 1. člena novele 
ZIPRS1415 
Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi mestnih občin v 
Sloveniji za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o finan-
ciranju občin, 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 86.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi in 1. člena Zakona o 
spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 ter ga pošlje Državnemu 
zboru Republike Slovenije.
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) določa, da je 
treba lokalne oblasti na primeren način vprašati za mnenje 
o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo prerazporejeni 
viri. Dohodnina je v skladu z Zakonom o financiranju 
občin prerazporejeni vir financiranja občin. ZFO-1 v 
skladu z MELLS ureja Dogovor o višini povprečnine kot 
izraz spoštovanja načela sodelovanja lokalnih oblasti pri 
oblikovanju materialne podlage za njihovo delo. Občine so 
tako udeležene pri oblikovanju lastnih finančnih okvirov 
za financiranje z zakonom določenih nalog v naslednjem 
proračunskem obdobju. Vendar pa ureditev Vlade RS 
ne ovira pri izvrševanju njenih obveznosti oblikovanja 
fiskalne politike, s katero zagotavlja delovanje države ter 
vzpostavi sistem, ki bo občinam zagotavljal uresničevanje 
lokalne samouprave. Vlada RS mora v vsakem primeru, če 
pride do sklenitve Dogovora ali ne, te podlage predlagati 
neposredno Državnemu zboru v predlogu zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna, in za svoj predlog prevzeti 
odgovornost. 
Pri vsakokratnem določanju višine primernega obsega 
sredstev za financiranje izvajanja nalog občin iz njihove 
izvirne pristojnosti je poleg realnih potreb občin treba 
nedvomno upoštevati tudi makroekonomsko gospodarsko 
in fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in 

dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih odhodkov. 
Ključni cilj državnega proračuna, kot instrumenta Vlade 
RS pri izvajanju makroekonomske politike, je dosegati 
fiskalno stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospo-
darski razvoj, ki je v interesu države kot celote. Temu cilju 
morajo biti prilagojene tudi ekonomske in fiskalne politike 
občin. Zato se od njih upravičeno lahko pričakuje varčna, 
učinkovita in gospodarna poraba sredstev za izvrševanje 
njihovih ustavnih in zakonskih nalog. 
Po izčrpanju z zakonom določenega postopka za določitev 
višine povprečnine je bila Vlada RS dolžna predlagati 
določitev povprečnine za leto 2015 z zakonom. Vlada RS 
pa je pri tem prevzela politično zavezo, da bo v okviru 
svojih pristojnosti ocenila možnosti za znižanje stroškov 
občinam ter izvedla ustrezne postopke za spremembo 
predpisov, od katerih so odvisne. 
Navedbe mestnih občin Slovenije, da Vlada RS ni uresničila 
zaveze iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, da 
bo zagotovila znižanje stroškov občinskih proračunov z 
izvedbenimi in sistemskimi ukrepi, kot tudi navedbe, da 
ta znižanja stroškov ne vplivajo enako na vse občine, so 
netočne in pavšalne. Vlada RS meni, da je zahteva mestnih 
občin v Sloveniji za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o 
financiranju občin, 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 86.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi in 1. člena Zakona o 
spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 v celoti neutemeljena.

Mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da 
Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o 
javnem naročanju (ZJN-3)
Državni svet RS je dne 2.11. 2015 na svoji 17. izredni 
seji sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o 
ZJN-3, ki ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji dne 
27.10. 2015. 
Zahtevo za ponovno odločanje Državnega zbora o ZJN-3 
je utemeljil s sledečimi razlogi in pripombami:
1. Državni svet uvodoma pripominja, da Zakon o javnem 

naročanju ne zavezuje naročnikov k odgovornemu 
ravnanju z javnimi naročili. 

2. Državni svet opozarja, da Zakon o javnem naročanju 
še vedno omogoča izbiro izvajalca po najnižji ceni, 
zaradi česar po njihovem mnenju naročniki dobijo 
najslabšo kvaliteto.



30

November 2015

3. Državni svet poudarja, da bi se moralo pri določanju 
cene izvedbe javnega naročila obvezno spoštovati 
določbe socialnega in delovnega prava.

4. Državni svet meni, da bi moral zakon bolj zaostriti 
pogoje za obvezno izločanje neobičajnih nizkih cen.

5. Državni svet tudi navaja, da bi morala republika 
Slovenija nemudoma pristopiti k ratifikaciji Konvencije 
94. Mednarodne organizacije dela o preprečevanju 
socialnega dumpinga v javnem naročanju in njene 
določbe upoštevati že pri pripravi Zakona o javnem 
naročanju.

6. Državni svet meni, da je Zakon o javnem naročanju 
tisti zakon, ki ureja razpolaganje z javnim denarjem, 
zato bi morali naročniki zagotoviti, da so vsi udeleženci 
v javnem naročili poplačani.

7. Državni svet meni, da zakon še vedno daje možnost 
oddaje del subjektom, ki nimajo lastnih kapacitet  
ter da bi moral zakon določati, da mora ponudnik 
sam obvezno prevzeti določen del posla z lastnimi 
kapacitetami.

8. Državni svet meni, da zakon ne vzpostavlja sistema 
določanja realnih stroškov izvedbe naročila in da bi 
morali uzakoniti določanje ocenjene vrednosti na 
podlagi standardiziranih popisov del in normativov 
za delo ipd.

V zvezi z navedenimi razlogi in pripombami Vlada RS 
pojasnjuje naslednje:
•	 večina naštetih pripomb ter predlaganih rešitev, ZJN-3 

že vključuje oziroma zadeve ustrezno ureja;
•	 ZJN-3 ureja postopke javnega naročanja in ne posega 

v druga področja, ki jih že ureja področna zakonodaja.
Zakon o javnem naročanju temelji na dveh evropskih 
direktivah. Na eni strani daje večji poudarek okoljskemu 
in trajnostnemu naročanju, na drugi strani boljši oz. 
večji skrbi za inovativna naročila in večjo težo pri ure-
janju pogodbenih razmerjih. V zakonu je več pozornosti 
namenjene malim in srednjim podjetjem, plačilom po-
dizvajalcem, obveznosti plačevanja socialnih obveznosti 
in elektronskemu naročanju. Naročila malih vrednosti 
ostajajo enostaven a obenem popolnoma transparentnem 
postopek, nekoliko drugače, v smeri večje fleksibilnosti, 
bo urejen npr. postopek s pogajanji in odpravo napak v 
ponudbah. Obenem pa bo z nekaterimi instrumenti, kot 
je npr. elektronsko vročanje na enem mestu, povečana 
transparentnost in bodo pospešeni postopki.

ZJN-3 vpeljuje v slovenski pravni red še nekatere novosti, 
kot so denimo izločitveni kriteriji, ki nekega ponudnika 
izločajo iz postopkov javnega naročanja, če denimo krši po-
godbene obveznosti, neupravičeno pridobiva informacije, 
posreduje zavajajoče razlage, ne plačuje davkov, je njegova 
ponudba  neobičajno nizka. Omenjamo še področje ele-
ktronskih javnih dražb. Postopkov se država že poslužuje 
in omogočajo hitrejše, bolj enostavno ter transparentno 
poslovanje. 
Vlada predlaga Državnemu zboru RS, da ob ponovnem 
odločanju Zakon o javnem naročanju sprejme.

SEJA VLADE RS 9. 11. 2015
Vlada RS se je seznanila z aktualnimi informacijami 
o pričakovanem povečanem pritoku beguncev oz. 
migrantov po t.i. balkanski poti ter hkratni možnosti, 
da bosta Nemčija in Avstrija začeli ožiti njihovo 
sprejemanje. 
Na podlagi teh informacij je vlada ocenila, da obstaja resna 
verjetnost, da se bo Slovenija v kratkem morala soočiti z 
težko obvladljivim številom beguncev oz. migrantov, kar 
lahko vodi v humanitarno izjemno zaostrene razmere. 
Še toliko težje posledice lahko nastopijo v prihajajočem 
zimskem času in ob omejenih kapacitetah, ki jih lahko 
ponudimo za ustrezno zavetišče ljudem na poti. V svoji 
odgovornosti za življenja ljudi in nemoteno delovanje 
države je Vlada RS na seji pripravila dodatne nujne ukrepe 
za obvladovanje migracijskih tokov, vključno s potrebnimi 
ukrepi za varovanje šengenske meje. Ti ukrepi se bodo po 
potrebi začeli izvajati v naslednjih dneh.
Slovenija je najmanjša država na balkanski migracijski 
poti in s tem primerno omejenimi zmožnostmi, tako 
glede učinkovitosti nadzora državne meje kot tudi glede 
oskrbe migrantov. V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do 
9. novembra 2015 do 18. ure vstopilo 167.505 migrantov. 
V povprečju je dnevno v Slovenijo vstopilo skoraj 7000 
migrantov, največji pritisk pa je bil v dneh okoli 21. ok-
tobra, ko je v državo s Hrvaške vstopilo skoraj 13 tisoč 
ljudi v enem dnevu. Razmere so bile izjemno zahtevne, 
tako zaradi števila ljudi, ki so dnevno prihajali v našo 
državo, kot tudi zaradi razpršenosti njihovega vstopanja 
na slovensko-hrvaški meji, vendar je Slovenija ne glede na 
vse okoliščine situacijo obvladala. Migrantom, ki prehajajo 
državo, Slovenija zagotavlja osnovno humanitarno oskrbo, 
kar pomeni zdravstveno oskrbo, začasno namestitev v 
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sprejemnih in nastanitvenih centrih ter prehrano. Vsa 
prizadevanja in napori v zadnjem času so usmerjeni v 
zagotovitev ustreznih namestitvenih kapacitet v zidanih 
objektih in z ogrevanjem, ki so primerne za zimske razmere.

DOPISNA SEJA VLADE RS 10. 11. 2015
Vlada RS se je seznanila z informacijo o parafiranem 
Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in dru-
gih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, predlogom 
Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in s 
predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Vlada RS je pooblastila ministra za javno upravo Borisa 
Koprivnikarja za podpis Dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2016 ter Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sek-
tor in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ministra za finance dr. 
Dušana Mramorja za podpis Aneksa št. 8 h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor in Aneksa h Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter 
ministrico za delo, družino in enake možnosti dr. Anjo 
Kopač Mrak za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.   
Po desetih sejah pogajalske komisije ter po štirih predhod-
nih sestankih vladne in sindikalne strani so se 6. 11. 2015 
zaključila pogajanja o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. 
Vsebina dogovorjenih ukrepov ob že predhodno dogovo-
rjeni sprostitvi napredovanj v plačne razrede in nazive, 
vključuje še sprostitev plačne lestvice s septembrom 2016 
in višje izplačilo regresa za letni dopust v letu 2016, pri 
čemer zaposleni do vključno 30. plačnega razreda prejmejo 
regres v višini minimalne plače, ostali zaposleni pa 
prejmejo za 350 € višji regres kot so ga prejeli v letu 2015. 
Ukrepi, ki se nanašajo na premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (KDPZ), 
redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela, ostanejo nespremenjeni in torej 
veljajo tudi v letu 2016. 
Poleg navedenega, parafiran Dogovor vključuje še zavezo, 
da se bosta vladna in sindikalna stran najkasneje do 30. 
aprila 2016 dogovorili o postopnem sproščanju preostalih 
ukrepov in o okviru rasti obsega sredstev za stroške dela 
v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2019. Glede na 
dejstvo, da se z letom 2015 določeni ukrepi iz Zakona 
o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki so prispevali k 

uravnoteženju javnih financ, iztečejo, parafiran Dogovor 
vključuje tudi podaljšanje oziroma ustrezno modifikacijo 
ukrepov, ki jih je vključeval ZUJF in naj bi veljali tudi v letu 
2016 (omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, 
prenehanje pogodbe o zaposlitvi po izpolnitvi pogojev za 
upokojitev, omejitev števila dni letnega dopusta). 
Posebna pozornost je bila v pogajalskem procesu namen-
jena tudi odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih 
mest, zato je bila imenovana delovna skupina, sestavljena 
iz predstavnikov vladne in sindikalne strani, ki bo do konca 
novembra 2015 pripravila koncept odprave teh anom-
alij. Vladna in sindikalna stran naj bi se do 31. 3. 2016 
dogovorili o načinu in dinamiki odprave vseh anomalij 
plačnega sistema, ki se nanašajo na vrednotenje delovnih 
mest in nazivov. 
Finančni učinek parafiranega Dogovora znaša 148 mili-
jonov evrov.
Podrobnejša vsebina ukrepov v zvezi s stroški dela in dru-
gimi ukrepi v javnem sektorju je razvidna iz parafiranega 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Ukrepi bodo 
realizirani z vložitvijo amandmajev k predlogu Zakona o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 
2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), 
s sklenitvijo Aneksa št. 8 h KPJS in sklenitvijo Aneksa h 
KPND.

SEJA VLADE RS 13. 11. 2015
Vlada RS je na 63. redni seji med drugim sprejela 
Poročilo o zadolževanju občin,  Smernice za izvajanje 
aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016-2020, 
novelo Uredbe o pomožni policiji, Odlok o ukrepih 
kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije, se 
seznanila z Informacijo o sklepanju izvedbenih do-
govorov o skupnem ukrepanju ter sklenila Pogodba o 
donaciji med Republiko Slovenijo in Razvojno banko 
Sveta Evrope.

Poročilo o zadolževanju občin  
V skladu z določili ZJF in podzakonskega akta, so občine 
o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb ja-
vnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo 
prevladujoč vpliv, dolžne poročati Ministrstvu za finance. 
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih 
občine posredovale v aplikaciji eDolg-občine, usklajenih 
s premoženjskimi bilancami občin.
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Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) 
se je tudi v letu 2014 povečala in je konec leta 2014 znašala 
899,2 milijona EUR oz. 2,41 % BDP. Povprečni skupni 
dolg na prebivalca je bil 437 EUR.
V strukturi skupne zadolžitve so 81 % predstavljali dolgovi 
občin in 19 % dolgovi pravnih oseb v občinah.
V letu 2014 je MF 105 občinam izdalo 146 soglasji k 
zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi so-
glasij je znašal 136,4 milijona EUR. Povprečna zadolženost 
lani obravnavanih občin je bila 6,1 % njihovih v predhod-
nem letu realiziranih prihodkov.
Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene 
v občinskem proračunu, trinajst občin se je zadolžilo za 
sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske 
unije, ena pa za upravljanje z dolgom.
Kljub povečanju skupne zadolženosti lokalnih skupnosti 
v primerjavi s predhodnim letom Ministrstvo za finance 
ocenjuje, da obseg njihove zadolženosti na globalni 
ravni ni zaskrbljujoč. Kritična ostaja prezadolženost ne-
kaj posameznih občin, ki imajo velike težave zaradi več 
let neporavnanih dolgov, ter nove prikrite in nezakonite 
zadolžitve, s katerimi je nekaj občin preseglo zakonske 
okvire. Ministrstvo za finance občine pri sanaciji razmer 
lahko usmerja, nima pa možnosti ukrepanja. Enako kot 
odgovornost za nezakonito zadolževanje, je namreč tudi 
odgovornost za sanacijo proračuna v celoti na občinah. 
Veljavne pravne podlage sankcij za odgovorne ne pred-
videvajo. Poudarjajo, da gre za manjše število občin.

Smernice za izvajanje aktivne politike 
zaposlovanja v obdobju 2016-2020
Smernice aktivne politike zaposlovanja (APZ) predstav-
ljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito 
izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje 
konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v RS. 
Ukrepi APZ bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim 
skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim 
gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu 
na trg dela.
Smernice APZ za obdobje 2016-2020 sledijo strateškim 
usmeritvam Slovenije ter tako določajo ključne prioritete 
za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji za obdobje 
do 2020. 
V smernicah so predstavljena »ozka grla« trga dela, na 
katera se bodo osredotočili ukrepi APZ v obdobju do 2020, 

in sicer na ciljno skupino mladih, na starejše, dolgotrajno 
brezposelne ter tiste z nizko izobrazbo. 
Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar počasneje 
kot se krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, 
postopno se povečuje število delovno aktivnega prebival-
stva, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni.
V dokumentu so v posebnih poglavjih posebej opisane 
ciljne skupine, ki imajo trenutno na trgu dela slabši položaj 
oziroma so bolj ranljivi in katerim bo v prihodnje potrebno 
posvečati posebno pozornost (starejši, mladi, dolgotrajno 
brezposelni in nizko izobraženi)
Ob rasti gospodarske aktivnosti se bo v obdobju 2015–
2017 nadaljevalo naraščanje zaposlenosti in postopno 
zniževanje števila registrirano brezposelnih. 
Prednostne usmeritve pri izvajanju APZ za obdobje 2016-
2020 bodo:
•	 Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med 

vsemi brezposelnimi; 
•	 Zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, 

starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno 
usmerjenimi ukrepi);

•	 Z namenom odprave strukturne brezposelnosti 
okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivne-
ga prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci 
zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in 
spretnosti glede na potrebe trga dela. 

Tako se bomo pri implementaciji programov APZ v pri-
hodnjem obdobju osredotočali na:
•	 CILJNE SKUPINE: programi, ki so se do sedaj iz-

kazali za učinkovite se bodo izvajali tudi v prihodnje, 
upoštevajoč potrebe najbolj ranljivih skupin in tudi 
potreb trga dela. 

•	 hitrejšo AKTIVACIJO: za preprečevanje prehoda v 
dolgotrajno brezposelnost je nujno pospešiti aktivacijo 
in posledično reintegracijo brezposelnih oseb. 

•	 zagotavljanje KOMPETENC in IZOBRAZBE: pri-
prava projektov v skladu s potrebami trga dela in v 
sodelovanju s socialnimi partnerji.

•	 okrepljeno SODELOVANJE s SOCIALNIMI 
PARTNERJI pri oblikovanju in izvajanju programov 
APZ.

•	 HITRA ODZIVNOST NA TRENUTNO STANJE 
TRGA DELA, UPOŠTEVAJOČ SPECIFIČNE 
POTREBE REGIJ in strukturo brezposelnosti.
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•	 izvedbo ANALIZ USPEŠNOSTI IN 
UČINKOVITOSTI izvajanih APZ programov.

•	 Smernice APZ za obdobje 2016-2020 predstavljajo 
okvirno oziroma indikativno višino sredstev, potrebnih 
za učinkovito izvajanje ukrepov APZ, in sicer v višini 
100 mio evrov letno:
 » sredstva integralnega proračuna  45 mio evrov
 » sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 

2014-2020    55 mio evrov
Sredstva Evropskega socialnega sklada bodo tudi v prihod-
njem obdobju pomemben vir sofinanciranja ukrepov APZ.

Novela Uredbe o pomožni policiji
S spremembo uredbe se omogoča sklepanje pogodb 
o prostovoljni službi v pomožni policiji z že strokovno 
usposobljenimi bivšimi policisti, ne da bi bilo za to treba 
izvesti javni razpis in osnovno usposabljanje.  Novela 
uredbe upošteva predlagano spremembo 101. člena 
Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki dviguje 
starost pomožnega policista s 50 na 60 let. Policija bo tako 
lahko med pomožne policiste vključevala tudi upokojene 
policiste in tiste, ki jim je delovno razmerje prenehalo 
po lastni volji. V tem primeru bo neposredno sklenjena 
pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji iz 7. 
člena te uredbe, saj gre za strokovno usposobljene osebe. 
Ker je javni razpis namenjen predvsem iskanju ustreznih 
kandidatov, v obravnavanem primeru ni potreben.

Odlok o ukrepih kriznega odzivanja v okviru 
pristojnosti policije
107. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji 
(ZODPol) opredeljuje delovanje policije ob naravnih in 
drugih nesrečah, v krizi in v vojnem ali izrednem stanju. 
Policija mora svoje delovanje prilagajati trenutnim var-
nostnim razmeram, za kar se mora ustrezno usposabljati 
in opremljati.
Ob sedanjih dogodkih, ko na ozemlje Republike Slovenije 
vsak dan vstopi nekaj tisoč migrantov, so nesporno iz-
polnjeni pogoji za opredelitev razmer kot krize. Dogodki 
potekajo tako hitro, da med njimi ni možno pripraviti 
načrta delovanja, saj je celo spremljanje trenutnih ak-
tivnosti težavno, čas za sprejemanje in izvajanje odločitev 
je kratek, odločitve pa so negotove. Zato bo z določitvijo 
ukrepov kriznega odzivanja na vitalnih področjih delovanja 
policije zagotovljeno odločno, hitro in razsodno ukrepanje. 
Zagotovljeno bo oblikovanje postopkov, dogovorov in 

odločitev, ki obsegajo organizacijo, priprave, ukrepe in 
razporeditev virov, ki vplivajo na potek krize in na njeno 
obvladovanje. 
Zaradi povečanega števila migrantov in za obvladovanje 
razmer na območju policijskih uprav Novo mesto, Maribor 
in Murska Sobota, policija uvaja različne organizacijsko-
kadrovske ukrepe za ohranitev notranje varnosti na 
območju celotne Slovenije. Poleg rednih policistov je v 
celoti vpoklicana Posebna policijska enota z 800 policisti 
ter organizirana kadrovska pomoč z okvirno 220 policisti iz 
drugih enot policije. Vpoklicana je tudi pomožna policija, 
ki pa se lahko vpokliče le v omejenem časovnem obsegu 
(30 dni v koledarskem letu), kar v trenutnih razmerah ne 
zadostuje.
Ker lahko pričakujemo, da bo t. i. begunska kriza trajala 
dalj časa, mora policija temu prilagoditi tudi zbiranje, ana-
liziranje in preverjanje varnostno pomembnih informacij, 
bistvenih za nadaljnje načrtovanje dela policije. Posebno 
skrb mora nameniti doslednemu izvajanju 34. in 35. 
člena ZODPol ter poskrbeti za pravočasno in korektno 
obveščanje javnosti o varnostnih razmerah.

Informacija o sklepanju izvedbenih 
dogovorov o skupnem ukrepanju
Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar 
je kolegom ministrom držav članic Evropske unije tudi na 
podlagi 13. točke političnega dogovora, sprejetega 25. 10. 
2015 v Bruslju, poslala zaprosilo za napotitev pripadnikov 
policije za pomoč Republiki Sloveniji pri obvladovanju 
akutne migracijske problematike. 
Pozivu so se že odzvale in napovedale napotitev policistov 
naslednje države: Češka (20), Italija (50), Slovaška (30), 
Madžarska (50), Litva (20) in Latvija (20). Odzvale so se 
tudi že Bolgarija, Francija, Estonija, Romunija, Španija, 
Nemčija in Avstrija. Finska in Švica sta napovedali pomoč 
v opremi.
Predvideno je, da bodo gostujoči policisti izvajali 
vzdrževanje javnega reda in miru, pomoč pri obvladovanju 
in usmerjanju, zadrževanju večjih skupin migrantov pri 
prehajanju meje in nadaljnjih postopkih z migranti, sode-
lovanje pri drugih aktivnostih oziroma nalogah policije 
(blokade območja in drugi dogodki, ki jih vnaprej ni 
možno predvideti) in preprečevanje kaznivih dejanj.
Podrobnosti bodo opredeljene z izvedbenimi dogovori z 
vsako državo, ki bo v RS napotila policiste. Predvideno je, 
da bodo tuji uradniki lahko izvršilna pooblastila izvajali le 
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pod vodstvom in praviloma ob prisotnosti naših policistov, 
pri tem pa jih bo zavezovala slovenska zakonodaja. RS bo 
prevzela odgovornost za njihovo delovanje, ravnali pa se 
bodo po naših navodilih.
Kot pravilo velja, da Slovenija krije stroške nastanitve poli-
cistov, morebitno zdravstveno oskrbo in stroške za gorivo, 
vse druge stroške za delo lastnik policistov pa krije država 
pošiljateljica.

Pogodba o donaciji med Republiko Slovenijo 
in Razvojno banko Sveta Evrope
Razvojna banka Sveta Evrope (Council of Europe 
Development Bank, v nadaljevanju Banka, CEB) je 
bila ustanovljena leta 1956 kot Sklad za socialni razvoj 
v okviru Sveta Evrope, katerega osnovni namen je bil 
zagotoviti finančna sredstva za odpiranje novih delovnih 
mest za številne begunce, ki so v povojni Evropi ostali 
brez dela. Kasneje se je seznam prednostnih nalog širil 
tudi na druga socialna področja, kot so odprava posledic 
naravnih nesreč, gradnja socialnih stanovanj, financiranje 
programov v šolstvu in zdravstvu, programov za varovanje 
okolja, varstvo kulturne dediščine, itd. Razvojna banka 
Sveta Evrope ima danes 41 držav članic. Slovenija je postala 
njena članica leta 1994.
Zaradi nedavnega porasta tokov migrantov je CEB 
ustanovila posebni sklad za begunce in migrante (ang. 
Migrant and Refugee Fund) za pomoč državam članicam 
CEB, ki so najbolj obremenjene s trenutno migrantsko 
krizo. Nov instrument je namenjen financiranju delovanja, 
izgradnje, obnove centrov za sprejem oziroma nastanitev 
beguncev oz. migrantov. Sredstva so namenjena pokrivanju 
upravičenih investicijskih stroškov (izgradnja oz. obnova 
objektov in pripadajoče infrastrukture) kot tudi tekočih 
stroškov (nujna pomoč, stroški osebja itd.). Sodelovanje s 
prispevkom v sklad ni pogoj za pridobitev pomoči iz sklada 
(ki bo potekala v obliki nepovratnih sredstev). CEB je za 
zagon sklada prispevala začetnih 5 mio EUR sredstev ter 
predvideva da bo končni znesek sredstev v višini cca. 20 
mio EUR.
Slovenija je s pismom Ministra za finance 29. oktobra 2015 
zaprosila guvernerja CEB za odobritev pomoči v višini 
2,5 mio EUR za financiranje nakupa opreme (mobilne 
namestitve, mobilne toalete, kombiji, tovornjak za prevoz 
mobilnih namestitev), storitev prevoza (vlak, avtobus) ter 
nekaterih administrativnih stroškov. Notranji organi CEB 
so 5. novembra 2015 prošnjo obravnavali ter odobrili 
donacijo v višini 1,5 mio EUR in pojasnil, da transportni 

stroški ne štejejo med upravičene stroške. Pogodbo o 
donaciji bo v imenu CEB podpisal skrbnik novoustanov-
ljenega sklada za begunce in migrante, Stephan Sellen, 
namestnik generalnega direktorja za posojila. V imenu 
RS je bilo predlagano, da pogodbo podpiše ministrica za 
obrambo Andreja Katič.

SEJA VLADE RS 18. 11. 2015
Vlada RS je na 64. redni seji med drugim sprejela  
Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za 
spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje 
o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s 
podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni 
Unije
RS je z Zakonom o ratifikaciji Kjotskega protokola k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi pod-
nebja (Kjotski protokol) prevzela obveznost zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2012 in sicer 
za 8 % glede na izhodiščno leto (1986).
Kjotski protokol je opredelil tri prožne mehanizme, s 
katerimi bi lahko države lažje izpolnile svoje obveznosti 
zmanjšanja emisij TPG, in sicer: trgovanje z emisijami, 
mehanizem čistega razvoja in skupno izvajanje. S pomočjo 
prožnih mehanizmov so pravice do emisij TGP postale 
tržno blago in je z njim mogoče trgovati s ciljem zmanjšanja 
emisij TGP na stroškovno učinkovit način. Pravice do 
emisij TGP so opredeljene v štirih vrstah enot, ki so vse 
izražene v tonah ekvivalenta emisij CO2 (tCO2 ekv): 
enota dodeljenih količin (v nadaljevanju: AAU), enota 
zmanjšanja emisij (ERU), enota potrjenega zmanjšanja 
emisij (CER) ali enota odstranitve toplogrednih plinov 
(RMU). 
Republika Slovenija je na državni račun v registru Unije 
(državni imetniški račun, national holding account) prejela 
93.628.593 enot AAU za prvo obdobje Kjotskega proto-
kola (2008 - 2012). Proces pregleda emisij TGP v skladu 
z 8. členom Kjotskega protokola je bil z objavo zadnjega 
preglednega letnega poročila zaključen 10. avgusta 2015, 
države pa imajo še do 18. novembra 2015 čas, da za 
omenjeno obdobje zagotovijo dovolj AAU na računu za 
izpolnitev svoje obveznosti (t.i. true-up period, v skladu z 
odločitvijo 27. Sklepa Konference pogodbenic Kjotskega 
protokola (27/CMP.1), tudi z morebitnim nakupom 
kjotskih enot v primeru preseganja ciljnega znižanja 
emisij TGP. Nakup kjotskih enot za izpolnitev obveznosti 
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Slovenije ni bil potreben, saj po izpolnitvi obveznosti emisij 
TGP iz prvega obdobja  na državnem računu Republike 
Slovenije v registru Unije ostaja presežek v višini 1.248.230 
AAU. Po koncu prvega kjotskega obdobja je potrebno 
določiti ali se bo presežek razveljavil ali prenesel v drugo 
obdobje.
Republika Slovenija je k izpolnjevanju zavez drugega 
obdobja Kjotskega protokola (2013-2020) vstopila kot 
članica Evropske unije in tako prevzela obvezo zniževanja 
emisij TGP v okviru Evropske unije. Le v primeru, da 
Evropska unija ciljev znižanja emisij TGP do leta 2020 
ne izpolni (-20% glede na leto 2005), bodo države članice 
dolžne same izkazovati doseganje ciljev znižanja emisij 
TGP v drugem obdobju Kjotskega protokola.
Stanje emisij TGP, trendi v letih 2013 in 2014 ter projek-
cije emisij TGP v Evropski uniji do leta 2020 kažejo na 
veliko verjetnost preseganja ciljev zniževanja emisij TGP, 
zato dolžnost nacionalnega izkazovanja doseganja ciljev 
zniževanja emisij TGP v mednarodnem okviru ni verjetna. 
V kolikor se ta možnost vseeno pojavi, pa bi Slovenija la-
hko AAU iz prvega obdobja Kjotskega protokola uporabila 
v drugem obdobju. Zaradi navedenega je mogoče oceniti, 
da je prenos AAU iz prvega v drugo obdobje Kjotskega 
protokola smotrn. S predlagano uredbo se omogoča prenos 
presežka dodeljenih količin v višini 1. 248.230 enot iz 
prvega v drugo Kjotsko obdobje.

SEJA VLADE RS 27. 11. 2015
Vlada RS je na 65. redni seji 27. novembra 2015 med 
drugim sprejela predlog novele Zakona o vračanju pro-
tipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, 
mnenje o zahtevi Državnega sveta, da DZ ponovno 
odloča o ZIPRS za leti 2016 in 2017, novelo Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnim ter novelo Uredbe o načinu 
izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hi-
dromelioracijskih sistemov.

Predlog novele Zakona o vračanju 
protipravno odstranjenih predmetov 
kulturne dediščine
Sprememba zakona sledi načelu varovanja kulturne 
dediščine in glede na vsebino Direktive 2014/60/EU 
omogoča višjo stopnjo varovanja nacionalnega bogastva 

ob morebitnem protipravnem odstranjevanju z ozemlja RS 
in drugih držav članic. Bistvene spremembe v direktivi so:
•	 Države članice same določajo svoje nacionalno bogas-

tvo skladno s svojo zakonodajo, brez doslej veljavnih 
cenovnih pragov in zvrsti. Navedena sprememba 
omogoča, da se varuje celotno nacionalno bogastvo 
vsake države članice.

•	 Podaljšujeta se roka za vlaganje zahtevkov in preverbo, 
in sicer rok za vlaganje zahtevka z enega na tri leta od 
datuma, ko država izve za lokacijo predmeta, rok za 
preverbo, ali je predmet vračanja predmet kulturne 
dediščine, pa z dveh na šest mesecev. To podaljšanje za-
gotavlja možnost učinkovite izvedbe postopka. Doslej 
veljavni roki so se pokazali kot prekratki za preverbo in 
vlaganje zahtevkov, saj zahtevnejši primeri potrebujejo 
daljše obdobje preverjanja in zbiranja dokazov.

•	 Osrednji organi držav članic med seboj komunicirajo 
po modulu informacijskega sistema (IMI) za notranji 
trg, ki je posebej prilagojen predmetom kulturne 
dediščine. To omogoča hitrejšo in sprotnejšo komuni-
kacijo v nasprotju z dosedanjim pisnim obveščanjem.

•	 Posedovanje predmeta v dobri veri se razširi s 
podrobnejšo navedbo ravnanja z dolžno skrbnostjo. 
Taka določba zavezuje lastnike oz. posestnike predme-
tov k odgovornemu ravnanju pri preverjanju izvora, 
ki je bilo doslej opredeljeno in podprto zelo šibko. 

•	 Obdobje poročanja o uporabi direktive se podaljšuje 
s treh na pet let. Komunikacija v sistemu IMI namreč 
omogoča državam članicam sprotno spremljanje stanja 
in postopkov, zaradi česar je smiselno podaljšati ob-
dobje poročanja na pet let.

Mnenje o zahtevi Državnega sveta, da DZ 
ponovno odloča o ZIPRS za leti 2016 in 2017
Državni svet RS je 25.11.2015 izglasoval Zahtevo, da 
Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2016 in 2017. Razlog je predvsem 
v nestrinjanju z določbami ZIPRS1617, ki se nanašajo 
na: določitev višine povprečnine, ki pripada občinam, 
določitev obsega sredstev za sofinanciranje investicij občin 
ter financiranje vseh občin le do obsega primerne porabe.
Vlada se z mnenjem Državnega sveta ne strinja. Vlada je v 
letu 2015 vložila vse napore za znižanje izdatkov proračunov 
občin. Pri tem je v največji možni meri sledila predlogom, 
ki so jih na pogajanjih izpostavljala združenja. Ni pa bilo 
mogoče popustiti tistim zahtevam, ki bi zaradi povečanja 
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izdatkov proračuna države imele za posledico kršitev 148. 
člena Ustave, določb Zakona o fiskalnem pravilu in zavez, 
s katerimi se je Slovenija zavezala  k spoštovanju skupnih 
pravil glede vodenja politike vzdržnih in odgovornih javnih 
financ.
Vlada meni, da ob upoštevanju učinkov ukrepov, ki so bili 
sprejeti,  povprečnina v višini 522 evrov občinam v letu 
2016 zagotavlja vsaj enak položaj kot ga imajo letos. Ta 
trditev je utemeljena z izračunanimi vplivi na izdatke občin 
v prihodnjem letu. Upoštevano je povečanje in zmanjšanje 
obveznosti občinskih proračunov v letu 2016: 
•	 na eni strani - z občinami v večini usklajena - ocena 

učinkov doslej uveljavljenih sprememb v prihodnjem 
letu 2016 in sicer 20,3 mio evrov. Nekateri od teh 
učinkov (okrog 8 mio EUR) so potencialni – občine 
jih bodo občutile, če bodo imele investicije, z drugimi 
ukrepi pa se bodo izdatki  znižali za 12,2 mio evrov,

•	 na drugi strani povečanje obveznosti občin zaradi 
povečanja plač za 13,5 mio evrov. 

Da so v povprečnino 522 evrov vštete povečane obveznosti 
občin za kritje višjih stroškov dela v javnem sektorju, ki 
izhajajo iz sklenjenega sporazuma s sindikati, je razvidno 
iz dejstva, da je bil v Državni zbor posredovan predlog 
ZIPRS1617, v katerem je bila določena povprečnina v 
višini 519 evrov.
Z namenom  zbliževanja stališč med občinami in vlado 
in sklenitve dogovora se je poleg drugih ukrepov, v 
ZIPRS1617 določila še:
•	 pravna podlaga za možnost izdaje novih odlokov o 

odmeri NUSZ,
•	 pravna podlaga za pridobitev povratnih sredstev za 

občine v višini 3 % skupne primerne porabe (33 mio 
eurov) pod ugodnimi pogoji - ročnost sedem do deset 
let, obrestna mera 0 % in brez administrativnih ovir; ta 
zadolžitev bo izvzeta iz kvote dopustnega zadolževanja,

•	 pravna podlaga po kateri bodo lahko občine sredstva 
za investicije namenile tudi za stroške evropskih pro-
jektov, ki so za projekt nujni, a niso pripoznani kot 
upravičeni (vključno z nepovračljivim DDV), pa tudi 
za poplačilo obveznosti iz zadolžitve za že zaključene 
investicije,

•	 pravna podlaga povečane kvote za zadolževanje za 
evropsko sofinancirane investicije, na način kot je bila 
določena  za leto 2015 (za dve odstotni točki osnove). 

Če bi vlada upoštevala zahteve občin, bi to terjalo dodatna 
sredstva za finančno izravnavo v višini 37 mio evrov (28,9 
mio evrov za višjo povprečnino in 8 mio evrov za presežke 
nad primerno porabo) in dodaten investicijski transfer 
iz A bilance v višini 22 mio evrov, skupaj torej 59 mio 
evrov dodatnih sredstev. Ta sredstva bi morali zagotoviti 
s krčenjem pravic porabe drugih proračunskih uporab-
nikov in s posegi v druge ustavno varovane pravice, ki jih 
zagotavlja država, ali pa, kot že povedano, s kršitvijo 148. 
člena Ustave, določb zakona, ki ureja fiskalno pravilo in 
mednarodnih zavez.
Ker v državnem proračunu dodatnih sredstev ni mogoče 
zagotoviti in ker ne more biti dvoma, da so ob upoštevanju 
sprejetih ukrepov in seveda tudi racionalizacijo stroškov na 
katero lahko vplivajo občine, občinam zagotovljena sred-
stva v obsegu s katerim bodo v letu 2016 lahko opravljale 
svoje naloge, je bilo Državnemu zboru predlagano, da se 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 sprejme.

Novela Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnim 
Uredba se spreminja glede definicije primerne površine 
stanovanja, saj je v neskladju s Stanovanjskim zakonom 
(SZ-1). Treba je upoštevati določila, ki določajo, da se 
subvencija izračuna od primerne površine stanovanja, ki je 
določena v SZ-1. SZ-1 določa tudi, da se pri izračunavanju 
višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina 
stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot 
znaša primerna površina glede na število oseb. Uredba se 
spreminja v določitvi površine stanovanja, ki se uporabi za 
določitev višine subvencije, tako, da se upošteva dejanska 
površina stanovanja, vendar največ do primerne površine 
stanovanja glede na število oseb.

Novela Uredbe o načinu izvajanja javne 
službe upravljanja in vzdrževanja 
hidromelioracijskih sistemov
V uredbi se odpravlja administrativne ovire, do katerih je 
prišlo pri upravljanju in vzdrževanju hidromelioracijskih 
sistemov in so se pokazale za kritične tekom izvajanja. 
Veliko časa je porabljeno z usklajevanjem programov 
vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov med izvajalcem 
javne službe, to je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS (Sklad) in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
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prehrano (MKGP). Uredba določa pripravo in sprejem 
programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom samo 
izvajalca javne službe, brez potrditve MKGP. Programi 
vzdrževanja temeljijo na izvedbi strokovnih vzdrževalnih 
del na hidromelioracijskih sistemih, za katere je Sklad us-
posobljen in mu je bila zaradi tega dodeljena javna služba. 
Prav tako je pri pripravi programov vzdrževanja poglavitno 
poznavanje dejanske stanja in potreb na hidromelioraci-
jskem sistemu in Sklad s svojimi izpostavami odlično 
pokriva teren. Programa upravljanja, kjer so natančno 
definirane vsakoletne naloge javne službe, pa še vedno 
potrdi MKGP. Prav tako se s predlogom uredbe ukinjajo 
petletni programi vzdrževanja, kot obvezni programi, saj 
predstavljajo samo dodatno administrativno delo. Če 
pa se bo pokazala potreba, pa se lahko pripravijo tudi 
ti programi. Na novo se tudi določijo datumi, do kdaj 
morajo biti pripravljeni programi vzdrževanja. Po novem bi 
se vzdrževanje izvajalo samo na tistih hidromelioracijskih 
sistemih, ki so v katastru melioracijskih sistemov in naprav 
določeni kot delujoči, upravljanje pa bi se izvajalo nad 
vsemi vpisanimi hidromelioracijskimi sistemi, razen nad 
tistimi hidromelioracijskimi sistemi, ki so opredeljeni kot 
planirani. Vse spremembe so pripravljene v luči odprave 
administrativnih ovir, boljše gospodarnosti in učinkovitosti 
delovanja hidromelioracijskih sistemov.

DOPISNA SEJA VLADE RS 28. 11. 2015

Vlada RS je na dopisni seji določila besedilo 
novele Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
Z novelo se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohod-
nine, določene s 122. členom Zakona o dohodnini, za 
davčni leti 2016 in 2017. Zvišuje se meja med drugim 
in tretjim davčnim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR 
na 20.400,00 EUR neto letne davčne osnove ter ohranja 
nespremenjen dodatni, četrti davčni razred z davčno 
stopnjo 50 %, ki se uporabi pri neto letni davčni osnovi 
nad 70.907,20 EUR.
Slovenija je po podatkih Evropske komisije (Taxation trends 
2014) po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem 
Evropske unije, ki znaša 39,4 % bruto domačega proizvoda 
(BDP) za leto 2012 (Slovenija 37,6%). Vendar pa je iz po-
datkov o ekonomski strukturi davkov in prispevkov (davki 
na delo, davki na potrošnjo in davki na kapital) razvidno, 
da ekonomska struktura davkov ni najugodnejša z vidika 
konkurenčnosti. Davčni vijak je v Sloveniji nadpovprečen 

pri davkih na delo pri dohodkih višjih od približno 1,5 
kratnika povprečne plače.
S predlogom sprememb se razbremenijo zavezanci z neto 
letno davčno osnovo nad 18.960,28 EUR, kar ustreza 
približno dohodku 1,5 povprečne plače.
V skladu z veljavno ureditvijo so bili zavezanci, ki so prej-
eli dohodek v višini okoli 1,5–kratnika povprečne plače 
obdavčeni z davčno stopnjo 41 %, po predlogu pa se bo 
ta meja obdavčitve z navedeno davčno stopnjo (41 %) 
zvišala na 1,6–kratnik povprečne plače ob predpostavki, 
da zavezanec plačuje obvezne prispevke za socialno var-
nost od celotnega dohodka, ki se mu priznajo kot odbitna 
postavka, ter poleg splošne ne uveljavlja drugih olajšav. Po 
podatkih odmere dohodnine za leto 2013 ta sprememba 
zajema okoli 2 %, torej okoli 20.400 zavezancev. Zaradi 
progresivne lestvice dohodnine, se s premikom meje med 
drugim in tretjim davčnim razredom, neposredno vpliva 
tudi na vse zavezance, ki so v višjih dohodkovnih razredih. 
Posledično to pomeni, da bodo razbremenjeni vsi zavezanci 
z aktivnimi dohodki nad 1,5-kratnikom povprečne plače v 
RS (v primerjavi z davčno obremenitvijo v letu 2015). Na 
podlagi razpoložljivih podatkov dohodnine za leto 2013 
se ocenjuje, da bo takih zavezancev skupno 114.740 oz. 
12 % vseh zavezancev, ki jim je bila odmerjena dohodnina 
za leto 2013.
Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo sočasna začasna 
sprememba meje med drugim in tretjim davčnim razre-
dom in ohranitev četrtega davčnega razreda s stopnjo 50 
%, ob upoštevanju podatkov odmere dohodnine za leto 
2013 in ob nespremenjeni višini dohodkov zavezancev, 
imela nevtralen učinek na državni proračun. Ravno tako se 
ocenjuje, da predlog novele ne bo imel finančnih posledic 
za druga javno finančna sredstva.
Vlada s predlagano novelo ZUJF nadaljuje uresničevanje 
napovedi prestrukturiranja davčnih bremen, ki je nujno 
za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Sprememba 
davčnih stopenj za leti 2016 in 2017 je bila izbrana kot 
začasni ukrep zato, ker vlada namerava v tem času v sode-
lovanju s socialnimi partnerji in glede na javnofinančne 
možnosti ob koncu prehodnega obdobja odprave struk-
turnega primanjkljaja (do 2020) pripraviti nadaljnje 
davčne spremembe za povečanje konkurenčnosti sloven-
skega gospodarstva.
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
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9  SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS 

13. REDNA SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS
13. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 
16. do 24. novembra 2015. Poslanke in poslanci so 
sprejeli državni proračun za leti 2016 in 2017, Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017, novelo Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih, novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, novelo Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih, Zakon o interventnem ukrepu 
na področju trga dela, Zakon o investicijah v javne 
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem 
sektorju, novelo Zakona o davku na dodano vrednost, 
novelo Zakona o davčnem postopku, novelo Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, novelo Zakona o prevozih 
v cestnem prometu, novelo Zakona o knjižničarstvu, 
novelo Zakona o minimalni plači ter Resolucijo o na-
cionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. DZ 
je ponovno potrdil nov Zakon o javnem naročanju, na 
katerega je Državni svet v začetku novembra izglasoval 
odložilni veto. DZ je umaknil predlog novele Zakona 
o varstvu okolja iz postopka, kot neprimeren za ob-
ravnavo je bil izglasovan tudi predlog novele Zakona 
o romski skupnosti v RS. DZ je ocenil, da je Predlog 
zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije primeren za nadaljnjo obravnavo.

Sprejeti akti

Proračun Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016) in Proračun Republike Slovenije za 
leto 2017 (DP2017)
 Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 
8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde 
evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. 
Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona ev-
rov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). 
Primanjkljaj je za 50 milijonov evrov večja od prvotnih 
načrtov vlade. Razlog za povečanje so migracijski tokovi, 

zaradi katerih se zagotavlja dodatnih 123 milijonov evrov 
pri finančnem ministrstvu.
Predlog proračuna za leto 2016 je po oceni Evropske 
komisije skladen z zahtevami v okviru pakta za stabilnost 
in rast. Slovenija lahko naslednje leto pričakuje ustavitev 
postopka zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja, 
če bo ta letos ustrezno odpravljen, so sporočili iz Bruslja.
V letu 2017 bodo prihodki ostali na približno enaki ravni 
kot leta 2016, odhodki pa naj bi se zmanjšali še za približno 
110 milijonov evrov na 9,4 milijarde evrov. Proračunski 
primanjkljaj je tako načrtovan v višini 717,8 milijona ev-
rov, kar je 1,74 odstotka BDP. Ali bo potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za kritje stroškov begunske krize tudi v 
letu 2017, bo vlada ocenila jeseni.
Vlada je pri pripravi svojega prvega dvoletnega proračuna 
sledila cilju, da se nadalje spodbuja gospodarska rast, tudi 
s spodbujanjem javne potrošnje. Povečuje se masa za plače 
in prispevke zaposlenih v javnem sektorju, sproščajo se 
nekateri varčevalni ukrepi s področja socialnega varstva 
in družinskih prejemkov, v letu 2016 bo prišlo do izredne 
uskladitve pokojnin.
Vlada namerava na srednji rok doseči izravnan strukturni 
saldo, kar ji narekuje tudi poleti sprejeti Zakon o fiskalnem 
pravilu. Proračunski primanjkljaj v letu 2015 je ocenil na 
3,58 odstotka BDP.
Prioritete vlade v prihodnjih dveh letih so varnost ljudi 
in premoženja, zdravje, pravosodje, infrastruktura in 
izobraževanje. Povečujejo se predvsem sredstva za policijo, 
vojsko, upravo za zaščito in reševanje ter ministrstvo za 
pravosodje, manj denarja pa se namenja za ukrepe na 
področju trga dela, saj se stopnja brezposelnosti zmanjšuje.
V letu 2015 se zaključuje sedemletno črpanje EU sredstev 
in v novem programskem obdobju bo imela Slovenija na 
voljo 3,2 milijarde evrov, kar je 900 milijonov evrov manj 
kot v prejšnjem. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Zakon ureja višino povprečnine in sredstev občinam za so-
financiranje investicij. Povprečnina je določena v višini 522 
evrov. Ta je v zakonu ostala, čeprav je bilo vloženih nekaj 
dopolnil, ki so sledila zahtevam občin. V dveh opozicijskih 
strankah so predlagali, naj se višina povprečnine določi pri 
536 evrih, kar je bil predlog združenj občin, nepovezani 
poslanci pa so predlagali povprečnino v višini 525 evrov, 
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kar je bil sicer zadnji predlog vlade. A je večina poslancev 
vsa vložena dopolnila zavrnila.
Zakon vsebuje tudi člen, ki določa, da občinam v letu 2016 
in 2017 prihodki od dohodnine, ki presegajo primerno 
porabo, pripadajo samo do višine primerne porabe.
Nadalje zakon določa višino sredstev občinam za sofinan-
ciranje investicij, in sicer se navedena sredstva občinam 
zagotavljajo v višini 5 % skupne primerne porabe občin, 
pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz 
državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. 
Zakon vsebuje še določbo o možnosti dodatnega 
zadolževanja, določbo o možnosti dodatnega zadolževanja 
občin, določbo o možnosti sprejema občinskih odlokov 
o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter 
spreminja 23 člen ZFO-1 
Cilj zakona je sicer uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile 
tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna. Med 
novostmi, ki jih prinaša, je določba, po kateri morajo 
neposredni uporabniki proračuna najpozneje do 31. 
januarja 2016 zagotoviti sredstva za stroške dela zaposlenih 
pri posrednih uporabnikih. Poleg tega se zakon dotika 
begunske problematike, saj se za to področje lahko med 
letom odpre nova proračunska postavka.
V zakonu je predviden tudi nov proračunski sklad, v kat-
erega se bo nakazalo deset odstotkov kupnin od prodaj 
kapitalskih naložb v lasti države. Poleg tega zakon ne bo več 
izrecno zahteval zmanjševanja števila zaposlenih v javnem 
sektorju, januarja prihodnje leto pa se bo izvedla izredna 
uskladitev pokojnin. Pokojnine se bodo tako uskladile v 
višini 0,7 odstotka, transferji posameznikom in gospodin-
jstvom pa se ne bodo usklajevali še do konca leta 2017.

Novela Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih (ZSVarPre-D)
Novela zakona s 1. januarjem 2016 zvišuje minimalni 
osebni dohodek na nekaj manj kot 289 evrov, medtem 
ko zdaj znaša malenkost manj kot 271 evrov. 

Novela Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (ZSDP-1A)
Novela podaljšuje varčevalne ukrepe pri starševskih nado-
mestilih, dodatku na veliko družino in pomoči ob rojstvu 
otroka. Varčevalne ukrepe bi po noveli sprostili z letom, ki 
bo sledilo letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 

odstotka bruto družbenega proizvoda in bo rast stopnje 
delovne aktivnosti presegla 1,3 odstotka.

Zakon o interventnem ukrepu na področju 
trga dela (ZIUPTD)
Ciljna skupina zakona so brezposelne osebe, starejše od 
55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijav-
ljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve 
takšne brezposelne osebe bo delodajalec v celoti oproščen 
plačila prispevkov za socialno varnost. S tem ukrepom se 
želi povečati zaposlenost starih od 55 do 64 let. Stopnja 
delovne aktivnosti v tej starostni skupini je v Sloveniji 
med najnižjimi v EU in je bila lani približno 38-odstotna. 
Povprečje v EU je bilo približno 56 odstotkov.

Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS-E)
Z novelo zakona del varčevalnih ukrepov pri otroškem 
dodatku preneha veljati. Del Zakona za uravnoteženje 
javnih financ, ki je v petem in šestem dohodkovnem 
razredu znižal otroški dodatek za deset odstotkov, bo po 
spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
prenehal veljati. Za upravičence iz sedmega in osmega 
dohodkovnega razreda pa se omejitev glede prejemanja 
otroškega dodatka podaljšuje.
Sprememba se nanaša tudi na državno štipendijo. Po 
varčevalnem zakonu bi morali biti tisti iz petega dohod-
kovnega razreda znova upravičeni do nje. Ker pa bi to za 
državni proračun pomenilo preveliko obremenitev, je uve-
deno prehodno obdobje, v katerem še ne bodo upoštevani 
čisto vsi iz petega dohodkovnega razreda. Pač pa bodo 
upoštevani tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo ne presega 56 odstotkov neto povprečne plače.

Zakon o investicijah v javne zdravstvene 
zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (ZIJZZ)
Konec leta preneha veljati ureditev iz leta 1994, zato je 
bila nujna priprava zakona, s katerim se določajo viri za 
investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode. Z zako-
nom želi Vlada zagotoviti, da se v prihodnje za investicije 
predviden denar ne bo več vračal v integralni proračun, 
če sredstev zaradi zamikov pri projektu ne bi uspeli črpati 
v danem letu. Predvideno je, da se bo 50 odstotkov 
neporabljenih sredstev neposredno preneslo na poseben 
proračunski sklad, nanj pa bo Vlada lahko prenesla tudi 
preostalih 50 odstotkov sredstev.
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V opoziciji so opozorili na neenakopraven položaj zdravst-
venih domov, katerih ustanoviteljice so občine.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (ZUPPJS16)
Zakon sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med Vlado 
RS in sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi 
se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo. Septembra 
2016 se bo sprostila znižana plačna lestvica. Regres bo pri-
hodnje leto višji, čeprav še vedno nekoliko znižan. Redna 
delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne bo izplačevala, 
prav tako ostajajo omejitve pri izplačevanju delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Za eno leto 
se podaljšujejo nekateri ukrepi iz Zakona za uravnoteženje 
javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne 
pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35 dni in nekatere 
omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb.

Novela Zakona o davku na dodano vrednost 
(ZDDV-1I)
Vlada je v okviru protikriznih ukrepov julija 2013 zvišala 
splošno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV) z 20 
na 22 odstotkov, znižano stopnjo pa z 8,5 na 9,5 odstotka. 
Ukrep je trenutno zapisan v zakonu o izvrševanju proračuna 
za čas do konca leta 2015. Zdaj se zvišani stopnji zapisuje 
v Zakon o DDV kot trajen ukrep. 
Glavni namen novele zakona je sicer poenostavitev admin-
istrativnih postopkov za uvoznike pri plačevanju DDV. 
Po noveli se bo DDV pri uvozu obračunal na podlagi 
davčnega obračuna in ne več kot dajatev neposredno 
ob uvozu blaga. Za prejemnike blaga to pomeni poeno-
stavitev obračunavanja davka pri uvozu blaga, predvsem pa 
finančno razbremenitev, saj jim ne bo več treba financirati 
uvoznega DDV. Po novem bo prejemnik blaga lahko 
obračunal in plačal DDV od uvoza blaga preko obračuna 
DDV. Nova ureditev bo veljala za blago, uvoženo od 1. 
julija 2016 dalje.

Novela Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF-D)
Z zadnjimi spremembami Zakona za uravnoteženje javnih 
financ se je pomembno uredila problematika študentskega 
dela. Spremembe so namreč uvedle plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje od študentskega dela. Skladno s tem se je 

ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske 
dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij.
Na zahtevo Študentske organizacije Slovenije je Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tedaj v 
zakon vneslo varovalko, po kateri bi se koncesijska dajatev s 
1. januarjem 2016 znižala s 16 odstotkov na 9,59 odstotka, 
če bi bil upad študentskega dela višji od 15 odstotkov. A 
se to ni zgodilo, zato višina obremenitve študentskega dela 
ostaja na sedanji ravni.
Spremembe Zujfa tako ohranjajo sedanjo ureditev in ob-
remenitev študentskega dela, ohranjajo socialno varnost 
študentov, minimalno urno postavko in višino koncesijskih 
dajatev, s katerimi se delno financirajo tudi štipendije.

Novela Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-2F)
Zakonska novela uvaja pojma integrirana linija in prevoz 
na klic ter ureja pravne podlage za elektronsko povezljivost 
evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, pristojno 
za promet, in pravni subjekti, ki so vključeni v sistem 
financiranja integriranih linij. Zagotavlja tudi pogoje za 
vzpostavitev kakovostne evidence podatkov o posebnih 
linijskih prevozih potnikov ter opredeljuje pogoje, da se 
lahko v okviru posebnega linijskega prevoza potnikov 
izvede prevoz naključnih potnikov.
Z novelo zakona se trenutne koncesije za javni linijski pre-
voz potnikov v notranjem cestnem prometu podaljšujejo 
do 2. decembra 2019. 
Z novelo zakona se tudi omejuje upravičenost vlagateljev 
do subvencionirane vozovnice. Do subvencionirane vo-
zovnice bodo tako upravičeni vlagatelji z najmanj dvema 
kilometroma oddaljenosti bivališča od kraja izobraževanja 
po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, 
in sicer dijaki do 27. leta, ki so se pred dopolnjenim 22. 
letom prvič vpisali v program izobraževanja, udeleženci 
izobraževanja odraslih do 26. leta starosti (če se ne 
izobražujejo v skladu s predpisi o urejanju trga dela) in 
študenti do dopolnjenega 32. leta starosti, ki so se v pro-
gram izobraževanja vpisali pred dopolnjenim 27. letom 
starosti.
Upravičenci do subvencionirane vozovnice hkrati ne 
smejo biti v delovnem razmerju, ne opravljati samostojne 
registrirane dejavnosti, ne smejo biti vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb in ne smejo biti poslovodne osebe gos-
podarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.
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Manjši sklop sprememb je namenjen povečanju 
učinkovitosti izvajanja zakona ter zagotavljanju ustreznega 
nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe na 
področju javnega potniškega prometa in drugih prevozov 
(subvencioniranih, posebnih linijskih, stalnih izvenlini-
jskih, občasnih ipd.).
Poleg tega se nacionalni pogoji za izpolnjevanje dobrega 
ugleda za pridobitev licence za izvajanje prevozov pot-
nikov in blaga v notranjem cestnem prometu izenačujejo 
s pogoji EU, na področju avtotaksi prevozov se vzpostavlja 
dodatno preverjanje podatka o poravnavi vlagateljevih 
davčnih obveznostih in prispevkov za socialno varnost, da 
domačim prevoznikom ne bi omogočili večje dostopnosti 
do mednarodnega trga cestnih prevozov, pa so bile sprejete 
spremembe tudi pri kabotaži in razdelitvi dovolilnic za 
mednarodni prevoz blaga.

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-
2I)
Sprejete spremembe se nanašajo na več področij: odpravo 
administrativnih ovir za davčne zavezance, olajšanje plačila 
davčnega dolga, pospešitev postopkov davčne izvršbe, 
uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega spora-
zuma ter prenos evropske ureditve v slovensko zakonodajo.
Zavezanci bodo administrativno razbremenjeni s tem, ko 
bo smel tudi samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, uporabljati le 
en transakcijski račun. 
Po novem bo lahko davčni organ vse neplačane obveznosti 
pobotal s preveč plačanimi prispevki, davki in drugimi 
denarnimi nedavčnimi obveznostmi. S tem se bodo 
davčnemu zavezancu znižali ali odpravili stroški izvršbe 
in provizije.
Novela zakona daje davčnemu zavezancu dodatne možnosti 
za lažje plačilo davčnega dolga. Če je zavezanec vključen 
v postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja, 
bo lahko davke odplačal v največ 60 mesečnih obrokih 
in ne več le v 24.
Za velike gospodarske družbe, ki poslujejo v mednarod-
nem okolju, pa bo dobrodošel institut vnaprejšnjega ceno-
vnega sporazuma, ki pomeni pomembno poenostavitev 
predvsem na področju ugotavljanja transfernih cen, po 
katerih si zaračunavajo določene storitve oz. dobavo blaga. 
Po novem bodo te družbe finančni upravi vnaprej razkrile 
okoliščine posameznih poslov.

Med ukrepe za odpravo administrativnih ovir sodijo še 
spremembe pri napovedi dohodkov zaposlenih pri fizičnih 
osebah, kot so denimo gospodinjske pomočnice, možnost 
pobota zavezančevega davčnega dolga s preveč plačanimi 
prispevki ali davki ter določitev enotnejših rokov pri vla-
ganju napovedi dohodkov iz zaposlitve.
Za zavezance za dohodnino je pomembna novost ta, da 
bodo po novem vsi prejeli informativni izračun dohodnine. 
Zdaj jih namreč finančna uprava ne pošilja vsem, npr. 
upokojencem, ki prejemajo le pokojnino, ali tistim z zelo 
nizkimi dohodki.
Z novelo zakona naj bi se izboljšala tudi učinkovitost 
davčne izvršbe. Zato bodo pri davčni izvršbi na premičnine 
uveljavljene takšne spremembe, da bodo preprečile zlorabe 
dražiteljev in ponudnikov zarubljenih premičnin, ki se v 
praksi pogosto poslužujejo načinov, s katerimi lahko za 
zelo nizke zneske kupijo zarubljene premičnine.
Banke bodo dolžne davčnemu organu posredovati po-
datke o dolžnikovem depozitu, ta pa se bo odločil, ali 
bo nadaljeval davčno izvršbo na druga, za davčnega zave-
zanca manj ugodna in praviloma dražja sredstva izvršbe 
(premičnine, denarne terjatve, nepremičnine, vrednostne 
papirje), če vezana sredstva ne zadoščajo za poplačilo davka 
oz. bi davčna izvršba po sprostitvi teh sredstev že zastarala.
Hkrati je Vlada Zakon o davčnem postopku uskladila s 
prenovljenim Zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je iz 
izvršbe izvzel nekatere socialne prejemke. Izvršba sicer ne 
bo začeta, če dolg na posameznega zavezanca ne dosega 
25 evrov.

Novela Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)
Novela spreminja zakon iz leta 2001 in prinaša nujne 
spremembe, katerih namen je odpraviti ugotovljene 
nepravilnosti in izboljšati knjižnično dejavnost kot javno 
službo.
Novela tako odpravlja ugotovljene nepravilnosti glede 
dovoljenj za vzajemno katalogizacijo, ureja manjkajočo 
pravno podlago za ureditev knjižničnega nadomestila in 
delovnih štipendij ter usklajuje določbe glede zbiranja 
osebnih podatkov uporabnikov knjižnic z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov.
Prav tako novela usklajujejo določbe za izvajanje knjižnične 
dejavnosti za tiste knjižnice, ki ne izvajajo knjižnične 
dejavnosti kot knjižnične javne službe, ampak kot javno 
službo na drugih področjih - šolstva, znanosti, kulture - s 
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sistemom, ki velja za izvajanje javnih služb na področjih, 
kjer delujejo.

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP)
Z novelo zakona se spreminja definicija minimalne plače, 
s katero se iz nje izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in 
praznično delo. Novela tako uveljavlja načelo, da mora biti 
tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, priznan in 
izplačan dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo, 
ki se bo poleg nadurnega dela dodal na bruto minimalno 
plačo.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Gre za nov sistemski zakon, ki  stremi k gospodarnosti, 
transparentnosti in učinkovitosti javnega naročanja. 
Prenovljeni zakon na novo določa pogoj, da morajo imeti 
izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, na 
nekaterih področjih, npr. pri naročanju inženirskih sto-
ritev, pa so prepovedali ceno kot edini kriterij izbire. Zakon 
določa, naj se izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo, 
kar pomeni za dano ceno najvišja kakovost, kakovost in 
pričakovanja mora opredeliti naročnik.
Predlagatelji veta - skupina kmetov, obrtnikov in samosto-
jnih poklicev v državnem svetu - so kljub temu prepričani, 
da prenovljeni zakon še vedno omogoča oddajo javnih 
naročil zgolj po kriteriju najnižje cene. Opozarjajo tudi, 
da je nabor dejavnosti, pri katerih so ceno kot edini kriterij 
prepovedali, premajhen.
Zakon omogoča različna zelo učinkovita orodja, kot je 
izločanje neobičajno nizkih ponudb v primerjavi z osta-
limi realnimi ponudbami in izločanje ponudnikov, ki ne 
plačujejo socialnih obveznosti ali takšnih, ki storijo dvakrat 
isti prekršek v zvezi z delom. 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem 
programu 2015-2025 (ReNSP15–25)
Med nosilnimi dolgoročnimi cilji programa so uravnotežena 
ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do 
stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja ter večja 
stanovanjska mobilnost prebivalstva. Je tudi operativni 
dokument stanovanjske politike v naslednjem obdobju 
in se osredotoča na ranljivejše skupine, mlade, starejše, 
socialno ogrožene in prebivalce s posebnimi potrebami.
Program predvideva ukrepe za aktiviranje nezasedenega 
stanovanjskega fonda, med njimi povečanje varnosti na-
jemnih razmerij, davčne spodbude za oddajo in sankcije 

za lastnike nezasedenih stanovanj ter okrepljen inšpekcijski 
nadzor.
Vzpostavili bi javno službo za najemniško upravljanje, 
ki bi delovala v okviru Stanovanjskega sklada RS, bila 
pa bi posrednik med najemnikom in najemodajalcem. 
Predvidena je vpeljava davčnih olajšav za vključitev v 
shemo.
Olajšali naj bi tudi dostopnost do stanovanj za ranljivejše 
skupine prebivalstva. Predvidena je uvedba stanovanjskega 
dodatka, ki bi združil sedaj razdrobljeni sistem subven-
cioniranja neprofitnega in tržnega najema in bi bil vključen 
v enotni sistem socialnih transferjev.
Za mlade je predviden program stanovanjskih skupnosti, 
najprej kot pilotni projekt. Med ukrepi je tudi instrument 
najema z možnostjo kasnejšega odkupa javnega najemnega 
stanovanja po amortizirani ceni.
Za omogočanje nakupa stanovanja na trgu je predvidena 
tudi uporaba javno-zasebnega partnerstva, v okviru 
katerega zasebni partner stanovanje v celoti uporablja, 
javnemu skladu pa za njegov solastniški delež plačuje 
mesečno nadomestilo.
Med rešitvami za starejše je spodbujanje sobivanja v 
večjih ali skupnostnih gospodinjstvih, tudi kot varovanih 
ali oskrbovanih stanovanjih, ki bi jih zagotovili v okviru 
javno-zasebnih partnerstev. Predvidena je tudi možnost 
odkupa stanovanja s strani javnega stanovanjskega sklada 
z doživljenjsko rento.
Program predvideva izgradnjo 800 bivalnih enot in 
stanovanj za prebivalce s posebnimi potrebami. Program 
vsebuje tudi shemo za zagotavljanje stanovanjskih enot za 
deložirane posameznike in družine.
Za spodbujanje prenove stanovanjskega fonda je predvideno 
povezovanje ukrepov in finančnih mehanizmov energetske 
prenove s funkcionalno prenovo. Preizkusiti nameravajo 
instrument energetskega pogodbeništva, predvideno je 
spodbujanje celovite prenove stanovanjskih sosesk z ev-
ropskimi sredstvi. Na območjih, kjer so potrebe največje, 
je poleg drugih ukrepov, kot sta najemniško posredovanje 
in spodbujanje prenove, predvidena tudi gradnja novih 
javnih najemnih stanovanj.
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Zakon v obravnavi

Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti Republike Slovenije (ZGGLRS)
Gospodarjenje z državnimi gozdovi trenutno temelji na 
20-letnih koncesijah, ki so jih brez javnega razpisa podelili 
leta 1996. Večini bo veljavnost potekla konec junija pri-
hodnje leto, zato je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano pripravilo predlog sprememb.
Predlog predvideva, da bo z državnimi gozdovi - ti pred-
stavljajo približno 20 odstotkov slovenskih gozdov - od 1. 
julija upravljalo podjetje z imenom Slovenski državni goz-
dovi. V prvi fazi bo skrbelo za sečnjo, spravilo in prodajo 
lesa ter za sklepanje dolgoročnih pogodb, v nadaljevanju 
pa tudi za druge dejavnosti, ki so posredno ali neposredno 
povezane z gozdnim prostorom. Nanj bo prešlo tudi del 
zaposlenih s Sklada kmetijskih zemljišč.
Nova družba bo sama prodajala les, za izvajanje sečnje in 
spravila lesa pa bo izvajalce pridobila na trgu. To pomeni, 
da bodo lahko delo v državnih gozdovih še vedno opravljali 
zdajšnji koncesionarji, poleg njih pa tudi druga podjetja. 
Možnost izvajanja vseh del v državnih gozdovih bodo imeli 
tudi usposobljeni in opremljeni hribovski in gorski kmetje.
Država bo lahko edini družbenik novega podjetja, ki bo 
pridobilo le pravico do gospodarjenja, gozdovi pa bodo 
ostali v lasti države. Družba bo za pravico do gospodarjenja 
z gozdovi plačevala delež od prihodkov v t. i. gozdarski 
sklad, ki je med drugim namenjen obveznostim, poveza-
nim s postopkom denacionalizacije gozdov in izplačilom 
odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe varnih gozdov, 
financiranju nakupa gozdov in sofinanciranje ukrepov na 
območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih.
Vlada želi z zakonom med drugim prispevati k čim 
večjemu donosu, vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih 
verig, oblikovanju zelenih delovnih mest, dolgoročnemu 
povečevanju površine državnih gozdov, pa tudi k večji 
transparentnosti poslovanja pri oddaji del v gozdu in 
prodaji lesa.

Zavrnjena zakona

Predlog novele Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1H)
Ministrstvo za okolje in prostor je predlagalo spremembe 
Zakona o varstvu okolja, ki bi izvzele koncesnine za rabo 

vode, ki so sedaj prihodek občin. S črtanjem določbe 
Zakona o varstvu okolja so 
želeli, da bi se koncesnine selile v Zakon o vodah in postale 
prihodek državnega vodnega sklada, s tem pa bi občine 
ostale brez šest milijonov investicijskih sredstev. Občine 
so temu ostro nasprotovale.
DZ je umaknil predlog novele Zakona o varstvu okolja 
iz postopka. To je na obravnavi matičnega odbora DZ 
predlagala ministrica Irena Majcen. Nov predlog minis-
trstvo napoveduje prihodnje leto. Ministrstvo je namreč 
ugotovilo, da nekatere občine, ki pridobivajo koncesnino 
za rabo vode, hkrati pridobivajo nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, kar bi bilo treba celostno urediti.

Predlog novele Zakona o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji (ZRomS-1A)
Novelo je vložila skupina poslancev. Z novelo so želeli 
zagotoviti pogoje za umestitev romskih naselij v prostor, 
njihovo ureditev in izboljšanje bivalnih pogojev v njih. 
Večina Romov v romskih naseljih živi pod življenjskimi 
standardi, saj mnoge vasi nimajo niti dostopa do pitne 
vode.
Novelo je 6. novembra obravnaval parlamentarni odbor 
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 
ki je ocenil, da ni primerna za nadaljnjo obravnavo, ker v 
pripravo sprememb niso bili vključeni Romi, poleg tega 
Vlada pripravlja celovito prenovo zakona.
Vlada se po navedbah direktorja urada za narodnosti 
Stanka Baluha zaveda, da so se v preteklosti izkazale ne-
pravilnosti pri izvajanju zakona, a novele ne more podpreti, 
ker se pospešeno pripravlja nova strategija nacionalnega 
programa za Rome 2016 - 2021. Tej bo sledil novi zakon 
o romski skupnosti, ki ga vlada namerava uvrstiti v svoj 
normativni program za leto 2016.

25. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
25. izredna seja Državnega zbora RS je bila 1. decembra 
2015. Poslanke in poslanci so znova potrdili Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (ZIPRS1617).
Državni zbor RS je po vetu Državnega sveta RS ponovno 
potrdil Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
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za leti 2016 in 2017. Zakonu so mu državni svetniki 
oporekali zaradi določb v zvezi s financiranjem občin.
V poslanskih skupinah so v predstavitvi stališč večinoma 
izpostavljali potrebo po ponovnem premisleku o razvoju 
področja lokalne samouprave.
Da problem ni le zakon o izvrševanju državnega proračuna, 
ampak je ta širši, je v imenu Državnega sveta opozoril 
Milan Ozimič. Kot je dejal, gre za poseganje v sistemski 
Zakon o financiranju občin, s čimer se njihovo finan-
ciranje poslabšuje do te mere, da je resno ogroženo njihovo 
delovanje. 
Po zagotovilih finančnega ministra Dušana Mramorja 
zakon o izvrševanju državnega proračuna v danih javno-
finančnih okvirih in ob gospodarnem izvajanju občinam 
zagotavlja vzdržno financiranje vseh njihovih zakonskih 
nalog. Dodatnih sredstev pa v državnem proračunu ni 
mogoče zagotoviti brez znatnega posega v pravice porabe 
drugih proračunskih uporabnikov.

10  NOVICE ZDRUŽENJA

DRŽAVNI SVET Z VETOM NA NOVI 
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
Državni svet RS je 2. novembra 2015 z 28 glasovi za in 
petimi proti izglasoval odložilni veto na novi Zakon o 
javnem naročanju. Predlagatelji veta menijo, da zakon ne 
prinaša ustreznih rešitev. Za njegov vnovični sprejem je v 
DZ potrebna absolutna večina glasov.
V interesni skupini kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev, ki je podala predlog za veto, menijo, da zakon ne 
prinaša ustreznih rešitev v sistemu javnih naročil. Ponekod 
stanje celo še poslabšuje, npr. glede poplačila podizvajalcev, 
s čimer se poslabšuje tudi plačilna nedisciplina. 
Številni javni naročniki po mnenju predlagateljev z javnimi 
sredstvi še vedno ne ravnajo kot skrben in dober gospo-
dar. Javni naročnik mora z vso odgovornostjo spremljati 
izvajanje javnega naročila od začetka do konca. Izrazili 
so bojazen, da prenovljeni zakon na tem področju ne bo 
odpravil pomanjkljivosti in anomalij prejšnjega zakona.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pojasnil, da 
gre za sistemski zakon, ki primarno zagotavlja gospodar-
nost, transparentnost in učinkovitost javnega naročanja. 
V Sloveniji letno oddajo za 3,7 milijarde evrov javnega 
denarja, je navedel in dodal, da več kot 70 odstotkov javnih 
naročil odpade na malo gospodarstvo, kar je v primerjavi 
z evropskim povprečjem bistveno več.
Prenovljeni zakon na novo določa pogoj, da morajo imeti 
izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, na 
nekaterih področjih, npr. pri naročanju inženirskih sto-
ritev, pa so prepovedali ceno kot edini kriterij izbire. Zakon 
določa, da se izbere ekonomsko najugodnejša ponudba, 
kar pomeni za dano ceno najvišja kakovost, je pojasnil 
minister in opozoril, da mora kakovost in pričakovanja 
opredeliti naročnik.
A predlagatelji veta poudarjajo, da prenovljeni zakon še 
vedno omogoča oddajo javnih naročil zgolj po kriteriju 
najnižje cene. Opozarjajo tudi, da je nabor dejavnosti, pri 
katerih so ceno kot edini kriterij prepovedali, premajhen 
in da bi bilo treba vanj obvezno vključiti tudi gradnje, sto-
ritve in blago, ki vključujejo namestitvena in inštalacijska 
dela, je dejal Kovšca. Spomnil je tudi, da je največji javni 
naročnik država.
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Koprivnikar je prepričan, da zakon omogoča različna 
zelo učinkovita orodja, kot je izločanje neobičajno nizkih 
ponudb v primerjavi z ostalimi realnimi ponudbami in 
izločanje ponudnikov, ki ne plačujejo socialnih obveznosti 
ali takšnih, ki storijo dvakrat isti prekršek v zvezi z delom. 
To je zelo ostra norma, ki je druge države ne poznajo, je 
dejal minister.

PLAČNI DOGOVOR ZA LETO 2016 
SKLENJEN
Vlada RS in sindikati javnega sektorja so 10. novembra 
2015 pogajanja o plačah v javnem sektorju za 2016 sklenili 
s podpisom Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela 
in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Sredstva 
za ta namen se bodo tako v primerjavi z letos prihodnje 
leto povečala za okoli 148 milijonov evrov. Pod dogovorom 
sicer ni podpisov vseh 40 reprezentativnih sindikatov, a jih 
je k podpisu pristopilo dovolj, da se ta uveljavi. Podpise 
je namreč prispevalo 26 sindikatov, torej nekaj več od 
zahtevane večine.
Ključne rešitve iz dogovora se bodo uveljavile skozi spre-
membe zakonodaje v Državnem zboru RS in tudi kolek-
tivnih pogodb. Tako so poleg dogovora podpisovali tudi 
aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor in h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti.
Z dogovorom so za leto 2016 določili višji, čeprav še neko-
liko znižan regres. V polni višini ga bodo dobili zaposleni 
do vključno 30. plačnega razreda. Ostalim bo pripadlo 
350 evrov več kot letos. Zadnje znižanje plačne lestvice, 
po kateri so osnovne plače javnih uslužbencev nižje od pol 
do blizu pet odstotkov, bo prenehalo veljati s septembrom.
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja se bodo 
izplačevale tako kot letos: v prvi polovici leta v višini desetih 
odstotkov, nato do konca oktobra v višini 15 odstotkov in 
zatem do konca leta v višini 30 odstotkov. Redna delovna 
uspešnost se tudi v letu 2016 ne bi izplačevala, ostajajo 
omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela.
Za eno leto se podaljšujejo še nekateri ukrepi iz zakona za 
uravnoteženje javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do 
starostne pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35 dni 
in nekatere omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih 
pogodb.

Poleg tega so se z dogovorom obvezali, da se bodo o postop-
nem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase 
stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019 
pogajali v začetku prihodnjega leta, pri čemer naj bi bil 
dogovor sklenjen najkasneje do konca aprila 2016.
Finančni minister Dušan Mramor pa je že napovedal, da bo 
dogovor s sindikati zahteval še določene dodatne ukrepe, 
ker gre preko tistega, kar je predvideno v proračunu. V 
proračunu je namreč predvideno 2,8-odstotno povečanje 
mase za stroške dela, medtem ko dogovor dosega okoli 
3,47 odstotka.
Po njegovih zagotovilih je dogovorjeno, da bodo to razliko 
privarčevali pri drugih stroških v javnem sektorju, »tako 
da bo dejansko povečanje točno tako, kot je načrtovano v 
proračunu, in to je 2,8 odstotka«. Pri tolikšen povečanju 
so vsi cilji, ki so si jih zastavili za leto 2016, izpolnjeni, je 
še zatrdil minister.

PARLAMENTARNI ODBOR ZA FINANCE 
PREDLAGAL POVPREČNINO V VIŠINI 
522 EVROV
Odbor DZ za finance in monetarno politiko  je 13. novem-
bra 2015 za obravnavo na novembrski seji DZ pripravil 
proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Zavrnil je 
vse predloge opozicije za prerazporeditev sredstev, pod-
prl pa predlog Vlade RS, da se zvišani stopnji davka na 
dodano vrednost ohrani kot trajen ukrep. Odprto ostaja še 
vprašanje sredstev za občine, odbor pa je podprl dopolnilo 
koalicije o zvišanju povprečnine na 522 evrov.
DZ se je s predlogom proračuna za prihodnji dve leti 
seznanil že oktobra in ga po razpravah na sejah zaintere-
siranih delovnih teles vrnil v dopolnitev Vladi. Ta je vanj 
zaradi spremenjenih okoliščin vnesla nekaj popravkov, je 
povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu 
Mateja Vraničar Erman.
Kot najpomembnejšo spremembo je izpostavila stroške 
zaradi begunske krize, ki so za leto 2016 ocenjeni na 123 
milijonov evrov. Zato bo prihodnje leto potrebna dodatna 
zadolžitev za 50 milijonov evrov, 73 milijonov evrov pa 
naj bi Slovenija dodatno prejela iz proračuna EU. Gre 
za enkratni dogodek, ki na prizadevanja za zmanjšanje 
strukturnega primanjkljaja ne bo vplival.
Z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2016 so 
prihodki določeni v višini 8,7 milijarde evrov in odhodki 
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v višini 9,5 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj bo 
tako znašal 839,3 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka BDP.
V predlog proračuna za leto 2017 Vlada ni opazneje pose-
gala, Vraničarjeva pa je izpostavila, da zaradi negotovih 
razmer zaenkrat ne predlaga dodatnih sredstev za obvla-
dovanje begunske krize. Prihodki so še vedno načrtovani v 
višini 8,7 milijarde evrov ter odhodki v višini 9,4 milijarde 
evrov, primanjkljaj tako ostaja pri 717,8 milijona evrov, 
kar je 1,74 odstotka BDP.
Novembrska seja DZ se začne  v ponedeljek, 16. 11., ko 
naj bi se dokončno dogovorili o višini sredstev, ki so jih 
občine deležne iz državnega proračuna. V predlogu zakona 
o izvrševanju proračuna je zapisana povprečnina v višini 
519 evrov na prebivalca, člani odbora pa so podprli dopol-
nilo koalicijskih poslanskih skupin o zvišanju na 522 evrov.
Občinam se zdi to sicer še vedno premalo, vendar so s 
tem omogočili popravke člena na plenarni seji, če bodo 
pogajalci 16. novembra dosegli dogovor. A kot je bilo ra-
zumeti predsednika obeh občinskih združenj, bi morala 
biti povprečnina precej višja, po drugi strani je Vraničarjeva 
opozorila, da bi morali v tem primeru odvzeti denar nekje 
drugje, vendar prostora za to ni.
Glede pokojnin je v predlogu zakona zapisano, da prihod-
nje leto še ne bo redne uskladitve, bo pa izredna, in sicer 
januarja v višini 0,7 odstotka.
Transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne bodo 
usklajevali še do konca leta 2017, glede zaposlovanja v 
javnem sektorju pa je Vraničarjeva povedala, da se ne 
zahteva več zmanjševanje števila zaposlenih za en odstotek 
na leto, ampak se bo v določenih izrednih primerih lahko 
celo povečalo.
Določbe o masi plač za zaposlene v javnem sektorju so 
v skladu z dogovorom med Vlado in sindikati zapisali v 
poseben zakon, ki ga je dopoldne obravnaval Odbor DZ 
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. 
Z njim se sproščajo nekateri varčevalni ukrepi, nekateri 
pa ostajajo.
Vlada je k proračunskim dokumentom priložila tudi pred-
log novele zakona o DDV, s katero se bosta julija 2013 
zvišani stopnji DDV na 22 oz. 9,5 odstotka ohranili kot 
trajen ukrep. Ohranitev stopenj DDV na zdajšnjih ravneh 
je potrebno za doseganje cilja postopne javnofinančne 
konsolidacije, je pojasnila Vraničarjeva. Sicer pa je bilo 
zvišanje stopenj DDV že od začetka mišljeno kot stalen 
ukrep, je dodala. Odbor je predlog ob nasprotovanju 
opozicije podprl.

SLOVENSKI RAZVOJNI DNEVI 
10. novembra so v Državnem zboru RS potekali 7. 
Slovenski razvojni dnevi, s poudarkom na dveh temah - 
izvajanje nove razvojne agende Združenih narodov do leta 
2030 in Svetovni humanitarni vrh, ki bo maja prihodnje 
leto. Na razvojnih dnevih je drugim sodeloval tudi evrop-
ski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje 
Hristos Stilianides.
Razprava o uresničevanju ciljev nove agende ZN o tra-
jnostnem razvoju do leta 2030 v Sloveniji in po svetu je 
naslovila vlogo in prispevek Slovenije h globalnim naporom 
uresničevanja agende ter opredelila ključna področja, na 
katerih Slovenija lahko najuspešnejše prispeva svoj pravični 
delež.
V pogovoru o bližajočem se Svetovnem humanitarnem 
vrhu, ki bo potekal maja 2016 in bo združil predstavnike 
držav donatoric in prejemnic mednarodne humanitarne 
pomoči ter predstavnike mednarodnih in nevladnih 
organizacij so opozorili na aktualne potrebe in izzive na 
področju humanitarne pomoči ter opredelili vlogo majh-
nih donatorjev, kot je Slovenija. 
Letošnji razvojni dnevi so se zaključili z glasbeno-gledališko 
predstavo Spremeni svet - akord za akordom, ki je potekala 
v Cankarjevem domu in je prikazovala proces nastajanja 
pesmi za promocijo humanitarnega in razvojnega de-
lovanja EU.

POSVET O DOLGOTRAJNI OSKRBI V 
ISKANJU NOVIH VIROV FINANCIRANJA
Na posvetu o dolgotrajni oskrbi, ki je potekal v orga-
nizaciji ministrstva za zdravje in evropskega urada Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO), je bilo govora o izzivih 
na tem področju v Sloveniji. Med ključnimi bo iskanje 
novih virov financiranja oskrbe.
Posvet v Ljubljani je bil namenjen iskanju rešitev za 
vzpostavitev povezanega sistema dolgotrajne oskrbe v 
Slovenije, česar se bosta s skupnimi napori lotili ministrstvi 
za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.
Davor Dominkuš iz Ministrstva za delo je dejal, da se v 
Sloveniji že dalj časa pogovarjajo, kako vzpostaviti kako-
vosten, integriran sistem dolgotrajne oskrbe. Dodal je, da 
se nagibajo k integriranemu in povezanemu sistemu, ki bo 
presegel meje med zdravstvenim in socialnim sistemom. 
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Poudaril je, da se področje trenutno neustrezno financira, 
denarja primanjkuje, predvsem pa je finančno breme, ki 
ga za to oskrbo plačujejo posamezniki s temi potrebami in 
njihove družine, preveliko. Financiranje bo stvar dogovora 
obeh ministrstev, treba pa bo najti nov vir financiranja, 
ki bo solidarnosten in bo moral vključevati čim širši krog 
tistih, ki bodo prispevali denar. 

RAČUNSKO SODIŠČE V REVIZIJI O 
POSLOVANJU OBČIN GLEDE TEKOČIH 
TRANSFEROV
Računsko sodišče RS je ob reviziji poslovanja 22 občin 
glede tekočih transferov opozorilo, da povprečnina ne 
odraža socialnega statusa občanov in cen storitev, na katere 
občine nimajo vpliva.
Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je na novinar-
ski konferenci ob predstavitvi zbirnega poročila o reviziji 
poslovanja 22 občin, ki med drugim ugotavlja velike razlike 
med občinami v cenah programov vrtcev in na področju 
institucionalnega varstva odraslih, povedal da, pogajanja 
med občinami in Vlado RS nimajo smisla v takem sistemu, 
ki očitno ne definira dovolj dobro niti dejanskih stroškov 
občin za obvezne naloge, torej povprečnine, niti korekci-
jskih faktorjev za prilagoditev povprečnih stroškov dejans-
kim stroškom posamezne občine. V reviziji poslovanja 22 
občin je bilo vključenih pet tekočih transferov, in sicer za 
šolske prevoze, za subvencionirane cene vrtca, institucio-
nalnega varstva odraslih, nepridobitnim organizacijam in 
javnim zavodom. Velike razlike med občinami kažejo, da 
dejanski zneski, ki jih občine izplačujejo, močno odstopajo 
od povprečne porabe, ki jo določa povprečnina. Občine 
nimajo vpliva na obseg teh stroškov. Izpostavljeno pa je 
bilo tudi, da se Zakona o financiranju občin, ki je bil 
sicer res pisan v nekih drugih gospodarskih razmerah, ne 
upošteva v celoti. 
Povprečnino sicer popravlja primerna poraba, ki kot kore-
kcijske faktorje upošteva število mladostnikov v posamezni 
občini, število starostnikov, dolžino cest in površino občine. 
Predsednik Računskega sodišča je povedal, da ti korekcijski 
faktorji povprečne porabe na prebivalca ne popravijo dovolj 
dobro in je ne približajo dejanski porabi za posamezno 
občino, saj ne upoštevajo dejanskih okoliščin prebivalstva 
in organiziranja dejavnosti v posamezni občini. Korekcijski 
faktorji namreč ne uspejo zaznati razlik v cenah storitev, ki 
se med občinami zelo razlikujejo, in razlik med dohodki 

plačnikov, denimo staršev v vrtcih in uporabnikov domov 
upokojencev, od katerih je odvisen njihov prispevek. Dodal 
je še, da so se zaradi tega na Računskem sodišču odločili 
tudi za revizijo sistema primerne porabe, ki po dosedanjih 
ugotovitvah sodišča ne rešuje vprašanja pravičnosti sistema. 
Z revizijo želijo med drugim preveriti objektiviziranost in 
realnost izračunov. Višina povprečnine bi morala temeljiti 
na objektivni osnovi in natančnem izračunu, ne pa na 
pogajanjih.
Predstavniki občin so poudarili, da bi morala višina 
povprečnine temeljiti na objektivnih izračunih, ki odražajo 
dejanske stroške občin.
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj 
je povedal, da se na združenju zavedamo aktualne 
javnofinančne situacije, a bi bilo treba predvideti, kaj se 
zgodi, če do take situacije pride. Pri tem bi bilo treba 
poleg prihodkov predvideti tudi spremembe pri odhodkih, 
denimo s spremembo standardov.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je 
opozoril, da je bila povprečnina z zakonom nazadnje 
usklajena leta 2010, zdaj pa je razkorak že 25-odstoten. 
Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Bojan 
Kontič pa pričakuje  odziv tistih, ki imajo v rokah škarje 
in platno. Poudaril je predvsem pomen strategije lokalne 
samouprave.
Glede možnosti združevanja občin, ki bi lahko pripeljalo 
do znižanja nekaterih stroškov, so se tako predstavniki 
Računskega sodišča kot občin strinjali, da bodo občine 
za to potrebovale finančne spodbude. To bi po njihovem 
mnenju morala predvideti tudi nova strategija lokalne 
samouprave.

Velike razlike cen programov vrtcev in 
institucionalnega varstva
Računsko sodišče RS je v reviziji ugotovilo velike razlike 
med občinami v cenami programov vrtcev in na področju 
institucionalnega varstva odraslih. To postavlja občane in 
občine, ki plačujejo za storitve, v neenakopraven položaj 
in pod vprašaj postavlja sistem določanja teh cen, ugotavlja 
sodišče.
Tekoči transferi med odhodki občin v osemletnem obdobju 
od leta 2007 do leta 2014 predstavljajo več kot tretjino 
vseh odhodkov, velika večina jih je bila namenjena finan-
ciranju obveznih nalog. Nadalje ugotavljajo nadpovprečno 
povišanje tekočih transferov za institucionalno varstvo 
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odraslih, ki so se povečali za skoraj dvakrat, in tekočih 
transferov za plačilo cene vrtca, ki so se povečali za polovico.
Računsko sodišče ugotavlja, da znaša razlika v cenah pro-
gramov vrtcev v letu 2012 med najnižjo in najvišjo ceno za 
prvo starostno obdobje 211 evrov, za drugo pa 224 evrov. 
Razmerje med najnižjo in najvišjo ceno organiziranega 
prevoza učencev osnovne šole na kilometer v občinah, ki 
so bile vključene v revizijo, je v letu 2012 znašalo 1:49. 
Razmerje med najnižjo in najvišjo ceno za oskrbo insti-
tucionalnega varstva odraslih v letu 2014 pa je bilo 1:2.
Izračun letnega zneska tekočih transferov na uporabnika 
storitve za 22 občin kaže na velike letne razlike med 
občinami v odhodkih na uporabnika storitve. Ugotovljena 
razmerja med razlikami v znesku tekočih transferov na 
prebivalca ali na uporabnika storitve znašajo od 1:1,8 do 
1:9,2.
Računsko sodišče ugotavlja tudi, da povprečje odhodkov 
občin za te naloge lahko močno odstopa od njihovih dejan-
skih odhodkov. Do tega pa prihaja zato, ker te razlike pri 
vsaj dveh vrstah tekočih transferov (za plačilo cene vrtca in 
za institucionalno varstvo odraslih), ki skupaj predstavljata 
kar 20,2 odstotka vseh odhodkov občin, lahko pripišemo 
dejavnikom, ki niso povsem odvisni ali niso odvisni od 
občin.
Računsko sodišče je zato podalo več priporočil tako 
občinam kot pristojnim ministrstvom. Glede tekočih 
transferov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev občinam med drugim priporočajo, naj 
preverijo možnost zagotavljanja sredstev vrtcu, katerega 
ustanoviteljice so, po posameznih namenih, ki predstavljajo 
posamezne vrste stroškov. Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport pa priporočajo, naj prouči razloge za tako 
velike razlike v cenah programov vrtcev v občinah in po 
potrebi spremeni metodologijo za določitev cene, tako da 
bodo cene za enak standard oskrbe primerljive.
Glede transferov za institucionalno varstvo odraslih pa 
Računsko sodišče občinam priporoča sklenitev pogodb, 
v katerih bodo opredelile medsebojna razmerja pri zago-
tavljanju institucionalnega varstva. Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti pa priporočajo, 
naj prouči razloge za tako velike razlike v cenah oskrbnin v 
posameznih domovih in po potrebi spremeni metodologijo 
za določitev cene, tako da bodo cene za enak standard 
oskrbe primerljive.

MINISTRSTVA BODO PRI PRIPRAVI 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 
UPOŠTEVALA UGOTOVITVE 
RAČUNSKEGA SODIŠČA
Na Ministrstvu za javno upravo zaznavajo težave, ki jih je 
v reviziji poslovanja 22 občin glede tekočih transferov ugo-
tovilo Računsko sodišče RS. Med drugim, da povprečnina 
ne odraža socialnega statusa občanov in cen storitev, na 
katere občine nimajo vpliva. Na ministrstvu so pojasnili, 
da bo revizija upoštevana tudi pri spremembi zakonodaje.
Na Ministrstvu za javno upravo so navedli, da težave 
zaznavajo pri dveh ločenih pojavih. Najprej gre za to, 
da občine na višino nekaterih obveznosti, ki najbolj bre-
menijo občinske proračune, nimajo vpliva, saj te določajo 
državni predpisi. »Gre za primere t. i. deljenih pristojnosti, 
kjer država določa pogoje, občine pa jih financirajo,« so 
pojasnili.
V letošnjem letu je sicer Vlada s spremembami številnih 
predpisov skušala zmanjšati stroške občinam, so opozo-
rili na ministrstvu. »Pri najbolj perečih, kot so vzgoja in 
izobraževanje ter sociala, pa gre za standarde in normativne 
ter ustavno varovane pravice, kjer je potreben širši konsenz, 
ne le znotraj stroke, pač pa tudi s sindikati. Zato bo do 
rešitev prihajalo postopoma,« so navedli.
Glede povprečnine in korekcijskih faktorjev so na min-
istrstvu pojasnili, da je študija o izvajanju sistema finan-
ciranja občin iz leta 2010 pokazala določene anomalije, 
predvsem v smislu, da denar sledi ljudem, posebej mlajšim: 
»To pomeni, da so imele občine z več prebivalci in z več 
mladine sorazmerno več stroškov in da je kar tretjina 
občinskih proračunov namenjena financiranju predšolske 
vzgoje in osnovnih šol«. Kot so dodali na ministrstvu, so 
zadnji poskus sprememb Zakona o financiranju občin, 
da bi odpravili te anomalije, združenja zavrnila, postopek 
sprememb zakona pa je bil zaradi padca Vlade ustavljen.
Na ministrstvu za javno upravo skupaj z ministrstvom 
za finance načrtujejo spremembo Zakona o financiranju 
občin prav v delih, ki so bili predmet nadzora Računskega 
sodišča, zato bo omenjena revizija ustrezen pripomoček za 
konkretne rešitve. Usmeritve k bolj konkretnim rešitvam 
pa bo po pojasnilih ministrstva dala tudi Strategija razvoja 
lokalne samouprave. Besedilo je v sklepni fazi priprave, s 
1. decembrom pa gre v javno razpravo.



49

November 2015

IZGLASOVAN VETO NA ZAKON 
O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA
Državni svetniki so na seji 26. novembra sprejeli veto na 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017, ker po njihovem ne zagotavlja primernega 
financiranja občin. Pobudo za veto je podala interesna 
skupina lokalnih interesov, ki je pritrdila opozorilom 
združenj občin  in kot sporne izpostavila rešitve, ki zadevajo 
financiranje občin, pa z njihovimi združenji niso bile usk-
lajene. Za veto je glasovalo 32 svetnikov, nasprotovala pa 
sta mu dva.
Kot je pojasnil vodja interesne skupine Milan Ozimič, 
v zakonu določena višina povprečnine ne zadošča za iz-
vajanje nalog, ki jih občinam nalaga zakonodaja. Zakon 
povprečnino določa v višini 522 evrov na prebivalca, 
medtem ko so v združenjih občin vztrajali, da bi jo morali 
določiti pri 536 evrih.
Občine za financiranje zakonskih nalog že sedaj porabljajo 
lastna sredstva, se notranje likvidnostno zadolžujejo in 
porabljajo zadnje rezerve. V interesni skupini so še 
opozorili, da povprečnina v višini 522 evrov ne zajema 
pričakovanih stroškov iz naslova sprostitve napredovanj 
javnih uslužbencev. Poleg višine povprečnine so kot 
nesprejemljivo označili tudi nižanje višine sredstev za so-
financiranje investicij iz 21. člena zakona o financiranju 
občin. Kot sporen pa izpostavili tudi člen, po katerem 
občinam prihodki iz dohodnine pripadajo le do višine 
primerne porabe.
Argumenti finančnega ministra Dušana Mramorja, da je 
rešitev vzdržna in v skladu z javno-finančnimi zmožnostmi 
države, večine niso prepričali. Izrazil obžalovanje, da so se 
župani odločili zavrniti zadnji vladni predlog, po katerem 
bi povprečnina znašala 525 evrov, s čimer bi za financiranje 
primerne porabe v prihodnjem letu imele več virov kot 
letos. Pri tem je opozoril, da se že v letošnjem in se bodo 
tudi v prihodnjem letu kazali učinki ukrepov za nižanje 
stroškov občin. Dodal je, da iz podatkov izhaja tudi, da 
imajo občine še manevrski prostor za znižanje izdatkov, 
ne da bi ogrozile izvajanje služb, servisov in storitev za 
občane. Minister je dodal, da financiranje občin, kot je 
bilo zasnovano v letih debelih krav, danes ni možno.
To, da se z zakonom o izvrševanju državnega proračuna 
posega v sistemski zakon, ni prava pot, pa je poudaril 
Bojan Kontič. Če Zakon o financiranju občin ni več pri-
meren, ga je treba spremeniti, da bo ustrezal duhu časa. 

Na ministrovo navedbo o višini prihrankov, doseženih pri 
stroških občin, pa je odvrnil, da se ocene Vlade in občin 
med seboj precej razlikujejo.
Zoran Božič je menil, da je popolnoma jasno, kakšen bo 
razplet ob ponovnem glasovanju o zakonu v Državnem 
zboru. Če bodo potem občine vložile pobudo za ustavno 
presojo, pa upa, da bo ob naslednjem sprejemanju 
proračuna drugače. Če bodo o zahtevi za ustavno presojo 
odločali v Državnem svetu, jo bodo po njegovem mnenju 
tako kot veto tudi podprli.
Kot pa je opozorila državna sekretarka s finančnega 
ministrstva Mateja Vraničar, je Ustavno sodišče RS o tem 
vprašanju že presojalo in ugotovilo, da je ne glede na to, 
da sistemski način določanja povprečnine vsebuje Zakon o 
financiranju občin, treba pri samem opredeljevanju obsega 
financiranja občin upoštevati tudi javno finančne danosti 
in zmožnosti.

OBČINE GORNJA RADGONA, ŠKOFJA 
LOKA IN ZAGORJE OB SAVI PREJELE 
CERTIFIKAT MLADIM PRIJAZNE 
OBČINE
Inštitut za mladinsko politiko je že četrtič podelil certi-
fikat mladim prijazna občina. Letos so ga prejele občine 
Gornja Radgona, Škofja Loka in Zagorje ob Savi, tako 
je v Sloveniji skupno 24 mladim prijaznih občin, so 18. 
novembra sporočili z inštituta.
Na dogodku, ki je potekal pod naslovom Mladim prijazne 
občine, so predstavili izsledke analize lokalnih mladinskih 
politik po občinah. Analiza, ki bo zaključena do konca 
leta, je v 120 občinah zajela tista področja, ki poglavitno 
vplivajo na življenje in razvoj mladih v lokalni skupnosti. 
To pa so načrtno urejanje področja mladine, participacija 
mladih, mladinsko organiziranje, zaposlovanje mladih, 
izobraževanje, stanovanjska politika in informiranje mla-
dih, so sporočili z inštituta.
Podatki so pokazali, da se lokalne skupnosti, ki so mladim 
najbližje, področju mladine strateško še (pre)malo 
posvečajo. Redke so namreč občine s sprejeto strategijo 
za mlade. Načrtno urejanje področja mladine pa je eden 
temeljnih pogojev za vzpostavitev takega okolja, ki od-
govarja na družbene izzive časa ter na potrebe mladih v 
posamezni lokalni skupnosti, so pojasnili.
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Dogodek so zaznamovale tudi predstavitve treh dobrih 
praks. Uroš Grilc z urada za mladino Mestne občine 
Ljubljana je predstavil javni razpis za dodelitev neprof-
itnih stanovanj za mlade, Denis Lihič iz Mladinskega 
centra Trbovlje in koordinator projekta Gremo mi na 
svoje je predstavil projekt prenove dotrajanih stanovanj z 
namenom ugodnejšega oddajanja v najem mladim, projekt 
Učno podjetje pa je predstavila Patricija Kastelic-Volf iz 
Šolskega centra Sežana.
Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki pred-
stavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno 
izvajajo ukrepe na prednostnih področjih lokalnih mla-
dinskih politik. Predstavlja pa tudi usmeritev, kako se na 
lokalni ravni spopadati s težavami, s katerimi se srečujejo 
mladi v posameznih občinah ter spodbudo občinam za 
uspešno delo na tem področju.
Na razpis se je letos sicer prijavilo osem občin, častni pok-
rovitelj programa pa je predsednik republike Borut Pahor.

11  KORISTNE INFORMACIJE 

AKTUALNA PRAKSA 
INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
S strani Informacijskega pooblaščenca smo prejeli aktualne 
novice s področja dostopa do informacij javnega značaja 
za obdobje zadnjih šestih mesecev. Poročilo vsebuje kratke 
povzetke primerov, ki so najbolj aktualni za uporabo v 
praksi, s celotnimi odločbami pa se lahko seznanite na 
spletni strani  Informacijskega pooblaščenca. Celotno 
poročilo je dostopno na povezavi. 

NOVE SMERNICE O POGODBENI 
OBDELAVI PODATKOV
Informacijski pooblaščenec je zaradi velikega števila 
najrazličnejših vprašanj pripravil nove smernice o pogod-
beni obdelavi osebnih podatkov. Smernice priporočajo 
vsem tistim, ki za hrambo ali druge obdelave osebnih 
podatkov uporabljajo storitve tretjih oseb ter vsem tistim, 
ki takšne storitve nudijo.
Najbolj pogoste primere pogodbene obdelave osebnih 
podatkov predstavljajo najemanje storitev računalništva 
v oblaku, storitev računovodskih servisov, klicnih centrov, 
storitev vzdrževanja aplikacij in spletnih strani.
V smernicah s praktičnimi primeri pojasnjujejo, kaj vse 
sodi med pogodbeno obdelavo, kakšne so obveznosti 
upravljavca osebnih podatkov in njegovih pogodbenih 
obdelovalcev ter katere so pasti in priporočila za zakonsko 
skladno ureditev zunanjega izvajanja storitev, ki vključuje 
osebne podatke.
Smernice so dostopne na tej povezavi.
 

PRENOVLJEN DRŽAVNI PORTAL 
E-UPRAVA
Od 23. novembra 2015 je javnosti dostopen prenovljen 
državni spletni portal E-uprava. Obsežno prenovo je 
upravljavec, Ministrstvo za javno upravo, pripravljal tudi 
s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada. Zaradi 
zahtevnosti informacijskega sistema bodo ob prehodu 

https://www.ip-rs.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/POJASNILA_MINISTRSTEV/Novice_ZDIJZ.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_pogodbeni_obdelavi_web.pdf
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na nov portal elektronske storitve na portalu začasno 
nedosegljive.
Prenovljeni portal so na ministrstvu oblikovali in pripravili 
s ciljem, da bi bil vsem uporabnikom vsestransko prijazen, 
kar pomeni, da bi bile storitve pregledne, enostavno dos-
topne in vsebinsko izpopolnjene, so zapisali na spletnih 
straneh ministrstva. Želijo si, da bi portal tudi s pomočjo 
odzivov uporabnikov še izboljšali, ga ves čas nadgrajevali 
in vsebinsko posodabljali.
Ena od ključnih novosti novega portala z vidika uporab-
nikov bodo vsebine, predstavljene na enostaven in jasen 
način po sistemu življenjskih dogodkov. Uporabnik bo la-
hko dokumente in vloge uredil oziroma oddal z domačega 
naslonjača ter si shranil svoje vloge in spremljal njihove 
statuse. Vsak uporabnik bo lahko imel tudi svoj opom-
nik, preko katerega ga bo portal obveščal o pomembnih 
aktivnostih, ki jih ne sme pozabiti. Portal bo mogoče 
uporabljati tudi na mobilnih napravah.
Državni portal E-uprava, katerega skrbnik je Ministrstvo 
za javno upravo, je vstopna točka do različnih informacij 
o državni in javni upravi. Namen portala je poleg posre-
dovanja informacij o upravi tudi približati upravne sto-
ritve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg 
klasičnih komunikacijskih poti, po katerih lahko državljani 
in poslovni subjekti dostopajo do storitev javne uprave, 
ponuditi dodatno, elektronsko pot za opravljanje storitev.

DELA NA OMREŽJU HKOM ZARADI 
PRENOVE OSREDNJEGA DELA 
OMREŽJA
Ministrstvo za javno upravo obvešča, da se bodo do konca 
leta 2015 v državnem komunikacijskem omrežju HKOM 
izvajala intenzivna dela, povezana s prenovo jedra omrežja. 
Projekt vključuje korenito prenovo opreme in storitev jedra 
zaradi dodatnih potreb organov in sprememb arhitekture 
ter najema povezljivosti do končnih lokacij, skupaj z op-
remo. S prenovo jedra omrežja HKOM bodo zagotovljeni 
pogoji za poenostavljeno in učinkovitejše upravljanje, 
bistveno bo zvišana prepustnost in zmogljivost ključnih 
komponent jedra omrežja, vzpostavljeno bo okolje za 
zagotavljanje višjega nivoja storitev in boljše uporabniške 
izkušnje.
Zaradi načrtovanih del bodo v popoldanskih in večernih 
urah možne prekinitve na posameznih segmentih v 

omrežju, prav tako ne izključujemo motenega delovanja 
posameznih storitev med delovnim časom. Za more-
bitne težave se vnaprej opravičujejo in se zahvaljujejo za 
razumevanje. 

DVE JAVNI POVABILI ZA JAVNA DELA 
V PRIHODNJEM LETU 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti načrtuje za leto 2016 objavo dveh javnih povabil 
za izbor programov javnih del. Prednostni področji bosta 
socialno varstvo in brezposelni z do četrto ravnjo izobrazbe, 
skupni obseg za to namenjenih sredstev pa je 37 milijonov 
evrov. Prvo povabilo bo predvidoma objavljeno še letos. 
Na ministrstvu so izhodišča za izvajanje javnih del v pri-
hodnjem letu pripravili na podlagi stanja na trgu dela, 
izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih oseb ter 
spremljanja izvajanja javnih del v letu 2015.
Na podlagi teh izhodišč bodo javna dela v letu 2016 
prednostno usmerjana v izvajanje programov javnih del 
s področja socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih 
skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), 
ter v izvajanje programov javnih del, v katera se bodo 
vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo 
izobrazbe.
Prvo objavo je pričakovati takoj po objavi državnega 
proračuna za leti 2016 in 2017 v uradnem listu, torej 
predvidoma še letos, druga objava pa se načrtuje v januarju.
Proračun za leto 2016 določa obseg sredstev za izvajanje 
javnih del v višini 37 milijonov evrov, okvirna vrednost 
prvega javnega povabila bo 21,5 milijona evrov, drugega 
pa ostalih 15,5 milijona evrov.
Zavod RS za zaposlovanje naj bi že v novembru na svojih 
spletnih straneh objavil katalog programov javnih del za 
leto 2016 ter ustrezne obrazce, tako da se bodo lahko 
izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi 
in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na 
lokalni ravni.
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12  NOVICE EU

KOMISIJA POTRDILA SLOVENSKO 
STRATEGIJO PAMETNE 
SPECIALIZACIJE
Evropska komisija je 4. novembra 2015 uradno potrdila 
Strategijo pametne specializacije, ki je ena od podlag za 
črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. S 
tem Slovenija prehaja v fazo izvedbe, tako svežnja ukrepov 
kot vzpostavitve strukture upravljanja.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
bo skupaj z ministrstvoma za izobraževanje, znanost in 
šport ter za gospodarski razvoj in tehnologijo sredi no-
vembra izvedla krog posvetovanj na temo vzpostavitve 
strateških razvojno-inovacijskih partnerstev. Nanje so va-
bljeni zainteresirani gospodarski, znanstvenoraziskovalni in 
drugi akterji z namenom oblikovanja in postavitve novega 
modela upravljanja.
Vlada je strategijo pametne specializacije potrdila 20. 
septembra. Ta daje smernice za izboljšanje konkurenčnosti 
Slovenije na svetovnih trgih, skupni imenovalec prednost-
nih področij pa so trajnostne tehnologije in storitve za 
zdravo življenje. V obdobju 2016-2018 bo po načrtih 
izvedenih za 656 milijonov evrov razvojnih naložb letno.
Komisija, s katero je bil koncept dokumenta prehodno 
usklajen, je strategijo potrdila brez pripomb, dokument 
pa je vsebinsko označila kot enega boljših na ravni EU.

DOSEŽEN DOGOVOR O EVROPSKEM 
PRORAČUNU ZA LETO 2016
14. novembra 2015 je EU dosegla načelni dogovor o 
evropskem proračunu za leto 2016. Pogajalci Evropskega 
parlamenta in članic unije so se dogovorili, da bo unija 
v letu 2016 porabila 143,9 milijarde evrov. Pogajalci so 
prepričani, da bo dogovor omogočil ustrezno soočanje z 
begunsko krizo.
Dogovor v prihodnjem letu predvideva 143,9 milijarde ev-
rov za plačila in 155 milijard evrov za prevzem obveznosti. 
Za soočanje z migracijsko krizo so pogajalci predvideli več 
kot dve milijardi evrov za nujno pomoč članicam unije in 
tretjim državam.

Parlament, ki tradicionalno zahteva večjo porabo, in 
članice, ki poskušajo porabo tradicionalno čim bolj omejiti, 
so dogovor dosegli nekaj dni pred iztekom roka v sredo. 
Če dogovora ne bi dosegli v roku, bi morala Evropska 
komisija pripraviti nov predlog.
Vodja parlamentarnih pogajalcev Arthuis iz vrst evropskih 
liberalcev je kljub hitro doseženemu dogovoru opozoril na 
previdnost: »Izjemne okoliščine terjajo izjemna sredstva. 
Izjemne okoliščine bodo ostale z nami, proračun EU pa 
je že na robu zmogljivosti.«
Sedemletni evropski proračun za obdobje 2014-2020, 
dogovorjen leta 2013, ni več kos izzivom, s katerimi se EU 
sooča danes, zato je nujna popolna revizija, je ob tem poz-
val Arthuis in spomnil, da je to zadnji letni proračun pred 
predvidenim vmesnim pregledom ustreznosti večletnega 
evropskega proračuna.
Evropska komisija je za prihodnje leto predlagala 143,5 
milijarde evrov porabe, kar je za 1,6 odstotka več kot za 
letošnji proračun. Parlament je zahteval 146,5 milijarde 
evrov. Članice pa so želele porabo v prihodnjem letu okles-
titi na 142,1 milijarde evrov. Kompromis je torej 143,9 
milijarde evrov.

PRVA OBLETNICA DELOVANJA 
EVROPSKE KOMISIJE
Evropska komisija bo 1. novembra 2015 obeležila prvo 
obletnico delovanja v novi sestavi. Predsednik Jean-Claude 
Juncker je ob začetku mandata napovedal nov začetek za 
Evropo in predstavil deset političnih prioritet za obravnavo 
ključnih izzivov, s katerimi se soočata gospodarstvo in 
družba.
Komisija je v tem času vzpostavila naložbeni načrt v vred-
nosti 315 milijard evrov za ustvarjanje delovnih mest in 
rasti. Prvi projekti že potekajo in številni bodo še sledili. V 
prvem letu je Komisija predstavila konkretne predloge ter 
vzpostavila temelje energetske unije, enotnega digitalnega 
trga, unije kapitalskih trgov ter poštenega in učinkovitega 
obdavčenja podjetij. 
Več informacij je dostopnih TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5959_en.htm
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KAZALNIKI O NAPREDKU PRI 
PREPREČEVANJU PODNEBNIH 
SPREMEMB V EU
Evropski statistični urad Eurostat je objavil nabor kazal-
nikov o napredku pri preprečevanju podnebnih sprememb 
v EU. K podnebnim spremembam so zadnjih nekaj 
desetletij največ prispevali raba energije, promet in vse 
pogostejši posegi človeka v okolje. EU si že vrsto let  za-
stavlja ambiciozne cilje za zmanjšanje emisij. Konferenca 
OZN o podnebnih spremembah, ki bo decembra 2015 
potekala v Parizu, pa opozarja na globalni politični pomen 
in vse večjo povezanost med podnebnimi spremembami, 
zanesljivostjo oskrbe z energijo in trajnostnim prometom. 
Več informacij je dostopnih TU.

KONEC OCENJEVANJA OSNUTKOV 
PRORAČUNSKIH PROJEKTOV
Evropska komisija je zaključila ocenjevanje 16 osnutkov 
proračunskih načrtov za leto 2016, ki so jih države članice 
evroobmočja predložile do 15. oktobra 2015. Osnutka 
proračunskega načrta nista predložila Ciper in Grčija, 
ker izvajata program za makroekonomsko prilagoditev. 
Tega v prav tako ni storila Portugalska, in sicer zaradi 
notranjepolitičnih razlogov, o proračunskem načrtu Španije 
pa je Komisija sprejela mnenje že oktobra 2015.  
Komisija ocenjuje, ali so osnutki proračunskih načrtov za 
naslednje leto skladni z določbami Pakta za stabilnost in 
rast. Pri nobenem od osnutkov proračunskih načrtov za 
leto 2016 ni ugotovila zelo resnega neizpolnjevanja določb 
Pakta. Komisija v več primerih ugotavlja, da načrtovane 
fiskalne prilagoditve ne zadoščajo za izpolnitev zahtev 
Pakta oziroma da obstaja tveganje, da te zahteve ne bodo 
izpolnjene. 
Slovenija je v skupini petih držav, za katere velja kore-
ktivni del Pakta za stabilnost in rast oziroma postopek 
v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Irska in Slovenija 
bi lahko z letom 2016 prešli v preventivni del Pakta, če 
bosta leta 2015 pravočasno in vzdržno odpravili čezmerni 
primanjkljaj. 
Več informacij je na voljo TU.

PRAVNI POSTOPKI PROTI DRŽAVAM 
ČLANICAM EU
Evropska komisija v rednem mesečnem svežnju odločitev o 
kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam 
članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz 
zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, 
naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja 
v korist državljanov in podjetij. Komisija je sprejela 112 
sklepov, od tega 2 uradna opomina in 14 obrazloženih 
mnenj, 11 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. 
54 primerov je zaključila. 
Evropska komisija se je odločila, da proti Češki, Estoniji, 
Italiji, Portugalski in Sloveniji sproži postopek pred 
Sodiščem EU, ker se niso vključile v omrežje EU za 
vozniška dovoljenja (RESPER), kakor zahteva Direktiva 
2006/126/ES. 
Več informacij je dostopnih TU.

NALOŽBENI UKREPI EVROPSKE 
KOMISIJE
Evropska komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov 
v višini 264,8 milijona evrov v podporo okolju, naravi in 
bolj trajnostnemu gospodarstvu. Naložbe so porazdeljene 
med 96 novih projektov, ki so financirani v okviru pro-
grama LIFE za okolje, v 21 državah članicah. EU bo za 
sofinanciranje projektov namenila 160,6 milijona evrov, 
projekte pa je izbrala med 1117 prejetimi predlogi. 
Med izbranimi novimi projekti je tudi projekt ohranjanja 
in upravljanja suhih travišč v vzhodni Sloveniji v skupni 
vrednosti 3,9 milijona evrov (od tega 2,9 milijona evrov 
sredstev EU).
Več informacij je na voljo TU.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7057270/8-04112015-BP-EN.pdf/a233ec9d-f87d-4f48-8f1c-4d0a1a2eb112
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6013_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6081_sl.htm

