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1  UVOD

Pogajanja o financiranju občin v prihodnjih dveh letih še vedno niso prišla do zaključka. Razlike med zahtevami občin 
in stališča vladne strani so namreč še vedno zelo narazen. Občine zahtevamo povprečnino v višini 536 evrov, sredstva za 
sofinanciranje investicij v višini 4 % skupne primerne porabe ter črtanje določbe o odvzemu presežka nad primerno porabo, 
Vlada po drugi strani vztraja na 522 evrov povprečnine, investicijski transfer v višini 2 % ter dodatne 3 % povratnih 
sredstev ter seveda odvzem presežka dohodnine nad primerno porabo. 
Vlada vztraja, da povprečnina 536 evrov ni sprejemljiva, saj, kot je navedel minister Mramor, se s tem ne upošteva naporov 
Vlade za sprejem ukrepov za znižanje stroškov občinam. Tudi po sestanku s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem 
28. oktobra, do katerega je prišlo po odprtem pismu, ki smo ga združenja naslovila na predsednika, do bližanja stališč ni 
prišlo, izveden pa je bil še en sestanek, kjer smo predstavniki občin in posameznih ministrstev ponovno pregledali ocene 
finančnih učinkov ukrepov za znižanje stroškov občinam. Tokrat naj bi zapisali ocene obeh strani, kakšni bodo nadaljnji 
koraki, bo znano v kratkem. Kot so zatrdili predstavniki Vlade, je dogovor možen še do 10. novembra, ko je zadnji rok, 
da Vlada vloži amandmaje na Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. ZOS 
je amandmaje sicer že vložil, z našimi zahtevami pa smo seznanili tudi Državni svet RS.
Na ustanovnih sejah sta se sestala Odbor ZOS za turizem ter Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport 
in ostale družbene  dejavnosti. Oba odbora sta obravnavala aktualna odprta vprašanja in predlagano zakonodajo, člani 
Odbora za turizem pa so se sestali tudi z v. d. direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo Evo Štravs Podlogar.
Na pobudo ZOS je bil sklican sestanek glede Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. 
Na sestanku, ki ga je sklicala Uprava RS za zaščito in reševanje, je razprava tekla o odpravi anomalij plačnega sistema 
direktorjev v javnem sektorju, in sicer glede direktorjev javnih zavodov gasilsko-reševalne službe. Ob pričakovanju drugega 
vala migrantov proti Sloveniji je Ministrstvo za notranje zadeve sredi oktobra sklicalo sestanek s predstavniki tistih občin, 
v katerih so predvideni sprejemni in nastanitveni centri. Le nekaj dni po sestanku se je migrantski tok usmeril proti 
Sloveniji. Na predsednika vlade smo naslovili dopis, v katerem naprošamo, da upošteva doprinos občin in da naj država  
najbolj obremenjenim občinam tudi pristopi na pomoč.
ZOS je na poslance naslovil pripombe na Predlog zakona o javnem naročanju, prav tako smo v Državni zbor RS vložili 
predlog amandmaja na Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije z zahtevo po višjem deležu 
letnega nadomestila. V fazi medresorske obravnave smo podali pripombe na Predlog zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti, pri tem pa zahtevali, da se predlog umakne iz nadaljnje obravnave. Pripombe so bile podane tudi na predlog 
novele Zakona o zdravstveni dejavnosti. Podana je bila zahteva po sklicu sestanka glede kontrol izvedbe kohezijskih 
projektov: do težav prihaja, ker različni organi različno tolmačijo predpise.
V oktobru smo izvedli pet izobraževanj, tako seminarjev kot delavnic, novembra in decembra pa za vas med drugim 
organiziramo: 
•	 3. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Poslovanje, vloga in položaj nadzornega sveta občine,
•	 5. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS 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;
•	 26. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Pomen pogajalskih veščin v občinam;
•	 3. decembra bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije ponovitev delavnice Kako organizirano pristopiti k uspešni 

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

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA 
OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 
OD 2015 DO 2020
Osnutek programa z vsemi pripadajočimi prilogami je v 
javni obravnavi do 23. novembra 2015. 
Osnutek operativnega programa vsebuje prikaz veljavne 
normativne ureditve oskrbe s pitno vodo, prikaz območij 
javnih vodovodov, prikaz zajetij za pitno vodo in rezervnih 
zajetij za pitno vodo, podrobnejšo določitev območij 
poselitve za oskrbo s pitno vodo. V nadaljevanju dokument 
vsebuje analizo stanja opremljenosti območij javnih vodo-
vodov in območij poselitve z javnim vodovodom, stvarno 
in finančno analizo izvajanja OP oskrbe s pitno vodo iz 
2006, analizo stanja zajetij za pitno vodo, analizo stanja 
lastne oskrbe s pitno vodo, analizo stanja meddržavne 
izmenjave vode, namenjene oskrbi s pitno vodo, analizo 
učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe, 
metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub 
ter cilje ukrepe, roke za izvedbo, oceno stroškov in nosilce 
ukrepov.

PREDLOG NOVELE UREDBE 
O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE 
UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
javno obravnavo poslalo predlog novele Uredbe o izvajanju 
javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov.
Kot so zapisali pripravljavci predpisa, se veliko časa porabi 
z usklajevanjem programov vzdrževanja hidromelioraci-
jskih sistemov med izvajalcem javne službe, to je Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, in Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zaradi tega se 
obstoječa uredba spreminja tako, da pripravi in sprejme 
programe vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom samo 
izvajalec javne službe, brez potrditve Ministrstva. 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 Ministrstvo. 
Prav tako se s predlogom uredbe ukinjajo petletni programi 
vzdrževanja, kot obvezni programi. V kolikor pa se bo 
pokazala potreba, pa se lahko pripravijo tudi ti programi. 
Na novo se tudi določijo datumi, do kdaj morajo biti 
pripravljeni določeni programi upravljanja in vzdrževanja. 
Po novem bi se vzdrževanje izvajalo samo na tistih hi-
dromelioracijskih sistemih, ki so v katastru melioracijskih 
sistemov in naprav določeni kot delujoči, upravljanje pa 
bi se izvajalo nad vsemi vpisanimi hidromelioracijskimi 
sistemi. 

PREDLOG NOVELA ZAKONA O 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
28. 9. 2015 je bila na portalu E-demokracija objavljen 
predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga 
je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predlog zakona je 
bil v javni obravnavi do 29. 10. 2015. Predlog novele 
ureja izključno področje izdajanja dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti ter področje koncesij. 
Določba 3. člen veljavnega Zakona o zdravstveni deja-
vnosti določa, da zdravstveno dejavnost lahko opravljajo 
na podlagi dovoljenja ministrstva za zdravje domače in 
tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom 
določene pogoje. ZZDej je pogoje za izvajanje zdravstvene 
dejavnost določil le za fizične osebe. Glede na to, da je 
med izvajalci zdravstvene dejavnosti veliko pravnih oseb in 
fizičnih oseb, organiziranih v skladu s predpisi, ki urejajo 
zavode, kot tudi predpisov, ki urejajo gospodarske družbe, 
se s tem članom zapolnjuje pravno praznino, ki je se je 
v praksi omogočala različne zlorabe zlasti pri kadrovskih 
pogojih. Člen določa pogoje, ki jih je za pridobitev 
dovoljenja potrebno izpolnjevati in se nanašajo na kadre, 
prostore in opremo. Četrti odstavek jasno določa, kdo je 
lahko odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti in katere 
pogoje mora slednji izpolnjevati. 
Zakon obravnava koncesije kot podredno obliko izva-
janja javne zdravstvene dejavnosti. To pomeni, da se javna 
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zdravstvena dejavnost izvaja v okviru javnih zdravstvenih 
zavodov, to je bolnišnic in zdravstvenih domov, preko 
koncesije pa le dopolnilno. Do podelitve koncesije bo torej 
lahko prišlo zlasti v primeru, ko država oziroma lokalna 
skupnost v okviru javnih zdravstvenih zavodov ne bo 
mogla zagotoviti zdravstvene dejavnosti v predvidenem 
obsegu, ki ga določa mreža javne zdravstvene dejavnosti. 
Koncesijo na primarni ravni podeli lokalna skupnost, na 
sekundarni ravni pa ministrstvo, kar je enako kot doslej. 
Na primarni ravni se koncesija lahko podeli le fizični osebi, 
kjer gre za institut izbranega zdravnika. 
Ena najpomembnejših novosti, ki jih uvaja predlagani 
zakon, je določen čas trajanja koncesije. Pristojni so 
v obrazložitvah zapisali, da je to nujno za zagotovitev 
konkurenčnosti tako, da je po določenem času spet 
mogoče, da se za koncesijo poteguje več zainteresiranih 
kandidatov. Zakon predvideva, da je koncesijo mogoče 
podeliti za obdobje do 15 let, natančno trajanje posamezne 
koncesije na določenem območju pa podrobneje opredeli 
minister v koncesijskem aktu. Z omenjeno rešitvijo glede 
trajanja posamezne dodeljene koncesije se sledi konceptu, 
da je koncesija kot taka le podredna oblika izvajanja javne 
zdravstvene dejavnosti. 
Zakon uvaja ureditev, po kateri se za koncesijo sprejme 
koncesijski akt, kot predpis ministra, s katerim se uredi 
bistvena vprašanja koncesijskega razmerja. Z njim se določi 
tiste elemente koncesijskega razmerja, ki so v javnem in-
teresu in s katerimi se zagotavlja, da se koncesija izvršuje v 
javnem interesu. Koncesijski akt je v vseh primerih koncesij 
predpis ministra, ne glede na to, ali je koncedent lokalna 
skupnost ali država. Namen te določbe je, da se podobne 
koncesije povsod na območju Republike Slovenije urejene 
enako, saj bi drugačna rešitev lahko privedla do različnega 
obravnavanja koncesionarjev, še zlasti pa do različnega 
položaja pacientov. 
Podrobneje je določena tudi sama vsebina javnega razpisa, 
ki predstavlja pomembno novost v postopku podelitve 
koncesije. To je za zagotovitev konkurenčnosti in pregled-
nosti v postopku dodelitve koncesije nujno. Javni razpis 
mora biti objavljen na spletnih straneh koncedenta. Taka 
rešitev je nujna tudi zato, da bo prihajalo do koordini-
ranega podeljevanja koncesij. Opredeljene so minimalne 
sestavine objave javnega razpisa, koncedentu pa dopušča, 
da poleg obveznih objavi še druge podatke. Javni razpis 
predstavlja konkretizacijo koncesijskega akta, zato mora 
biti z njim skladen. 

Zakon določa merila za izbiro koncesionarja, ki morajo 
biti določena v zakonu, saj so podlaga za izdajo odločbe o 
izbiri koncesionarja. Zato zakon določa bistvena merila, ki 
se podrobneje določijo v koncesijskem aktu, način njihove 
uporabe (točkovanje), pa v razpisni dokumentaciji. 
Nadalje zakon posebej razdela tudi sam postopek podelitve 
koncesije, fazo odpiranja vlog, o kateri se vodi zapisnik in 
določa vsebino zapisnika. Opredeli ravnanje komisije v 
zvezi s ponudbami in pripravo poročila iz katerega mora 
biti razvidno, katera ponudba je najbolj ustrezna glede 
na merila. 
Ker gre za konkurenčen postopek, se o vseh ustreznih in 
popolnih vlogah odloči z eno odločbo, s katero se najvišje 
ovrednotena vloga sprejme in temu kandidatu z odločbo 
podeli koncesija, ostale pa se zavrne. 
Pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe je predhodno 
sklenjena pogodba z javnim zdravstvenim zavodom iz 
štirinajste alineje 44. j člena. Člen določa tudi posledice, 
če koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v določenem 
roku in primere, v katerih se razpis lahko ponovi. 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
DEDOVANJU
Na spletni strani E-demokracija je bil 26. 10. 215 objavljen 
predlog novele Zakona o dedovanju, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za pravosodje. Medresorska obravnava se 
zaključi 11. novembra 2015.
Glavni cilj predlaganega zakona je podrobnejša ureditev 
izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012, in sicer predvsem 
določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo 
omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z medn-
arodnim elementom.
Pristojni želijo prejeti pripombe, predloge in mnenja pred-
vsem na predlagani 3. člen ZD-C. S predlogom določbe se 
v 128. člen zakona vnaša vsebina sedaj veljavne prehodne 
določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), 
ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, 
ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, 
in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja 
teh oseb v Zakonu o dedovanju.
Tako kot v navedeni prehodni določbi se tudi po 
predlagani določbi dedovanje premoženja osebe, ki je 
uživala pomoč v obliki varstvenega dodatka, oprostitve 
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plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu 
sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic 
družinskega pomočnika, lahko omeji samo do višine 2/3 
vrednosti prejete pomoči.
V primeru, da pa je oseba prejemala pomoč v obliki 
denarne socialne pomoči, se dedovanje zapustnikovega 
premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 
12 ali manj mesecev. Če je  zapustnik pomoč prejel za več 
kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja 
omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 
najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih 
mesečnih zneskov prejete pomoči. Dedovanje zapustnik-
ovega premoženja se ne omeji, če je prejel katero od dveh 
posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči 33., 34.a 
in 34.b člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
je pripravilo Ministrstvo za javno upravo in nam ga posre-
dovalo v mnenje.
Predlog zakona ohranja koncept enotnega plačnega sistema 
javnega sektorja za vse proračunske uporabnike, pri čemer 
v večji meri prilagaja pravila delovanja plačnega sistema 
specifiki posamezne dejavnosti oziroma poklica. Poglavitne 
rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost 
pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju 
plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače 
na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od 
rezultatov dela.
V povezavi z nagrajevanjem nadpovprečnih javnih 
uslužbencev je določena možnost začasnega povišanja 
plače teh javnih uslužbencev glede na uspešnost njihovega 
dela ob hkratni možnosti znižanja plače v primeru kršitev 
ter zadržanega napredovanja v primeru nedoseganja 
pričakovanih rezultatov.
Predlog uvaja enovito delovno uspešnost, do katere so 
upravičeni tudi funkcionarji (izjema so funkcionarji, ki 
so pridobili mandat na podlagi neposrednih volitev).
V neposredni povezavi z večjo fleksibilnostjo pri določanju 
plač je tudi zmanjšanje avtomatizmov pri določanju plače, 
zlasti glede prenosa plačnih razredov pri prehodu javnega 
uslužbenca na drugo delovno mesto.

Predlog zakona uvaja tudi določitev opisov nalog delovnih 
mest in pogojev za opravljanje nalog v enotnem aktu za 
ves javni sektor. 

PREDLOG PRAVILNIKA O REDNEM 
VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST
Predlog pravilnika je v javni obravnavi do 4. novembra 
2015. Predlog po vsebini ne odstopa bistveno od rešitev 
po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ki je bil z Zakonom 
o cestah sicer razveljavljen, vendar se še vedno uporablja, 
kolikor ni v nasprotju z njim. S predlogom pravilnika so 
mestoma določneje in jasneje zapisane rešitve, ki so se pri 
izvajanju in razumevanju sedanjega pravilnika izkazale za 
problematične. 
Bistvene spremembe:

•	 Pogostost	opravljanja	pregledniške	službe
Trenutno veljavni pravilnik v 14. členu definira najmanjšo 
pogostost opravljanja pregledov cest, kjer predpisuje enkrat 
dnevno preglede na glavnih cestah, glavnih mestnih cestah 
in drugih cestah (PLDP do 4000), dvakrat tedensko na 
regionalnih, zbirnih mestnih ali krajevnih cestah, in enkrat 
tedensko na lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah. 
Predlog pravilnika pogostost pregledov znižuje. 12. člen 
pravilnika predvideva na glavnih, regionalnih, zbirnih 
mestnih ali krajevnih cestah in drugih (PLDP nad 4000) 
preglede najmanj dvakrat tedensko, na lokalnih, mestnih 
ali krajevnih cestah in na regionalnih cestah s PLDP do 
4000, na kolesarskih poteh pa enkrat tedensko. S predla-
gano ureditvijo se obseg pregledniške službe zmanjša za 66 
%, pri čemer znaša ocenjena razlika v stroških 3.210.617 
EUR na leto.
Poleg navedenega se zmanjšuje tudi pogostost opravljanja 
pregledniške službe na avtocestah in hitrih cestah, in sicer 
s sedanjih najmanj trikrat dnevno na najmanj enkrat  
dnevno. 

•	 Pregledi	cestnih	objektov
Trenutno veljavni pravilnik v 8. členu definira vrste rednih 
pregledov objektov, ki imajo svetlo razpetino 5 m ali več. 
Glavni pregledi se izvajajo za vse objekte najmanj enkrat 
na šest let, kjer se podrobno pregledajo vsi deli objekta. 
Pri letnih pregledih pa se pogostost razlikuje glede tipa 
materiala konstrukcije, in sicer se jekleni ter leseni pre-
mostitveni objekti pregledajo najmanj enkrat letno, drugi 
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cestni objekti pa najmanj enkrat na dve leti. Po 9. členu 
predloga pravilnika se izvajajo pregledi jeklenih in lesenih 
premostitvenih objektov najmanj enkrat letno, medtem ko 
se obdobni pregledi cestnih objektov opravljajo najmanj 
enkrat na šest let. Po uradnih podatkih Banke cestnih po-
datkov je jeklenih in lesenih premostitvenih objektov okoli 
1 %, preostali delež pa so objekti, zgrajeni iz armiranega 
betona ali kamna. Iz navedenega je razvidno, da se bodo 
pregledi slednjih objektov izvajali kot obdobni pregledi, 
ki so potrebni najmanj enkrat na šest let. Ocenjuje se, da 
je strošek pregledov po novem pravilniku manjši, in sicer 
za 197.997 EUR na leto.

•	 Izvajanje	 zimske	 službe	 na	 cestah	 z	 večjim	
vzdolžnim	naklonom

Trenutno veljavni pravilnik v 31. členu definira obseg 
zimske službe, kjer predpisuje nivo prevoznosti ceste glede 
na njeno vrsto in višino zapadlega snega. Predlog pravil-
nika zimsko prevoznost definira v 32. členu, kjer posebej 
opredeli prevoznost odsekov cest, ki imajo vzdolžni naklon 
nad 10 odstotkov. Na teh odsekih se šteje, da je prevoznost 
zagotovljena, če je promet možen že z uporabo verig. Glede 
na navedeno se ocenjuje, da se strošek zimske službe po 
predlogu pravilnika zmanjša za 9.497 EUR na leto. 

•	 Sprememba	 prioritet	 posameznih	 aktivnosti	 v	
okviru	rednega	vzdrževanja	

Hkrati s predvideno racionalizacijo predlog pravilnika spr-
eminja prioritete posameznih postavk rednega vzdrževanja. 
S tem omogoča upravljavcu ceste oziroma njegovemu kon-
cesionarju za izvajanje rednega vzdrževanja, da izvajanje 
in obseg del lažje prilagajata zakonskim obveznostim, de-
janskemu stanju na terenu ter razpoložljivim in omejenim 
virom.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
KMETIJSTVU
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo predlog novele Zakona o kmetijstvu. V javni 
obravnavi je do 6. novembra 2015.
S predlogom sprememb se zakon usklajuje s pravili nove 
finančne perspektive ter z določbami Uredbe (EU) št. 
1144/2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proiz-
vodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem 
trgu in v tretjih državah. Na novo se tako opredeljujejo 
pojmi, kot so: kmetija, nosilec kmetijskega gospodarstva, 

upravičenci za ukrepe kmetijske politike, program razvoja 
podeželja. Dodaja se določba o promociji kmetijskih in 
živilskih proizvodov. Prav tako zakon določa način izplačila 
sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike na trans-
akcijski račun, izvršljivost odločb, oblike javnih razpisov, 
dopolnitev vloge, spremembe obveznosti iz odločb, odstop 
od pravice do sredstev kmetijske politike. Zakon na novo 
opredeljuje tudi kratkotrajno in občasno delo v kmetijstvu, 
spreminja določbo o organizaciji proizvajalcev, opredeljuje 
skupine proizvajalcev (shem kakovosti), evidenco subjek-
tov, pogoje za vpis in namen RKG in podatke v RKG, 
evidenco organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev, 
register plačilnih pravic, zbirke podatkov analiz, prido-
bivanje in uporabo podatkov itd.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČJIH 
(OBMOČJIH NATURA 2000)
Predlog novele uredbe je bil skupaj s spremljajočima 
dokumentoma v javni obravnavi do 22. oktobra 2015. 
S predlogom Uredbe se določa dopolnitve in spremembe 
območij, ugotovljene na bilateralnem sestanku z Evropsko 
komisijo v juniju 2014. Večina dopolnitev je v dodajanju 
evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov v obstoječa 
območja Natura 2000, na novo se opredeljuje eno območje 
Natura 2000. Glede na nova dejstva, pridobljena s 
spremljanjem stanjem in raziskavami, so določene vrste 
in habitatni tipi izločeni iz obstoječih območij Natura 
2000. Priloga, kjer so določena ta območja, je sestavni 
del uredbe.
S spremembami in dopolnitvami Uredbe o posebnih varst-
venih območjih (območjih Natura 2000) se spreminjajo 
tudi nekatere vsebine v posameznih območjih, zato je treba 
posledično uskladiti tudi ukrepe v Programu	upravljanja	
območij	Natura	2000	(2015	do	2020).
Hkrati s predlogom novele uredbe in programom up-
ravljanja je bil v javni obravnavi tudi	Osnutek	Načrta	
ugotavljanja	posledic	vpliva	območij	Natura	2000	in	
določitve	razvojnih	ukrepov,	v katerem so zaradi vsebin-
sko podrobnih in prostorsko razpršenih sprememb poleg 
splošnih ugotovitev vplivov in priložnosti podrobneje 
obdelana naslednja območja: Ajdovska jama, Ličenca pri 
Poljčanah, Notranjski trikotnik, Soča z Volarjo in Spodnja 
Sava (novo območje).
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PREDLOG ZAKONA O POGREBNI IN 
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
je pripravilo nov predlog Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (ZPPD) in ga v začetku oktobra posredovalo v 
medresorsko usklajevanje. Po zaključenem medresorskem 
usklajevanju bo Vlada RS predvidoma konec oktobra 
oziroma v začetku novembra 2015 obravnavala predlog 
ZPPD in ga posredovala v redni postopek v Državni zbor.
Zakon ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, razen 
vojnih grobišč, ter določa pogoje in način opravljanja 
dejavnosti. V zakonu je urejen tudi pokop ali upepelitev 
mrtvega ploda, ki ni dosegel gestacijske starosti 22 tednov. 
Prav tako je v zakon vključena tudi določba, da se ves 
biološki material človeškega izvora, ki je odstranjen po 
operativnih ali drugih posegih in dogodkih, obvezno 
upepeljuje v upepeljevalnicah za pokojnike.
Pogrebno	dejavnost deli na dva dela, in sicer na: pogrebno 
dejavnost, ki je predmet obvezne gospodarske javne službe 
in obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ter po-
grebno dejavnost, ki se izvaja na trgu v javnem interesu 
in obsega pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika ter 
pripravo in izvedbo pogreba. Med pogrebne storitve, ki 
se izvajajo na trgu, je vključen tudi prevoz pokojnika ali 
njegovih posmrtnih ostankov, razen če ne gre za prevoze 
v okviru zagotavljanja 24-urne dežurne službe.
Pokopališka	dejavnost	je v pristojnosti občin in obsega 
upravljanje s pokopališči ter urejanje pokopališč.
Upravljanje	 s	 pokopališči obsega skrb za urejen-
ost pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 
izdajanje soglasij in mnenj v zvezi s posegi na območjih 
pokopališč.
Urejanje	 pokopališč obsega zgraditev ali razširitev 
obstoječega pokopališča, pokopaliških objektov in naprav 
ter druge pokopališke infrastrukture, razdelitev pokopališča 
na posamezne zvrsti grobov ter opustitev pokopališča.
Zakon podrobneje določa pogoje za opravljanje pogrebne 
dejavnosti. Ustrezna znanja in minimalni tehnični pogoji 
bodo predpisani s podzakonskim predpisom. 
V Republiki Sloveniji je lahko izvajalec pogrebne dejavnosti 
tudi pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora in švicarske kon-
federacije (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica), ki 

v svoji državi izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne 
dejavnosti. 
V zakonu je urejen tudi nadzor nad zakonom. V skladu 
z izvirnimi pristojnostmi občine, nadzor nad izvajanjem 
pogrebne in pokopališke dejavnosti na njenem območju 
ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov sprejetih 
na podlagi tega zakona izvaja občina.
Tržni inšpektorat RS izvaja nadzor nad izpolnjevanjem 
pogojev za opravljanje pogrebne dejavnosti iz 7. člena tega 
zakona, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izvaja nad-
zor nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja 
s tem zakonom.
S podzakonskimi predpisi bodo predpisana ustrezna 
znanja s področja sanitete pogrebnih storitev ter zaščite 
pred nalezljivimi boleznimi, minimalni tehnični pogoji 
prostorov za poslovanje s strankami in oskrbo pokojnikov 
ter metodologija za oblikovanje cen obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O SODNIH 
TAKSAH
Predlog novele zakona je bil v javni obravnavi do 20. ok-
tobra 2015. V zvezi z navedenim gradivom je Ministrstvo 
za pravosodje posebej izpostavilo predlagano dopolnitev 
prvega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah, s katero 
se med subjekte, ki so po zakonu oproščeni plačila sodnih 
taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki, 
ki so v 100-odstotni lasti občin. Predlagana dopolnitev 
predstavlja enega od ukrepov za znižanje stroškov delovanja 
občin oziroma odpravo administrativnih ovir.
S predlagano novelo se kot pogoj za celotno oprostitev 
plačila sodnih taks določa kriterij občutnega zmanjšanja 
sredstev za preživljanje stranke ali njenih družinskih članov. 
Celotna taksna oprostitev ne bo več vezana  na prejemanje 
denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev 
za njeno prejemanje.
Na področju taksnih oprostitev se poleg navedenega 
predlaga poenotenje načina ugotavljanja materialnega 
položaja strank in njihovih družinskih članov z načinom 
ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno 
pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja 
socialnega varstva. Vzpostavlja se pravna podlaga za ele-
ktronski dostop sodišč do zbirk podatkov, določenih v 
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na pod-
lagi katerih bodo sodišča po uradni dolžnosti ugotavljala 
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materialni položaj strank in njihovih družinskih članov. V 
skladu s tem se določa strankam prijaznejši način vlaganja 
predlogov za taksne ugodnosti. S ciljem racionalizacije 
postopkov, ki jih vodijo sodišča v zvezi s sodnimi taksami, 
se predlaga ustreznejša ureditev postopkov odločanja o 
taksnih obveznostih in o taksnih ugodnostih. 
Zaradi uskladitve Zakona o sodnih taksah z materialnimi 
predpisi in zaradi uskladitve višin sodnih taks s stroški 
posameznih sodnih postopkov se nekatere sodne takse 
določajo na novo, nekatere se črtajo, pri nekaterih taksah 
pa se spreminja njihova višina, nastanek taksne obveznosti 
ali zavezanci za njihovo plačilo. Tovrstne spremembe in 
novosti se nanašajo predvsem na takse za postopek o 
zahtevi za sodno varstvo v okviru postopka o prekrških, 
na takse po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na pred-
log pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi, na takse za individualne 
delovne spore zaradi izplačila denarnih terjatev iz de-
lovnega razmerja pred sodiščem prve stopnje in na takse 
za postopke v zvezi evropskim potrdilom o dedovanju.

PREDLOG NOVELE UREDBE O NAČINU 
OPRAVLJANJA OBVEZNE DRŽAVE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
SEŽIGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi do 15. okto-
bra 2015. Z novelo se ureja način oblikovanja cen obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih 
odpadkov v skladu s priporočili Računskega sodišča RS 
in določa amortizacijske stopnje za gospodarsko javno 
infrastrukturo, ki se uporabljajo pri gospodarski javni 
službi sežiganja komunalnih odpadkov.
Predlog novel uredbe prinaša naslednje rešitve:
•	 ceno storitev javne službe določi Vlada RS. Cena se 

določi za obračunsko obdobje naslednjih treh koledar-
skih let v eurih za 1 tono prevzetih odpadkov. Vlada 
RS določi ceno v zadnjem letu tekočega triletnega 
obračunskega obdobja;

•	 cena se oblikuje na podlagi upravičenih stroškov in ob 
upoštevanju odbitnih postavk ter količine prevzetih 
odpadkov, izražene v tonah;

•	 odbitne postavke predstavljajo prihodke od prodaje 
proizvedene električne ali toplotne energije ali drugih 
proizvodov sežiganja odpadkov, regulacijski popravek 

zadnjega preteklega triletnega obdobja  in drugi pri-
hodki, ki so nastali pri izvajanju javne službe;

•	 predlog cene pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, 
na podlagi obračunskega in predračunskega izkaza 
stanja in uspeha poslovno izidne enote, ki izvaja javno 
službo, za naslednje triletno obračunsko obdobje, ki ju 
pripravi izvajalec javne službe in pošlje ministrstvu do 1. 
maja v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega 
obdobja. To pomeni, da je lahko predlagana in sprejeta 
cena drugačna kot izhaja iz predloga izvajalca; 

•	 v predlogu uredbe so navedeni tudi neupravičeni 
stroški in stroški, ki se lahko v kalkulacijo cene 
vključijo le do kumulativne višine ki ne predstavljajo 
več kot 0,5 % upravičenih stroškov;   

•	 predlog uredbe v prilogi določa amortizacijske stopnje 
za obračun amortizacije osnovnih sredstev, ki se up-
orabljajo za izvajanje javne službe. Za izračun amor-
tizacije se uporablja metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja;

•	 če se javna služba izvaja v celoti ali delno z infrastruk-
turo, ki jo ima izvajalec javne službe v najemu, se 
najemnina izvajalcu javne službe obračuna najmanj v 
višini stroškov amortizacije najete  javne infrastrukture 
in največ v višini, ki je za dva odstotka višja od stroškov 
amortizacije najete  javne infrastrukture;

•	 če izvajalec javne službe izvaja tudi drugo deja-
vnost, mora za izvajanje javne službe voditi ločeno 
računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje 
stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge de-
javnosti, ki jo izvaja. Izvajalec javne službe mora voditi 
ločeno tudi vse predpisane evidence, ki omogočajo 
finančni ali drug nadzor nad njegovim poslovanjem;

•	 predlog uredbe določa tudi maksimalen donos iz-
vajalca javne službe, ki ne sme presegati 5 % aktive 
bilance stanja na poslovno izidni enoti. Višina donosa 
se določi glede na delež prihodkov od prodaje proiz-
vedene električne ali toplotne energije;

•	 izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu 
za okolje, letno poročati o poslovanju poslovno izidne 
enote;

•	 predlog uredbe določa kazni za ravnanja v nasprotju z 
določbami uredbe za izvajalca javne službe in njegovo 
odgovorno osebo.

Tudi predlog	 novele	 Uredbe	 o	 načinu,	 predmetu	 in	
pogojih	opravljanja	obvezne	državne	gospodarske	javne	
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službe	 sežiganja	komunalnih	odpadkov	na	območju	
občin	Savinjske	 regije je bil v javni obravnavi do 15. 
oktobra 2015. S slednjo se zagotavlja način določanja in 
oblikovanja  ter nadzor cene storitev javne službe sežiganja 
komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
RAVNANJU Z BATERIJAMI IN 
AKUMULATORJI TER ODPADNIMI 
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
Predlog novele uredbe je bil v javni obravnavi do 30. ok-
tobra 2015. Glavni razlog za spremembo in dopolnitev 
Uredbe je prenos Direktive 2013/56/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 (UL L št. 
329 z dne 10. 12. 2015, str. 5, v nadaljevanju Direktiva 
2013/56/EU) v pravni red Republike Slovenije.
Predlog uredbe prinaša predvsem spremembe določb glede 
zahtev za naprave, označevanja baterij in akumulatorjev ter 
evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev.

PREDLOG UREDBE O MEJNIH 
VREDNOSTIH EMISIJE SNOVI V ZRAK 
IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV
Predlog uredbe je bil v javni obravnavi do 30. oktobra 2015. 
Nova uredba se sprejema zaradi uskladitve slovenskega 
pravnega reda z zahtevami prenovljene Direktive 2010/75/
EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nad-
zorovanje onesnaževanja). Direktiva velja za velike kurilne 
naprave z vhodno toplotno močjo večjo ali enko 50 MW, 
ki zaradi izgorevanje goriv znatno prispevajo k emisijam 
onesnaževal v zrak.
Uredba tako določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi 
v zrak za naprave in sicer mejne vrednosti emisij, zahteve za 
obratovanje naprav ter zahteve za obratovalni monitoring 
emisij snovi v zrak.
Veljavna Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak 
iz velikih kurilnih naprav se spreminja v splošnih določbah, 
določbah, ki se nanašajo na obratovanje naprav, mejne 
vrednosti emisij (splošne določbe, izjeme za obstoječe 
naprave), obratovalni monitoring emisij snovi v zrak, 
poročanje ministrstvu, določbe o nadzorstvu in kazenske 
določbe. Uredbi sta dodani dve prilogi, nujni za njeno 

izvajanje, in sicer: Priloga 1: ki v 1. delu vsebuje mejne 
vrednosti emisij za obstoječe naprave, v 2. delu mejne vred-
nosti emisij za nove naprave in v 3. delu najnižje stopnje 
razžveplanja; Priloga 2: ki vsebuje določbe in pravila za 
določanje obdobij zagonov in ustavitev.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
ORGANIZIRANJU, OPREMLJANJU IN 
USPOSABLJANJU SIL ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ
Predlog uredbe je bil v javni obravnavi do 16. oktobra 
2015. Predlog ustrezneje in nedvoumno določa posamezne 
reševalne sestave, ki jih je Vlada imenovala za izvajanje 
posameznih nalog širšega pomena, kot so: naloge zaščite in 
reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, 
pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših av-
tocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge 
tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah 
na tekočih ter stoječih vodah. Na novo so konkretno opre-
deljeni nosilci nalog za posamezne avtocestne, cestne in 
železniške predore, tako imenovani predorski gasilci in 
še posebej so opredeljene naloge in pristojnosti ter orga-
niziranje »portalnih« gasilcev. Spremenjen je tudi 36. člen 
uredbe, ki posebej ureja vse vrste helikopterskega reševanja 
in za ta namen določa državne zrakoplove (zrakoplove SV 
in Policije). 
Zmanjšani so  tudi kriteriji za organiziranje enot prve 
pomoči za šole in druge zavode, ki imajo več kot 300 
otrok, učencev, študentov ali oskrbovanih oseb, kar bo 
po ocenah predlagateljev prineslo določene finančne 
prihranke na nivoju lokalnih skupnosti. Sprememba 
uredbe naj bi pomenila tudi realizacijo sklepa Vlade RS 
o sistemskim spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na 
znižanje stroškov delovanja občin.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA UREDBE O PLAČAH IN 
DRUGIH PREJEMKIH JAVNIH 
USLUŽBENCEV ZA DELO V TUJINI
Novela uredbe je začela veljati 1. oktobra 2015. Določba 
spremenjenega četrtega odstavka 7. člena uredbe se začne 
uporabljati 1. januarja 2016, dopolnitev tretjega odstavka 
25. člena se prične uporabljati s šolskim letom 2015/16.
Uredba določa nominalne osnove za določitev osnovne 
plače nacionalnega predstavnika Republike Slovenije 
v Eurojustu, njegovega namestnika in pomočnika. 
Določa se, da je napredovanje zaposlenih na delu v tujini 
dopustno, če je urejeno v področnih predpisih. Črta se tudi 
besedilo, ki se nanaša na preglednico limitov za povračilo 
stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki 
so določeni v prilogi uredbe. Sprememba uredbe vsebuje 
tudi določilo, da se indeksi OZN, ki jih objavlja OZN v 
odvisnosti od spremembe življenjskih stroškov, objavlja za 
posamezne države 6-krat letno z dvomesečnim zamikom, 
spremenijo trikrat letno, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. 
oktobra. Uredba opredeljuje tudi najvišje zneske povračila 
dela stroškov šolnin in vpisnin v lokalni valuti za države, 
izpostavljene večjim valutnim tveganjem. Po vzoru ure-
ditve položajnega dodatka za primere nadomeščanja vodij 
za delo v domovini uredba uvaja primerljivo ureditev tudi 
za nadomeščanje vodij na delu v tujini.

ZAKON O AGRARNIH SKUPNOSTIH 
(ZAgrS)
Zakon je začel veljati 17. oktobra 2015, ureja pa namen 
in temeljna načela agrarne skupnosti, članstvo v agrarni 
skupnosti, njeno zastopanje in odgovornost za obveznosti 
agrarne skupnosti, finančno poslovanje agrarne skup-
nosti, temeljni akt, ime in registracijo agrarne skupnosti, 
organe agrarne skupnosti, poseben način upravljanja s 
premoženjem članov agrarne skupnosti, pridobivanje 
nepremičnin članov agrarne skupnosti, posebno ureditev 
dedovanja ter način prenehanja agrarne skupnosti.

NOVELA ZAKONA O VARSTVU PRED 
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI 
VARNOSTI (ZVISJV-D)
Novela zakona je začela veljati 17. oktobra 2015. Novela 
prinaša poenostavitve nekaterih upravnih postopkov 
za izvajalce sevalne dejavnosti in poenostavljeno izdajo 
dovoljenj za vire sevanja ter spremembe določb o varnos-
tnem preverjanju oseb, ki delajo v jedrskih objektih.

PRAVILNIK O MONITORINGU 
RADIOAKTIVNOSTI V PITNI VODI
Pravilnik je začel veljati 17. oktobra 2015. Pravilnik v skladu 
z Direktivo Sveta 2013/51/EURATOM z dne 22. oktobra 
2013 o določitvi zahtev za varovanje zdravja prebivalstva 
pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo 
človeka (UL L št. 296 z dne 7. 11. 2013, str. 12), določa 
zahteve za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi 
snovmi v pitni vodi, parametrične vrednosti, metode, vrste 
meritev, pogostnost in obseg monitoringa radioaktivnih 
snovi v pitni vodi, pripravo programa monitoringa ra-
dioaktivnosti v pitni vodi ter način rednega obveščanja 
javnosti o rezultatih merjenja radioaktivnosti v pitni vodi. 
Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci monitoringa radioaktivnosti v pitni vodi.

NOVELA ZAKONA O STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-C)
Novela zakona je začela veljati 10. oktobra 2015. Z njo 
se širi uporabo določb zakona o načelih ravnanja in post-
opkih ravnanja iz 2. in 5. poglavja zakona tudi za stvarno 
premoženje v lasti Banke Slovenije. S spremembo je tudi 
bolj natančno opredeljeno, katere vsebine zakona veljajo 
tudi za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih 
gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov kot 
tudi s stvarnim premoženjem Banke Slovenije in javnih 
podjetij, če te vsebine s posebnim zakonom niso določene 
drugače.
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NOVELA UREDBE O IZVAJANJU 
UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE 
POLITIKE
Novela uredbe je začela veljati 17. oktobra 2015. Uredbo 
se prilagaja izvajanju regionalne politike v obdobju 2014–
2020, predvsem v delu določanja kvot za regijske projekte. 
Spreminjajo se členi, ki določajo: povabilo razvojnemu 
svetu regije za pripravo dogovora za razvoj regije, vsebino 
dogovora, pripravo, medresorsko usklajevanje, podpis in 
spremembo dogovora, medregijske projekte ter pomoč 
občinam pri razvoju območij, kjer živi romska skupnost.

NOVELA UREDBE O REGIONALNIH 
RAZVOJNIH PROGRAMIH
Z novelo uredbe, ki je začela veljati 17. oktobra, se črtajo 
naslov poglavja »IV. Uresničevanje RRP« ter 11. do 19. 
člen. Črta se torej celotno poglavje, ki se nanaša na do-
govore za razvoj regij. Dogovori za razvoj regij bodo sedaj 
urejeni v eni sami uredbi.

NOVELA UREDBE O METODOLOGIJI 
ZA OBLIKOVANJE NAJEMNIN 
V NEPROFITNIH STANOVANJIH 
TER MERILIH IN POSTOPKU ZA 
UVELJAVLJANJE SUBVENCIONIRANIH 
NAJEMNIN
Novela uredbe začne veljati 7. novembra 2015, 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2016. Uredba 
se dopolnjuje z natančnejšimi določbami za izračun 
subvencij k plačilu tržne najemnine.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA TURIZEM
16. oktobra 2015 se je na svoji ustanovni seji sestal Odbor 
ZOS za turizem. Člani odbora so na svoji prvi seji za 
predsednika soglasno izvolili Matjaža Berčona, direktorja 
občinske uprave Občine Bled.
Člani odbora so razpravljali o spremembah Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma in predlogu novele 
Zakona o gostinstvu. Dotaknili so se tudi problematike 
kratkoročnega oddajanja nepremičnin v najem oziroma 
t.i. air b'n'b sistema. Člani odbora so zavzeli stališče, da 
je to področje treba urediti na način, da ne bo povzročal 
nelojalne konkurence stalnim ponudnikom nastanitvenih 
zmogljivosti.
V razpravi o spremembah Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma so si bili člani odbora enotni, da delež turistične 
takse ne sme zmanjšati in v primeru, da bi se ta delila z 
državo, so predlagali, da bi 2/3 ostali občinskega, 1/3 pa 
bi odšla v državni proračun. Seveda pa bi to veljalo ob 
pogoju, da se prihodki občinam iz naslova turistične takse 
ne bi zmanjševali.
Pri obravnavi novele Zakona o gostinstvu pa so člani 
odbora opozorili na problematiko tehničnih pogojev, ki 
se zahtevajo za hostle in ostale nastanitvene objekte.

PRVA SEJA ODBORA ZOS ZA SOCIALO, 
VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, 
ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI
27. oktobra 2015 je v sejni sobi Združenja občin 
Slovenije potekala 1. seja Odbora ZOS za socialo, vzgojo, 
izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti. 
Na svoji prvi seji so člani odbora za predsednico soglasno 
izglasovali Natašo Rupnik iz Občine Mirna Peč.
Na dnevnem redu seje odbora je bila obravnava predloga 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, Pravilnika o službi nujne 
medicinske pomoči, predloga Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
problematike,  vezane na področje zaščite in reševanja ter 
problematike, vezane na področje izobraževanja odraslih.
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Člani odbora so se najdlje zadržali pri obravnavi predloga 
Zakona o zdravstveni dejavnosti in oblikovali konkretne 
pripombe, katere bomo posredovali Ministrstvu za zdravje. 
Največ odprtih vprašanj se je članom odbora porajalo 
na področju podeljevanja koncesij. Bili so si enotni, da 
so morebitni posegi v avtonomijo lokalnih skupnosti 
nedopustni.
Obravnavali so tudi Pravilnik o službi nujne medicinske 
pomoči in ob tem je bilo opozorjeno na sodelovanje nujne 
medicinske pomoči na prireditvah. Bojazen je, da bi to 
občinam prineslo dodatne obremenitve. Dogovorili so se, 
da se bodo o vsebini pravilnika pogovorili s predstavniki 
zdravstvenih domov in se na to temo sestali na eni od 
prihodnjih sej.
Razpravljali pa so tudi o predlogu Pravilnika o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca. V tej točki je bilo predstavljeno delo delovne sku-
pine, ki pripravlja predlog pravilnika. Člani odbora so 
pozvali k upoštevanju mnenj investitorja, to je občine, 
ko gre za oblikovanje minimalnih gradbenih tehničnih 
pogojev in k racionalnemu določanju zmogljivosti občin. 
Enotni so si bili, da je nalaganje dodatnih stroškov na pleča 
občin nedopustno in nesprejemljivo.
Pri obravnavi problematike s področja zaščite in 
reševanja so si bili člani enotni, da bi morala država 
pri vzdrževanju obstoječih zaklonišč stopiti nasproti 
občinam in upoštevati njihove argumente v zvezi z 
izgradnjo novih in vzdrževanjem obstoječih zaklonišč.  
Direktor Zasavske ljudske univerze Tone Bezgovšek pa 
je članom odbora predstavil problematiko povezano s 
področjem izobraževanja odraslih. Izpostavil je, da želijo 
spodbuditi pristojno ministrstvo k sistemskemu reševanju 
področja, ki bi imel za rezultat tudi urejeno financiranje 
te javne službe. Člani odbora so njihove napore v tej 
smeri pozdravili, a ob tem opozorili, da nove finančne 
obremenitve občin ne pridejo v poštev.

KONKRETNO O NOVOSTIH ZVDAGA, 
PROJEKTU SLOVENSKI ELEKTRONSKI 
ARHIV IN IZDELAVI NOTRANJIH 
PRAVIL
Združenje občin Slovenije je	v sodelovanju z Arhivom RS v 
mesecu septembru in oktobru izvedlo niz petih seminarjev, 
na katerih so bile slušateljem predstavljene spremembe 
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 

in arhivih. Te so prinesle kar nekaj novosti, med drugim 
tudi izdelavo notranjih pravil. Udeleženci seminarja so se 
seznanili s spremembami, ki vplivajo na delo v lokalnih 
skupnostih. 
Predstavljen pa je bil tudi projekt »Slovenski elektronski 
arhiv« in prednosti, ki jih ta prinaša svojim uporabnikom.

NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN 
PRAKTIČNO
15. oktobra 2015 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
seminar, na katerem so slušatelji osvežili tako teoretično 
kot tudi praktično znanje s področja nomotehnike. Kako 
zaželjeno je to znanje, vedo tisti, ki pripravljajo različne 
pravne akte. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore 
k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k 
večji kakovosti občinskih aktov. Prav tako pa v veliki meri 
krepi tudi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti 
in pravne države. 
Tako je predavateljica Katja Božič iz Službe Vlade za zako-
nodajo slušateljem v prvem delu seminarja podala temeljne 
nomotehnične pristope in najpogostejše nomotehnične 
napake. V drugem delu seminarja pa so slušatelji izvajali 
praktične naloge in na konkretnih primerih ugotavljali 
nepravilnosti oziroma pravilne nomotehnične pristope.
Predavateljica je udeležence pozvala k uporabi Pravno-
informacijskega sistema (PIS), kjer so na enem mestu 
dostopni vsi zakoni in podzakonski akti. PIS deluje že 
od leta 2014, podatki pa so redno ažurirani in občine se 
lahko zanesete na njihovo točnost. Podatke urejajo v Službi 
Vlade RS za zakonodajo. 

NOVOSTI NA FINANČNO DAVČNEM 
PODROČJU ZA JAVNI SEKTOR
Seminar o novostih na finančno davčnem področju za javni 
sektor je potekal 6. 10. 2015 v dvorani Državnega sveta 
RS in se ga je udeležilo preko dvajset slušateljev.
Na seminarju je predavateljica Majda Gominšek podrobno 
predstavila novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki 
je stopila v veljavo v začetku meseca avgusta 2015. Z 
novelo se med drugim spreminjajo določbe o izvršbi na 
plačo (višina omejitve pri 76 % bruto minimalne plače), 
in o prejemkih, ki so izvzeti iz izvršbe. Predavateljica je 
udeležencem predstavila tudi spremembe, ki jih je prinesla 
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sprememba ZIZ-K ter njihov vpliv na obračun plač in 
ostalih prejemkov iz delovnega razmerja. 
V drugem delu seminarja  so bile predstavljene spremembe 
pri poslovanju z gotovino ter uvedba davčnih blagajn. 
Predavateljica je udeležencem podala vse pomembne 
informacije v zvezi z uvedbo davčnih blagajn sploh za 
javni sektor – npr. za koga so davčne blagajne obvezne, 
ali obstajajo kakšne izjeme, kako je z uporabo vezane knjige 
računov, ali so obvezne tudi za šole, vrtce in ostale javne 
zavode.

PRIPRAVA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE OD A DO Ž
13. oktobra 2015 je Združenje občin Slovenije izvedlo 
seminar, namenjen načrtovalcem in izvajalcem investici-
jskih programov. Seminar je bil namenjen zaposlenim 
na občinskih upravah, ki opravljajo naloge, vezane na 
investicije, direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, 
članom komisij, ki to dokumentacijo podpisujejo. 
Na seminarju so predstavniki Ministrstva za finance 
udeležencem pripravili predstavitev določil predpisov, 
ki urejajo področje priprave investicijske dokumentacije 
(Zakon o javnih financah, Uredba o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ) ter povezave s pripravo oz. 
izvrševanjem državnega proračuna RS, vrste investicijskih 
dokumentacij in njihove lastnosti (DIP, PIZ, IP), pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije (kdo je za kaj 
zadolžen in odgovoren, na kaj je treba biti pozoren, ob-
vezne priloge k dokumentom, do kakšnih napak prihaja 
v praksi in kako se jim izogniti itd.), pogled na pripravo 
prijavljanja na razpise EU	(odnos operacija – projekt, kaj 
je s strani ministrstva upravičeno zahtevano od investitorja 
in kaj ne, izračun finančne vrzeli…) ter primere izračunov.

DELAVNICA – KAKO ORGANIZIRANO 
PRISTOPITI K USPEŠNI IZVEDBI 
PROJEKTA
22. oktobra 2015 je v sejni sobi Združenja občin Slovenije 
potekala delavnica, katere namen je bil pokazati, kako 
lahko z dobro organizacijo in medsebojnim sodelovanjem 
uspešno zaključimo projekt. Če se na izvajanje projekta 
dobro pripravimo, prihranimo čas, tudi denar in brez 

dodatnega stresa pripeljemo projekt od začetka do konca. 
Usklajeno delovanje vseh vpletenih je ključ do uspeha. 
Predavateljica Alenka Slabe je udeležencem delavnice pred-
stavila ključna orodja za učinkovito vodenje projektov in 
njihove zgledne primere. Udeleženci delavnice so izdelali 
temeljne projektne dokumente za uporabo na projektih, 
kot so: projektna listina (Project Charter), seznam ak-
tivnosti (WBS (Work Brakedown Structure)), terminski 
plan (Gantogram), Register tveganj (Risk register), do-
kument za obvladovanje sprememb, statusno poročilo in 
poročilo po izvedbi. 
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

ŠESTI KROG POGAJANJ O 
FINANCIRANJU OBČIN MINIL BREZ 
ZBLIŽANJA STALIŠČ
Predstavniki občin in Vlade RS so se 2. oktobra 2015 
ponovno sestali na pogajanjih o financiranju občin v 
prihodnjih dveh letih.
Ministrstvo za finance vztraja na povprečnini 522 evrov, 
na tokratnem sestanku pa so obrazložili svoj predlog višine 
povprečnine: kot izhodišče so vzeli povprečno višino 
povprečnine v letu 2015 (522 evrov), zmanjšana za učinke 
ukrepov dogovorjenih in izvedenih ukrepov v letu 2015 ter 
dodatnih ukrepov, ki so v izvedbi, skupaj v višini 13 mili-
jonov prihrankov (6,5 evrov), zvišana za učinke sprememb 
na področju plač v javnem sektorju (10,52 milijonov evrov 
oziroma 5,1 evra učinka na povprečnino), skupaj 520,60 
evrov, temu so pripravljeni dodati 1,4 evra, kot je povedal 
minister Mramor, kar pomeni povprečnino 522 evrov. V 
osnutku dogovora o povprečnini so podali tudi določbo 
glede investicijskega transfera, in sicer v višini 2 %, poleg 
tega pa ponujajo še 3 % v obliki povratnih sredstev iz 
državnega proračuna.
Predstavniki občin so ponovno poudarili, da na navedene 
predloge financiranja občin ne morejo pristati. Do razha-
janj prihaja predvsem zaradi tega, ker se ocene Vlade in 
občin glede ukrepov za znižanje stroškov v veliki meri raz-
likujejo. Prav tako prihaja do razhajanj, ker z metodologijo 
ni dovolj jasno določeno, katere naloge občin se štejejo v 
osnovo za ugotavljanje primerne porabe. 
Kor je poudaril predsednik ZOS Robert Smrdelj, vladni 
predlog poslabšuje finančno situacijo občin v primerjavi 
z letošnjim letom, saj se ne upošteva dvig stroškov občin 
iz naslova povečanja obsega sredstev za plače. Prav tako 
je opozoril, da je potrebno sprejeti ustrezne rešitev za 
nadgradnjo sistema NUSZ. Podpredsednik ZOS Jurij 
Lep je opozoril tudi na nesprejemljivost določbe o višini 
investicijskega transfera. Vlada se ne drži zaveze, da bo 
v 2016 izplačala 1 % sredstev investicijskega transfera iz 
2015.

Predstavniki Vlade so potrdili, da povprečnina 536 za njih 
ni sprejemljiva. S tem se namreč ne upošteva naporov 
Vlade za sprejem ukrepov, s katerimi želijo znižati stroške 
občin. Številni ukrepi so namreč že bili sprejeti ali pa so 
v fazi sprejemanja.
Minister Mramor je predlagal, da obe strani ponovno 
pregledata dosežene spremembe predpisov. Združenja 
preverijo, ali je dogovor možen. Če bo možen, naj bi se 
ponovno sestali, čas za sklenitev dogovora je še do 25. 
oktobra 2015.

SESTANEK V ZVEZI S PREDLOGOM 
ZAKONA O GOSPODARJENJU Z 
GOZDOVI V LASTI RS
Predstavniki združenj občin so se 2. oktobra 2015 sestali 
z državnim sekretarjem s kmetijskega ministrstva Mihom 
Marenčem. Tema sestanka je bil Predlog zakona o gospo-
darjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, sestanek 
pa je bil sklican na pobudo Združenja občin Slovenije.
ZOS je že v fazi javne obravnave opozoril, da se občinam 
zmanjšujejo sredstva iz dosedanje dajatve – pristojbine za 
vzdrževanje javnih cest. Po naših izračunih naj bi se sredstva 
zmanjšala za dobrih 40 %. Tudi novi predlog zakona, ki 
je bil poslan v vladni postopek, te določbe ni bistveno 
spremenil. ZOS je opozoril na nedopustno zmanjševanje 
sredstev občinam in podal zahtevo za sestanek.
Predstavniki kmetijskega ministrstva so pojasnili, da so v 
zakonu iskali rešitev, ki bi občinam prinesla enako količino 
sredstev, kot jih dobijo sedaj na podlagi 10.a člena Zakona 
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(7 % na kamionski cesti), saj zaradi slabosti koncesijskega 
sistema te določbe ne morejo prepisati. Ocenjujejo, da naj 
bi na podlagi nove določbe, ki občinam daje pravico do 
50 % letnega nadomestila, to pomenilo tri milijone evrov 
sredstev, kar je sicer konzervativna ocena. 
Predsednik ZOS je ocenil, da prihaja do razlike v oceni 
prihodkov zaradi različnih sistemov in da bi ob preračunu 
cene lesa na m³ občine dobile okoli 15 % manj sredstev, 
zato bo ZOS poskušal doseči spremembo določbe tudi v 
nadaljnjem zakonodajnem postopku.
Na sestanku je bilo izpostavljeno tudi, da zakonodaja 
pušča v nejasnosti kmete z gorskih in hribovskih kmetij, 
ki so izvajali dela v državnih gozdovih in so do sedaj imeli 
prednostne pravice za pridobitev koncesije. Predstavniki 
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ministrstva so povedali, da bo novoustanovljena družba 
sicer vezana na javna naročila, vendar bodo, razen najnižje 
cene, lahko oblikovali druge pogoje v javnem naročilu, saj 
želijo  zaščititi lokalne pridelovalce lesa.
Zakon občinam daje tudi pravico za ustanavljanje 
neodplačnih stavbnih pravic in stvarnih služnosti, seveda 
pod pogojem, da je skozi občinski prostorski načrt izražen 
javni interes, prav tako bo ob izpolnjenih pogojih možen 
neodplačen prenos lastninske pravice na državnih goz-
dovih, katerih namenska raba se spremembi  v stavbna 
zemljišča, na občine. 
Predsednik ZOS je ob tem ponovno podal pobudo za 
sestanek na temo prenosa kmetijskih zemljišč, katerih 
namenska raba je stavbno zemljišče, s Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS na občine.

NA MNZ SESTANEK NA TEMO 
MIGRACIJ
Ob pričakovanju morebitnega drugega vala migrantov 
proti Sloveniji je Ministrstvo za notranje zadeve 15. ok-
tobra 2015 sklicalo sestanek s predstavniki tistih občin, 
v katerih so predvideni sprejemni in nastanitveni centri. 
Državni sekretar Boštjan Šefic (MNZ), generalni direk-
tor policije Marjan Fank, generalni direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje Darko But, poveljnik Civilne 
zaščite RS Srečko Šestan ter predstavniki Urada Vlade za 
komuniciranje so občinam  posredovali najbolj aktualne 
informacije, odgovarjali na odprta vprašanja, predstavniki 
občin so opozorili na težave in nejasnosti, ki so bile zaznane 
ob prvem valu migracij.
Kot je povedal državni sekretar Šefic je trenutna situacija 
za Slovenijo ugodna, se pa lahko v hipu spremeni, če se 
katera od držav odloči zapreti mejo. Notranje ministrstvo 
intenzivno išče večje nastanitvene možnosti v grajenih ob-
jektih, s slabšanjem vremenskih razmer  šotori namreč niso 
več primerni. Kot je povedal generalni direktor policije, je 
njihov cilj, da migrantski tok ostane pod nadzorom, želijo 
pa ga speljati mimo urbanih centrov. Dosedanje izkušnje 
pri nas in v tujini kažejo, da se varnostna tveganja niso 
povečala, kar je bilo deviantnih dejanj, so bila usmerjena 
proti organom države, ne pa proti lokalnemu prebivalstvu.
Predstavniki občin so opozorili na slabo obveščenost občin 
o dogajanju, saj ljudem in lokalnim medijem niso mogli 
dati informacij, kaj se dogaja. Na sestanku je bilo zato 
dogovorjeno, da se intenzivira medsebojno obveščanje, 

precej informacij pa je na voljo tudi na portalu pomoc.
beguncem.gov.si
S strani občin so bila izpostavljena tudi vprašanja glede 
prostovoljcev, gasilcev (povračilu stroškov, osebni zaščiti, 
nezgodnem zavarovanju), dana  so bila opozorila glede 
prevozov in težav prevoznikov z razporejanjem šoferjev 
zaradi časovnih omejitev. Prav tako je bilo opozorjeno, 
da ni bilo ustreznega odziva s strani Ministrstva za zdravje 
glede zagotavljanja zdravstvene oskrbe migrantov. Šefic je 
zagotovil, da imajo še za isti dan dogovorjen sestanek z 
Ministrstvom za zdravstvom in da bodo opozorili, da je 
potrebno zdravstveno oskrbo ustrezno organizirati.

ČLANI ODBORA ZOS ZA TURIZEM NA 
MGRT O PODROČNI PROBLEMATIKI
Člani Odbora ZOS za turizem so se sestali z v.d. direk-
torico Direktorata za turizem in internacionalizacijo Evo 
Štravs Podlogar. Tema sestanka so bili novela Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma, novela Zakona o gostinstvu, 
Strategija razvoja turizma ter Air B'n'B. 
Predsednik Odbora ZOS za turizem Matjaž Berčon je 
uvodoma pozdravil prisotne in ter pohvalil Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo glede aktivnosti 
pri pripravah novel področnih zakonov. Temu je sledila 
razprava o noveli Zakona o gostinstvu, ki jo je predstavila 
Podlogarjeva. Novela zakona v tem trenutku odpira t.i. 
e-poročanje, s katerim želi predlagatelj vzpostaviti pravni 
temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga 
bo kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja vodil 
AJPES.  Zakon naj bi se, predvidoma v roku enega leta, 
odpiral še za več sprememb.
Udeleženci sestanka so v nadaljevanju  razpravljali tudi o 
Zakonu o spodbujanju skladnega razvoja turizma (ZSRT). 
V zvezi s tem je Berčon predstavil povzetke seje Odbora 
ZOS za turizem, v razpravi pa so bile podane tudi nekat-
ere pripombe in stališča na ZSRT. Eva Štravs Podlogar 
je povedala, da so pripravljene spremembe ZSRT in da 
lahko pričakujemo, da bomo v roku 14 dni prejeli predlog 
novele zakona.
Glede problematike Air B'n'B pa je bilo povedano, da je 
ustanovljena delovna skupina, ki se ukvarja in rešuje nastalo 
problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin. V 
delovno skupino bodo povabljeni tudi predstavniki ZOS.

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
pomoc.beguncem.gov.si
pomoc.beguncem.gov.si
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PREDSTAVNIKI OBČIN S 
PREDSEDNIKOM VLADE O 
FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH 
DVEH LETIH
Vodstva združenj občin so se 28. oktobra 2015 sestala s 
predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem, ministrom 
za finance dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim 
ministrom Zdravkom Počivalškom. Tema pogovorov 
je bilo financiranje občin v prihodnjih dveh letih. Do 
zbližanja stališč ni prišlo.
Vladna stran vztraja na stališčih, ki jih je predstavila tudi 
že na zadnjem sestanku: povprečnina v višini 522 evrov, 
sredstva za sofinanciranje investicij v višini 2 % ter do-
datne 3 % ugodnih povratnih sredstev, odvzem presežka 
nad primerno porabo. Minister Mramor je ob tem izrazil 
tudi razočaranje, ker smo ZOS in SOS vložili tožbo na 
izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 ter 
nad ustavno presojo financiranja občin s strani mestnih 
občin. Kot je poudaril, so se trudili s sprejetjem ukrepov, 
a ker so se zavedali, da niso izpolnili vsega, so povprečnino 
v drugi polovici 2015 ustrezno prilagodili. Minister je 
ponovno poudaril, da manevrskega prostora za prihodnji 
dve leti ni, saj so morali v proračunu zagotoviti dodatnih 
123 milijonov evrov zaradi begunske krize.
Predstavniki vseh treh združenj občin so predstavili zahteve 
občin: povprečnina v višini 536 evrov, sredstva za sofinan-
ciranje investicij v višini 4 % skupne primerne porabe ter 
črtanje določbe, ki bi občinam odvzem presežek sredstev 
nad primerno porabo. Pri tem so pozdravili, da se dela na 
ukrepih, ki bi zmanjšali stroške občin, in poudarili, da je 
potrebno s tem nadaljevati, vendar konkretnih učinkov ni 
zaznanih. Manjkajo namreč sistemski ukrepi. V prihodnjih 
letih bodo občine v izredno težkem položaju, saj ne bo več 
na voljo evropskih sredstev za investicije, zato so sredstva 
investicijskega transfera še toliko pomembnejša.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je med drugim ponovno 
poudaril pomen investicijskega transfera za najšibkejše 
občine, pri tem pa izpostavil tudi zahtevo po izpolnitvi 
sicer že dogovorjenega iz začetka leta, ko je bil spremen-
jen 23. člen ZFO-1 z namenom, da se ta sredstva lahko 
porabijo tudi za povračilo DDV pri evropskih projektih 
ter za vračilo kreditov, kasneje pa je bil ta namen uporabe 
določb s tolmačenjem zavrnjen.  Izpostavil je tudi, da se 
v občinah dogajajo kontrole nadzora nad kohezijskimi 
projekti, kjer pa prihaja do težav, saj različni organi različno 
tolmačijo predpise, predvsem Zakon o javnem naročanju. 

Predsednik vlade je pooblastil ministra Počivalška, da za 
ta namen skliče sestanek z vsemi vpletenimi deležniki. 
Predsednik vlade je poudaril, da so z okviri, ki jih imajo 
(omejitev deficita, fiskalno pravilo), dosegli skrajno mejo, 
zato kaj več ne morejo ponuditi. Ker pa so največja razha-
janja glede ocene finančnih učinkov ukrepov, je predlagal 
ponoven sestanek na to temo. Občine poziva, da ponovno 
podajo nabor ukrepov, Vlada pa se zavezuje, da bo vložila 
dodaten nabor k sprejemu le-teh. Sestanek je predviden 
za 30. oktober.

NA UPRAVI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
O ODPRAVI ANOMALIJ PLAČNEGA 
SISTEMA DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU
Na Upravi RS za zaščito in reševanje je 28. 10. 2015 
potekal sestanek, na katerem je razprava tekla o odpravi 
anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju 
in o pripravi nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju. Pregledani pa so bili tudi podrobnejši kriteriji 
in razponi uvrstitev v plačne razrede direktorjev javnih 
zavodov gasilsko-reševalne službe.
Direktorji v javnem sektorju so v nov plačni sistem vs-
topili s 1. 3. 2006, to je pred prehodom drugih javnih 
uslužbencev, zato se je v praksi izkazalo, da v posameznih 
primerih uvrstitve podrejenih presegajo uvrstitve direktor-
jev. Poleg te anomalije so se v obdobju uporabe uredbe v 
praksi zaznale še druge anomalije, in sicer metodologija za 
uvrščanje delovnih mest v plačne razrede je prezapletena in 
netransparentna, podrobnejši kriteriji ter njihove vrednosti 
po posameznih dejavnostih so ponekod neustrezni in tudi 
sam obseg normativnega urejanja plač direktorjev. 
Predstavniki gasilsko reševalnih zavodov so predstavili 
predloge, ki so jih oblikovali znotraj svojih organov in 
delovnih teles. Na podlagi pripravljenih izhodišč naj bi bili 
direktorji javnih zavodov gasilsko reševalne službe uvrščeni 
v plačilne razrede med 40 in 52 plačnim razredom. Njihovi 
predstavniki predlagajo, da so uvrščeni v plačilne razrede 
med 42 in 54 plačilnim razredom. Predlagana je tudi 
poenostavitev kriterijev uvrščanja v plačne razrede, in sicer 
naj se uporabljajo trije glavni kriteriji – število prebivalcev 
kot glavno merilo (40 %), število zaposlenih (40 %) in 
proračun enote (20 %). Pri proračunu enote bi veljalo 
le-tega razdeliti na del, ki ga zavod prejme iz občinskega 
proračuna, in del, ki je lastni prihodek zavoda. Pri tem 
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kriteriju bi moral biti javni del proračunskih sredstev 
prevladujoč. 
Predstavniki občin so izrazili podporo gasilsko reševalnim 
zavodom pri želji, da uredijo področje plač direktorjev 
v svojem resorju, vendar ob tem opozorili, da bo sama 
uredba najverjetneje prinesla povišanje stroškov občinam, 
čemur pa bomo kot predstavniki občin nasprotovali.

V OKVIRU POGAJANJ O 
FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH 
DVEH LETIH PONOVNO O UKREPIH ZA 
ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM 
Na Ministrstvu za finance se je 30. oktobra 2015 odvil nov 
krog pogovorov v nizu pogajanj o financiranju občin v letih 
2016 in 2017. Predstavniki združenj občin so se sestali s 
predstavniki ministrstev, katerih ukrepi naj bi se sprejeli za 
zniževanje stroškov občinam. V pogajanjih o povprečnini 
predstavniki občin in Vlade namreč ne uspemo zbližati 
stališč zaradi različnih ocen, ki naj bi jih predlagani ukrepi 
prinesli. Na pogovorih s predsednikom Vlade 28. oktobra 
je bilo zato dogovorjeno, da se ponovno pregleda ocene 
finančnih učinkov in v kolikor se z ocenami ne strinjamo, 
zapišejo tudi različne ocene.
Sestanek je vodila državna sekretarka z Ministrstva za fi-
nance Mateja Vraničar, udeležili pa so se ga predstavniki 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva 
za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito 
in reševanje in Ministrstva za javno upravo.
Predstavniki občin smo opozorili na kar nekaj ukrepov, ki 
bodo prinesli prihranek le v primeru, če bo izvedena  in-
vesticija npr. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja 
in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem 
prometu, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca, neodplačne stavbne 
in služnostne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih, 
Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. Pri tem smo 
opozorili tudi na dejstvo, da gre v tem primeru za pri-
hranke pri sredstvih, ki se ne štejejo v primerno porabo, 
zato ne morejo biti upoštevani kot argument za nižanje 
povprečnine. Pri številnih drugih ukrepih smo opozorili, 
da je ocena prihrankov previsoka. Izpostavili smo, da si že 
dolgo prizadevamo za sestanek s predstavniki Ministrstva 

za zdravje na temo obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe, vendar se na naše pozive ne odzivajo. 
Tekom sestanka so sporočili, da naj bi se Ministrstvo 
za zdravje vendarle odzvalo in da naj bi bil sestanek 11. 
novembra 2015.
Poleg pregleda »starih« ukrepov, sprejetje katerih je že bilo 
realizirano oziroma še bo do konca letošnjega leta, so bili 
evidentirani še nekateri drugi ukrepi npr. že prej omenjeni 
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 
službe, obvezno zdravstveno zavarovanje (obveznost plačila 
zaradi novega tolmačenja iz 2013), Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (sprememba 
določanja cen v »koncesijskih domovih), stroški šolskih 
prevozov, normativi v vrtcih itd.
Ministrstvo za finance bo pripravilo nov pregled ocen 
finančnih učinkov. Nadaljnji krog pogajanj se bo odvil 
pri ministru za finance ali pri predsedniku vlade, izveden 
pa mora biti najkasneje do 10. novembra 2015, ko je tudi 
zadnji rok za vlaganje amandmajev na ZIPRS1617.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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6  POBUDE IN PRIPOMBE

STALIŠČE GLEDE PREDLOGA ZAKONA 
O JAVNEM NAROČANJU 
Združenje občin Slovenije je na Odbor DZ za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično 
delovno telo ter na vse poslance naslovilo mnenje na 
Predlog zakona o javnem naročanju (ZJN3; EPA 684-VII).
Opozorili smo na neprimernost združevanj določb 
Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju in Direktive 
2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo 
dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju 
ter sektorju poštnih storitev v enem samem predpisu. 
Enoten zakon namreč povzroča zmedo in nejasnost. 
Pripombe so se nanašale tudi na mejne vrednosti, pred-
vsem za splošno in infrastrukturno področje, predlagali 
smo dvig le-teh. 
Opozorili smo na neustreznost ureditve, po kateri ponud-
nik, katerega ponudba ni dopustna, ne more preveriti, če 
je bilo upoštevano načelo enakopravne obravnave po-
nudnikov. Naročnik lahko namreč zaradi špekulativnih 
razlogov neizbrano ponudbo označi kot nedopustno in 
mu s tem onemogoči vpogled v ponudbo.
Predlagali smo tudi nekaj varovalk glede možnosti presoje 
argumentov neobičajno nizke cene tako na strani ponud-
nika kot na strani naročnika. Opozorili smo, da v primeru, 
ko del besedila ni prenesen v nacionalni zakon (npr, 72. 
člen Direktive), je učinek direktive v tem delu nejasen. 
Naročniki in ponudniki se bodo tako znašli v situaciji, ko 
se pojavi problematika  neposrednega učinka prava EU 
in splošne dopustne de minimis klavzule. Predlagali smo, 
da se združita 67. in 96. člen, ki na dveh ločenih mestih 
urejata odpovedne razloge. 

AMANDMAJI NA PREDLOG ZIPRS1617
Združenje občin Slovenije je na Državni svet RS naslovilo 
predloge  amandmajev na Predlog zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
(predlog ZIPRS1617). 
Predlagali smo povprečnino v višini 536 evrov (predlog 
ZIPRS1617 določa povprečnino 519 evrov). To višino 
je določil Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 

2014. Znižanje povprečnine s 536 evrov na 525 evrov je 
Vlada RS utemeljevala s sprejemom Zakona o ukrepih za 
uravnoteženja javnih financ občin (ZUUJFO). Ministrstvo 
za javno upravo – Služba za lokalno samoupravo je avgusta 
2015 občinam posredovala vprašalnik o dejanskih učinkih 
ZUUJFO. Odziv 137 občin je pokazal, da učinki ZUUJFO 
znašajo 15 % prvotne ocene učinkov sprejetih ukrepov. 
Vlada RS je v drugi polovici leta 2015 povprečnino še 
dodatno znižala na 519 evrov, ob tem pa sama priznala, 
da ni v celoti izpolnila svoje naloge. Finančni učinki 
sprejete zakonskih sprememb iz naslova ZUUJFO kot 
tudi kasneje sprejetih ukrepi za znižanje stroškov občin 
kažejo na velik razkorak med ocenami učinkov ukrepov 
in dejanskimi učinki. Tudi denarni tok (tekoči  odhodki 
in tekoči transferi iz prve polovice leta 2015) kaže, da 
bodo občine v letu 2015 prejele okoli 120 milijonov evrov 
sredstev premalo za izvrševanje zakonskih nalog. Prav tako 
je v letu 2016 pričakovati dvig stroškov občin iz naslova 
sprostitve napredovanj javnim uslužbencem in drugih 
ukrepov, ki v primeru porasta stroškov zaradi porasta sred-
stev za plače utemeljuje dvig povprečnine vsaj za pet evrov. 
Poudarili smo tudi, da bi morala povprečnina v skladu z 
veljavno metodologijo v letu 2016 znašati 652,60 evrov. 
Nenazadnje pa smo opozorili tudi na težave občin, ki jih 
imajo občine zaradi zniževanja povprečnine iz leta v leto.
Glede sredstev za sofinanciranje investicij smo zahtevali, da 
se ta določijo v višini 4 % skupne primerne porabe občin, 
podan pa je bil tudi predlog za spremembo oziroma dopol-
nitev 23. člena ZFO-1, po katerem bi se sredstva investici-
jskega transfera lahko porabila tudi za vračilo kreditov ter 
za poplačilo DDV v primeru kohezijskih projektov, kjer 
DDV ni upravičen strošek. Ob predlaganem amandmaju 
smo opozorili, da se ta sredstva delijo na podlagi indeksa 
razvojne ogroženosti in da bi ta varčevalni ukrep finančno 
opustošil ravno najbolj šibka območja oziroma občine, kar 
je gotovo v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti. 
Predlog, ki ga je v ZIPRS1617 zapisala Vlada, torej o višini 
4 %, vendar od tega 2 % povračljivih sredstev, za ZOS ni 
sprejemljiv. Spodbujanje dodatnega zadolževanja je tudi v 
luči sledenja zahtevam fiskalnega pravila sporno.

SKUPNI AMANDMAJI ZOS IN SOS NA 
PREDLOG ZIPRS1617
ZOS in SOS sta na Odbor DZ za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo 
ter na vse poslance Državnega zbora RS naslovila skupne 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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predloge amandmajev na Predlog zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (EPA 
782-VII).
Z amandmajem zahtevamo povprečnino v višini 536 evrov 
tako za leto 2016 kot 2017, prav tako je bilo zahtevano, 
da se sredstva za sofinanciranje investicij določijo v višini 
4 % skupne primerne porabe občin, pri čemer za leto 
2016 pristajamo, da je v te 4 % vključena tudi obveza za 
poplačilo 1 % investicijskega transfera kot obveza iz 2015. 
Prav tako smo predlagali, da se črta člen, ki določa, da se 
občinam v letu 2016 in 2017 zagotavljata dohodnino in 
finančna izravnava do višine primerne porabe. 

STALIŠČE ZDRUŽENJ OBČIN GLEDE 
NADALJEVANJA POGAJANJ GLEDE 
FINANCIRANJA OBČIN V 2016 IN 2017
Na prošnjo po povratnih informacijah v zvezi z ob-
stojem interesa po nadaljevanju pogovorov, prejetih s 
strani državne sekretarke z  Ministrstva za finance Mateje 
Vraničar, smo se združenja občin 14. oktobra 2015 odzvala 
v skupnem dopisu. Podali smo skupna stališča in zahteve 
glede financiranja občin v prihodnjih dveh letih, in sicer:
•	 da se določi višina povprečnine tako za proračunsko 

leto 2016 kot za proračunsko leto 2017 v višini 536 
evrov,

•	 da se v predlogu ZIPRS1617 črta 54. člen, ki določa, 
da se v letu 2016 in 2017 občinam zagotavljata dohod-
nina in finančna izravnava do višine primerne porabe,

•	 da se v letu 2016 del sredstev za sofinanciranje inves-
ticij občin zagotavlja v višini 4 % skupne primerne 
porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev 
predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje 
investicij iz leta 2015, 

•	 da se v letu 2017 del sredstev za sofinanciranje inves-
ticij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin, 

•	 da se delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene 
vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1, ne uvršča v 
načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri 
čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe 
o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega 
in petega odstavka 23. člena ZFO-1,

•	 da se lahko sredstva investicijskega transfera v skladu 
s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo 

tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske poli-
tike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo 
projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripoznava 
kot upravičene stroške (nepovračljiv davek na dodano 
vrednost, plačan v zvezi z njimi). 

V skladu z vsem navedenim smatramo, da je nadaljevanje 
pogovorov smiselno in dobrodošlo pod pogojem in v ko-
likor bo Vlada RS pripravljena z združenji občin zbližati 
stališča glede financiranja občin v prihajajočih letih. Vlado 
RS smo opozorili na posledice kršenja sredstev za občane, 
hkrati pa jo pozvali k takšnemu sodelovanju, da bo dosežen 
skupni cilj, torej sklenitev dogovora, ki bo vseboval nave-
dene zahteve združenj občin. 

POZIV K NADALJEVANJU POGAJANJ O 
FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2016 IN 
2017
Združenje občin Slovenije se je 22. oktobra 2015 obrnilo 
na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja v zvezi s pogan-
janji o financiranju občin v letih 2016 in 2017. 
Pri tem smo zapisali, da se je od 26. avgusta 2015, ko 
so nam predstavniki Vlade RS predstavili izhodišča za 
financiranje občin v prihodnih dveh letih, pa do tistega 
dne odvilo šest krogov usklajevanj, zadnji 2. oktobra 
2015. Na slednjem je bilo dogovorjeno, da združenja 
občin preverimo mandate za nadaljevanje pogajanj in da 
to sporočimo Ministrstvu za finance. Vsa tri združenja smo 
se 14. oktobra 2015 tudi odzvala in podala skupna stališča. 
Ta so skladna tudi s predlogi amandmajev na Predlog 
zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017, ki sta jih obe reprezentativni združenji 
slovenskih občin predložili Državnemu zboru RS. V dop-
isu Ministrstvu za finance smo izrazili svoja pričakovanja, 
da se bodo pogajanja nadaljevala, ob tem pa poudarili, da 
je nadaljevanje pogovorov dobrodošlo, seveda v kolikor 
bo Vlada RS pripravljena z združenji zbližati stališča o 
financiranju občin v prihodnjih letih.
Opozorili smo, da na stališče združenj občin glede nad-
aljevanja pogajanj odziva Ministrstva za finance nismo 
prejeli. Glede na dejstvo, da se izteka čas, ko bi se morali 
pogovori zaključiti, smo izrazili pričakovanje, da se bodo 
pogovori nadaljevali oziroma vsaj ustrezno zaključili. Ob 
dejstvu, da se pogoji delovanja lokalne samouprave le še 
zaostrujejo, pričakujemo tudi stališča predsednika vlade 
kot najodgovornejše osebe v okviru Vlade RS. Lokalna 
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samouprava je pomemben del delovanja države in terja 
veliko mero odgovornosti. V kolikor dogovori ne bodo 
uspešni, bo odgovornost v veliki meri morala prevzeti 
Vlada RS na čelo z njenim predsednikom. ZOS je zato 
pozval k nadaljevanju pogovorov v najkrajšem možnem 
času.

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE
Vsa tri združenja občin smo se 23. oktobra 2015 v odpr-
tem pismu obrnila na predsednika vlade Mira Cerarja z 
opozorilom na težak položaj, v katerem so se občine znašle 
zaradi zmanjšanega financiranja v preteklih letih. Kot kaže, 
bo tako tudi v prihodnjih dveh letih.
Na podlagi prizadevanj obeh pogajalskih strani za dosego 
kompromisa o višini sredstev za občine v letošnjem letu 
in podpisanega dogovora o višini povprečnine so bili 
prepričani, da bo tudi nadaljnje sodelovanje z vlado dobro. 
Ta domneva pa se je izkazala kot napačna. Vlada namreč 
ni v celoti spoštovala letošnjega dogovora in občinam ni 
zagotovila vseh sredstev. Izkazalo se je, da se država ne 
zaveda vloge in pomena lokalne samouprave. Prav tako se 
ne zaveda dolgoročno nepopravljive škode, ki bo nastala 
zaradi nazadovanja lokalnega razvoja, smo opozorili.
Vlada z nenehnim nižanjem višine povprečnine krši za-
konodajo, ki jo je sama sprejela. Ministrstva za finance je 
izračunalo, da bi morala povprečnina, s katero se krijejo 
zakonske naloge občin, znašati 652 in ne 522 evrov, kakor 
se občinam trenutno ponuja.
Občine že zdaj za financiranje zakonskih nalog, za katere 
bi morale od države prejemati finančna sredstva, porabljajo 
lastna sredstva, se notranje likvidnostno zadolžujejo, pred-
vsem pa porabljajo zadnje rezerve, so opozorili v odprtem 
pismu. Opozorili smo, da so zaradi nesprejemljivega 
nižanja povprečnine prebivalci občin dodatno oškodovani. 
Znižujejo se namreč sredstva za storitve, ki so ključnega 
pomena za kakovost bivanja ljudi.
Opozorili smo tudi, da občine prevzemajo tudi največje 
breme ob izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče, 
denimo žled, poplave in plazovi. Krčenje občinskih sred-
stev bomo zato dolgoročno občutili vsi.

POBUDA ZA SREČANJE VODSTEV 
ZDRUŽENJ OBČIN Z VODJI 
POSLANSKIH SKUPIN
23. oktobra 2015 so se združenja občin v skupnem dopisu 
obrnila na predsednika Državnega zbora RS dr. Milana 
Brgleza. Pri tem smo zapisali, da se želijo vodstva združenj 
občin srečati s predstavniki poslanskih skupin v Državnem 
zboru RS, in sicer v zvezi z vprašanji, ki se tičejo sistema 
lokalne samouprave. 
V tem času je namreč v zakonodajnem postopku več zakonov 
oz. aktov, ki se tičejo koristi oz. položaja lokalnih skupnosti 
in nedopustno posegajo v delovanje lokalne samouprave. 
Gre za Predloga proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017, Predlog zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, Predlog zakona o 
dopolnitvi Zakona o varstvu okolja in druge.  V želji, da bi 
izmenjali stališča in mnenja o ključnih vprašanjih lokalne 
samouprave, zlasti z vidika njenih nalog in financiranja, 
smo predlagali skupno srečanje z vodji poslanskih skupin 
v prostorih Državnega zbora. 

AMANDMA NA PREDLOG ZAKONA O 
GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI 
RS
ZOS je v Državni zbor RS vložil predlog amandmaja na 
člen Predloga zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije, ki določa delež letnega nadomestila, 
ki pripade občinam. Predlagali smo, da se delež nadomes-
tila poveča s 25 odstotkov na 30 odstotkov. V ZOS smo 
že v teku javne in medresorske obravnave opozarjali, da 
predlog zakona ne vsebuje izračunov konkretnih finančnih 
učinkov, ki jih bo ta zakon imel na prihodke občin. Po 
naših ocenah predlog za občine pomeni precejšen izpad 
prihodkov, zato smo predlagali, da se delež poveča. V 
zaostreni finančni situaciji, v kateri se nahajajo občine, 
zaradi zmanjševanja povprečnine in sredstev za sofinan-
ciranje investicij občinam je kakršno koli zmanjševanje 
prihodkov občin z novimi predpisi nedopustno.
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POBUDA ZOS K UPOŠTEVANJU 
DOPRINOSA OBČIN PRI REŠEVANJU 
BEGUNSKE OZIROMA MIGRANTSKE 
KRIZE
V Združenju občin Slovenije smo na predlog občin članic 
na Vlado RS naslovili poziv k reševanju begunske oziroma 
migrantske krize, kateri smo v Sloveniji priča v zadnjem 
mesecu.
Situacija je za nekatere občine izredno težka. Posebej so 
izpostavljene občine ob tako imenovani Zeleni meji in 
občine, locirane ob mejnih prehodih. Zadeve, povezane z 
begunstvom oziroma migracijami so stvar vseh nas in ne le 
občin, v katerih so trenutno namestitveni centri. V kolikor 
se pritok beguncev oziroma migrantov v kratkem ne bo 
prenehal, se v  podobni situaciji lahko znajdejo vse občine. 
Tako smo Vladi RS v imenu svojih članic posredovali 
prošnjo, da:
1. stroški, ki nastanejo iz naslova begunstva oziroma 

migracij, ne bremenijo občinskih proračunov oziroma 
bodo sredstva v celoti povrnjena s sredstvi, ki jih bo 
posebej v ta namen pravočasno zagotovila Vlada RS;

2. Vlada RS v najkrajšem možnem času razpiše 10.000 
javnih del za potrebe izvajanja ukrepov ob migracijah 
v pomoč vojski in policiji; 

3. v kolikor začne prihajati do izrednih razmer, ko sta 
ogrožena varnost in življenja naših državljanov ter 
varnost države, Vlada RS nemudoma izvede ukrepe 
za varovanje šol,vrtcev, šolskih poti ter drugih javnih 
institucij in tako zagotovi varnost in svobodno gibanje 
državljanov RS.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O POGREBNI IN POKOPALIŠKI 
DEJAVNOSTI
Združenje občin Slovenije je tudi v fazi medresorske obrav-
nave na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
naslovilo pripombe na Predlog zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti.
Predlog zakona vsebuje oceno finančnih posledic nove 
ureditve za državni proračun, pri tem pa ocenjuje, da 
posledic za druga javnofinančna sredstva, torej tudi za 
občinske proračune, ni. Opozorili smo, da na takšno 

pavšalno oceno ne moremo pristati. Ocenjujemo, da bo 
nov zakon prinesel tako administrativne kot finančne 
obremenitve za občine. Dosedanja ureditev je občinam 
omogočala prelivanje sredstev iz pogrebne dejavnosti, torej 
dejavnosti, ki je prinašala »profit«, v dejavnost upravljanja 
in urejanja pokopališč. Predlog zakona z novim konceptom 
opredelitve pogrebne dejavnosti to onemogoča, saj bo 
občinam odvzeta dejavnost, s katero se pokrivajo stroški 
obvezne gospodarske javne službe. 
Podali smo tudi številne vsebinske pripombe na predlog 
zakona. Besedilo predloga zakona je v mnogih delih ne-
jasno, nerazumljivo, pogosto celo v nasprotju med seboj, 
dostikrat tudi z vidika nelogičnega sosledja členov. Zaradi 
številnih nejasnosti, ki jih predlog zakona vsebuje, smo 
ocenili, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo ob-
ravnavo. Med drugim smo opozorili, da so številni pojmi 
neopredeljeni, popolnoma nedorečen je del pokopališke 
dejavnosti, in sicer 365 dnevna dežurna služba za izkop 
groba, pozvali smo, da se opredeli, kaj dejansko pomeni 
izvajanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti v javnem 
interesu. Prav tako ni določeno, kdaj se šteje, da naročnika 
pogreba ni (v tem primeru potem pogreb prijavi občina 
in ga tudi plača). Predlagali smo tudi, da v primeru, ko je 
naročnik pogreba občina, da tudi ona določi način pokopa, 
Predloga zakona  določa, da je izdaja soglasja o pokopih 
zunaj pokopališča v pristojnosti občinskega upravnega 
organa. Do sedaj je bilo to v pristojnosti upravnih enot. 
Prenos nalog na občine je potrebno finančno ovrednotiti. 
Potrebno je dopolniti določbo o raztros pepela izven 
pokopališč. Opozorili smo na nejasnosti določb glede 
najema, prenehanja najema in dolžnostih, povezanih s 
tem, ter še na številne druge nejasnosti.

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje posre-
dovalo pripombe na predlog novele Zakona o zdravstveni 
dejavnosti.
Predlog novele zakona je obravnaval Odbor ZOS za socialo, 
vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene de-
javnosti in podal pripombe, ki se v največji meri nanašajo 
na področje podeljevanja koncesij. Opozorili smo, naj se 
ne posega v že obstoječe koncesije in naj se jih izvzame 
iz prehodnih odločb predloga zakona. Ne strinjamo se 
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namreč z uskladitvijo obstoječih koncesij in pogodb, saj 
bi se s tem poseglo v že podeljene pravice. ZOS opozarja 
tudi, da je v primeru usklajevanja obstoječih koncesij z 
zakonom potrebno določiti, od katerega datuma dalje velja 
obdobje 15 let. 
Menimo, da bi morala biti dolžina trajanja koncesije 
prepuščena koncedentu, ki bo o tem odločil na podlagi 
upoštevanja več dejavnikov.  Opozorili smo tudi, da konc-
esijski akt lahko določa le osnovna merila in pogoje, občina 
pa mora ohraniti pravico določitve dodatnih pogojev in 
meril. Pri določbah zakona, ki določa javni razpis, je 
bila podana pripomba, da vsi kandidati v času postopka 
ne morejo izpolnjevati pogojev iz drugega odstavka 44. 
č člena, zato naj se opredeli način izkazovanja pogojev 
v času razpisa in pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. 
ZOS še poziva Ministrstvo za zdravje, naj pripravi vzorec 
koncesijske pogodbe. 
Celoten dopis s pripombami je dostopen TU.

POBUDA ZA SESTANEK IN 
USKLADITEV STALIŠČ GLEDE 
UPORABE FIDIC DOLOČIL IN DOLOČIL 
ZJN-2
Skladno z dogovorom na sestanku pri predsedniku vlade 
RS dr. Miru Cerarju 28. oktobra 2015 smo predsed-
niku vlade še v pisni obliki posredovali predlog za nujno 
uskladitev stališč med resorji glede različnega tolmačenja 
določil zakonodaje, ki je temeljno pri izvajanju kohezijskih 
projektov. Kohezijski projekti stare finančne perspektive 
so končani ali pa so tik pred dokončanjem. Izvajajo se 
intenzivne kontrole izvedb projektov različnih nivojev, 
neenotna razlaga določil pa lahko privede do izjemnih 
finančnih posledic za občine in državo. 
Najbolj pereč je problem, ko med izvajanjem projektov, 
kjer so upravičenci občine in so projekti sofinancirani s 
strani Kohezijskega sklada, izvedba gradbenih del in nad-
zora podvrženi uporabi pravil FIDIC. Izkazalo se je, da 
med deležniki v postopku izvajanja navedenih projektov 
obstajajo različna tolmačenja in stališča glede uporabe 
določil FIDIC oziroma določil ZJN-2 med samo izvedbo. 
Podrobneje smo obrazložili problem. Pozvali smo k nu-
jnemu skupnemu uskladitvenemu sestanku predstavnikov 
organa upravljanja (SVRK), posredniškega telesa (MOP), 
GZS - Združenja za svetovalni inženiring kot član FIDIC 

in ekskluzivnega zastopnika za Slovenijo ter predstavnikov 
združenj občin.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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7  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 8. 10. 2015 
Vlada	 RS	 je	 na	 55.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
spremembe	Odloka	o	izvedbenem	načrtu	Operativnega	
programa	za	izvajanje	evropske	kohezijske	politike	za	
programsko	obdobje	2014–2020,	potrdila	Statistično	
poročilo	 o	 javnih	 naročilih,	 oddanih	 v	 letu	 2014,	
in	 imenovala	 nove	 člane	 Odbora	 za	 spremljanje	
Operativnega	programa	za	izvajanje	evropske	kohezi-
jske	politike	v	obdobju	2014–2020

Spremembe Odloka o izvedbenem načrtu 
Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020
S spremembami Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 se spreminja oziroma 
dopolnjuje razrez sredstev po treh prednostnih naložbah. 
Spremembe Odloka bo vlada objavila v Uradnem listu RS.
Vlada RS je na predlog Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 9. 7. 2015 sprejela Odlok 
o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izva-
janje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020, 3. 8. 2015 pa njegovo prvo spremembo. Od 
objave spremembe odloka je na podlagi predlogov posa-
meznih resorjev ter nadaljnjih usklajevanj z neposrednimi 
proračunskimi uporabniki prišlo do določenih sprememb 
v izvedbenem načrtu, in sicer se pri posameznih pred-
nostnih oseh oziroma prednostnih naložbah razporejajo 
sredstva z evidenčnega računa SVRK na evidenčne račune 
posameznih ministrstev. Na delu že predhodno dodeljenih 
sredstev pa se spreminja dinamika črpanja sredstev po 
posameznih letih. 
Prerazporejajo se sredstva na prednostnih naložbah: 2.2 
Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, 
e-kulturo in e-zdravje; 9.1 Aktivno vključevanje, vključno 
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja 
ter izboljšanje zaposljivosti in 11.1 Naložbe v instituciona-
lno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih 
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zago-
tovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja.

Na podlagi prejetih projektov je bila dinamika porabe 
sredstev usklajena tudi na prednostnih oseh 6. Boljše 
stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 8. Spodbujanje 
zaposlovanje in transnacionalna mobilnost delovne sile; 
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 
in 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost.
Spremembe Odloka so dostopne TU. 

Statistično poročilu o javnih naročilih, 
oddanih v letu 2014
Vlada RS je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, 
oddanih v letu 2014.
Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju pripravilo statistično poročilo o javnih 
naročilih, oddanih v letu 2014. Poročilo je pripravljeno na 
podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o 
oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg 
tega poročilo zajema še podatke o evidenčnih naročilih, ki 
so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo 
na portalu javnih naročil.
Podatke o javnih naročilih, oddanih v letu 2014, je z ob-
javami na portalu javnih naročil poslalo 1977 naročnikov. 
Oddanih je bilo 1.057.068 evidenčnih naročil in 5383 
naročil, ki niso bila namenjena sklenitvi okvirnih sporazu-
mov. Njihova skupna vrednost znaša 2.761.967.120 evrov 
brez DDV. Naročniki so na podlagi sklenjenih okvirnih 
sporazumov oddali tudi 886.705 posameznih naročil v 
vrednosti 391.067.004 evrov. 
Obseg vseh javnih naročil, oddanih v letu 2014, znaša 
3.702.607.972  evrov z vključenim povprečnim DDV v 
letu 2014. Navedena vrednost javnih naročil v BDP znaša 
9,93 %.
V primerjavi z letom 2013 struktura javnih naročil ve-
like vrednosti glede na število vrednosti naročil odstopa, 
s tem da po številu prevladujejo naročila storitev in blaga, 
naročila gradenj pa zavzemajo najmanjši delež, medtem 
ko je po vrednosti struktura enaka, in sicer po vrednosti 
prevladujejo naročila gradenj, sledijo pa jim naročila 
storitev in blaga.
Tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 prevladujeta posto-
pek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja 
ponudb po predhodni objavi. Delež teh postopkov se je v 
primerjavi z letom 2013 povečal tako po številu kot tudi 
po vrednosti. Glede na število postopkov in vrednost se 
je po številu in tudi vrednostno zmanjšal delež odprtega 

http://www.svrk.gov.si
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postopka, ki pa kljub temu še vedno predstavlja slabo 
tretjino vseh izvedenih postopkov, po vrednosti pa dobro 
polovico. Po številu postopkov in vrednosti sta se zmanjšala 
deleža natečaja in storitev s Seznama storitev B (nepri-
oritetne storitve- storitve hotelov in restavracij, storitve 
prevoza po železnici, storitve prevoza po vodi, podporne 
in pomožne prevozne storitve, pravne storitve, storitve 
namestitve in oskrbe osebja, razen pogodb o zaposlitvi…). 
Delež vseh preostalih postopkov se je v primerjavi z letom 
2013 povečal po številu in tudi vrednosti oddanih naročil.
Največji del javnonaročniškega trga so gradbena dela, kat-
erih vrednost je bila 986.963.750 evrov. Pri naročilih blaga 
prevladujejo naročila naftnih derivatov, goriv, električne 
energije in drugih virov energije  v vrednosti 95.118.193 
evrov.

Imenovanje novih članov Odbora za 
spremljanje Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020
Vlada RS je izdala Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju 
članov Odbora za spremljanje Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. 
Vlada RS je dne 2. 3. 2015 imenovala člane Odbora za 
spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pozvala institucije oziroma organe, da zaradi morebitnih 
sprememb v kadrovskih strukturah predlagajo imenovanje 
novih članov Odbora za spremljanje. Na osnovi prejetih 
predlogov je Vlada RS nadomestila štiri predstavnike, in 
sicer:
•	 predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti Niko Juvan nadomesti 
Polona Samec;

•	 predstavnico Ministrstva za pravosodje Sonjo Rems-
Majerle nadomesti Katarina Banko;

•	 predstavnico Gospodarske zbornice Slovenije Alenko 
Avberšek nadomesti Grit Ackermann;

•	 predstavnika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
Marka Tanasića nadomesti Goran Lukić.

Osnovna naloga Odbora za spremljanje je spremljanje 
doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020 in možnost predlaganja sprememb 
in prilagoditev Operativnega programa s ciljem izboljšanja 
upravljanja in izvajanja.

SEJA VLADE RS 14. 10. 2015
Vlada	 RS	 je	 na	 56.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
Predlog	 zakona	 o	 gospodarjenju	 z	 gozdovi	 v	 lasti	
Republike	Slovenije,	novelo	Uredbe	o	izvajanju	ukre-
pov	 endogene	 regionalne	 politike	 in	 novelo	Uredbe	
o	regionalnih	razvojnih	programih	ter	se seznanila	s	
poročilom	o	izvedenih	aktivnostih	ob	prvem	prihodu	
večjega	števila	migrantov	v	Slovenijo	 in	s	predlogi	o	
nadaljnjih	nujnih	aktivnostih.

Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti Republike Slovenije
Sedanje gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije 
(RS) temelji na koncesijah za izkoriščanje gozdov, ki so 
bile leta 1996 podeljene brez javnega razpisa za 20 let 
gozdarskim izvajalskim podjetjem. Ta so nastala iz nekdan-
jih gozdnih gospodarstev in so te gozdove upravljala pred 
uveljavitvijo Zakona o gozdovih leta 1993. Dvajsetletna 
koncesijska razmerja za večji del gozdov v lasti RS potečejo 
30. 6. 2016.
Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS pred-
videva spremembo ureditve gospodarjenja z gozdovi v lasti 
RS tako, da se ustanovi nova gospodarska družba in se 
omogoči prenos upravljanja teh gozdov v poslovno okolje, 
v katerem bo mogoče doseganje boljšega poslovnega izida. 
Družba bo upravljala gozdove, ki so v lasti RS in s katerimi 
zdaj gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad). 
Z ustanovitvijo nove družbe se zagotovi večja učinkovitost 
njihovega upravljanja in izboljša dosedanja ureditev, ki 
izhaja iz omejitev pristojnosti javnega zavoda.
Družba, ustanovljena na podlagi sprejetega zakona bo 
prodajala les sama za svoj račun. Sečnja in spravilo lesa v 
državnih gozdovih bosta še vedno omogočena tudi gospo-
darskim družbam, ki zdaj izvajajo koncesijo v teh gozdovih 
kot tudi drugim gospodarskim subjektom, ki opravljajo 
storitve izkoriščanja gozdov, ter usposobljenim in oprem-
ljenim hribovskim in gorskim kmetom. Enakopravne 
možnosti vsem zainteresiranim bodo zagotovljene s 
postopki javnih naročil za opravljanje del v državnih 
gozdovih. Cilj gospodarske družbe je upravljanje gozdov 
v lasti RS v skladu z načeli preglednosti, učinkovitosti in 
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odgovornosti pri upravljanju državne lastnine ter skladno 
s cilji Nacionalnega gozdnega programa, veljavno zako-
nodajo in načrti za gospodarjenje z gozdovi.
Nova gospodarska družba bo za pravico do upravljanja goz-
dov v lasti RS kot namenski prihodek državnega proračuna 
RS plačevala delež od prihodkov, doseženih pri prodaji 
lesa. Edina družbenica nove gospodarske družbe je RS in 
ni možnosti vstopa novih družbenikov. Družba za gozdove 
v lasti RS pridobi le pravico do gospodarjenja, gozdovi pa 
ostajajo v lasti Republike Slovenije

Spremembe in dopolnitve Uredbe o 
izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike in Uredbe o regionalnih razvojnih 
programih
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 26. 
členu določa, da Vlada RS  z uredbo podrobneje predpiše 
pogoje, merila in postopek sofinanciranja regijskih projek-
tov ter pogoje, merila in postopek financiranja dodatnih 
ukrepov za problemska območja z visoko brezposelnostjo. 
Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne poli-
tike je treba spremeniti zaradi sprememb pri izvajanju 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Treba 
je prilagoditi izvajanje regionalne politike, predvsem 
v delu določanja kvot za regijske projekte. Endogeno 
regionalno politiko, ki je v okviru evropske kohezijske 
politike v preteklem programskem obdobju 2007–2014 
razpolagala z indikativno kvoto, ki se je prek regijskih kvot 
(upoštevaje indeks razvojne ogroženosti) razdeljevala med 
12 razvojnih regij, je v novi finančni perspektivi nadomes-
tila t.i. »horizontalna regionalna politika«. Posebna sred-
stva regionalni politiki niso več na voljo, ampak bo treba 
usklajevati specifične cilje posameznih regij znotraj ciljev 
resornih politik. Ta sprememba zahteva prilagoditev tega 
podzakonskega akta v smeri dodatnega urejanja postopkov 
usklajevanja ciljev, ukrepov in projektov med regijami in 
ministrstvi.
V dopolnjeno uredbo se vsebinsko smiselno prenašajo tudi 
nekateri členi iz Uredbe o regionalnih razvojnih programih, 
sočasno	pa	se	s	spremembo	Uredbe	o	regionalnih	raz-
vojnih	programih predlaga črtanje celotnega poglavja, ki 
se nanaša na dogovore za razvoj regij. Na ta način bodo 
dogovori za razvoj regij urejeni v eni sami uredbi, kar bo 
olajšalo njeno uporabo. 

Seznanitev s poročilom o izvedenih 
aktivnostih ob prvem prihodu večjega 
števila migrantov v Slovenijo in o nadaljnjih 
aktivnostih
Na prvi večji migracijski tok, ko je ozemlje Slovenije med 
17. in 22. septembrom prečkalo okoli 3.500 oseb, smo bili 
zelo dobro pripravljeni. Migrante, za katere je Slovenija 
predstavljala tranzitno državo, smo ustrezno oskrbeli, 
ponudili smo jim nastanitev, izvedli potrebne postopke, 
ki nam jih nalaga naša in evropska zakonodaja, in jim 
omogočili, da so svojo pot lahko čim prej nadaljevali v 
ciljne države. 
Pri tem je delo ministrstev in drugih državnih organov 
koordinirala operativna skupina, sestavljena iz številnih 
resorjev, služb, policije in slovenske vojske, ki deluje v 
okviru  Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo je 
imelo aktivno vlogo pri spremljanju aktualnega dogajanja 
in usmerjanju dela, iskanju in zagotavljanju nastanitvenih 
kapacitet, pri sprejemu migrantov in izmenjavi informacij 
tako znotraj države kot s tujino. Zelo pomembna je bila 
vloga policije pri sprejemu migrantov, tekočem vodenju 
postopkov, zagotavljanju varnosti in sodelovanju s kolegi 
in drugimi varnostnimi organi. Uprava RS za zaščito in 
reševanje je skupaj s Civilno zaščito in humanitarnimi 
organizacijami opravila pomembno nalogo zlasti pri 
vzpostavitvi in vzdrževanju nastanitvenih zmogljivosti, 
vsestranski oskrbi migrantov, kjer je imela pomembno 
vlogo tudi Slovenska vojska. 
Ves čas so bili na razpolago tudi zdravstveni delavci, ki 
so skupaj s prostovoljci zagotavljali zdravstveno varstvo 
migrantom, tako v sprejemnih kot v nastanitvenih cen-
trih. Pri razdeljevanju hrane, obleke, obutve in drugih 
življenjskih potrebščin so imele vidno vlogo tudi nevladne 
in že omenjene humanitarne in prostovoljne organizacije.
Eden izmed ključnih elementov pri uspešnem soočanju s 
prvim migracijskim valom je bilo tudi usklajeno in uspešno 
sodelovanje z občinami. Na njihovo sodelovanje računamo 
tudi v prihodnje. Navsezadnje so migracije izziv, ki ga la-
hko uspešno rešimo le skupnimi močmi. Vsem navedenim 
gre iskrena zahvala za opravljeno delo.
Pristojne službe ves čas aktivno spremljajo migracijske to-
kove v regiji, ki so še vedno zelo intenzivni. Ni izključeno, 
da bo veliko število migrantov potovalo skozi Slovenijo, 
zato se na njihov morebitni prihod že ves čas intenzivno 
pripravljamo. Vzdržujemo in povečujemo pripravljene 
kapacitete, ki jih je sedaj že nekaj pod 8.000, odpravljamo 
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pomanjkljivosti in uvajamo pozitivne izkušnje pri zagot-
avljanju dodatnih nastanitvenih zmogljivosti, predvsem v 
zidanih objektih, ki varujejo pred neugodnimi vremens-
kimi pogoji. Namreč, neugodne vremenske razmere lahko 
privedejo do tega, da nekatere obstoječe kapacitete ne bodo 
ustrezale novo nastalim pogojem, zato bomo v dogovoru 
zlasti s podjetji in občinami, pa tudi zasebnimi lastniki, 
poskušali zagotoviti čim več ustreznih nastanitvenih kapa-
citet v zidanih in ogrevanih objektih. Pri slednjem se bodo 
angažirali vsi ministri Vlade kakor tudi Vlada kot celota.
V primeru soočenja z novim prihodom večjega števila 
migrantov jih bomo tudi tokrat sprejeli odprto in z ra-
zumevanjem za njihove stiske. Ob tem bomo delovali 
na organiziran in učinkovit način ter poskrbeli za vse v 
okviru naših najboljših možnosti. Ob tem je naša prior-
iteta zagotovitev nadzorovanega procesa, s katerim bomo 
zagotovili nemoteno delovanje države in poskrbeli za 
varnost prebivalk in prebivalcev ter migrantov. V skladu 
s situacijo in ocenami bomo uporabili vse možne ukrepe 
in aktivnosti, ki so nam na razpolago.  
Ministrstvo za notranje zadeve je ves čas v stikih s sos-
ednjimi državami, drugimi ministrstvi in operativnimi 
službami. Pozorni so na dogajanja v regiji in si izmen-
jujemo informacije v okviru pristojnosti in o aktualnem 
dogajanju ter načrtovanih ukrepih. Na podlagi ocene stanja 
bo Ministrstvo za notranje zadeve Vladi predlagalo ukrepe 
kot odziv na morebitne spremembe situacije v regiji.

SEJA VLADE RS 22. 10. 2015 
Vlada	RS	se	je	na	59.	redni	seji	med	drugim	seznanila	z		
informacijo	o	poteku	pogajanj	z	reprezentativnimi	sin-
dikati	javnega	sektorja	o	ukrepih	na	področju	stroškov	
dela	v	 javnem	sektorju	ter	z	 informacijo	Ministrstva	
za	 javno	 upravo	 v	 zvezi	 z	 napredkom	 pri	 izvajanju	
dogovora	o	višini	povprečnine	za	leto	2015	v	delu,	ki	
se	nanaša	na	znižanje	stroškov	za	delovanje	občin,	prav	
tako	je	pripravila	Poročilo	v	zvezi	z	znižanjem	stroškov	
delovanja	občin	oziroma	odprave	ugotovljenih	admin-
istrativnih	ovir	in	ga	poslala Odboru	DZ	za	notranje	
zadeve,	 javno	upravo	 in	 lokalno	 samoupravo. Vlada	
je	 sprejela	dopolnitve	Uredbe	o	metodologiji	 za	ob-
likovanje	najemnin	v	neprofitnih	stanovanjih,	uredbe	o	
vodovarstvenem	območju	za	vodna	telesa	vodonosnikov	
ter	mnenje	Vlade	RS	o	zahtevi	Varuha	človekovih	pravic	
RS	za	oceno	ustavnosti	25.	člena	Zakona	o	ukrepih	za	

uravnoteženje	javnih	financ	občin	v	zvezi	z	28.	členom	
Zakona	o	uveljavljanju	pravic	iz	javnih	sredstev.

Informacija o poteku pogajanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o ukrepih na področju stroškov dela v 
javnem sektorju
Vlada RS pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za 
nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati ja-
vnega sektorja. O dokončni vsebini dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela v javnem sektorju odloči vlada. 
Na zadnji  seji pogajalske komisije dne 19. 10. 2015 je 
sindikalna stran  predstavila svoj pogajalski predlog kot 
odgovor na predlog ukrepov, ki jih je sprejela vlada na seji 
dne 16. 10. 2015. Iz predloga ukrepov sindikalne strani 
izhaja, da naj bi se  z mesecem marcem 2016 sprostila 
plačna lestvica, v celoti naj bi se izplačal regres za letni 
dopust (v višini minimalne plače, kot to sicer določa 
Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1), premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (KPDZ) za javne 
uslužbence pa naj bi se v letu 2016 v prvih šestih mesecih 
izplačevale v višini 70% polne premije, v drugi polovici leta 
pa v višini 80 oziroma 90% polne premije. Za leto 2017 
je sindikalna stran predlagala sprostitev premij KDPZ v 
celoti, poleg tega pa tudi delno sprostitev ukrepov, ki se 
nanašajo na izplačevanje delovne uspešnosti. 
Uveljavitev zadnjega predloga ukrepov sindikalne strani 
bi pomenila, skupaj z ocenjenimi učinki za napredovanja, 
povečanje mase sredstev za stroške dela v letu 2017 glede 
na leto 2015 za 8,3%, medtem ko bi uveljavitev zadnjega 
predloga vladne strani pomenila povišanje te mase za 5,7%.

Informacija v zvezi z napredkom pri 
izvajanju dogovora o višini povprečnine za 
leto 2015 v delu, ki se nanaša na znižanje 
stroškov za delovanje občin
Ministrstva nadaljujejo z realizacijo predvidenih aktivnosti 
za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave 
ugotovljenih administrativnih ovir, dalje ministrstva nad-
aljujejo tudi z iskanjem dodatnih aktivnosti za znižanje 
stroškov občin oziroma odprave ugotovljenih administra-
tivnih ovir, ki jih sporočijo Ministrstvu za javno upravo.
Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sklepom vlade, 
sprejetim 22. 1. 2015, doslej trikrat poročalo Vladi o 
pripravi prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, 
ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. 
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odpravo administrativnih ovir. V skladu z navedenim 
sklepom ministrstvo nadaljuje svojo koordinativno vlogo 
z resorji, ki so odgovorni za pripravo sprememb predpisov 
za zniževanje stroškov občin.
Vlada je na svoji 41. redni seji 12. 6. 2015 sprejela tretje 
poročilo, na osnovi katerega je pripravljeno tokratno 
poročilo izvajanja obvez ministrstev. Ministrstvo za javno 
upravo ugotavlja, da je stanje pri izvedbi predpisov za 
znižanje stroškov občin naslednje:

•	 uveljavljene	so	bile	spremembe	naslednjih	pred-
pisov	oziroma	omogočeni	prihranki:

MF: Enotni zakladniški račun, Pravilnik o postopkih za 
izdajo soglasja k zadolževanju občin, Uporaba sistema 
MFERAC;
MOP: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda v vode in javno kanalizacijo, Zakon o vodah;
MDDSZ: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu
MO: Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izva-
janje ukrepov varstva pred požarom, Uredba o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč, Pravilnik o minimalnih tehničnih in 
drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih 
aparatov

•	 Spremembe	predpisov,	za	katere	bo	rok	za	uvel-
javitev	potekel	do	konca	leta:

MJU: Zakon o javnih naročilih, Zakon o splošnem up-
ravnem postopku
MIZŠ: Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo
MF:  Zakon o javnih financah
MOP: Uredba o odlagališčih odpadkov
MO: Uredba o organiziranju, opremljanju in usposa-
bljanju sil za zaščito reševanje in pomoč
MK: Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo
MP: Zakon o sodnih taksah
MGRT: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
o urejanju pokopališč
MZ: Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti 
operativnih gasilcev

Poročilu Vlade RS v zvezi z znižanjem 
stroškov delovanja občin oziroma odprave 
ugotovljenih administrativnih ovir
Odbor Državnega Zbora RS za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na svoji 17. nujni seji 
dne 23. junija 2015 ob obravnavanju točke dnevnega 
reda z naslovom Problematika financiranja občin sprejel 
sklep, s katerim je pozval Vlado, da meseca oktobra 2015 
ponovno poroča o doseženem napredku in učinkih spre-
jetih ukrepov. Poročilo obsega delo Vlade RS na področju 
zniževanja stroškov delovanja občin oziroma odprave ugo-
tovljenih administrativnih ovir v obdobju od novembra 
2014 do septembra 2015.
V novembru 2014 je bila oblikovana posebna koordi-
nacijska skupina za dialog med vlado in združenji občin. 
Občinska združenja so takrat izrazila podporo prizadevanju 
države pri brzdanju izdatkov javnih financ in pripravljenost 
za iskanje rešitev za zmanjšanje obveznosti občin. Na tej 
podlagi je bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za 
zmanjšanje stroškov občin. 
Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine in sicer (i) ukrepi, 
ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske 
predpise ali navodila ministrstev, (ii) ukrepi, ki zahtevajo 
spremembe zakonodaje in jih je mogoče uveljaviti skupaj 
s proračunom za leto 2015 in (iii) ukrepi, ki zahtevajo 
sistemski razmislek in bodo pripravljeni do konca leta 
2015. Pri ocenjevanju narave ukrepov je potrebno pouda-
riti, da vsi ukrepi ne učinkujejo v vseh občinah enako, 
ne v istem časovnem obdobju ter da je obseg učinkov od 
občine do občine različen.
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v 
okviru pogajanj z reprezentativnimi združenji občin glede 
višine povprečnine za leto 2015 podrobneje opredelila tri 
skupine znižanja stroškov za delovanje občin, njihovo 
doseganje pa je bil tudi pogoj za podpis dogovora o višini 
povprečnine za leto 2015 z reprezentativnimi združenji 
občin.
Prvo skupino ukrepov je bilo mogoče uveljaviti še pred 
podpisom dogovora o povprečnini za leto 2015 in so se 
nanašali na podzakonske predpise ali navodila ministrstev, 
v juliju 2015 pa so stopile v veljavo še nekatere spremembe 
podzakonskih predpisov (Pravilnik o postopkih za iz-
dajo soglasja k zadolževanju občin, Uredba o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč ter Pravilnik o minimalnih tehničnih 
in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih 
gasilnih aparatov.
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Druga skupina ukrepov je bila uveljavljena s spreje-
mom Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin 20. 2. 2015. Z zakonom je bilo spremenjenih enajst 
področnih zakonov, ki prinašajo trajne pozitivne učinke 
za delovanje občin.
V tretjo skupino ukrepov sodijo kompleksnejše naloge, 
ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljši rok izvedbe iz 
nabora predpisov, ki ga je vlada sprejela na seji januarja 
2015.  Vlada  je tedaj naložila pristojnim ministrstvom, 
da  ji predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za 
delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih 
ovir, tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca 
junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi 
združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve. 
V okviru ukrepov za znižanje stroškov občin in odpravo 
administrativnih ovir je vlada na že omenjeni seji 12. 6. 
2015 sprejela tudi seznam ukrepov, ki ne bodo izvedeni 
v letu 2015, saj zahtevajo v večini primerov večje sistem-
ske spremembe, ki niso nujno vezane zgolj na področje 
zniževanja stroškov za občine. 

Novela Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih
Uredba se dopolnjuje z natančnejšimi določbami za 
izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. Navedeno 
je mogoče zagotoviti le z uporabo formule v predlagani 
obliki in definicijo dejanske tržne najemnine. Ta mora 
biti v ugotovljena v evrih na kvadratni meter – EUR/m², 
saj sta priznana tržna najemnina in priznana neprofitna 
najemnina zakonsko določeni v evrih na kvadratni meter 
– EUR/m². Uredba se dopolni  tako, da bo natančneje 
in jasneje urejena metodologija izračuna subvencije k 
plačilu tržne najemnine. Prehodna določba določa, da se 
za vloge, vložene do 1. 1. 2016, upoštevajo določbe prejšnje 
uredbe, vloge, vložene 1. 1.  2016 in po tem datumu, pa 
se obravnavajo po določbah te uredbe.

Uredbe o vodovarstvenem območju za 
vodna telesa vodonosnikov
Vlada RS je sprejela štiri Uredbe o spremembah Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonos-
nikov: Apaškega polja; Dravsko – ptujskega polja; Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja 
ter Selniške dobrave.
Uredbe so pripravljene z namenom, da se poenoti 
inšpekcijski nadzor v zvezi s prepovedjo uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in sredstev za zaščito lesa, 
in sicer tako, da opravljajo ta nadzor inšpektorji, pristojni 
za kmetijstvo.  
Vlada je do sedaj sprejela 11 uredb o vodovarstvenih 
območjih na podlagi Zakona o vodah, s katerimi so va-
rovani viri pitne vode, ki se rabijo ali so namenjeni javni 
oskrbi  prebivalcev s pitno vodo. Z uredbami je med 
drugim določen vodovarstveni režim, ki se nanaša na pre-
povedi in omejitve rabe FFS. Določen je tudi nadzor nad 
izvajanjem posameznih določb, pri čemer so glede nadzora 
nad prepovedmi in omejitvami rabe FFS na vodovarstvenih 
območjih nastale nejasnosti glede pristojnosti nadzora. V  
vseh štirih uredbah je pristojnost nadzora v zvezi s pre-
povedjo uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa določena 
v okviru fitosanitarnih inšpektorjev Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v šestih uredbah pa 
v okviru inšpektorjev pristojnih za kmetijstvo Inšpektorata 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Da bi 
poenotili sistem nadzora za celotno območje Slovenije, je 
smiselno in racionalno, da ta nadzor v celoti opravlja en 
nadzorni organ, in sicer kmetijska inšpekcija.

Mnenje o zahtevi Varuha človekovih pravic 
RS za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o 
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin 
v zvezi z 28. členom Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev
Vlada se ne strinja z navedbami v zahtevi Varuha človekovih 
pravic Republike Slovenije za oceno ustavnosti 25. člena 
Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v 
zvezi z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. 
S črtanjem določbe, da se upravičencem do subvencije 
v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do 
priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen 
za subvencije neprofitnih najemnin z Zakonom o 
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, je zopet 
zagotovljena sistemska ureditev v Stanovanjskem zakonu 
in podzakonskih predpisih ter odpravljen nesistemski 
poseg Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v 
ureditev v Stanovanjskem zakonu, ko finančne posledice 
za državni proračun in občinske proračune niso bile ocen-
jene/predvidene, niti ni bil predviden oziroma zagotovljen 
dodaten vir prihodkov. Takšne večje dodatne obremenitve 
občinskih proračunov pa lahko resno ogrozijo izvajanje 
drugih zakonskih nalog občine.  
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SEJA VLADE RS 29. 10. 2015 
Vlada	 RS	 je	 na	 60.	 redni	 seji	 med	 drugim	 sprejela	
dopolnjen	 predlog	 proračuna	 RS	 za	 leti	 2016	 in	
2017,	Dolgoročno	 strategijo	 za	 spodbujanje	 naložb	
energetske	prenove	stavb,	Okvirni	program	za	prehod	
v	zeleno	gospodarstvo	z		Akcijskim	načrtom	izvajanja	
in	Akcijskim	načrtom	aktivnosti	ministrstev	in	vladnih	
služb	2015–2016	ter	ustanovila	medresorsko	delovno	
skupino	Partnerstvo	za	zeleno	gospodarstvo za	sprem-
ljanje	in	nadgradnjo	Okvirnega	programa	za	prehod	v	
zeleno	gospodarstvo.	Poleg	tega	se	je	Vlada	seznanila	s	
Poročilom	o	črpanju	sredstev	evropske	kohezijske	poli-
tike	2007–2013	za	obdobje	januar–september	2015.

Dopolnjen predlog proračuna RS za leti 2016 
in 2017 
V dopolnjenih predlogih predlogov proračunov za leti 
2016 in 2017 so upoštevane določene organizacijske ter 
projektne spremembe pri proračunskih uporabnikih ter 
smiselno v danih javnofinančnih razmerah in postavljenih 
ciljih tudi razprava, stališča in predlogi posameznih de-
lovnih teles Državnega zbora RS k predlogoma proračunov 
RS za leti 2016 in 2017.
Razlika med vloženima predlogoma proračunov in dopol-
njenima predlogoma proračunov se nanaša na naslednje 
vsebine:
•	 na strani prihodkov se prvotno načrtovana prejeta 

sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih 
in drugih programov EU z dopolnjenim predlogom 
povečujejo za 73 mio EUR v letu 2016, in sicer iz 
naslova dodatno ocenjenih prihodkov iz proračuna 
EU za potrebe kritja stroškov migrantskega toka. 

•	 na strani odhodkov gre predvsem za zagotovitev dodat-
nih sredstev rezerv za financiranje stroškov povezanih 
z migrantskim tokom pri Ministrstvu za finance v letu 
2016, iz katerih se bodo pravice porabe razporejale 
na proračunske uporabnike, pri katerih bodo stroški 
nastajali. Ostale spremembe pomenijo notranje 
prerazporeditve znotraj finančnih načrtov ali med 
finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, skladno 
s spremembami, ki so bile usklajene po predložitvi 
proračunov v DZ v začetku septembra.

Z dopolnjenim predlogom proračuna RS za leto 2016 
znašajo prihodki 8,7 milijarde EUR in odhodki 9,5 mili-
jarde EUR. Deficit v Bilanci prihodkov in odhodkov se 
povečuje za 50 milijonov EUR in znaša 839,3 milijone 

EUR oz. 2,1% BDP. Na račun tega bo višji tudi pričakovani 
primanjkljaj sektorja država, predvidoma bo v 2016 znašal 
2,3 % BDP.
V dopolnjenem predlogu proračuna RS za leto 2017 so pri-
hodki načrtovani v višini 8,7 milijarde EUR ter odhodki v 
višini 9,4 milijarde EUR. Primanjkljaj državnega proračuna 
ostaja nespremenjen, in sicer v višini 717,8 milijonov EUR 
oz. 1,74% BDP.
Vlada je tudi sklenila, da zavrne vložene amandmaje na 
predloga proračunov. 

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb
Energetski zakon (EZ-1) v 348. členu določa, da  
Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb (DSEPS) pripravita ministrstvo, pristojno 
za energijo in ministrstvo, pristojno za sistem ravnanja s 
stvarnim premoženjem.  
Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim po-
tencialom za doseganje prihrankov energije, saj se v stavbah 
porabi dobra tretjina vse energije. Poleg tega so stavbe 
ključne za doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov za 80–95 odstotkov do leta 2050. Zato Direktiva 
o energetski učinkovitosti med drugim določa, da morajo 
države članice pripraviti dolgoročno strategijo za spodbu-
janje naložb v prenovo nacionalnega fonda stavb, s katero 
bomo povečali stopnjo prenove stavb.
Strateški cilj na področju stavb je, do leta 2050, doseči 
brezogljično rabo energije. To bomo dosegli z znatnim 
izboljšanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem 
izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem 
se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih 
snovi v zrak. Eden izmed pomembnih ciljev tudi je, da 
Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne 
gradnje.
Kar 70 % skupnih površin stanovanjskih stavb in 60 % 
skupnih površin nestanovanjskih stavb je bilo zgrajenih 
pred letom 1985 in te predstavljajo velik potencial za 
prenovo. V Strategiji je predvidena stopnja celovitih prenov 
stanovanjskih stavb na ravni 2 % (v tem do leta 2030 
enodružinskih stavb okrog 1,75 %, večstanovanjskih 2,5 
%), v javnem sektorju pa 3 %.
Vmesni	cilji Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb do leta 2030 so: 
•	 zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 15 % do 

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

•	 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v stavbah za 
60 % do leta 2020 in vsaj za 70 % do leta 2030 glede 
na leto 2005;

•	 energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 površin stavb, 
oz. 1,3 – 1,7 mio m2 letno; od tega dobro tretjino v 
standardu skoraj nič-energijskih stavb (AN sNES).

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

letno (med 15.000 in 25.000 m2);
•	 prenova 1,8 milijonov m2  stavb v širšem javnem 

sektorju v obdobju 2014−2023 (OP EKP- Operativni 
program za izvajanje evropske kohezijske politike);

•	 izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi 
in spodbujenimi investicijami  v javnem sektorju na 
1:3 (OP TGP 2020 -  Operativni program ukrepov 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020);

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

Skupaj bodo za doseganje teh ciljev (do leta 2030) potrebne 
investicije v prenovo stavb na ravni 6,7 mrd evrov, od 
tega tri četrtine v stanovanjskem sektorju, 10 % v javnem 
sektorju in 15 % v zasebnem storitvenem sektorju. To 
pomeni med 350 in 450 mio evrov investicij letno; od 
tega okrog 300 mio evrov v stanovanjskem sektorju in 100 
mio evrov v storitvenem sektorju (40 mio evrov v javnem 
sektorju in 60 mio evrov v zasebnem sektorju).  
Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukre-
pov, med katerimi ima pomembno mesto vodilna vloga 
javnega sektorja. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
kar okrog 10 % celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz 
javnega sektorja bodo od leta 2018 naprej kot nove stavbe 
lahko kupovale samo skoraj nič-energijske stavbe. Vsako 
leto pa bo potrebno prenoviti 3 % površine stavb v lasti 
in rabi ožjega javnega sektorja.
Naložbe v energetsko učinkovitost stavb družbi prinašajo 
pomembne prihranke in širše koristi. Prihranki energije za 
ogrevanje in pripravo tople vode zaradi izvedbe ukrepov 
energetske prenove obstoječih stavb so ocenjeni v višini 
10 % do leta 2020 oz. 25 % do leta 2030; to pomeni, da 
bi bila brez ukrepov energija v stavbah v letu 2020 višja 
za dobrih 10 %, v letu 2030 pa skoraj za 25 %. Največ 
prihrankov energije bo v skladu s strukturo investicij v 

stanovanjskem sektorju; na ravni 85 % vseh doseženih 
prihrankov z ukrepi prenove stavb.
Prihranki energije, doseženi z izvajanjem strategije, bodo 
v veliki meri pripomogli k doseganju ciljev Slovenije na 
področju izboljšanja energetske učinkovitosti; k indi-
kativnemu cilju za leto 2030 (27-odstotno izboljšanje 
energetske učinkovitosti) bodo prispevali dobro polovico. 
Z ukrepi učinkovite rabe energije in zamenjave fosilnih 
goriv z obnovljivimi viri energije se bo zmanjšala odvisnost 
od uvoza. Pri naftnih derivatih je Slovenija 100-odstotno 
odvisna od uvoza. Zaradi ukrepov se bo v obstoječih 
stavbah raba tekočih fosilnih goriv do leta 2020 prepolo-
vila, v letu 2030 pa bo na ravni 20 % sedanje. S tem se bo 
uvoz naftnih derivatov v Slovenijo pomembno zmanjšal; 
v letu 2020 bo nižji za 7,0 % in v letu 2030 za 10 % v 
primerjavi z uvozom, tudi brez ukrepov na področju stavb, 
kar pomeni na letni ravni nižji uvoz naftnih derivatov za 
dobrih 100 do 200 milijonov evrov. 
Zaradi relativno visoke delovne intenzivnosti z energetsko 
prenovo stavb povezanih del, v primerjavi z mnogimi 
drugimi sektorji gospodarstva, predstavljajo investicije v 
energetsko učinkovitost pomemben in močan vzvod za 
ustvarjanje novih delovnih mest. 
Ocenjeno je, da bodo dodatne investicije v energetsko 
prenovo povečale zaposlenost za 0,36 % do 0,58 % letno 
oz. med 3.000 in 4.600 novih delovnih mest. To predstavlja 
neposredna nova delovna mesta. Sicer pa bodo aktivnosti 
glede na načrtovan povprečen letni obseg investicij pred-
stavljale skupaj okrog 7.000 delovnih mest (posrednih in 
neposrednih). To bo imelo za posledico tudi pozitivne 
učinke na gospodarsko rast in javnofinančne prihodke.

Poročilo o črpanju sredstev evropske 
kohezijske politike 2007–2013 za obdobje 
januar–september 2015 
Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 
30. septembra 2015 od 4,1 milijarde EUR dodelila za 4,42 
EUR oziroma 107,77 odstotkov razpoložljivih sredstev 
evropske kohezijske politike (EU del). O tega je za 4,31 
EUR (EU del) oziroma 105,16 odstotkov podpisanih po-
godb, iz državnega proračuna je bilo izplačanih 3,82 EUR 
(EU del) oziroma 93,07 odstotkov razpoložljivih sredstev, 
certificirani izdatki pa znašajo 3,45 EUR (EU del), kar 
predstavlja 84,04 odstotkov razpoložljivih sredstev. 
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Slovenija se je do konca septembra 2015 po koriščenju 
sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–
2013 uvrstila na 9. mesto med 28 državami članicami EU.
V Sloveniji ni občine, kjer ne bi bil s pomočjo EU sredstev 
sofinanciran vsaj en projekt. Skupaj je bilo od leta 2007 
izpeljanih več kot 5000 projektov. S pozitivnimi učinki in 
rezultati evropske kohezijske politike je Služba Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) želela 
seznaniti tudi širšo javnost, zato je v septembru 2015 
pripravila dneve odprtih vrat projektov z naslovom: EU 
projekt, moj projekt. Sofinancirani projekti s sredstvi 
evropske kohezijske politike 2007–2013 so objavljeni na 
spletni strani www.eu-skladi.si.
SVRK v zaključevanju izvedbene faze s pomočjo minis-
trstev, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, 
spremlja tveganja in izvaja potrebne sprotne ukrepe, da bi 
bilo črpanje kohezijskih sredstev perspektive 2007–2013 
optimalno in pospešeno ter posledično zaključeno brez 
»izgubljenih« sredstev. Potrebno je izvesti vse potrebne 
ukrepe na posredniških telesih: zagotovitev ustreznega 
števila usposobljenih kadrov za pravočasni in kakovostni 
pregled ter kontrolo listin pred izplačilom iz proračuna, 
sprejem ukrepov za pospešitev in pomoč pri izvajanju 
projektov na strani upravičencev in prejemnikov sredstev, 
hitre reakcije v primerih neskladnosti ipd. 
Akcijski načrt, ki sta ga potrdili evropska komisarka za 
regionalno politiko Corina Crețu in ministrica za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj na sestanku 
22. 1. 2015 v okviru pobude za zmanjševanje tveganj 
črpanja sredstev EU programskega obdobja 2007–2013, 
se dosledno izvaja. Akcijski načrt je podlaga za spreml-
janje aktivnosti v letu 2015 za zagotovitev 100 odstotne 
izkoriščenosti sredstev iz OP RR in OP ROPI na koncu 
leta 2015. Ministrica Smerkolj je 12. 10. 2015 v Bruslju 
komisarki Crețu predstavila realizacijo akcijskega načrta. 
Sogovornici sta se strinjali, da je Slovenija na tem področju 
v zadnjem letu naredila opazen napredek.
Intenzivno poteka tudi priprava dokumentov v okviru 
»projekta zaključevanje programskega obdobja 2007–
2013« pri upravičencih, posredniških telesih in na organu 
upravljanja, saj mora Republika Slovenija do 31. marca 
2017 na Evropsko komisijo (EK) posredovati končna 
poročila o izvajanju vseh operativnih programov.
Z namenom izpolnitve zahtev EK na področju presoje 
vplivov na okolje je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi 
medresorske delovne skupine (MDS), ki trenutno izvaja 
drugo fazo preverjanja, ki zajema projekte OP RR. Zaradi 

razdelitve aktivnosti MDS na dve fazi naknadnega prever-
janja in za zagotovitev izpolnitve zahtev EK, je Vlada RS v 
juliju 2015 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za 
pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, 
sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 
2007–2013, z EU direktivo, ki opredeljuje dodatne roke 
in dodatne naloge, ki jih mora MDS nujno izvesti za 
zagotovitev skladnosti projektov.
SVRK v sodelovanju z MOP nadaljuje aktivnosti na 
področju izvedbe 11 okoljskih projektov. SVRK v vlogi 
organa upravljanja je v procesu potrditve 11 okoljskih 
projektov do 30. 9. 2015 izdala sedem odločitev o podpori 
v skupni višini 180.792.613 EUR. 

Okvirni program za prehod v zeleno 
gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja 
in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev 
in vladnih služb 2015–2016
Okvirni program sledi koalicijski pogodbi vlade in 
strateškim dokumentom EU, poleg tega pa odgovarja na 
globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja 
okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmer-
itev zelenega gospodarstva kot širšega konteksta je tudi 
prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Zeleno 
gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala 
konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli 
ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju 
z drugimi resorji in deležniki letos pričelo s procesom 
povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, 
da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države, saj 
je ravno to področje pomemben potencial. Zeleno gos-
podarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih 
tehnologij, nova delovna mesta, promocijo in razvoj 
slovenskega znanja.
Okvirni program je pripravljen z namenom, da se čim 
hitreje aktivno podpre proces prehoda v zeleno gospo-
darstvo ter poveže ukrepe in dejavnosti sektorskih poli-
tik. Sestavljen je iz 3 delov. Prvi, dolgoročen del, določa 
izhodišča in cilje prehoda v zeleno gospodarstvo ter določa 
aktivnosti resorjev, ki so identificirane kot ključne za ta 
prehod in predstavlja fleksibilen okvir za aktivni proces 
prehoda v zeleno gospodarstvo in podlago za vzpostavitev 
dialoga in partnerstva deležnikov za zeleno rast v Sloveniji. 
Glavni cilji okvirnega programa so: vzpostavitev aktivnega 
in stalnega dialoga s ključnimi deležniki; povezovanje 

http://www.eu-skladi.si
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obstoječih politik in aktivnosti ter njihova nadgradnja; 
pospešitev pretoka znanja in povezovanje deležnikov za 
prehod na zelene podjetniške prakse ter razvoj zelenih 
delovnih mest, proizvodov in znanja ter priprava kazal-
nikov in spremljanje napredka zelenega gospodarstva. 
V drugem delu je podrobneje razdelan akcijski načrt za 
izvajanje okvirnega programa, ki opredeljuje 5 ukrepov, 
ki bodo potrebni za izvajanje in vodenje tega procesa, ter 
organizacijsko strukturo. V tretjem delu je naveden načrt 
aktivnosti resorjev in vladnih služb v 2015 in 2016, ki so 
v tej fazi zaznane kot pomembno povezane s prehodom v 
zeleno gospodarstvo. Namen tretjega dela je prikazati ak-
tivnosti, ki so trenutno že v teku ali načrtovane za leti 2015 
in 2016, kot podlago za razpravo in nadaljnjo nadgradnjo 
potrebnih aktivnosti oz. kot podlago za ustvarjanje sinergij 
med njihovimi ukrepi in učinki. 

Medresorska delovna skupina Partnerstvo 
za zeleno gospodarstvo
V delovno skupino so vključeni pristojni vladni resorji  - 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno 
upravo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Delovna skupina bo k sodelovanju povabila tudi ostale 
deležnike, in sicer predstavnike občin, gospodarstva, nev-
ladnih organizacij in univerz. Njena naloga bo predvsem 
spremljanje in nadgradnja Okvirnega programa za prehod 
v zeleno gospodarstvo ter spremljanje izvajanja aktivnosti 
resorjev, vodenje strukturiranega dialoga med deležniki, 
poročanje in vzpostavitev portala, namenjenega vsem 
deležnikom kot tudi širši javnosti, ki bo za uporabnike 
učinkovito orodje pridobivanja informacij o vsebinah in 
financiranju ter orodje krepitve znanja o zelenem gos-
podarstvu, ter priprava primerov dobrih praks in drugih 
relevantnih informacij za portal. 

8  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

12. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
12.	redna	seja	Državnega	zbora	RS	je	potekala	od	19.	do	
27.	oktobra	2015.	Poslanke	in	poslanci	so	potrdili	nov	
Zakon	o	javnem	naročanju,	novelo	Zakona	o	sistemu	
plač	 v	 javnem	 sektorju,	 novelo	 Zakona	 o	 razvojni	
podpori	Pomurski	regiji	v	obdobju	2010-2015,	novelo	
Zakona	o	prostovoljstvu,	novelo	Zakona	o	infrastruk-
turi	za	prostorske	informacije,	Zakon	o	izvensodnem	
reševanju	 potrošniških	 sporov	 in	 šest	 spremljajočih	
zakonov,	ki	izvensodno	reševanje	potrošniških	sporov	
urejajo	na	posebnih	gospodarskih	področjih.	Predlog	
novele	Zakona	o	upravnem	postopku	ni	primeren	za	
nadaljnjo	obravnavo.

Sprejeti zakoni

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Nov Zakon o javnem naročanju v slovenski pravni red 
prenaša dve evropski direktivi ter tudi ugotovitve iz prakse. 
Glavna cilja, ki ju zasleduje, sta, da je poraba javnega de-
narja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev 
transparentni.
Z novim zakonom se enotno ureja splošno in infrastruk-
turno javno naročanje, prilagajajo se mejne vrednosti 
naročil, precej postopkov se skrajšuje in poenostavlja, z 
novim zakonom naj bi bilo tudi manj možnosti za zlorabe 
pri pritožbah, komunikacija med naročnikom in ponud-
nikom bo tekla po elektronski poti.
Na novo se določa pogoj, da morajo imeti izbrani po-
nudniki poravnane obveznosti do delavcev, na nekaterih 
področjih, npr. pri naročanju inženirskih storitev, pa so tudi 
prepovedali ceno kot edini kriterij izbire. Zakon s kriterija 
najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše 
ponudbe. Naročniki bodo tako lahko upoštevali tudi 
okoljske in socialne kriterije.



34

Oktober 2015

Novela Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS-T)
Novela zakona določa uvrstitev funkcij predsednika in 
članov fiskalnega sveta v plačne razrede, in sicer za predsed-
nika fiskalnega sveta določa 64. plačni razred, za člane 
fiskalnega sveta pa 59. plačni razred. 

Zakon o izvensodnem reševanju 
potrošniških sporov (ZIsRPS)
Gre za sistemski zakon, ki naj bi zagotavljal učinkovite, 
hitre, enostavne in cenovno dostopne izvensodne postopke 
reševanje sporov. Njihovi izvajalci se bodo morali vpisati v 
poseben register, ki ga bo vodilo gospodarsko ministrstvo, 
zakon pa se bo uporabljal tako pri reševanju domačih kot 
čezmejnih sporov.
Zakon predvideva, da se v spor vključi tretja, nevtralna 
oseba, ki v izvensodnem, strukturiranem postopku pomaga 
potrošniku in ponudniku doseči sporazume, predlaga 
rešitev in po sporu sprejme zavezujočo odločitev.
Predmet reševanja bodo potrošniški spori, večji od 30 
evrov, maksimalna cena postopka za potrošnika pa je 
20 evrov. Lahko je tudi nižja, postopek pa je lahko tudi 
brezplačen, če se tako odloči tisti, ki se bo s tem ukvarjal.
Hkrati je bilo potrjenih še šest spremljajočih zakonov, 
ki izvensodno reševanje potrošniških sporov urejajo na 
posebnih gospodarskih področjih:	
•	 novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C),
•	 novela Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B),
•	 novela Zakona o elektronskih komunikacijah 

(ZEKom-1B),
•	 novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za 

upravljanje (ZISDU-3A),
•	 novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 

(ZPlaSS-D),
•	 novela Energetskega zakona (EZ-1A).

Od teh je v štirih zakonih predvideno obvezno izvensodno 
reševanje potrošniških sporov, medtem ko sistemski zakon 
praviloma določa prostovoljno sodelovanje ponudnikov 
v postopkih, a hkrati dopušča ureditev, ki nalaga ponud-
nikom obvezno sodelovanje, če tako določa poseben zakon.

Novela Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015-A)
S sprejetjem novele zakona se izvajanje zakona podaljšalo 
za dve leti, do konca leta 2017. S tem naj bi zagotovili, da 
bo v regijo priteklo vseh predvidenih 33 milijonov evrov 
sredstev. Do konca leta 2014 je bilo za izvajanje programa 
zakona dodeljenih 19 milijonov evrov, v letošnjem letu pa 
naj bi šlo za ta namen še okoli 4,4 milijona evrov. Ostane 
torej še 9,6 milijona evrov, ki jih želi Vlada usmeriti v 
Pomurje.
Kot je ob predstavitvi zakona pojasnila državna sekre-
tarka na gospodarskem ministrstvu Margareta Guček 
Zakošek, je bil zamik pri izplačilih v prvih letih predvsem 
posledica potrebnega časa za zagon aktivnosti, kasneje pa 
je bilo izplačil manj zaradi pomanjkanja razpoložljivih 
proračunskih sredstev. Po sprejemu novele vlada sicer 
računa, da bi lahko prve javne razpise objavili zgodaj 
spomladi 2016.
Z zakonom je Vlada uredila še določene potrebne uskla-
ditve. Potem ko je v stečaju končala Regionalna razvojna 
agencija Mura, je sedaj njeno ime v zakonu zamenjano z 
izrazom pristojna regionalna razvojna agencija. Nad zako-
nom bo po novem bdelo Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in ne več Služba za lokalno samoupravo.

Novela Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A)
Novela zakona prinaša nekatere poenostavitve, kot so bolj 
enostavno vodenje evidenc in manjši nabor podatkov, o 
katerih se poroča. Z novelo se širše odpirajo vrata tudi pro-
stovoljstvu v javnih zavodih. Doslej je moral biti sklenjen 
dogovor s prostovoljsko organizacijo, sedaj pa bo mogoče 
na podlagi programa prostovoljstva tudi v javnem zavodu 
korektno izvajati prostovoljsko delo in o njem poročati.

Novela Zakona o infrastrukturi za prostorske 
informacije (ZIPI-A)
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 
informacije.
Zakon je prenesel določila evropskih direktiv, po katerih 
so se oblikovale baze podatkov za območje celotne unije, 
ki so dosegljivi prek standardiziranih postopkov. Zakon 
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tako določa pravne okvire za vzpostavitev in delovanje 
prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji kot 
sestavnega dela evropske infrastrukture.
Nekatere poslanske skupine so opozorile, da prenosi 
prostorskih podatkov iz občinskih baz v centralne zbirke 
prostorskih podatkov zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev niso ažurni, zato zbirke niso dovolj točne.

Zavrnjen zakon

Predlog novele Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP-I)
Matični odbor je sklenil, da predlog ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Takšen sklep je odboru predlagal 
minister za javno upravo. Sklep so potrdili tudi na seji DZ.
Minister Koprivnikar je na seji DZ pojasnil, da je o 
predlogu potekala širša razprava, da pa so se soočili z zelo 
ostrim mnenjem zakonodajnopravne službe DZ, ki je tudi 
s kasnejšimi argumenti niso uspeli prepričati. Ker gre za 
pomemben procesni zakon, menijo, da bi morali doseči 
višjo stopnjo konsenza. Kot je napovedal, se bodo zdaj 
ponovno konceptualno lotili boljše vsebinske priprave 
izhodišč, argumentacije in širokega usklajevanja rešitev.

9  NOVICE ZDRUŽENJA

MESTNE OBČINE ZAHTEVAJO 
USTAVNO PRESOJO PREDPISOV O 
FINANCIRANJU OBČIN
Mestne občine so v začetku oktobra na Ustavno sodišče RS 
vložile zahtevo za ustavno presojo predpisov o delovanju 
in financiranju občin, so sporočili iz združenja mestnih 
občin. Kot menijo, Vlada RS deluje protiustavno, saj 
povprečnine ne izračunava po predpisani metodologiji, 
temveč samovoljno. Do končne odločitve sodišča predl-
agajo povprečnino v višini 536 evrov.
Kot so sporočili iz Združenja mestnih občin Slovenije, 
ki se je s pobudo pridružilo zahtevi, od države in njenih 
organov pričakujejo, da bodo spoštovali predpise, ki jih 
sami sprejemajo. »Žal praksa potrjuje nasprotno. Tipičen 
primer je odvzemanje sredstev občinam iz naslova dohod-
nine, čeprav gre po zakonu za njihova lastna sredstva. 
Gre za nedopustno, enostransko in samovoljno ravnanje 
ministrstva mimo zakonov in ustave,« so pojasnili.
V vloženi zahtevi za ustavno presojo tako izpodbijajo 11. 
člen Zakona o financiranju občin v povezavi z Dogovorom 
o višini povprečnine za leto 2015. Kot so opozorili v 
občinah, je namreč Vlada samo znižala višino povprečnine 
v letošnjem letu, ni pa izpeljala tudi ukrepov, ki bi v skladu 
z dogovorom znižali stroške delovanja občin. »Tisti ukrepi, 
ki so bili realizirani, pa so učinkovali le v korist malega 
števila občin,« s čimer po njihovem mnenju ni več zagoto-
vljena enakost pravic prebivalcev vseh občin, so pojasnili.
Za občine so med drugim sporne tudi nekatere določbe 
zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 
ter pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo 
za ugotovitev povprečnine. Vlada namreč po njihovih 
navedbah pri izračunu povprečnine že od leta 2009 de-
luje protiustavno, saj povprečnine »ne izračunava več v 
skladu s predpisano metodologijo, temveč jo izračunava 
samovoljno«. Razkorak med potrebnimi in dodeljenimi 
sredstvi je zato vsako leto večji, ugotavljajo v občinah.
Mestne občine prav tako izpodbijajo 86. a člen Zakona o 
lokalni samoupravi, saj gre po njihovem mnenju za neena-
kopravno obravnavanje mestnih občin oziroma njihovega 
združenja. Obenem predlagajo tudi, da Ustavno sodišče 
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naloži Državnemu zboru RS, da zakonsko uredi posebne 
naloge mestnih občin, kot to predvideva Ustava RS.
Ob vloženi zahtevi so predlagali začasno zadržanje večine 
izpodbijanih določb in to, da Ustavno sodišče določi, da 
se do njegove končne odločitve uporablja povprečnina v 
višini 536 evrov, so še pojasnili v sporočilu združenja.
Kot so navedli, razlog vložitve ustavne presoje ni le v tem, 
da Vlada ni upoštevala dogovora o višini povprečnine za 
letos in ni zagotovila znižanja stroškov občin, temveč 
namerava tudi v naslednjih letih zniževati sredstva občin.
Zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti iz dogovora 
o višini povprečnine za letos sta sicer Skupnost občin 
Slovenije in Združenje občin Slovenije sredi septembra na 
ljubljansko Okrožno sodišče že vložila tožbo za izpolnitev 
obveznosti.

O FINANČNIH SREDSTVIH ZA 
REGIONALNO KOHEZIJO V 
PRIHODNJIH DVEH LETIH
S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017, ki se nanaša 
na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, se je 9. oktobra 2015 seznanil Odbor DZ za zadeve 
Evropske unije. V prihodnjih dveh letih bo za področje 
regionalne kohezije na voljo 205 oziroma 292 milijonov 
evrov.

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka 
Smerkolj je ob predstavitvi predlogov proračunov za leti 
2016 in 2017 povedala, da bo v prihodnjih dveh letih z 
naslova SVRK na voljo 205 oziroma 292 milijona evrov. 
Poudarila, da sta osnutka proračunov neprimerljiva z lan-
skim proračunom, razlog pa je nov pristop ter kohezijska 
politika in način pridobivanja sredstev. Sredstva se bodo z 
69 milijonov evrov v prihodnjih dveh letih povečala na 205 
oziroma 292 milijonov evrov, a so v to vključena sredstva, 
ki jih bo SVRK kasneje razdelil med posamezne resorje 
ministrstev glede na programe v okviru izvedbenih načrtov.
Med projekti, na katere bo SVRK prerazporedila sredstva, 
so tako zdravstvena resolucija, strategija pametne special-
izacije, četrta os, razvoj regij ter celostni razvoj in drugi. 
Za prihodnje leto je že v pripravi 11 projektov, od tega jih 
je sedem že potrjenih.
SVRK bo imel iz naslova integralnih sredstev, gre za sred-
stva po resorjih v obliki finančnega razreza, iz 8,6 milijona 
v letošnjem letu na 7,2 milijona evrov v naslednjem letu in 

5 milijonov evrov v letu 2017. Dejansko so to sredstva, ki 
bodo namenjena za plače, materialne stroške in soudeležbo 
Slovenije pri čezmejnih programih. Za tehnično pomoč bo 
SVRK letno namenil približno 7 milijonov evrov, tako da 
ima SVRK na letnem nivoju od 14 do 15 milijonov evrov, 
vse ostalo so evropska sredstva. Ministrica je povedala, da 
so za temi sredstvi programi in konkretne ideje, kaj želi 
posamezni resor narediti.
Kot je še pojasnila ministrica, je iztekajoča finančna perspe-
ktiva Sloveniji namenila 4,1 milijarde evrov, v novi pa bo za 
Slovenijo 3,2 milijarde evrov, dejansko 20 odstotkov manj 
sredstev, ker je Slovenija v tem obdobju postala razvitejša.
Slovenija je v zadnjih dveh letih dejansko izkoristila 45 
odstotkov teh sredstev, ki so bila na voljo v prejšnji finančni 
perspektivi. Ministrica predvideva, da bo Slovenija prihod-
nje leto izkoristila 510 milijonov sredstev, v letu 2017 pa 
600 milijonov evrov.

O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE 
LETI TUDI KOMISIJA DZ ZA NADZOR 
JAVNIH FINANC
S predlogom proračunov za leti 2016 in 2017 in pred-
logom zakona o njunem izvrševanju se je 8. oktobra 
seznanila Komisija DZ za nadzor javnih financ. Člani 
komisije ugotavljajo, da so dokumenti pomanjkljivi, zato 
so Vlado pozvali, naj jih dopolni tako, da bodo skladni z 
zakonoma o javnih financah in o fiskalnem pravilu.
Ugotovili so, da dokumenti ne vsebujejo podatkov o na-
povedih za štiri javnofinančne blagajne za to in prihodnja 
tri leta ter številk o strukturnem primanjkljaju in njegovi 
dinamiki oz. o primanjkljaju po metodologiji, ki je ključna 
za preverbo, ali sta proračuna v skladu z določili fiskalnega 
pravila.
Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja 
Vraničar je navzočim obljubila, da bo Ministrstvo za 
finance pripravilo podatke in jih čim prej dostavilo v 
DZ, kjer poteka obravnava proračunskih dokumentov. 
Zagotovila je še, da sta proračuna skladna s fiskalnim 
pravilom, programom stabilnost in zavezami, ki jih je 
država dala EU.
Kot je še povedala, je ministrstvo 14 dni pred skrajnim 
rokom izdalo pravilnik o zaključku izvrševanja letošnjega 
proračuna. Že v polletju so ocenili, da bo poraba na 
področju transferjem posameznikom in gospodinjstvom 
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višja od predvidene za 20 milijonov evrov, dodaten 
angažma pa zahtevajo še nedogovorjena višina povprečnine 
za občine ter 5,8 milijona evrov sredstev za obvladovanje 
povečanega pritoka migrantov. 
Poleg pogajanj z občinami so odprta postavka še plače v 
javnem sektorju. Če bo soglasje s sindikati doseženo, se 
bo vključilo dogovorjene ukrepe s finančnim učinkom, 
kot je bil predviden, če ne, bo morala Vlada do konca leta 
predlagati druge nadomestne ukrepe, da se doseže zadane 
finančne učinke, ki jih glede na javnofinančno sliko lahko 
izpelje.

ODBORI DZ RS O PREDLOGIH 
PRORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017
Predloga proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 
2017 sta bila na dnevnem redu odborov Državnega zbora 
RS 7. oktobra.
Najprej se je s predlogoma državnih proračunov za leti 
2016 in 2017 seznanil Odbor	DZ	RS	za	infrastrukturo,	
okolje	in	prostor, in sicer v tistih delih, ki se nanašajo 
na infrastrukturo in okoljsko ministrstvo. Proračunska 
sredstva za ti dve področji se zmanjšujejo.
Proračunska predloga za infrastrukturno ministrstvo 
predvidevata 639 milijonov evrov sredstev v letu 2016 
in dobrih 691 milijonov evrov v letu 2017, kar je se-
dem odstotkov celotnega proračuna. Sredstva se glede 
na letošnji rebalans precej znižujejo. Ob tem je državni 
sekretar Klemen Potisek opozoril, da v predlog še niso 
vključena evropska sredstva, ki so za zdaj še načrtovana 
v proračunu Službe Vlade za kohezijsko politiko. Dodal 
je, da so na ministrstvu s predlaganima proračunoma za 
prihodnji dve leti zadovoljni, saj se povečujejo sredstva za 
investicijsko vzdrževanje državnih cest, ki so v zelo slabem 
stanju. Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, ki za letos 
znašajo le dva milijona evrov, so tako za prihodnje leto 
predvidena v višini slabih 83 milijonov evrov, za leto 2017 
pa v višini 102 milijonov evrov.
Se pa zaradi upada iz evropske blagajne sofinanciranih in-
vesticij  prihodnjih dveh letih znižuje proračun Ministrstva 
za okolje in prostor. Tako predlog proračuna za leto 2016 
predvideva slabih 274 milijonov evrov sredstev za to 
ministrstvo, predlagani proračun za leto 2017 pa slabih 
231 milijonov evrov. Okoljska ministrica Irena Majcen 
je opozorila, da se integralna sredstva glede na rebalans 
letošnjega proračuna - ocenjena realizacija znaša slabih 520 

milijonov evrov - v prihodnjih dveh letih ne zmanjšujejo. 
Z operativnim programom 2007-2013 je bilo ministrstvu 
zagotovljenih 650 milijonov evrov. Do zdaj je bilo pora-
bljenih 75 odstotkov vseh sredstev, pri čemer je bila intenz-
iteta črpanja največja lani in letos. Ministrica zagotavlja, 
da bodo skupaj z občinami izpolnili vse potrebne naloge, 
da se porabijo vsa razpoložljiva kohezijska sredstva.
S predlogoma proračunov za leti 2016 in 2017 se je sez-
nanil tudi Odbor	DZ	za	notranje	zadeve,	javno	upravo	
in	lokalno	samoupravo.
Po besedah ministra Borisa Koprivnikarja se integralna 
sredstva povečujejo s 108 na 122 milijonov v letu 2016 in 
na 135 milijonov v letu 2017, povečanja pa gredo predvsem 
na račun združevanja sredstev iz stroškov za zagotavljanje 
informatike in vzdrževanja stvarnega premoženja, ki jih 
s procesi centralizacije prenašajo na Ministrstvo za javno 
upravo. Skupna vsota sredstev, tudi namenskih in integral-
nih je v primerjavi z letom 2015 za leto 2017 malenkost 
manjša, ker se kar občutno zmanjšujejo razvojna evropska 
sredstva. Po besedah ministra Koprivnikarja je ena ključnih 
prioritet razvoj informacijskih sistemov in centralizacija 
informatike, ki se vsaj v razvojnem smislu po njegovih 
besedah večinoma financira iz evropskih sredstev. Drug 
ključen projekt pa je centralizacija upravljanja s stvarnim 
premoženjem. Prav tako pa zaključujejo vzpostavitev 
e-uprave 2 in nadaljujejo z drugimi nalogami. Velik del 
proračuna ostajajo plače za zaposlene na upravnih enotah, 
še naprej bodo sofinancirali skupne občinske uprave. Po 
ministrovih besedah se sredstva za tekoče naloge, ki so jih 
financirali tudi v preteklih letih, dejansko zmanjšujejo. 
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno sa-
moupravo pa je začel tudi z obravnavo predloga	Zakona	o	
javnem	naročanju	(ZJN3). Člani odbora so ob nekaterih 
pozitivnih rešitvah, ki jih ta prinaša, izpostavili tudi nekat-
ere dileme. Slednje so se nanašale predvsem na vprašanja 
glede najnižje cene kot kriterija za izbor ponudnika in glede 
zagotovil za poplačila podizvajalcev. Minister Koprivnikar 
je pojasnil, da so vse sedaj veljavne postopke pregledali 
in v številnih delih poenostavili in pohitrili, prav tako so 
v zakon vključili socialno noto oziroma pogoj, da imajo 
izbrani ponudniki poravnane obveznosti plačil delavcem, 
na nekaterih področjih pa so tudi prepovedali ceno kot 
edini element izbire.
Po novem bo naročnik moral preveriti neobičajno nizke 
cene ponudnikov. Če ponudnik ne more dokazati, da s 
ponujeno ceno lahko pokrije stroške, se ga lahko iz post-
opka izbire tudi izloči. Prav tako pa se z elektronskim 
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naročanjem ter javnostjo pogodb na podlagi javnih naročil, 
kar so uvedli že v letošnjem letu, pa se povečuje tudi 
transparentnost.
Je pa Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lo-
kalno samoupravo potrdil predlog	dopolnitve	Zakona	
o	 sistemu	 plač	 v	 javnem	 sektorju, s katerim se po 
skrajšanem postopku v plačni sistem umešča predsednika 
in člana fiskalnega sveta, in sicer v 64 oziroma v 59 raz-
red. Minister Koprivnikar je ob tem pojasnil, da gre za z 
računskim sodiščem primerljivo umestitev.
Člani Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo so na predlog Vlade RS kot neprim-
ernega za nadaljnjo obravnavo označili vladni predlog	nov-
ele	Zakona	o	splošnem	upravnem	postopku. Minister 
Koprivnikar je ob tem pojasnil, da so se pri zakonskem 
predlogu soočili z zelo ostrim mnenjem parlamentarne 
Zakonodajnopravne službe, ki je tudi s kasnejšimi pojasnili 
in argumenti niso uspeli prepričati. Napovedal je, da bodo 
pripravili boljši predlog zakona.

PREDLOG ZAKONA O JAVNEM 
NAROČANJU SKOZI MATIČNO 
DELOVNO TELO
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo je 8. oktobra dokončal obravnavo vladnega 
Predloga zakona o javnem naročanju. Odbor je v zakon, 
ki obsega 120 členov, vnesel več kot dvajset dopolnil ko-
alicijskih poslanskih skupin, medtem ko opozicija s svojimi 
predlogi ni uspela.
Koalicijska dopolnila večinoma sledijo napotkom par-
lamentarne Zakonodajno-pravne službe. Poleg tega so 
pri merilih za naročanje živil določili, da se prednostno 
upoštevajo tudi živila, ki so trajnostno pridelana in je 
zagotovljena njihova višja kakovost z vidika večje svežine 
ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu. 
Manj uspeha so imeli s svojimi predlogi v opozicijskih 
strankah. S spremembami so med drugim želeli doseči, 
da bo res zagotovljeno poplačilo podizvajalcev, za kar so 
se zavzeli tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
A po mnenju ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 
že predlagane rešitve obveznost poplačila podizvajalcev za-
ostrujejo. Če bi glavnemu izvajalcu naložili poplačilo plač 
pri podizvajalcu, pa bi posegli v interakcijo med dvema 
poslovnima subjektoma, kar ne gre, je pojasnil.

Prav tako ni bil uspešen predlog, da mora tisti, ki se 
prijavi na razpis, sam opraviti 20 odstotkov del, da bi 
tako preprečili, da bi se na razpise prijavljala podjetja brez 
premoženja in zaposlenih ter posledično brez odgovornosti.
Odbor je za obravnavo na plenarnem zasedanju pripravil 
tudi novelo Zakona o prostovoljstvu, s katerim želijo po 
Koprivnikarjevih besedah vnesti nekatere poenostavitve 
- kot so bolj enostavno vodenje evidenc in manjši nabor 
podatkov, o katerih se poroča. Obenem pa novela po 
njegovih besedah odpira možnost prostovoljstva tudi v 
javnih zavodih. Tudi v ta zakon so vnesli nekatere popravke 
na predlog zakonodajno-pravne službe. 

V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA 
INTERREG V-A SLOVENIJA-
MADŽARSKA 2014-2020 NA VOLJO 
SKORAJ 19 MILIJONOV EVROV
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je organizirala predstavitev Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija–Madžarska. Udeležence je nagovo-
rila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
Alenka Smerkolj, ki je dogodek označila kot priložnost za 
krepitev čezmejnega sodelovanja ter pogled na preteklo in 
prihodnje izvajanje. 
V programskem obdobju 2014–2020 se namreč nad-
aljujejo programi Evropskega teritorialnega sodelovanja 
med Slovenijo in sosednjimi državami (Hrvaško, Avstrijo, 
Madžarsko in Italijo), v katerih lahko občine in regionalne 
institucije uspešno uresničujejo svoje ambicije v sode-
lovanju s čezmejnimi partnerji na EU ravni. Programi 
čezmejnega sodelovanja bodo podpirali endogen razvoj 
skupnega obmejnega prostora, bogatega z naravno in 
kulturno dediščino, prav tako pa bo njihov cilj poglo-
bitev sodelovanja med javnimi institucijami, še posebej 
na področju varovanja okolja. 
V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in 
Madžarsko, ki ga je Evropska komisija potrdila 18. sep-
tembra 2015, bo na voljo skoraj 19 milijonov evrov (t. j. 
polovico manj kot v obdobju 2007–2013). Od tega bo 
15 milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni 
razvoj, nekaj manj kot 4 milijone evrov pa bo nacionalnih 
sredstev. Za 85 odstotno sofinanciranje bodo lahko kan-
didirali projekti s Podravske in Pomurske statistične regije 
v Sloveniji ter regiji Vas in Zala na Madžarskem, ki bodo 
podpirali razvoj trajnostne turistične dejavnosti na osnovi 
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bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega 
prostora. Poudarek bo dan razvoju produktov in storitev 
na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo 
spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi or-
ganizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva 
okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in 
kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost 
organizacij, ki bodo vključene v program.
Predvidoma bo razpis v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija–Madžarska bo v sredini decembra 
2015. Kljub podobnosti z obdobjem 2007–2013 bodo 
morali upravičenci v obdobju 2014–2020 več naporov 
vložiti v pripravo in prepoznavnost rezultatov projektov.
V okviru dosedanjega programa sodelovanja med državama 
v programskem obdobju 2007–2013 je bilo sofinanciranih 
43 projektov, ki so prispevali k nastanku novih skupnih 
čezmejnih pobud in rešitev, k večji energetski učinkovitosti, 
ohranjanju kulturne dediščine ter povečanju medsebojnega 
zaupanja, razumevanja in prepoznavanja ekonomskih, 
institucionalnih, kulturnih in ostalih različnosti znotraj 
čezmejnega prostora.

10  KORISTNE INFORMACIJE 

NAVODILA ZA UREJANJE 
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA PO 
ŠIFRI PODLAGE ZA ZAVAROVANJE 033 
PREKO PORTALA E-VEM
Iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje  Slovenije so sporočili, 
da je od 30. 9. 2015  možno prek portala e-VEM urejati 
obvezno zdravstveno zavarovanje tudi po šifri podlage za 
zavarovanje 033 (otroci do 18. leta starosti, ki ne morejo 
biti zavarovani po starših). Od 1. 1. 2016 bo urejanje tega 
zavarovanja prek portala e-VEM obvezno.
Na povezavi so dostopna navodilo za urejanje tega zava-
rovanja prek portala e-VEM, ki lahko občinam služi kot 
pripomoček za izpolnjevanje obrazcev M-1, M-2, M-3.
Za kakršnakoli vsebinska pojasnila ali pomoč pri ure-
janju teh zavarovanj prek portala se lahko občine obrnejo 
neposredno na območne enote in izpostave ZZZS. Za 
tehnično pomoč se lahko obrnete na Enotni kontaktni 
center na telefonsko številko 080 2002 ali elektronski 
naslov ekc@gov.si 

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE OPERACIJ 
»CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE«
Ministrstvo za infrastrukturo je 16. 10. 2015 v Uradnem 
listu RS št. 78/2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje 
operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal 
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna 
os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pa-
metna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje 
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za 
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne mul-
timodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sred-
stev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za 
izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja 
ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo 
izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
mailto:ekc@gov.si
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občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh 
let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo 
ovrednotiti in prenoviti.
Več informacij je dostopnih na povezavi.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE GRADNJE 
ŠPORTNIH OBJEKTOV V LETIH 2016, 
2017 IN 2018
Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje 
gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 v 
okvirni višini 3.000.000 EUR. Rok za prijavo je 10. 11. 
2015.
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali 
zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so 
lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na 
športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo 
lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na 
športnih objektih.
Za investicije v vrednosti do 62.500 EUR je višina sofinan-
ciranja do 50%. Za investicije nad tem zneskom je višina 
sofinanciranja največ 30%. Maksimalni znesek velikih 
investicij je 180.000 EUR.
Več informacij o projektu je dostopnih TU.

PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA 
PRIPRAVO OBČINSKIH PRORAČUNOV 
ZA LETI 2016 IN 2017
Ministrstvo za finance je 13. 10. 2015 z dopisom št. 
4101-12/2015/1 občine obvestilo o objavi Proračunskega 
priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 
in 2017. Ob tem so zapisali, da v priročniku glede ses-
tave proračuna ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo 
veljavne klasifikacije  izdatkov občinskih proračunov. Na 
osnovi ugotovitev pri pregledu proračunov za pretekla leta 
so tudi v letošnjem priročniku v posameznih poglavjih 
dana posebna opozorila, s katerimi želijo izboljšati pripravo 
občinskih proračunov.
Proračunski priročnik je dostopen na povezavi.

11  NOVICE EU

114. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
Sredi oktobra se je v Bruslju odvijalo 114. plenarno zase-
danje. Začelo se je 12. oktobra ob 15.00 z otvoritveno sejo 
dogodka OPEN DAYS na temo Evropske regije in mesta: 
partnerji za naložbe in rast. Ob navzočnosti predstavnikov 
EU na najvišji ravni so bili na otvoritveni seji obravnavani 
izzivi in priložnosti v zvezi z reformirano kohezijsko poli-
tiko, glavnim naložbenim instrumentom EU, s katerim 
bo na voljo do 351,8 milijarde EUR za naložbe v evropske 
regije in mesta.
Dogodek OPEN DAYS 2015 je forum nacionalnih in 
regionalnih organov upravljanja, končnih upravičencev 
ter institucij EU za izmenjavo informacij in lažje mrežno 
povezovanje glede novih pristopov za izvajanje evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov. Med drugim so bili 
organizirani Open URBAN Day, univerza OPEN DAYS, 
pri kateri so sodelovala tri akademska združenja (RSA, 
ESRA in AESOP) ter predavanje (Master Class) OPEN 
DAYS, ki sta ga skupaj pripravila GD REGIO in Evropski 
odbor regij.
Plenarno zasedanje se je nadaljevalo 13. oktobra in 14. 
oktobra 2015. Udeleženci zasedanja so razpravljali o 
štirinajstih mnenjih: Prihodnost evropske akvakulture, 
Poenostavitev skupne kmetijske politike (SKP), Evropska 
državljanska pobuda, Boljše pravno urejanje za boljše 
rezultate – agenda EU, Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij, Standardi za dohodek iz zaposlitve 
v EU, Pregled direktive o avdiovizualnih medijskih storit-
vah, Vloga socialne ekonomije pri obnovitvi gospodarske 
rasti in boju proti brezposelnosti, Enotni digitalni trg, Na 
poti do sklenitve svetovnega sporazuma glede podnebja 
v Parizu, Sveženj za energetsko unijo, Razvoj potenciala 
energije oceanov, Finančni instrumenti v podporo teritori-
alnemu razvoju, Osnutek proračuna za leto 2016, Sveženj 
ukrepov za davčno preglednost. 
Plenarnega zasedanja so se udeležili tudi člani slovenske 
delegacije. Naslednje in zadnje zasedanje letos se bo odvi-
jalo 3. – 4. decembra v Bruslju.

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.fundacijazasport.org/si/files/default/vsebine/Razpis 2016/JR_objekti 16-18_potrjeno na svetu.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora�unov_in_zaklju�nih_ra�unov/Prora�unski_priro�nik/Prora�unski_priro�nik_za_pripravo_prora�unov/2016_in_2017/obcine-pror-prir-16-17-dopis.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora�unov_in_zaklju�nih_ra�unov/Prora�unski_priro�nik/Prora�unski_priro�nik_za_pripravo_prora�unov/2016_in_2017/obcine-pror-prir-16-17-dopis.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora�unov_in_zaklju�nih_ra�unov/Prora�unski_priro�nik/Prora�unski_priro�nik_za_pripravo_prora�unov/2016_in_2017/pror-prir-obcine-16-17.pdf
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29. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH 
IN REGIONALNIH OBLASTI
V Strasbourgu je od 20. do 22. oktobra 2015 potekalo 29. 
zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 
Evrope, katerega glavna tema je bila »Lokalni odzivi na 
izzive na področju človekovih pravic-migracije, diskrimi-
nacije in socialne vključenosti«. Zasedanje kongresa so se 
udeležili tudi člani slovenske delegacije. 
Tematika, ki je bila obravnavana na jesenskem zase-
danju, je bila: Smernice za lokalne in regionalne oblasti 
za preprečevanje radikalizacije – razprave in vprašanja 
državljanov o sodelovanju ter socialna kohezija;  položaju 
lokalne demokracije v Luksemburgu, Črna gora in 
Francija - nove oblike lokalne uprave, poročila so pred-
stavili poročevalca Gaje Doganoglu iz Turčije in Hans Brad 
Johansen iz Danske. Poročilo navaja pozitivne ukrepe v 
okviru reforme javne uprave, ki je v izvajanju. V zvezi s 
tem Poročilo poudarja pomen izvajanja ciljev v praksi, 
zastavljenih v reformi, za učinkovito premagovanje izzivov, 
s katerimi se sooča Črna gora. Poudarja tudi, da se lo-
kalnim oblastem omogoči pridobitev finančnih sredstev, 
ki so v skladu z njihovimi pooblastil in odgovornostjo. 
Glede na težko finančno stanje več občin je ocenjeno, da 
je potrebno uvesti model trajnostnega refinancirati dol-
gov in obveznosti enot lokalne samouprave. Na splošno 
v poročilu ugotavljajo, da je v Črni gori visoka stopnja 
skladnosti z načeli Evropske listine lokalne samouprave 
in da je Črna gora dosegla izjemen napredek na področju 
lokalne demokracije od zadnjega poročila Sveta Evrope v 
letu 2010. 
V nadaljevanju je bilo obravnavano tudi naslednje teme: 
Trendi regionalizacije v državah članicah Sveta Evrope, 
E-demokracija in pogoji lokalnih in regionalnih izvoljenih 
predstavnikov. 
Na kongresu so razpravljali tudi o lokalnih volitvah v 
Albaniji in Moldaviji. Sprejeli so veliko število dokumen-
tov, med njimi tudi  »Nove oblike lokalnega upravljanja«. 

VZPOSTAVLJEN CENTER ZNANJA 
ZA OBVLADOVANJE TVEGANJA 
NARAVNIH NESREČ
Evropska komisija je vzpostavila Center znanja za obvla-
dovanje tveganja naravnih nesreč, ki bo državam članicam 

EU pomagal pri boljšem odzivu v izrednih razmerah ter 
preprečevanju in zmanjšanju posledic naravnih nesreč.
Center bo državam EU nudil zlasti tehnično in znanstveno 
podporo. Prav tako pa bo poskrbel za vzpostavitev spletne 
baze raziskav o naravnih nesrečah, objavo rednih poročil 
o novih razpoložljivih tehnologijah ter oblikovanje novih 
omrežij laboratorijev za obvladovanje kriznih razmer. 
Novi center znanja bo pomagal oblastem, da bodo bolje 
pripravljene na naravne nesreče, ki so samo od leta 2002 v 
EU zahtevale 80.000 smrtnih žrtev in 100 milijard evrov 
gospodarske škode. 
Več si informacij je dostopnih TU.

NOV PROGRAM ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN 
HRVAŠKO
Evropska komisija je sprejela nov program čezmejnega 
sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško (»Interreg«) za 
obdobje 2014–2020. Izvajanju programa je namen-
jenih 55,6 milijona evrov, od tega bo 46,1 milijona evrov 
prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Program je 
namenjen predvsem čezmejnim pobudam za prilagajanje 
podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj naravnih 
nesreč in zaščito biotske raznovrstnosti. 
Program predvideva manjše infrastrukturne naložbe v 
čiščenje rečnih bregov in izboljšanje čezmejnega obvla-
dovanja poplavnih tveganj. Na področju ohranjanja in pro-
mocije naravnih in kulturnih virov je cilj gostiti 800.000 
dodatnih obiskovalcev naravnih in kulturnih znamenitosti. 
Prav tako pa naj bi 300 oseb prejelo dodatno usposabljanje 
za pridobitev znanj, potrebnih za ponudbo čezmejnih 
storitev na področju zdravja, varnosti in socialne oskrbe. 
Več informacij je dostopnih TU. 

ČEZMEJNO SODELOVANJE MED 
DRŽAVAMI ČLANICAMI EU
Evropska komisija je 21. septembra začela pregled 
čezmejnega sodelovanja, s katerim namerava preučiti ovire, 
ki jih morajo premagovati prebivalci ob meji, ter oblikovati 
konkretne predloge za rešitve. Do 21. Decembra 2015 bo 
v ta namen potekalo javno posvetovanje.

http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/slovenia-and-croatia-over-eu46-million-more-cross-border-cooperation-fight-against-climate-change_en
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Predstavniki Komisije bodo v podporo pobude komisarke 
za regionalno politiko Corine Creţu obiskali 11 meja po 
Evropi, kjer se bodo srečali s prebivalci obmejnih regij in 
preučili primere dobre prakse. 
Direktorica Alliata di Villafranca je konec septembra v 
okviru turneje obiskala Novo Gorico in Gorico, ki sta 
primer uspešnega sodelovanja Slovenije in Italije v okviru 
pobude Interreg, ter spodbudila k sodelovanju v nedavno 
začetem javnem posvetovanju o ovirah pri čezmejnem 
sodelovanju. Obiskala je več projektov (med drugim Pot 
miru – Via di pace, Croctal, Tip, Tradomo, Interbike 
in Solum) ter na okrogli mizi z različnimi zainteresira-
nimi stranmi bolj poglobljeno razpravljala o razmerah ob 
italijansko-slovenski meji. 
Kohezijska politika EU ima pomembno vlogo pri odprav-
ljanju ovir pri čezmejnem sodelovanju in spodbujanju 
takega sodelovanja. V obdobju 2014–2020 bo v 100 
programov sodelovanja med regijami vloženih več kot 
10 milijard evrov, od tega bo okrog 6,6 milijarde evrov 
namenjene obmejnim regijam. 
Več informacij je dostopnih TU.

IZVAJANJE EVROPSKE STRATEGIJE ZA 
BIOTSKO RAZNOVRSTNOST
Evropska komisija je objavila vmesni pregled izvajanja 
strategije Evropske unije za biotsko raznovrstnost, v 
katerem ocenjuje, ali bo EU izpolnila cilj zaustavitve 
izgubljanja biotske raznovrstnosti do leta 2020. Rezultati 
kažejo napredek na številnih področjih, a potrebna bodo 
dodatna prizadevanja za izpolnitev zavez glede izvajanja 
strategije. Komisija ocenjuje, da morajo države članice 
bolje izvajati naravovarstveno zakonodajo EU. 
Več informacij je dostopnih TU.

SVETOVNI DAN HABITATA
Ob svetovnem dnevu habitata je evropski statistični urad 
Eurostat objavil podatke o poselitvi in kakovosti življenja v 
Evropi. Podatki kažejo, da dobrih 40% prebivalcev Evrope 
živi v gosto naseljenih območjih ali mestih, 28% ljudi živi 
na redko naseljenih območjih oz. na podeželju, preostalih 
32% prebivalstva pa živi na t.i. vmesnih območjih, mestih 
ali predmestjih. 

Med državami članicami EU obstajajo velike razlike, saj 
imajo nekatere pretežno mestno prebivalstvo, v drugih 
pa večina prebivalstva živi na podeželju. Največ ljudi živi 
v mestih v Združenem kraljestvu (58,6%) in na Cipru 
(54,7%), medtem ko največ ljudi živi na podeželju v 
Luksemburgu (51,0%), Sloveniji (49,8 %), Litvi (47,6%) 
in na Danskem (44,4%). V Sloveniji samo 19,1% ljudi živi 
v gosto naseljenih predelih. Češka, Madžarska in Finska pa 
so države, kjer je prebivalstvo najbolj enakomerno poraz-
deljeno med urbanimi, vmesnimi in ruralnimi območji.
Svetovni dan habitata obeležujemo od leta 1985, ko je 
generalna skupščina Združenih narodov razglasila, da bo 
vsak prvi ponedeljek v oktobru namenjen osvetlitvi vsebin, 
povezanih z urbanim razvojem in opominu na nujnost 
zagotavljanja osnovnih pravic ljudi do ustreznih bivališč 
ter ustvarjanja socialnih in fizičnih pogojev za kakovost 
življenja v mestih in naseljih.
Več informacij je dostopnih TU.

PREDSTAVLJEN VEČLETNI IZVEDBENI 
NAČRT STRATEGIJE EU ZA GOZDOVE
Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil 
Hogan je poslancem Odbora za kmetijstvo Evropskega 
parlamenta predstavil večletni izvedbeni načrt strategije 
EU za gozdove. Cilj načrta je zagotoviti dolgoročno tra-
jnostno upravljanje in razvoj gozdov v EU ob upoštevanju 
gospodarskih, socialnih in okoljskih koristi gozdov. 
Gozdovi pokrivajo 40% površine EU, odstotek pa se zad-
njih 50 let ves čas povečuje. Gozdarstvo zagotavlja več kot 
tri milijone delovnih mest v EU in je eno ključnih področij 
delovanja pri prizadevanju za prehod na nizkoogljično in 
podnebju prijazno gospodarstvo. V obdobju 2014–2020 
naj bi bilo v programih za razvoj podeželja v državah EU 
za javne naložbe v gozdarski sektor namenjenih približno 
7,2 milijarde evrov.
Več informacij je dostopnih TU.

OBZORJE 2020
Evropska komisija je sprejela dveletni delovni program za 
Obzorje 2020, v skladu s katerim bo financiranju raziskav 
in inovacij namenila skoraj 16 milijard evrov. Program 
ponuja številne možnosti financiranja, ki skupaj pokrivajo 
skoraj 600 tem. Program bo podpiral vrsto medsektorskih 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5686_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5746_sl.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7020151/3-05102015-BP-EN.pdf/bf18a8b3-998c-476d-b3af-58292b89939b
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/228_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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pobud, kot so posodobitev evropske predelovalne in-
dustrije, tehnologija in standardi za samodejno vožnjo, 
internet stvari, industrija 2020 v krožnem gospodarstvu 
ter pametna in trajnostna mesta. Na voljo bodo sredstva za 
raziskave o varnosti na zunanjih mejah EU in razvoj novih 
tehnologij za preprečevanje kriminala in terorizma ter 
raziskave o izvoru in učinku migracijskih tokov v Evropi. 
Več informacij je dostopnih TU.

SPREMENJEN OSNUTEK PRORAČUNA 
EU ZA 2016
Evropska komisija je v odziv na begunsko krizo in posebej 
težko situacijo na številnih kmetijskih trgih EU danes spre-
menila osnutek proračuna EU za leto 2016, ki po novem 
znaša 144,4 milijarde evrov plačil. Osnutek iz maja letos 
je predvideval 143,5 milijarde evrov plačil. 
Tako bo Komisija leta 2016 namenila 1,68 milijarde 
evrov evropskih sredstev za obravnavo begunske krize. 
780 milijonov evrov je bilo dogovorjenih pred jesenjo in 
bo namenjenih premestitvi 120.000 ljudi. Od 900 mili-
jonov evrov, napovedanih v drugi polovici septembra, pa 
bo Komisija 150 milijonov evrov priskrbela iz rezerve za 
nujno pomoč. 
Komisija bo tudi zagotovila, da bodo evropski kmeti, glede 
na osnutek proračuna za 2016, za nujno pomoč prejeli 
dodatnih 700 milijonov evrov. Od tega bo 500 milijonov 
evrov namenjenih številnim ukrepom v odziv na posebej 
težko situacijo na številnih kmetijskih trgih EU, zlasti v 
sektorju mlečnih izdelkov. Preostalih 200 milijonov evrov 
bo porabljenih za nujno pomoč v sektorjih sadja in zelen-
jave ter nekaterih mlečnih izdelkov zaradi podaljšanja ruske 
prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov EU. 
Več informacij je dostopnih TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5840_en.htm

