
Osrednja tema

GLASILO ZDRUŽENJA
OBČIN SLOVENIJE 2016 / št. 2

Osrednja tema
Financiranje občin v 2017 in 20183

5

8

13

12

16

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji do leta 2020

Pogovor z ministrico mag. Matejo Vraničar Erman

Vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS

Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti 
ZIPRS1617 glede investicijskega transferja

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti



Glas občin 2 Glas občin 3

Uvodnik Osrednja tema

Leto 2016 se počasi bliža koncu. Ob tem se hkrati 
oziramo nazaj in gledamo naprej, pregledujemo delo 
in rezultate iztekajočega se leta ter kujemo načrte za 

prihajajoče leto.

Konec septembra je bila sprejeta Strategija razvoja lokal-
ne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Pred-
stavniki ZOS so sicer sodelovali pri pripravi strategije, a 
glede na končni rezultat se sprašujemo, če nismo bili k so-
delovanju povabljeni zgolj zaradi videza demokratičnosti. 
Glede na način sprejemanja lahko mirno trdimo, da gre za 
vladno strategijo lokalne samouprave in ne skupno strategi-
jo vseh deležnikov. Niti ne moremo reči, da gre za razvojno 
strategijo, saj dokument ne odgovarja na izzive, ki jih pri-
naša področje lokalne samouprave. Bojimo se, da zakono-
dajne rešitve, ki bodo sledile strategiji, ne bodo spodbudne 
za občine oziroma vsaj za večino ne. Nekaj sprememb se 
je že nakazovalo v času letošnjih pogajanj o povprečnini. 
Predlog spremenjene formule o izračunu primerne porabe 
ter spremembe uteži pri posameznih elementih enačbe že 
kažejo na težnjo po premiku sredstev na večje oziroma gos-
teje naseljene občine. Si mar res želimo nazadovanja pode-
želskih področij? Ukrepi skladnega regionalnega razvoja že 
dolgo ne delujejo več. Sprememba sistema financiranja ob-
čin mora biti premišljena, celovita in usklajena, torej tudi 
v luči uvedbe davka na nepremičnine. Tega pa zaenkrat še 
ni na vidiku. 

Pogajanja o financiranju občin za leti 2017 in 2018 smo 
zaključili že po treh krogih, a žal brez vidnejšega napredka 
glede obsega sredstev za občine; brez volje skleniti dogovor 
na vladni strani. Vsaj tako smo letošnja pogajanja razumeli 
pogajajoči se na strani občin. Nova ministrica za finance v 
intervjuju sicer trdi drugače, saj »kot varuh vzdržnih jav-
nih financ dodatnega manevrskega prostora za 2017 nismo 
mogli poiskati«. Pogajanja s sindikati javnega sektorja ka-
žejo drugače. Zavedamo se, da so sredstva državnega prora-
čuna omejena, je pa stvar prioritet, komu bodo sredstva do-
deljena, in občine, kot kaže, niso visoko na lestvici prioritet 
te Vlade. Še več. Vse bolj se kaže nezaupanje vanje. Zapis in 
povzdignitev pravice do pitne vode na ustavno raven se je 
lomil na točki, ko je parlamentarna večina želela sicer izvir-
no nalogo občin oskrbe s pitno vodo opredeliti kot držav-
no javno službo. Kaj dejansko pomeni dikcija, da »oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 
zagotavlja država prek samoupravnih lokalnih skupnosti 
neposredno in neprofitno«? Državni zbor ima leto in pol 
časa, da sprejme zakonodajo, ki bo implementirala ustavno 
določbo.

Še en poseg se je zgodil na področju izvirnih nalog občin, 
in sicer je Državni zbor sprejel nov Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti ter pogrebno dejavnost opredelil kot 
tržno. Ali je ta rešitev skladna s slovenskim ustavnim prav-
nim redom, bo povedalo Ustavno sodišče. 

Nasprotno se dogaja na področju prostorske in gradbene 
zakonodaje, katere prenova prinaša nove naloge občinam 
ter precejšnje finančne in organizacijske posledice. Zaradi 
številnih, tudi vsebinskih, pripomb bi pričakovali intenziv-
na usklajevanja s pripravljavcem predpisa, a glej ga, zlomka, 
Ministrstvo za okolje in prostor je dva tedna po zaključ-
ku javne obravnave predloge zakonov poslalo v nadaljnje 
sprejemanje na Vlado. Se bo zgodba ponovila tudi pri novi 
ureditvi na področju javnih financ? Ministrstvo za finance 
nam je dalo na voljo dva tedna za pregled novih Predlogov 
zakona o javnih financah in zakona o računovodstvu. 

Parlamentarni odbor je konec novembra potrdil predlog 
novele Zakona o lokalni samoupravi in institut odpoklica 
župana. Da, župani so očitno glavni problem v tej državi. 
In prvi na udaru ob nezadovoljstvu ljudi, kar se kaže tudi 
že v fizičnih obračunavanjih. Kdo bo ob vsem tem sploh še 
želel kandidirati na to odgovorno funkcijo?

A zaključimo bolj optimistično. Pred nami je novo leto - 
novo obdobje, za katerega si zadamo nove cilje, obdobje, ko 
lahko zastavimo stvari drugače, bolj optimistično, z novim 
zanosom. Želimo vam lepo doživete božične in novoletne 
praznike, v letu 2017 pa veliko osebnega zadovoljstva, no-
tranjega miru, veselja do dela in veselja do življenja. Srečno!

Financiranje občin v letih 2017 in 2018
Državni zbor RS je na novembrski seji sprejel državna proračuna za leti 2017 in 2018 ter Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. S slednjim je določeno tudi 
financiranje občin v prihodnjih dveh letih: povprečnina za 2017 bo 530 evrov, za 2018 pa 536 
evrov, investicijski transfer bo znašal 5 % skupne primerne porabe občin, vendar ponovno v ob-
liki nepovratnega  in povratnega dela. Dogovor o povprečnini ni bil sklenjen. Minimum, ki smo 
ga zahtevali v Združenju občin Slovenije, je bila povprečnina v višini 543 evrov ter investicijski 
transfer v višini 4 % skupne primerne porabe občin.

Državni zbor RS je 17. novembra 2016 sprejel Prora-
čun Republike Slovenije za leto 2017, Proračun Re-
publike Slovenije za leto 2018 ter Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 
(ZIPRS1718). Po vetu Državnega sveta RS na ZI-
PRS1718 ga je Državni zbor ponovno potrdil.
Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju ob 
sprejemu proračuna niso bile usklajene. Vlada RS 
pričakuje, da ji bo dogovor s sindikati uspelo doseči 
do začetka novega proračunskega leta. V nasprotnem 
primeru je napovedala enostranske ukrepe, saj mora 
masa za plače ostati v načrtovanem obsegu. 
Proračunski prihodki so za 2017 načrtovani v višini 
8,8 milijarde evrov, kar je 421 milijonov evrov več od 
ocene prihodkov. Leto pozneje se bodo prihodki po-
večali na blizu 9,3 milijarde evrov. Precej zmernejša 
rast je predvidena na strani odhodkov, namreč za 351 
milijonov evrov na 9,5 milijarde evrov 2017 ter nato še 
za 46 milijonov evrov na nekaj manj kot 9,6 milijar-
de evrov 2018. S tem se bo proračunski primanjkljaj s 
681 milijonov evrov, kolikor naj bi znašal 2017, zmanj-
šal na 306 milijonov evrov. V deležu bruto domačega 
proizvoda to pomeni 1,6 odstotka 2017 in 0,7 odstot-
ka 2018.

ZIPRS1718 in financiranje občin
Povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530 
evrov na prebivalca, za 2018 pa 536 evrov. 
Sredstva za sofinanciranje investicij se zagotavljajo 
v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer 
se v letu 2017 2 % sredstev zagotavljata v obliki nepo-
vratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % sredstev 
pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države, v letu 2018 se 3 % sredstev zago-
tavlja v obliki nepovratnih sredstev iz državnega pro-
računa in 2 % sredstev v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja občin v proračunu države. ZIPRS1718 
določa tudi izjemo od določb Zakona o financiranju 

občin in omogoča porabo investicijskega transfera 
tudi za upravljanje z dolgom.
ZIPRS1718 omejuje sredstva nad primerno porabo: 
leta 2017 občinam, pri katerih prihodki od dohod-
nine presegajo primerno porabo, pripadajo samo do 
višine primerne porabe, 2018 pa bodo občine prejele 
polovico razlike med primerno porabo in prihodki od 
dohodnine.
Zakon daje možnost zadolževanja za evropsko pro-
jekte - za financiranje investicije oz. vračilo finančnih 
popravkov - za dodatni dve odstotni točki (poleg 8 
% iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1). Prav tako 
daje ZIPRS1718 možnost zadolževanja za upravljanje 
z dolgom občinskega proračuna, in sicer bo občini, ki 
na 31. decembra 2016 presega največji obseg možnega 
zadolževanja, ministrstvo izdalo soglasje k zadolžitvi 
za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, če se 
s to zadolžitvijo zadolženost občine ne bo znižala do 
največjega obsega možnega zadolževanja občine.
59. člen ZIPRS1718 daje podlago za sprejemanje ob-
činskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč.

Potek pogajanj in prizadevanja za 
višjo povprečnino
Jesenska pogajanja o financiranju občin v letih 2017 
in 2018 so se odvila v treh krogih, in sicer 25. avgusta, 
12. septembra in 19. septembra 2016.
Osnovna izhodišča Ministrstva za finance za fi-
nanciranje občin za leti 2017 in 2018 so bila: višina 
povprečnine 524 evrov za 2017 ter 530 evrov za 2018, 
sredstva za sofinanciranje investicij v enakem deležu 
kot 2016, torej 2 % primerne porabe, ter 3 % povrat-
nih sredstev (ob enakih pogojih kot 2016), odvzem 
presežka nad primerno porabo. Predlagana je bila tudi 
sprememba formule o delitvi sredstev primerne porabe 
in sprememba Pravilnika o določitvi podprogramov, 
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ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, v kate-
rem naj bi se črtali določeni podprogrami. Predvide-
ne so bile tudi možnosti dodatnega zadolževanja oz. 
reprogramiranja dolga občin ter določba, ki bo omo-
gočila uporabo investicijskega transfera za upravljanje 
z dolgom občine.
V Združenju občin Slovenije smo opozorili, da je spre-
minjanje formule o delitvi sredstev primerne porabe 
in s tem sistemskega Zakona o financiranju občin na 
način, kot je bil predlagan, torej z izvedbenim zako-
nom, ki ima omejeno časovno veljavo, kot je zakon 
o izvrševanju proračunov države, nesprejemljiv. Zavr-
nili smo tudi navedbo finančnega ministrstva, da se s 
spremembo formule daje večji poudarek številu naj-
mlajših in najstarejših prebivalcev; najbolj se namreč 
spreminja utež glede števila prebivalstva. Pogovori o 
spremembi formule o delitvi sredstev primerne porabe 
se bodo nadaljevali prihodnje leto v okviru sprememb 
Zakona o financiranju občin, ki jih načrtuje Ministr-             
stvo za javno upravo.
Prav tako se bodo ločeno od pogajanj o povprečni-
ni pripravile spremembe Pravilnika o določitvi pod-
programov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, 
pri čemer Ministrstvo za finance sprejema opozorilo 
ZOS, da je treba pravilnik pregledati v celoti in ob 
morebitnem izločanju podprogramov upoštevati tudi 
naloge, ki so občinam dodeljene na novo in jih kot 
ustrezne podprograme vključiti v pravilnik.
Glede povprečnine smo opozorili, da vsi t. i. varčeval-
ni ukrepi, ki naj bi utemeljevali znižanje povprečnine 
pod 536 evrov v minulih letih, niso prinesli ocenjenega 
učinka, zato je bila naša izhodiščna pozicija 536 evrov, 
pri tem pa je treba upoštevati, da je 2016 prišlo do do-
datnih stroškov iz naslova zakonskih obveznosti, med 
drugim zaradi razveljavitve ukrepa ukinitve subvencije 
za najem tržnih in hišniških stanovanj, dodatnih ob-
veznosti iz naslova dviga stroškov dela (napredovanja,  

dvig vrednosti plačnih razredov), upoštevati pa je tre-
ba tudi predvidene nove naloge občin ter odstotek 
gospodarske rasti. Po izračunih Ministrstva za finance 
takšna zahteva pomeni povprečnino 543 evrov. To je 
minimum, ki bi bil še sprejemljiv, smo opozarjali tako 
vladno stran kot poslance Državnega zbora, ki so jim 
bili predloženi skupni amandmaji vseh treh združenj.
Ministrstvo za finance je nazadnje ponudilo 530 evrov 
povprečnine za leto 2017, za 2018 pa 536 evrov z mož-
nostjo prilagoditve, če bi prišlo do povečanja stroškov 
dela zaradi dogovora s sindikati. Temu sta sledila tako 
Vlada RS kot tudi Odbor DZ za finance in monetar-
no politiko in nenazadnje tudi poslanci na plenarnem 
zasedanju s potrditvijo ZIPRS1718.
Posluha ni bilo niti glede višine sredstev za sofinan-
ciranje investicij. Kljub legitimni zahtevi, da zahteva-
mo zakonsko določen delež, to je 6 % skupne primer-
ne porabe, pa smo pristali na kompromis in zahtevali 
4 %. Poudarili smo, da so ta sredstva v obdobju, ko 
so občine dejansko ostale brez pomembnega investi-
cijskega vira (evropskih sredstev), za občine še toliko 
pomembnejša.
Po treh krogih pogajanj smo v združenjih občin pri-
čakovali tudi sestanek s predsednikom Vlada RS dr. 
Mirom Cerarjem, zato smo konec septembra predsed-
niku Vlade naslovili tudi pisno pobudo za čim prej- 
šnji sestanek na temo financiranja občin v letih 2017 
in 2018 in s tem tudi za formalni zaključek pogajanj, 
vendar povabila kljub večkratnemu posredovanju 
nismo prejeli. Vedno so nas odslovili z besedami, da 
bomo povabilo oz. odziv na našo zahtevo za srečanje s 
predsednikom Vlade dobili pisno.
Sredi novembra 2016 smo prejeli dopis Ministrstva za 
finance, v katerem pojasnjujejo, zakaj ni mogoče zago-
toviti večjega obsega sredstev iz državnega proračuna 
za financiranje občin.

V središču

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki              
Sloveniji do leta 2020
Vlada RS je 29. septembra 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Slo-
veniji do leta 2020. Strategija je vladni srednjeročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Slo-
veniji, katerega temeljni cilj je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni 
ravni. Strategija določa splošne in specifične cilje, roke ter nosilce za izvedbo posameznih ak-
tivnosti.  Da se dokument premalo ambiciozno loteva vprašanj nadaljnjega razvoja lokalne sa-
mouprave in ne podaja konkretnih rešitev, smo opozarjali v Združenju občin Slovenije in zato 
takšni strategiji, kot je bila sprejeta, tudi nasprotovali.

Kot je zapisano v uvodnem delu Strategije razvoja lo-
kalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 
(v nadaljevanju: strategija), je bilo izhodišče za pri-
pravo strategije ugotovitev, da ima Republika Slove-
nija sodobno in dobro delujočo lokalno samoupravo, 
zato strategija obravnava le tista vprašanja lokalne sa-
mouprave, ki so se v zadnjih letih pokazala kot proble-
matična in zahtevajo bodisi popravke bodisi nadgrad-
njo.
Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samoupra-
ve in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. 
Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju 
in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev or-
ganov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite 
rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih 
storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritev za 
nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave, 
ki bo zagotavljal optimalno razmerje med demokra-
tičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin.
Ta temeljni cilj se želi uresničiti s šestimi cilji: 
•	 krepitvijo učinkovitosti pri delovanju lokalne sa-

mouprave (učinkovitostjo pri zadovoljevanju skup-
nih potreb in interesov na lokalni ravni),

•	 krepitvijo vloge združenj občin kot partnerjev drža-
ve na eni strani in lokalnih skupnosti na drugi,

•	 finančno avtonomijo in stabilnostjo financiranja lo-
kalne samouprave,

•	 določitvijo funkcionalne vsebine regij iz nalog, ki 
so v pristojnosti države in občin, ter vzpostavitvijo 
učinkovite medobčinske oblike izvajanja teh nalog,

•	 krepitvijo vpliva občanov na sprejemanje odločitev 
na lokalni ravni ter vzpostavitvijo in razvojem po-
gojev za aktivno sodelovanje,

•	 opredelitvijo vloge, statusa in pristojnosti mestnih 
občin.

Strategija je zastavljena v dveh sklopih. Prvi sklop je 
namenjen optimizaciji obstoječega sistema, vanj sodi 

pet zaokroženih vsebin, ki se nanašajo na občine kot 
temeljno raven lokalne samouprave in so namenjena 
povečanju učinkovitosti ob hkratni krepitvi sodelo-
vanja prebivalcev pri oblikovanju in sprejemanju od-
ločitev. Drugi sklop opredeljuje proces regionalizacije 
v smislu funkcionalne določitve vsebin razvojnih regij. 
S procesom povezovanja občin in opravljanjem razvoj-
nih nalog na regionalni ravni na območju sedanjih sta-
tističnih regij strategija postavlja temelj za vzpostavitev 
pokrajinske ureditve v Sloveniji.
V poglavju o razvoju sposobnosti zadovoljevanja 
skupnih potreb in interesov prebivalcev na lokalni 
ravni strategija postavlja za izziv funkcionalno krepi-
tev medobčinskega sodelovanja kot načina za zagotavl-
janje bolj učinkovitega izvajanja tistih pristojnosti, ki 
so občinam v skupnem interesu. Vzpostaviti je treba 
sistem spodbujanja medobčinskega povezovanja. Bolj 
ekonomično in učinkovito izvajanje občinskih nalog 
namreč nujno terja povezovanje in prostovoljno zdru-
ževanje občin. S spremembami področne zakonodaje 
se bo spodbujalo sodelovanje občin pri zagotavljanju 
javnih služb in skupnem izvajanju razvojnih in inves-
ticijskih programov. Pri tem bosta ključni aktivnosti: 
reorganizacija in spremembe pri vzpostavljanju skup-
nih organov izvajanja ustanoviteljskih pravic v javnih 
podjetjih in javnih zavodih, tudi v okviru občinskih 
uprav, in reorganizacija skupnih občinskih uprav ter 
institucionalno preraščanje skupne občinske uprave in 
skupnega organa v zvezo občin. Strategija sicer tudi 
poudari, da mora biti združevanje občin prostovoljno. 
Lokalna samouprava mora odražati tudi pravo raz-
merje med učinkovitostjo in demokratičnostjo.
Razvoj medinstitucionalnega dialoga strategija 
vidi v doslednem uveljavljanju partnerskega odnosa 
z občinami in njihovimi združenji ter krepitvi vloge 
zdru-ženj tako pri pripravi in sprejemanju zakonoda-
je kot pri zagotavljanju strokovne pomoči občinam.      
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Predvidena je prenova zakonske ureditve pogojev za 
pridobitev statusa reprezentativnosti ter jasna ureditev 
pravne podlage za dodelitev sredstev združenjem iz 
državnega proračuna.
Razvoj finančne avtonomije občin terja doslednejše 
uveljavljanje financiranja občin iz lastnih davčnih in 
nedavčnih virov. Strategija poudarja, da morajo biti fi-
nančni viri sorazmerni z obsegom nalog. Ob tem si za-
daja nalogo odprave neskladij med strukturo stroškov 
in vrednostjo uteži, pomembnih za ugotovitev primer-
ne porabe (v korist mestnih občin in populacijsko ve-
likih občin). Država bo usmerila aktivnosti v odpravo 
administrativnih ovir ter v sodelovanju z združenji ob-
čin vzpostavila mehanizme spremljanja organizacijske 
učinkovitosti.
S postopnim iskanjem rešitev v okviru funkcionalnih 
regij s poudarjeno razvojno funkcijo, ki bi utrjevale re-
gionalno identiteto, strategija predvideva tlakovanje 
poti v ustanovitev pokrajin. To želijo doseči s krepitvi-
jo sedanjih regionalnih struktur: regionalni sveti regij 
bodo na podlagi sprememb področne zakonodaje pos-
topoma dobivali nove pristojnosti, pri čemer bo država 
skupaj z novimi pristojnostmi zagotovila tudi sredstva 
za njihovo izvajanje.
Razvoj lokalne demokracije se želi spodbuditi z uvel-
javitvijo pravice sodelovanja prebivalcev in zainteresi-
rane javnosti pri pripravi odločitev. Občine bodo mo-
rale v praksi ločevati postopek priprave predpisov od 
postopka njihovega sprejemanja, v postopku priprave 
predpisa pa izvesti splošno razpravo in javno predsta-
vitev. Posebno vlogo pri sodelovanju prebivalcev ima-
jo ožji deli občin, zato se želi spodbuditi občine, da 
oblikujejo ožje dele in jim dajo poudarjeno participa-
tivno vlogo. Proučitve bo deležen način oblikovanja 
predstavniških organov ožjih delov občin (volitve na 
zborih krajanov). 
V poglavju o razvoju urbane identitete občin strate-
gija ugotavlja, da v skladu z ustavno ureditvijo v Slove-
niji soobstajata dva tipa občin, navadne in mestne, in 
da naj bi slednje imele več pristojnosti. Vendar ustavna 
norma zaradi pomanjkljive idejne zasnove ni bila iz-
peljana. Najbolj aktualna gradiva OECD kot motorja 
razvoja ne dajejo več prednosti izključno mestom, 
temveč dialogu med urbanimi in zalednimi območji. 
Razvojno gledano bi bilo treba za uresničitev trajnost-
nega urbanega razvoja ter sobivanja mest in podeželja 
vlogo nekaterih mest okrepiti. Pomembnejša urbana 
središča kot zaposlitvena središča v primerjavi z gravi-
tacijskim zaledjem so namreč gonilo gospodarskega in 

splošnega družbenega razvoja. Urbani razvoj je eden 
ključnih stebrov Strategije prostorskega razvoja Slove-
nije, ki poudarja krepitev vloge mest za podporo po-
licentričnemu sistemu poselitve Slovenije. Preveriti je 
treba izpolnjevanje pogojev za status sedanjih mestnih 
občin.

Potek sprejemanja strategije in 
sodelovanje združenj občin pri         
njenem nastajanju
Prvo verzijo besedila strategije razvoja lokalne sa-
mouprave Republike Slovenije je Ministrstvo za jav-
no upravo v javno obravnavo posredovalo novembra 
2015. V pisnih pripombah smo v Združenju občin 
Slovenije opozorili na nesprejemljivost prvega osnutka 
besedila, saj se vsebina ni nagibala v smeri raciona-
lizacije, ampak centralizacije, kar je bila naša glavna 
pripomba. Prav tako smo opozorili, da dokument ne 
vsebuje razvojnih vsebin, ki jih Slovenija potrebuje na 
področju lokalne samouprave. Ministrstvo smo po-
zvali k pripravi novega dokumenta. 
Na podlagi javne razprave in stališč združenj občin so 
na MJU pripravili dopolnjen predlog strategije razvoja 
lokalne samouprave, ki ga je nato 1. marca 2016 ob-
ravnavala tudi delovna skupina za pripravo strategije 
razvoja lokalne samouprave, v kateri so poleg pred-
stavnikov Ministrstva za javno upravo sodelovali tudi 
predstavniki združenj občin: Franci Rokavec in Jurij 
Lep, ZOS, dr. Ivan Žagar in Darko Fras, SOS, dr. 
Miloš Senčur, ZMOS.
Ministrstvo za javno upravo je nato v drugi polovi-
ci avgusta združenjem občin v pregled in pripombe 
posredovalo novo besedilo strategije, ki ga je 2. sep-
tembra 2016 delovna skupina ponovno obravnavala. 
Predstavniki občin so opozorili na številne pomanj-
kljivosti dokumenta. MJU je dokument predložil v 
vladni postopek nekaj dni zatem.
Združenja občin ZOS, SOS, ZMOS smo v skupnem 
nastopu zahtevala, da se v vladni postopek predloženo 
besedilo strategije umakne iz postopka. Ugotav-      lja-
li smo namreč, da nova verzija besedila ne odstopa bis-
tveno od tez, ki so bile predstavljene v prejšnjih ver-
zijah strategije in smo jim v združenjih v veliki meri 
nasprotovali. Novo besedilo tudi ne prinaša kvalita-
tivne nadgradnje, ki bi jo pričakovali glede na naravo 
dokumenta.
Ob tem smo poudarili, da smo združenja občin s 
svojimi pisnimi pripombami in udeležbo na srečan-
jih delovne skupine sodelovala pri pripravi strategije v 

prepričanju, da želimo sprejeti dokument, ki bo skup-
na strategija vseh vpletenih: občin, Vlade Republike 
Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije. Iz 
načina sprejemanja pa je očitno, da je to zgolj vladna 
strategija (razvoja) lokalne samouprave. 
Kot prvo smo opozorili, da se dokument premalo am-
biciozno loteva izpostavljenih tem in ne podaja kon-
kretnih odgovorov. Narava dokumenta terja, da bi se 
ta moral sprejeti za daljše časovno obdobje, torej vsaj 
za deset let, teme, ki se jih loteva, pa so ustavna kate-
gorija, ki bi po našem mnenju terjale sprejetje strategi-
je na ravni Državnega zbora RS.
Izhajajoč iz trditve, zapisane v predlogu strategije, da 
ima Slovenija sodobno in dobro delujočo lokalno sa-
moupravo, smo menili, da bi morala iti vsebina strate-
gije, če želi upravičiti naravo strateškega dokumenta, 
v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati 
bi morala področja, kjer prihaja do težav in jih izbolj- 
šati. Strategija bi se morala opredeliti do ustanovitve 
pokrajin. Kot smo ugotavljali že v preteklosti, se za-
vedamo, da se do zdaj nismo bili sposobni dogovoriti, 
kakšne pokrajine hočemo, vendar to ne pomeni, da 
jih ne potrebujemo. Prepričani smo, da je nov razvojni 
preboj na lokalni ravni mogoče zagotoviti le z usta-
novitvijo pokrajin. Vsak dan namreč opažamo izgu-      
bljene priložnosti, ki nam jih regionalna ne-poveza-
nost jemlje.
Sedanji regionalni razvoj sloni na razvojnih regijah, 
ki se opirajo na klasično medobčinsko sodelovanje. 
Upoštevajoč posamične občinske interese je takšen          
regionalni razvoj obsojen le na skupek lokalnih in-
teresov in je nesistemski ter neučinkovit. Proces t. i. 

funkcionalne regionalizacije ne bo prinesel rezultata. 
Strategija bi morala začrtati pot institucionalizaciji 
drugega nivoja lokalne samouprave, vzpostaviti (izvol-
jene) organe in opredeliti njihovo odgovornost.
Opozorili smo, da je Slovenija zelo centralizirana dr-
žava: lokalni nivo se sooča z omejenimi pristojnostmi, 
čemur sledi tudi majhen obseg sredstev v deležu držav-
nega proračuna, ki pomembno odstopa od povprečja 
OECD. Krepitev lokalne samouprave pomeni krepi-
tev decentralizacije, saj je pomembno, da so storitve 
bližje ljudem, ki jih potrebujejo in da se od njih ne 
oddaljujejo. Ponovno smo predlagali, da se naloge oz. 
pristojnosti upravnih enot prenese v pristojnost občin. 
Dokument daje poudarek večjemu sodelovanju obča-
nov v lokalnih zadevah, stremi h krepitvi ožjih delov 
občin. Ob tem smo opozorili, da je osnovna celica lo-
kalne samouprave občina in iz nje izhajajoča logika 
avtonomije terja, da se nižja organiziranost prepus-
ti občini, ki bo, glede na svojo velikost in potrebe, 
ustrezno organizirala delovanje svojih ožjih delov tako 
glede svojega statusa kot glede sodelovanja pri lokal-
nih zadevah.
Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja 
občin: ne rešuje vprašanja skupnega obsega primer-
nih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje 
vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin. Po-
seg v obstoječi sistem financiranja občin s parcialnimi 
rešitvami ruši razmerja med občinami in dodatno sla-
bi najšibkejše lokalne skupnosti, zato takšnim delnim 
spremembah ostro nasprotujemo. Menimo, da je treba 
ponovno opredeliti naloge in na tej podlagi prilagoditi 
sistem financiranja ter določiti vire.
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Pogovor z ministrico mag. Matejo Vraničar Erman

Mag. Mateja Vraničar Erman je 1989 diplomirala 
na Pravni fakulteti v Ljubljani, 1997 pa je zaključi-
la študij MPA na Harvard University, Law School 
in JF Kennedy School of Government. Od 1989 do 
1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje za-
deve,  od 1993 naprej pa na Ministrstvu za finance, 
kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organiza-
cijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje 
carinskega in davčnega sistema. Od aprila 2010 do 
februarja 2012, od marca 2013 do septembra 2014 
in od septembra 2014 do julija 2016 je bila državna 
sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno od-
govorna za področje davčnega in carinskega sistema, 
proračuna in javnega računovodstva. Septembra 2016 
je bila imenovana na funkcijo ministrice za finance. 
Ministrico smo povprašali o aktualnih temah: prora-
čunu, prihajajočih zakonskih spremembah, davku na 
nepremičnine ter prioritetah ministrstva pod njenim 
vodstvom.

21. septembra 2016 vas je Državni zbor RS imeno-
val na mesto ministrice za finance. Vodenje resorja 
prevzemate v zelo zahtevnem času. Izboljševan-
je gospodarske slike in boljše makroekonomske 
napovedi povečujejo pričakovanja gospodarstva, 

sindikatov, proračunskih uporabnikov … Kdaj se 
bo izboljšan položaj odrazil v proračunu države, 
tudi občin? Kakšno vlogo pri vsem tem opravlja 
fiskalno pravilo? 

Lahko se strinjam z vami, da izboljševanje gospodar-
skih rezultatov in ugodne makroekonomske napovedi 
spodbujajo krepitev želja po zagotavljanju dodatnih 
možnosti za javnofinančne odhodke ali zmanjševanje 
nominalnih stopenj javnofinančnih prihodkov. Tru-
doma smo si v preteklih letih, tudi z odrekanjem na 
vseh ravneh, ponovno pridobili ekonomsko suvere-
nost, zdaj pa kažemo veliko manj razumevanja za to, 
da moramo s trezno javnofinančno politiko to eko-
nomsko suverenost ohraniti in učvrstiti. Končno se po 
več letih pogovorov o tem, kje in koliko bomo skrčili 
javnofinančno porabo, pogovarjamo o tem, koliko 
sredstev bomo na katerem področju dodali. In smo 
dodali: povišali smo povprečnino za leto 2017 in 2018, 
postopno odpravljamo druge omejevalne ukrepe na 
področju zagotavljanja transferov občinam iz državne 
blagajne, postopno se odpravljajo omejitve glede na- 
grajevanja zaposlenih v javnem sektorju, s prestruktu-
riranjem davčnih bremen smo povečali neto dohodke 
zaposlenim, predvsem zaposlenim v gospodarstvu, v 

predlogu proračunov za leto 2017 in 2018 se zagotavlja 
za praktično vse proračunske uporabnike (razen red-
kih izjem) več sredstev, kot je ocena njihove porabe 
2016, krepijo se investicijski izdatki državnega prora-
čuna, ki lahko spodbudijo nadaljnjo gospodarsko rast.

Upoštevaje navedeno lahko rečemo, da se ugodnejše 
gospodarske razmere že odražajo tudi v proračunih 
države in občin, vendar ne v takšnem obsegu, kot so 
pričakovanja nekaterih akterjev.

Ekonomsko suverenost smo si ponovno pridobili s 
tem, ko smo 2015 primanjkljaj sektorja država znižali 
pod tri odstotke BDP. Vendar s tem pot konsolidacije 
javnih financ še ni končana, saj ustavno fiskalno pra-
vilo od nas zahteva, da javne finance na ravni sektorja 
država uravnotežimo brez zadolževanja. To zahteva 
ustrezno vodenje javnofinančne politike na vseh rav-
neh, od državnega proračuna do proračunov lokalnih 
skupnosti, pokojninske in zdravstvene blagajne ter 
drugih enot sektorja država. V tem trenutku smo še v 
prehodnem obdobju, primanjkljaj sektorja država je še 
vedno višji od dveh odstotkov BDP, zato smo dolžni 
voditi javnofinančno politiko na način, da vsako leto 
prehodnega obdobja v povprečju strukturni primanj-
kljaj zmanjšamo za 0,6 odstotka BDP.

Namen fiskalnega pravila je, da si srednjeročno zago-
tovimo, da v splošnem v posameznem proračunskem 
letu v celotnem sektorju država ne bomo za naše skup-
ne javne potrebe trošili več, kot pa zagotovimo jav-
nofinančnih prihodkov. Del sektorja država so tudi 
lokalne skupnosti, zato seveda fiskalno pravilo zadeva 
tudi proračune lokalnih skupnosti. Z drugimi beseda-
mi to pomeni, da nas fiskalno pravilo usmerja v to, da 
naj v dobrih časih, ko so javnofinančni prihodki zara-
di visoke gospodarske rasti nadpovprečni, z ustrezno 
politiko javnofinančnih odhodkov ustvarimo ustrezne 
rezerve, ki nam bodo dodaten vir za financiranje od-
hodkov v času krčenja gospodarstva. 

Zadnja leta ste vodili pogajanja s predstavniki 
združenj občin o povprečnini, financiranju ob-
čin. Po zelo intenzivnih pogajanjih 2015 letos ne-
kako ni bilo zaznati težnje po sklenitvi dogovora 
o povprečnini. V zakonu o izvrševanju proraču-
nov države za leti 2017 in 2018 je tako Vlada RS 
enostransko določila obseg sredstev za financiran-
je občin v prihodnjih dveh letih. Vaš komentar? 

Ministrstvo za finance je po pooblastilu Vlade opra-
vilo tri kroge pogajanj z združenji, v okviru katerih 

smo podrobno predstavili zgoraj navedena izhodišča 
in dopustni okvir, ugovorom združenj, da so projek-
cije Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, 
Mednarodnega denarnega sklada … pesimistične in 
ne odražajo dejanskega stanja ter pozivom po redistri-
buciji sredstev znotraj proračunskih uporabnikov pa 
nismo mogli slediti. Pojasnili smo tudi, da bodo mo-
rebitne na novo uzakonjene naloge občin, ki bodo po-
menile dodatne stroške, predmet ponovnih pogajanj. 

Očitek, da na strani Ministrstva za finance oz. Vlade 
ni bilo želje po sklenitvi dogovora, moram zato zavr-
niti. Na pogajanjih s predstavniki združenj občin smo 
se občinam približali, kolikor se je dalo. Za 2017 smo 
predlog višine povprečnine zvišali na 530 evrov na 
prebivalca, za 2018 pa na 536 evrov, kar je v obeh pri-
merih več od našega začetnega predloga. 

Seveda nam je žal, da dogovora nismo dosegli, vendar 
kot varuh vzdržnih javnih financ dodatnega manevr-
skega prostora za 2017 nismo mogli poiskati. Vsako 
dodatno popuščanje občinam bi namreč pomenilo, da 
je treba sredstva znižati na drugih področjih. 

Kaj občinam sicer še prinaša Zakon o izvrševan-
ju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018? 

Za leto 2017 bo v skladu z Zakonom o izvrševanju 
proračuna še naprej veljalo, da občinam, katerih pri-
hodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti 
prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe, 
za 2018 pa jim bo pripadla polovica sredstev nad pri-
merno porabo.

Glede sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno 
javno infrastrukturo, ki se zagotavljajo v višini petih 
odstotkov skupne primerne porabe občin, je predvi-
deno, da se dva odstotka sredstev 2017 zagotavljata v 
obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 
trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja občin v proračunu države. Za 2018 mi-
nistrstvo predlaga obratno delitev. 

V zakonu smo ohranili tudi druge določbe v zvezi z 
možnostjo za zadolževanje občin, ki smo jih poznali že 
doslej, in jih nadgradili s posebnimi določbami glede 
zadolževanja občin za namen upravljanja z dolgom ob-
čin, kar lahko znatno izboljša finančni položaj občin. 
Tudi občine so se namreč v preteklosti zadolževale v 
pogojih obrestnih mer, ki so bile višje od sedanjih, in 
z novimi določbami želimo občinam omogočiti, da 
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lahko znižajo svoje obveznosti iz naslova servisiranja 
svojega dolga. Seveda pa je uporabo teh določb treba 
presojati od primera do primera. 

V procesu pogajanj o financiranju občin je bilo že 
večkrat v ospredje postavljeno vprašanje sprememb 
Zakona o financiranju občin, pripravljena je bila 
tudi že sprememba formule o izračunu primerne 
porabe. V Združenju občin Slovenije smo tak- 
šnemu načinu spreminjanja sistema financiranja 
občin nasprotovali, saj spreminjanje posameznih 
elementov ruši sistem financiranja občin in raz-
merja med občinami. Kakšne spremembe se torej 
pripravljajo na tem področju? 

V okviru letošnjih pogajanj o financiranju občin smo 
predstavili tudi predloge sistemskih sprememb veljav-
ne zakonodaje, in sicer da se preveri ustreznost pod-
programov glede na zakonske naloge občin in spre-
membo formule za izračun primerne porabe tako, da 
se natančneje določi upravičence, kot to tudi narekuje 
revizija Računskega sodišča. Z občinami je bilo do-
govorjeno, da se bo oblikovala delovna skupina, ki bo 
pregledala predloge, ki se bodo upoštevali pri pripravi 
bodoče zakonodaje s področja financiranja občin. 

Priprava sprememb Zakona o financiranju občin oz. 
novega zakona o financiranju občin bo temeljila na 
sprejeti strategiji razvoja lokalne samouprave do 2020, 
ki jo je Vlada sprejela konec septembra.

Ste predsednica Projektnega sveta za koordinaci-
jo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske 
ureditve obdavčitve nepremičnin. Kako teče pro-
jekt uvedbe davka na nepremičnine, kakšna so 
izhodišča novega sistema in kakšna je časovnica 
uvedbe novega davka? 

Ker se je s prevzemom položaja ministrice za finance 
obseg mojih obveznosti še povečal, je vodenje Projekt-
nega sveta prevzel državni sekretar Tilen Božič, ki je 
pristojen za področje davkov. Prepričana sem, da bo 
Projektni svet pod njegovim vodstvom dobro nadalje-
val zastavljeno delo. 

Dejstvo je, da je naš sistem obdavčitve nepremičnin 
nepregleden in zastarel, zato ga moramo prenoviti. 
Trenutno preučujemo in usklajujemo prispele pripom-
be na Predlog zakona o množičnem vrednotenju ne-
premičnin. Na podlagi sprejetih stališč glede prispelih 
pripomb bomo oblikovali končni predlog zakona, ki 
ga nameravamo še letos predložiti DZ. Načrtujemo, 

da bi Vlada prihodnje leto obravnavala nove modele 
vrednotenja, po njihovi potrditvi pa bo sledil izračun 
in pripis novih vrednosti nepremičnin. 

Veseli me, da so pri nastajanju novega zakona o mno-
žičnem vrednotenju nepremičnin konstruktivno so-
delovali tudi predstavniki vseh treh združenj občin. 
Te so aktivno sodelovale predvsem pri sprejemanju 
zaključnih ugotovitev glede posredovanja podatkov o 
zemljiščih, zlasti podatkov o namenski rabi. Želim si, 
da bi dobro sodelovali tudi v prihodnje, saj je projekt 
pomemben za nas vse.   

Predlog zakona o davku na nepremičnine, ki ga pri-
pravljamo vzporedno, bi lahko v javno obravnavo 
poslali še letos. Da bi davek dobili pred letom 2019 
sicer ni pričakovati. Pri pripravi tega zakona pričaku-
jemo še tesnejše sodelovanje z občinami, saj bo davek 
ostal v celoti prihodek občin. 

Zelo pomembno je tudi, da bomo z uvedbo enotnega 
sistema obdavčitve nepremičnin odpravili velike razli-
ke med ureditvijo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki veljajo v posameznih občinah, znotraj 
občin pa bo zagotovljena enaka obravnava občanov 
in drugih zavezancev v enakem položaju. S prehodom 
na enotno centralno evidenco na državni ravni bomo 
občine razbremenili vodenja lastnih evidenc, hkrati pa 
se bodo zaradi celovitosti zajema vseh nepremičnin v 
obdavčitev nekoliko povečali prihodki občin. 

Iz dosedanjega sodelovanja z občinami je razbrati,     
da uvedbo davka na osnovi množičnega vrednotenja 

podpirajo, so pa zadržane do začasnih rešitev glede 
urejanja posameznih podatkov o nepremičninah, zato 
bomo nadaljevali z dialogom in si prizadevali za obli-
kovanje takšnih rešitev, s katerimi bomo v čim večji 
meri zadovoljni vsi.  

V začetku 2016 je bil v javni obravnavi Predlog 
novega zakona o javnih financah ter Predlog no-
vega zakona o računovodstvu, na katera smo tudi 
v ZOS podali številne pripombe, zdaj pa pričaku-
jemo novo verzijo predlogov in ponovno usklaje-
vanje. Katere so glavne spremembe, ki jih prinaša-
ta nova predpisa? Posebej nas zanimajo novosti, ki 
jih bodo deležne občine. 

Najpomembnejše spremembe v povezavi z zakonom o 
javnih financah, ki je v pripravi, so povezane z določ-
bami, ki bodo podrobneje opredelile izvajanje Zakona 
o fiskalnem pravilu. Na tem področju sta določena 
nova dokumenta, in sicer državni program razvojnih 
politik in srednjeročna fiskalna strategija. Zakon o 
javnih financah med drugim uvaja obvezno pripravo 
dvoletnih proračunov in finančnih načrtov uporabni-
kov proračuna, saj začasno financiranje ni optimalna 
rešitev. Z novim zakonom se bo bistveno povečal tudi 
nadzor nad porabo javnih sredstev, ki bo večji že v 
fazi, ko uporabniki pridobivajo sredstva. Ker novi za-
kon v večjem obsegu kot doslej določa pravila tudi za 
posredne uporabnike proračuna, proračunski inšpek-
ciji podeljuje večjo pristojnost.  

Naj omenim še, da bo prišlo do ukinitve neposred-
nih uporabnikov pri občinah, ki bodo od uveljavitve 
predlaganega zakona samo še nosilci nalog in izkazani 
v proračunu občine kot stroškovna mesta, poenostav- 
ljena pa je tudi poraba sredstev proračunske rezerve 
za financiranje nujne pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah tako, da bo t. i. prvo pomoč na državni ravni 
do 50.000 evrov mogoče dodeliti takoj, nad tem zne-
skom pa v zelo kratkem času. Na občinski ravni bo 
o porabi sredstev proračunske rezerve za financiran-
je nujne pomoči odločal župan do obsega sredstev, ki 
bo določen v odloku, s katerim se bo sprejel proračun 
občine. Določen je tudi postopek zadolževanja občin.

Bistvena novost, ki jo bo prinesel nov zakon o raču-
novodstvu, pa je uvedba računovodenja po načelu na-
stanka poslovnega dogodka tudi za blagajne javnega 
financiranja in javne sklade za pripravo letnega poro-
čila leta 2022. Trenutno namreč neposredni proračun-
ski uporabniki vodijo poslovne knjige in pripravljajo 

letna poročila z upoštevanjem načela denarnega toka. 
Tega bodo v bodoče še vedno upoštevali, vendar le 
za potrebe priprave zaključnega računa državnega in   

občinskih proračunov ter finančnih načrtov Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javnih 
skladov. Še vedno se ohranja tudi evidenčno knjiženje 
po načelu denarnega toka pri posrednih proračunskih 
uporabnikih. 

Zakon predvideva tudi poenostavitev priprave letnih 
poročil za državni proračun, saj bo po novem letno 
poročilo, ki se odda Ajpesu, samo eno, torej za državni 
proračun. Neposredni uporabniki državnega prora-
čuna bodo še vedno vodili svoje poslovne knjige in pri-
pravljali bruto bilance. Tudi občine bodo kot blagajna 
javnega financiranja oddale na Ajpes samo eno skupno 
letno poročilo, v katerem bodo zajeti vsi nosilci nalog 
občine. Zakon rok oddaje računovodskega poročila za 
državni proračun ter občinske proračune predvideva 
za 15. marec tekočega leta za preteklo leto, poslovno 
poročilo pa bodo oddali 31. marca. Za vse ostale prav-
ne osebe javnega prava ostaja rok oddaje letnega poro-
čila Ajpesu nespremenjen, to je 28. februar tekočega 
leta za preteklo leto. 

Naj povem še to, da bo obvezna sočasna uveljavitev in 
uporaba obeh zakonov. Predloga naj bi bila po naših 
načrtih v ponovno medresorsko usklajevanje predlo-
žena še letos.

Katere so sicer vaše prioritete glede vodenja finan- 
čnega resorja, h katerim nalogam ste najprej pris-
topili oz. kaj načrtujete za prihodnji dve leti?

Prizadevala si bom za nadaljevanje javnofinančne kon-
solidacije, odpravo strukturnega primanjkljaja na sred-
nji rok in začetek zniževanja javnega dolga. Želim si, 
da bi prepoznali smiselnost takšne javnofinančne poli-
tike, ki po mojem prepričanju prispeva k stabilnosti in 
ustvarjanju čvrstih temeljev za gospodarsko rast. 

Želim si tudi, da bi Vlada nadaljevala s strukturni-
mi reformami, ki smo jih napovedali v nacionalnem 
reformnem programu, predvsem na področju zdrav-
stva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema. 
Predvsem pa si želim, da bi Ministrstvo za finance s 
svojimi ukrepi še naprej prispevalo k ustvarjanju soli-
darne družbe, v kateri lahko ljudje dostojno živijo od 
lastnega dela. 

Hvala za pogovor.
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Ustavno sodišče zavrglo zahtevo                        
za oceno ustavnosti ZIPRS1617 glede 
investicijskega transferja
Ustavno sodišče RS je postopku za oceno ustavnosti, začeto na 
pobudo Združenja občin Slovenije, sklenilo, da se zahteva za 
oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZI-
PRS1617), ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij 
v občinah, zavrže. 

Spomnimo. Združenje občin Sloveni-
je je 18. januarja 2016 vložilo zahtevo 
za oceno ustavnosti prvega odstavka 
56. člena ZIPRS1617. Ta je v nasprotju 
z 21. členom Zakona o financiranju 
občin (ZFO-1) določil, da občinam 
pripadejo sredstva za sofinanciranje 
investicij v višini 5 % skupne primerne 
porabe občin, pri čemer se 2 % sred-
stev zagotavljata v obliki transfera iz 
državnega proračuna, 3 % sredstev pa 
v obliki odobritve dodatnega zadolže-
vanja občin v proračunu države.
V zahtevi smo opozorili, da je inves-
ticijski transfer sistemski ukrep za 
skladnejši razvoj Republike Slovenije 
z zagotavljanjem dodatnih sredstev 
po načelu vnaprejšnje izravnave raz-
lik med občinami, zato ta sredstva v 
največji meri prejmejo razvojno najšib-
kejše občine. Zmanjševanje teh sred-
stev nesorazmerno posega v razmerja 
financiranja občin in v sam koncept 
lokalne samouprave. Izvirne naloge 
občin namreč obsegajo tudi pospeše-
valno funkcijo lokalne samouprave. 
Tudi predvideno dodatno zadolževan-
je občin za namene financiranja ob-
činskih investicij bi pomenilo poseg v 
ustavno določeno avtonomijo lokalne 
samouprave, saj občine nesistemsko 
podreja državi. Nadalje smo opozorili, 
da je ukrep, ki je znižal višino inves-
ticijskega transfera, nesorazmeren in 
arbitraren. Zmanjšanje teh sredstev 
v enakem odstotku za vse občine po-
vzroča tudi do 200 % razlike med nji-
mi ter s tem prebivalce različnih občin 

postavlja v neenakopraven položaj. To 
naj bi povzročalo novo diskriminacijo 
tako med občinami kot med prebival-
ci različnih občin. Razvojno najšib-
kejšim območjem se onemogoča za-
gotavljanje pogojev za razvoj in s tem 
kakovost življenja njihovih občanov.
Na zahtevo sta odgovorila tako Dr-
žavni zbor RS kot Vlada RS. Držav-
ni zbor je med drugim opozoril, da 
sredstva za sofinanciranje investicij 
predstavljajo le enega od potencialnih 
virov financiranja lokalnih zadev po-
samezne občine, ki ji niso zagotovlje-
na. Vlada RS pa je zatrjevala tudi, da 
z izpodbijanim ukrepom zasleduje cilj 
uravnoteženih javnih financ in spošto-
vanja zavez, vsebovanih v pravu Evrop-
ske unije.
V ZOS smo se odzvali na te trditve, 
opredelili pa smo se tudi do podatkov 
o prejetih sredstvih iz državnega pro-
računa v zadnjih treh letih za občinske 
investicije po drugem odstavku 21. 
člena ZFO-1, ki jih je na poziv Ustav-
nega sodišča pripravilo Ministrstvo za 
finance.
Ustavno sodišče je s sklepom št. 
U-I-14/16-22 z dne 1. 12. 2016 
odločilo, da se zahteva za oceno 
ustavnosti prvega odstavka 56. 
člena Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017 zavrže.
Ustavno sodišče je najprej ugotavljalo, 
kakšna je ustavnopravna narava sred-
stev za sofinanciranje občinskih inves-
ticij. Ob tem pritrjuje mnenju Vlade, 

da je investicijski transfer dopolnilni 
mehanizem k zagotavljanju sredstev 
primerne porabe, torej da se občinam 
glede na razvitost ali nerazvitost zago-
tavljajo dodatna sredstva iz državnega 
proračuna poleg sredstev primerne 
porabe. Funkcija tega dela sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij je 
torej zagotoviti sposobnost šibkejšim 
občinam, da v celoti izvajajo naloge 
iz svoje pristojnosti. Zagotovitev teh 
sredstev zato pomeni ukrep zakono-
dajalca iz drugega stavka 142. člena 
Ustave. Glede na to pritrjujejo Zdru-
ženju občin Slovenije, da so sredstva 
za sofinanciranje občinskih investicij 
v določenem odstotku od skupne pri-
merne porabe občin povezana z ures-
ničevanjem nalog občin iz 140. člena 
Ustave.
Nadalje Ustavno sodišče zapiše, da 
mora zakonodajalec ta sredstva zago-
toviti občini v primerni višini glede 
na veljaven sistem financiranja občin, 
vendar ima glede določitve višine teh 
sredstev široko polje proste presoje, 
upoštevaje tako makroekonomsko 
stanje v državi kot ustavno zagotovlje-
no lokalno samoupravo. Z določitvijo 
višine teh sredstev zakonodajalec do-
loči šele obseg sredstev iz državnega 
proračuna, ki se porabijo za namen 
sofinanciranja občinskih investicij. 
Posamezne občine do teh sredstev še 
nimajo določenih oziroma opredelje-
nih pravic.
Iz teh sredstev se po kriterijih iz prvega 
odstavka 23. člena ZFO-1 delež sred-
stev, namenjen posameznim občinam, 
šele izračuna. Vendar posamezna ob-
čina tudi na sredstvih svojega izra-
čunanega deleža še nima ustanovl-
jenih pravic. Ta sredstva so še vedno 
v državnem proračunu in imajo do 
podpisa pogodbe o njihovi pridobitvi 
položaj načrtovanih pravic porabe po-
samezne občine za namene, določene 
z zakonom. Za dejansko pridobitev 
teh sredstev mora občina izvesti še 
postopke po četrtem in petem odstav-
ku 23. člena ZFO-1, ki se končajo s 

podpisom pogodbe o sofinanciranju 
investicije. Šele na podlagi podpisane 
pogodbe in z izvedenim transferjem 
teh sredstev iz državnega proračuna v 
občinski proračun ta postanejo lastna 
sredstva posamezne občine. Glede na 
navedeno so sredstva za sofinanciran-
je občinskih investicij iz drugega od-
stavka 21. člena ZFO-1, katerih višino 
spreminja izpodbijana določba ZI-
PRS1617, z vidika posamezne občine 
šele potencialna sredstva občin in torej 
še niso lastna sredstva občin. Kolikšna 
bo dejanska višina na ta način pridob-
ljenih sredstev občinskega proračuna, 
je odvisno tudi od aktivnosti obči-
ne same. Zato zmanjšanje agregata 
teh sredstev samo po sebi še ne more 

pomeniti neposrednega zmanjšanja 
prihodkov posamezne občine.
Ustavno sodišče je pri presoji očitkov 
o protiustavnem posegu izpodbijane 
ureditve v ustavni položaj in pravice 
občin upoštevalo tako dejansko kot 
pravno stanje, zato je lahko upošte-
valo le višino investicijskega trans-
fera, kot se je v preteklosti dejansko 
uporabljala, in višino, ki je občinam 
zagotovljena po trenutno veljavni 
ureditvi.  Ustavno sodišče ugotavlja, 
da se ureditev iz drugega odstavka 
21. člena ZFO-1, po kateri naj bi se 
sofinanciranje občinskih investicij iz 
državnega proračuna zagotavljalo v vi-
šini šestih odstotkov skupne primerne 

porabe občin, še nikoli ni uporabljala, 
z izpodbijano določbo pa je prišlo do 
povišanja teh sredstev glede na leto 
2015. Ustavno sodišče zaključi, da ne 
drži očitek, da je izpodbijana določ-
ba ZIPRS1617 zmanjšala sredstva za 
sofinanciranje občinskih investicij iz 
državnega proračuna, ki se občinam 
zagotavljajo v določenem odstotku od 
skupne primerne porabe občin.
Ustavno sodišče zapiše, da ni bilo iz-
kazano, da bi z izpodbijanim prvim 
odstavkom 55. člena ZIPRS1617 pri-
šlo do ogrožanja pravic samoupravnih 
lokalnih skupnosti niti da bi prišlo do 
posega v njihov ustavni položaj in pra-
vice, zato je zahtevo zavrglo.

Vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
Državni zbor Republike Slovenije je 17. novembra 2016 sprejel 
Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slove-
nije in s tem potrdil vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS. 

Poslanci Državnega zbora RS so na 
seji 17. novembra 2016 s 64 glasovi za 
in nobenim proti potrdili vpis pravice 
do pitne vode v Ustavo RS. Slovenija s 
tem poleg Slovaške postaja druga dr-
žava EU, ki zagotavlja pravico do vode 
na najvišji ravni. Ustavni zakon je za-
čel veljati z razglasitvijo na izredni seji 
25. novembra 2016. Zakone, ki ureja-
jo vsebine iz novega 70.a člena Ustave, 
je treba uskladiti z ustavnim zakonom 
v osemnajstih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. Novi 70.a člen Ustave RS 
se glasi:
• »70.a člen (pravica do pitne vode) 
• Vsakdo ima pravico do pitne vode. 
• Vodni viri so javno dobro v uprav- 

ljanju države. 
• Vodni viri služijo prednostno in traj-

nostno oskrbi prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinj-
stev in v tem delu niso tržno blago. 

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
z vodo za oskrbo gospodinjstev za-
gotavlja država prek samoupravnih 

lokalnih skupnosti neposredno in ne-
profitno.«

Pot do vpisa pravice do 
pitne vode v Ustavo RS
Prvo pobudo za vpis je maja 2013 na 
seji parlamentarnega Odbora za kme-
tijstvo podal takratni poslanec Brane 
Golubović. Konkreten predlog za spre-
membo 70. člena Ustave je marca 2014 
vložila skupina poslancev nekdanje 
vladne koalicije (PS, SD, DL in De-
SUS) s prvopodpisanim Golubovićem.
Odločanje o pobudi so prekinile pred-
časne volitve, a je podoben predlog 
aprila 2015 v Državni zbor RS oddala 
skupina poslancev iz poslanskih sku-
pin ZaAB, DeSUS, SD in ZL. Osnu-
tek ustavnega zakona je predvideval 
dopolnitev 70. člena Ustave RS, in si-
cer bi določal, da ima vsakdo pravico 
do pitne vode in da se vodni viri, ki 
služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo 
in vodo za oskrbo gospodinjstev, izko-
riščajo v obliki neprofitne javne službe. 
Predlagatelji so potrebo za spremembo 

Ustave videli v tem:
• da se na ustavni ravni voda in dos-

top do vode določi kot splošna in 
temeljna ustavna pravica,

• da se prepreči, da bi se vodni viri 
privatizirali,

• da se prepreči, da bi vodo obravna-
vali kot vsako drugo blago. Oskrba 
z vodo bi se morala izvajati v obliki 
neprofitne javne službe.

Ustavna komisija DZ je ustanovila stro-               
kovno skupino, ki se je opredelila do 
predloga za zapis pravice do čiste vode 
v Ustavo RS.
Na skupščini Združenja občin Slove-
nije maja 2016 so župani in županje 
izglasovali podporo vpisu pravice do 
pitne vode in zaščito vodnih virov v 
Ustavo RS, podporo so individualno 
izrazile tudi številne občine. Maja je 
zeleno luč vpisu v Ustavo dal tudi Dr-
žavni svet RS. 
Ustavna komisija je v istem mesecu 
Državnemu zboru predlagala začetek 
postopka o spremembah Ustave, s ka-
terimi bi vanjo zapisali in opredelili 
pravico do pitne vode. Državni zbor je 
temu predlogu brez glasu proti sledil 
julija, v sprejetem stališču pa so pred-
lagali dopolnitev Ustave z novim 70.a 
členom, katerega besedilo naj bi šlo v 
smer:
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Odločba Ustavnega sodišča 
št. U-I-150/15
Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-150/15 zavrglo zahtevo 
mestnih občin za presojo dveh členov Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki sta določala 
višino povprečnine za občine v omenjenih dveh letih ter omejitev 
sredstev nad primerno porabo. Je pa Ustavno sodišče razveljavilo 
Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovi-
tev povprečnine, ter ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo RS sed-
mi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki ureja po-
goje, po katerih lahko združenje občin pridobi reprezentativnost. 

Ustavno sodišče je zahtevo za oceno 
ustavnosti 46. in 46.a člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 zavrglo. 
Kot so na sodišču zapisali v obrazlo-
žitvi, Ustavno sodišče praviloma pre-
soja veljavne predpise. O ustavnosti 
predpisa ali splošnega akta, izdanega 
za izvrševanje javnih pooblastil, ki je 
prenehal veljati, pa presoja le, če pred-
lagatelj izkaže, da niso bile odpravlje-
ne posledice njegove protiustavnosti 
oz. nezakonitosti. Sodišče je tako 
predlagateljice pozvalo, naj izkažejo 
morebitne protiustavne posledice v 
zvezi s predpisi, kar so te tudi stori-
le. Pojasnile so, da jim je izpodbijana 
proračunska ureditev, ki je prenehala 
veljati, povzročila negativne finančne 
posledice, v primeru ugotovljene proti- 
ustavnosti pa bi bile upravičene do 
povrnitve teh sredstev.

Sodišče na podlagi njihovega odgovo-
ra ugotavlja, da pričakujejo izboljšanje 
svojega ekonomskega položaja, česar 
pa niso določno opredelile. „Glede na 
ustaljeno ustavnosodno presojo s temi 
navedbami niso izkazale t. i. pravo-
varstvene potrebe oz. niso izkazale, da 
bi ugoditev zahtevi izboljšala njihov 
pravni položaj,“ je zapisalo sodišče. 

• da ima vsakdo pravico do varne 
pitne vode,

• da so naravni vodni viri naravno 
vodno javno dobro v upravljanju 
države,

• da naravni vodni viri služijo pred-
nostno in trajnostno oskrbi pre-
bivalstva s pitno vodo in z vodo 
za oskrbo gospodinjstev in v tem 
delu niso tržno blago,

• da oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospo-
dinjstev zagotavlja država prek 
neprofitne javne službe, tako da 
naravne vodne vire za ta namen 
izkorišča sama neposredno ali iz-
koriščanje prenese v neposredno 
upravljanje samoupravnim lokal-
nim skupnostim. 

Poslanci so zahtevali tudi, da naj se 
pri pripravi predloga ustavnega zako-
na posebno skrb nameni oblikovanju 
jasne pravne ureditve na ravni zakon-
skega urejanja, ki bo,
skladno z določbami 70.a člena, v 
prihodnje preprečevala podeljevanje 
koncesij za oskrbo prebivalstva s pit-
no vodo.
Združenje občin Slovenije se je na 
navedeno stališče odzvalo z opozori-
lom zakonodajalcu, da je oskrba pre-
bivalstva s pitno vodo izvirna naloga 
občin in da je zato posledično proble-
matična predvsem četrta alineja sta-
lišča, po kateri oskrba s pitno vodo 
postaja državna javna služba. Držav-
ni zbor smo pozvali, da nas vključi v 
postopek oblikovanja besedila ustav-
nega zakona.
Konec septembra so se vodstva zdru-
ženj občin sestala s predsednikom 

Državnega zbora RS dr. Milanom 
Brglezom, ki je hkrati tudi predsednik 
Ustavne komisije. Izražena je bila pod-
pora ob vpisu pravice do pitne vode in 
zaščiti vodnih virov na ustavni ravni, 
hkrati pa izpostavljene tudi dileme, 
ki se pojavljajo, predvsem ob 4. točki 
stališča, saj predstavlja poseg v izvir-
ne pristojnosti občin. Problematično 
je tudi, da naj bi Ustava v prihodnje 
preprečevala podeljevanje koncesij za 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo, zdaj 
to posega v obstoječo organiziranost 
izvajanja gospodarske javne službe. 
Zanemarljive pa niso niti finančne po-
sledice predlagane ureditve.
Na podlagi stališč Državnega zbora je 
strokovna komisija oblikovala dve raz-
ličici besedila 70.a člena Ustave RS, in 
sicer glede na to, ali se zaščiti le narav-
ne vodne vire ali vse vodne vire:
»Vsakdo ima pravico do pitne vode.
(Naravni) Vodni viri so naravno javno 
dobro v upravljanju države.
(Naravni) Vodni viri služijo prednost-
no in trajnostno oskrbi prebivalstva s 
pitno vodo in z vodo za oskrbo gospo-     
dinjstev in v tem delu niso tržno      
blago.
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
z vodo za oskrbo gospodinjstev za-
gotavlja država prek neprofitne javne 
službe, tako da naravne vodne vire za 
ta namen izkorišča sama neposredno 
ali izkoriščanje prenese v neposredno 
upravljanje samoupravnim lokalnim 
skupnostim.«
21. oktobra 2016 smo se predstav-
niki združenj občin ponovno sestali 
s predsednikom Državnega zbora dr. 
Brglezom. Ponovno smo opozorili na 
spornost četrtega odstavka predloga 
70.a člena. V skladu z njegovo dikci-
jo oskrba s pitno vodo postaja držav-
na javna služba, katere izvajanje se bo 
lahko preneslo na občine. To pomeni, 
da oskrba prebivalstva s pitno vodo 
ne bi bila več izvirna naloga občin. 
Zaskrbljujoča je tudi obrazložitev v 

delu, ki navaja, da »bo država obe-
nem tudi dolžna, da zagotovi oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo in vodo za 
potrebe gospodinjstev tudi v tistih 
lokalnih skupnostih, v katerih zdaj 
ta oskrba ni zagotovljena v zadovolji-
vem obsegu.« Na kakšen način bo to 
država izvajala, ostaja odprto vprašan-
je. Opozorjeno je bilo tudi, da je izraz 
neprofitna javna služba nepotreben in 
da že iz same opredelitve javne službe 
izhaja neprofitnost. Opozorili smo, da 
bi prepoved izvajanja gospodarske jav-
ne službe oskrbe s pitno vodo v obliki 
koncesionirane javne službe omejila 
možnost občinam, na kakšen način se 
lahko uredi izvajanje te javne službe. 
Opozorili smo, da sami vodni viri ne 
smejo biti tržno blago, je pa mogoče 
gospodariti in izkoriščati viške vode. 
Strinjali smo se z različico, po kateri se 
zaščiti vse vodne vire in ne le naravne 
vodne vire.
Ustavno komisijo DZ, poslanske sku-
pine in Državni svet RS smo s stališči 
združenj občin seznanili tudi pisno.
Ustavna komisija je na podlagi sta-
lišča strokovne komisije izoblikovala 
besedilo predloga dopolnitve Ustave. 
Poslanci so na seji Ustavne komisi-
je 25. oktobra in na njenem nadalje-
vanju 3. novembra tako imeli na mizi 
predlog ustavnega zakona, s katerim 
bi v 70.a člen Ustave zapisali, da ima 
vsakdo pravico do pitne vode, da so 
vodni viri javno dobro v upravljanju 
države ter da vodni viri služijo pred-
nostno in trajnostno oskrbi prebival-
stva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev in v tem delu niso tržno 
blago.
Največ razprave se je ponovno vrtelo 
okoli četrtega odstavka. Združenja 
občin smo nasprotovala določilu, da 
naj bi oskrbo s pitno vodo zagotavljala 
država prek neprofitne javne službe. Z 
amandmajem je bil predlagan zapis, ki 
določa, da oskrbo prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinj-
stev zagotavlja država prek samouprav-
nih lokalnih skupnosti neposredno in 

neprofitno. S tem so popravili prvotno 
besedilo, po katerem bi oskrbo z vodo 
zagotavljala država prek neprofitne 
javne službe.

Predlog ustavnega zakona je po po-
trditvi na Ustavni komisiji nadaljeval 
pot na novembrsko sejo Državnega 
zbora, kjer je bil tudi potrjen in nato 

razglašen na izredni seji. Zdaj bo 
izrednega pomena, kako se bo z ustav-
nim členom ustrezno uskladila tudi 
preostala zakonodaja. 

Zato je njihovo zahtevo v tem delu za-
vrglo, enako je ravnalo tudi pri Dogo-
voru o višini povprečnine za leto 2015, 
kjer so občine prav tako izpodbijale 
določbo glede višine povprečnine. 

Zavrglo je tudi zahtevo občin za od-
pravo protiustavnega stanja in ureditev 
položaja mestnih občin, ker navedbe 
predlagateljic v tem delu niso obsegale 
z Zakonom o ustavnem sodišču pred-
pisanih sestavin.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je v ne-
skladju z Ustavo sedmi odstavek 86.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi, ki 
določa kriterije za pridobitev lastnos-
ti reprezentativnosti združenj občin. 
Zakon o lokalni samoupravi dopušča 
občinam ustanovitev združenja občin 
tudi v primeru, ko so osrednji namen 
združevanja posebni interesi občin. 
Mestne občine imajo po Ustavi dru-
gačen položaj kot druge občine tako 
glede značilnosti občinskega območja 
kot glede nalog. Združenja, kamor se 
lahko združujejo le mestne občine, so 
glede na to različna od združenj občin, 
kamor se lahko združujejo vse občine. 
Vendar pa je zakonodajalec določil 
enake kriterije za pridobitev reprezen-
tativnosti prav vseh združenj občin. 
Za enako obravnavo različnega polo-

žaja zakonodajalec ni izkazal razum-
nega razloga, zato je Ustavno sodišče 
odločilo, da je sedmi odstavek 86.a 
člena Zakona o lokalni samoupravi 
v neskladju z drugim odstavkom 14. 
člena Ustave. Ustavno sodišče je Dr-
žavnemu zboru za odpravo ugotovlje-
ne protiustavnosti določilo eno leto.

Ustavno sodišče je razveljavilo Pra-
vilnik o določitvi podprogramov, ki 
se upoštevajo za določitev povprečni-
ne, ker ne zagotavlja, da bi se v njem 
določeni podprogrami nanašali le na 
naloge občin, določene z zakoni, in s 
tem povezane stroške občin. Zato je 
odločilo, da je navedeni Pravilnik v 
neskladju z legalitetnim načelom iz 
drugega odstavka 120. člena Ustave. 
Pravilnik je Ustavno sodišče razve- 
ljavilo z odložnim rokom enega leta. 
Minister, pristojen za finance, bo tako 
glede na potek postopkov za pripravo 
proračunskih predpisov za leto 2018 
lahko protiustavno ureditev iz Pravil-
nika pravočasno uskladil z Ustavo. 

Ustavno sodišče je še ugotovilo, da 
niti sistem financiranja občin kot tak 
niti drugi odstavek 11. člena Zakona 
o financiranju občin, ki ureja sklenitev 
dogovora o višini povprečnine med 
Vlado in reprezentativnimi združe-
nji občin, nista v neskladju z Ustavo. 
Izhajalo je iz že sprejetih stališč, da 
glede na načelo socialne države iz 2. 
člena Ustave zakonodajalec celo mora 
sprejeti ukrepe, ki korigirajo objek-
tivne razlike med občinami, da bi 
se vsem prebivalcem, ne glede na to, 
v kateri občini prebivajo, zagotovile 
dobrine, ki pomenijo njihove ustavne 
in zakonske pravice ter jih izvajajo ob-
čine. Ustavno sodišče je že presodilo, 
da zakonsko urejanje prerazporejanja 
lastnih virov med posameznimi obči-
nami v primeru ustvarjenih presežkov 
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lastnih virov nad izračunano primerno 
porabo ne pomeni protiustavnega po-
sega v finančno avtonomijo občin, saj 
se s tem zagotavlja materialna podlaga 
za solidarnost med občinami in njih-
ovimi prebivalci pri izvajanju obvez-
nih nalog občin. Ustavno sodišče je 
izrecno navedlo, da je v drugem stav-
ku 142. člena Ustave za financiranje 

občin uveljavljena posebna ureditev v 
razmerju do načela enakosti pred za-
konom iz drugega odstavka 14. člena 
Ustave. 
Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da 
pripad sredstev občinam iz pobrane 
dohodnine le do višine izračunane 
primerne porabe (55. člen Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike 

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Združenje občin Slovenije je sredi novembra 2016 vložilo zahte-
vo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejav-
nosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opre-
deljuje kot tržno. Zahtevano je bilo tudi začasno zadržanje izva-
janja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Državni zbor RS je 20. septembra 
2016 potrdil Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (ZPPDej). 
Zakon ureja pokopališko dejavnost 
kot občinsko javno službo, prav tako 
kot občinsko javno službo opredeljuje 
24-dežurno službo (t. i. prvi prevoz), 
medtem ko se ostale pogrebne dejav-
nosti, torej večino od njih, prepušča 
trgu: prevoz pokojnika, ki ga ne zago-
tavlja 24-urna dežurna služba, pripra-
va pokojnika, upepelitev pokojnika, 
priprava in izvedba pogreba. 

Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti v celoti prenavlja sistem-
sko ureditev pogrebne in pokopa-
liške dejavnosti iz leta 1984, urejeno 
v Zakonu o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč. 
Ta je pogrebno in pokopališko dejav-
nost določal kot enovito, opredeljeno 
kot komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Zakon o gos-
podarskih javnih službah je določil, 
da se dejavnosti, ki so bile določene 
kot dejavnosti posebnega družbene-
ga pomena na področjih materialne 
infrastrukture do določitve gospodar-
skih javnih služb s področnimi zakoni, 

Slovenije za leti 2016 in 2017) ni v ne-
skladju z Ustavo. Sistem financiranja 
mora zagotoviti tolikšen obseg sred-
stev, kot je zakonodajalec opredelil, da 
lahko občina z njim zagotovi izvajanje 
svojih ustavnih in zakonskih nalog. 
Ustavno varovana avtonomija obči-
nam ne zagotavlja presežka nad pri-
merno porabo.

štejejo za gospodarske javne službe. 
Na tej podlagi je tudi pokopališka in 
pogrebna dejavnost iz ZPPDUP opre-
deljena kot gospodarska javna služba. 

V Združenju občin Slovenije smo 
skozi celoten postopek priprave in 
sprejemanja Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti nasprotova-
li opredelitvi pogrebne dejavnosti 
kot tržne dejavnosti, saj sta v skladu            
z Zakonom o lokalni samoupravi   
urejanje, upravljanje in skrb za lo-
kalne javne službe ter organiziranje 
opravljanja pokopališke in pogrebne 
službe izvirni nalogi občine. Ta določ-
ba je konkretizacija 140. člena Ustave 
RS, ki opredeljuje avtonomijo občin: 
v pristojnost občine spadajo lokal-
ne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno in ki zadevajo samo pre-
bivalce občine. Da sta naravi pogreb-
ne in pokopališke dejavnosti v veliki 
meri pogojeni s tradicijo in krajevni-
mi običaji, se je zakonodajalec zavedal 
že ob sprejemanju Zakona o lokalni 
samoupravi in določanju izvirnih 
pristojnosti lokalnih skupnosti, zato 
smo mnenja, da mora biti lokalna 
skupnost tista, ki bo opredelila režim 

izvajanja pogrebne in pokopališke de-
javnosti na svojem območju. 

Opozorili smo tudi na minule odlo-
čitve Ustavnega sodišča RS na tem 
področju. Ustavno sodišče RS je že 
v preteklosti pripoznalo pogrebno in 
pokopališko dejavnost kot tisti dejav-
nosti, ki ju iz pietetnih, zdravstvenih 
in sanitarno-higienskih razlogov ni 
mogoče zagotavljati na prostem  trgu. 
Poleg tega je Ustavno sodišče zapisalo, 
da je odnos do mrtvih eno temeljnih 
civilizacijskih vprašanj, zato pri nor-
mativnem urejanju obstaja močan jav-
nopravni interes, ki od države zahteva 
varovanje določene civilizacijske ravni 
glede ravnanja z mrtvimi. Narava teh 
dejavnosti torej terja, da je pridobi-
vanje dobička podrejeno zadovolje-
vanju javnih potreb, to pa utemeljuje 
podreditev pogrebne in pokopališke 
dejavnosti takšnemu režimu, ki bo za-
sledoval javni interes. Nov zakon jav-
nega interesa ne zasleduje, zasleduje pa 
interes zasebnih podjetij po zaslužku.

V Združenju občin Slovenije smo 
predlagali tudi zadržanje izvajanja Za-
kona o pogrebni in pokopališki dejav-
nosti, saj menimo, da zakonodajalec 
ni v zadostni meri uredil prehodnega 
obdobja, v katerem lahko pride do res-
nih konfliktnih situacij. Prav tako bi 
takojšnja vzpostavitev nove ureditve 
Zakona o pogrebni in pokopališki de-
javnosti vodila v razkroj obstoječe ure-
ditve občinskih gospodarskih javnih 
služb, katerih ponovna vzpostavitev 
ob ugotovljeni neustavnosti zakona bi 
lahko imela nepopravljive finančne, 
organizacijske in pravne posledice.

Nov Zakon o prijavi prebivališča 
Nov Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) je začel veljati 13. av-
gusta 2016, uporabljati pa se začne leto po njegovi uveljavitvi. 
Zakon celovito odpravlja pomanjkljivosti dosedanje zakonodaje 
in zagotavlja skladnost registra stalnega prebivalstva z dejan-
skim stanjem. Določena je namreč obveznost posameznika, da 
ob prijavi prebivališča navede resnične podatke o naslovu na-
selitve. Z zakonom se zaradi odprave administrativnih ovir po-
daljšuje tudi najdaljše obdobje prijave začasnega prebivališča z 
enega na dve leti.

Vse hitrejši migracijski tokovi in 
spremenjene družbenoekonomske 
razmere, ki so posledica vstopa Slo-
venije v Evropsko unijo, svetovnega 
procesa globalizacije in gospodar-
ske krize, skokovit razvoj informa-
cijske tehnologije, želja upravljavca 
po popolni, ažurni in točni eviden-
ci registra stalnega prebivalstva ter 
pomanjkljivosti izvajanja določb 
sedanjih predpisov na področju pri-
jave prebivališča, zahtevajo korenit 
poseg v določbe veljavnega Zakona 
o prijavi prebivališča, zato je Ministr- 
stvo za notranje zadeve pripravilo 
nov zakon in ne zgolj sprememb in 
dopolnitev obstoječega.
Temeljni namen novega Zakona 
o prijavi prebivališča je zagotoviti 
skladnost registra stalnega prebi-
valstva z dejanskim stanjem na-
stanitve posameznikov. Na naslov 
prebivališča je vezanih veliko pra-
vic, zato se v praksi pogosto dogaja, 
da posamezniki zlorabljajo institut 
prijave prebivališča tako, da prijav- 
ljajo prebivališča na naslovih, kjer 
dejansko ne prebivajo. Posledično 
so podatki v registru prebivalstva 
netočni, letno pa se povečuje tudi 
število postopkov ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča, ki 
jih vodijo upravne enote. Zaradi 
zagotovitve točne evidence stanja, 
gibanja in nastanitve posamezni-
kov je v zakonu določena obveznost 
posameznika, da ob prijavi prebi-
vališča navede resnične podatke o 

naslovu naselitve, in obveznost 
lastnika, solastnika ali stanodajal-
ca, ki posamezniku dovoli bivati na 
naslovu, da ne sme omejevati posa-
meznikove prijavne obveznosti.
Eden od ciljev zakona je zmanjšati 
število ugotovitvenih postopkov in 
jih tudi skrajšati. Zakon tako določa 
možnost predhodnega obveščan-
ja posameznikov o prijavno-odjavni 
obveznosti še pred uvedbo postop-
ka ugotavljanja prebivališča. S tem 
se predvideva zmanjšanje števila 
uvedenih postopkov, ki so posledi-
ca nepoznavanja prijavno-odjavne 
obveznosti. Število ugotovitvenih 

postopkov se bo zmanjšalo tudi 
zaradi določb o prenehanju pre-
bivališča; postopki pa bodo krajši 
tudi zaradi ustreznejše ureditve 
instituta zakonskega prebivališča. 
Postopek ugotavljanja prebivališča 
se tako uvede, kadar upravna eno-
ta na podlagi dvoma ali obvestila, 
da posameznik ni izpolnil prijavne 
obveznosti, posameznika seznani 
s prijavno obveznostjo, ta pa se na 
pisanje ne odzove, ali kadar posa-
meznik izpolni prijavno obveznost, 
pa upravna enota kljub temu dvo-
mi, da posameznik prebiva na na-
vedenem naslovu oziroma kadar 
pobudo za uvedbo postopka vloži 
občina. Zakon določa tudi mož-
nost ugotavljanja začasnega prebi-
vališča za slovenske državljane in 
ne zgolj za tujce, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS. Po novem zakonu 
začasno prebivališče namesto enega 
velja dve leti. 
V zakonu je bistveno bolje urejen 
institut t. i. zakonskega prebi-
vališča, ki omogoča registracijo 
prebivališča in iz tega izhajajoče 
uresničevanje pravic in dolžnosti. 
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Opredeljen je kot fiktivni naslov 
stalnega prebivališča, ki se po-
samezniku določi v postopku 
ugotavljanja dejanskega stalnega 
prebivališča, kadar mu po določ-
bah zakona stalnega prebivališča 
ni mogoče prijaviti. Da bi imeli vsi 
posamezniki, ki dejansko prebi-
vajo na območju določene občine 
v RS, prijavljeno stalno prebivali- 
šče, zakon opušča stroge pogoje za 
določitev zakonskega prebivališča 
in tako brezdomcem in posamez-
nikom, ki so nastanjeni v zavodu 
za prestajanje kazni, prevzgojnem 
domu, vzgojnem zavodu, zavodu 
za usposabljanje oziroma njegovih 
dislociranih oddelkih, omogoča 
določitev zakonskega prebivališča 
na naslovu občine, žrtvam nasilja v 
družini in žrtvam trgovine z ljud-
mi pa na naslovu centra za socialno 
delo. Po novem se lahko zakonsko 
prebivališče žrtvi nasilja v družini 
ali žrtvi trgovine z ljudmi določi 
tudi zgolj na predlog centra za so-
cialno delo, Državnega tožilstva 
ali Policije. S tem se odpravlja po-
manjkljivosti obstoječe zakonodaje, 
na katero že več let opozarja Varuh 
človekovih pravic. 
Cilj zakona je tudi odprava admi-
nistrativnih ovir, zato opušča ne-
katere obveznosti, kot so prijava 
na predpisanem obrazcu, posredo-
vanje določenih podatkov ob izpol-
njevanju prijavne obveznosti (na-
rodnost, zakonski stan, dovoljenje 
za posredovanje podatkov), obvez-
nost predložitve dokazila o pravici 
do prebivanja, če eden od staršev 
prijavlja otroka na naslov svojega 
prebivališča, obveznost stanodajal-
ca, da posamezniku prijavi naslov 
za vročanje, uvaja uporabo sodob-
nega delovnega mesta s podpisni-
mi tablicami na upravnih enotah, 
možnost elektronske prijave začas-
nih prebivališč stanodajalcev itd.
Zakon odpravlja pravno praznino 

pri izvajanju posameznih določb 
prejšnjega zakona, tako da jasno 
opredeljuje posamezne pojme ter 
dosledno določa pogoje in posto-
pek prijave prebivališča, enotne 
roke za prijavo in odjavo prebiva-
lišča, postopek ugotavljanja dejan-
skega prebivališča ter preverjanja 
resničnosti prijave prebivališča, kar 
bo zagotovilo enotno prakso dela 
upravnih enot.
Stari zakon je določal, da prijava 
začasnega prebivališča traja največ 
eno leto. Posamezniki, ki so dolž-
ni prijaviti začasno prebivališče, 
pogosto obnavljajo prijavo začas-
nega prebivališča, zato se z novim 
zakonom zaradi odprave admini- 
strativnih ovir podaljšuje najdaljše 
obdobje prijave začasnega prebi-
vališča z enega na dve leti. Zakon 
tudi omejuje število začasnih prebi-
vališč, in sicer ima lahko posamez-
nik hkrati največ eno začasno pre-
bivališče v RS ali en začasni naslov 
v tujini.
Zakon ukinja gospodinjsko evi-
denco. Iz naslova skupnega gos-
podinjstva namreč izhajajo šte-
vilne pravice posameznikov, zato 
posamezniki izjave o članstvu v 
določenem gospodinjstvu pogosto 
spreminjajo. Podlaga za spremem-
bo je izjava, njena resničnost pa se 
ne preverja, saj kontrola pristojne-
ga organa nad dejanskim stanjem 
(kako gospodinjski člani porabljajo 
dohodke za zagotavljanje osnovnih 
življenjskih potrebščin) ni mogoča. 
Posledično gospodinjska evidenca 
registra stalnega prebivalstva ne 
odraža dejanskega stanja, kar je v 
nasprotju z namenom zakona. Al-
ternativa pridobivanju podatkov 
o članih posamezne gospodinjske 
skupnosti na podlagi izjave je lahko 
kombinacija podatkov, ki se prido-
bijo iz centralnega registra prebival-
stva in drugih registrov.
Zakon ohranja policijsko prijavo 

tako za tujca, ki nima veljavnega 
dovoljenja za prebivanje, pa se na-
stani pri fizični osebi (npr. pri so-
rodniku), kot tudi za tujca, ki se 
nastani v turističnem ali gostin-
skem objektu, s tem da se evidenca 
policijske prijave, ki jo vodi Policija, 
preimenuje v evidenco gostov. Na 
tem področju je predvidena racio-
nalizacija dela gostiteljev v okviru 
poročanja podatkov v turizmu, 
zlasti z elektronsko podprtim pos-
topkom poročanja in odpravljenim 
poročanjem o istih podatkih več or-
ganov. Gostitelji oziroma turistični 
in gostinski objekti ne pošiljajo več 
podatkov o gostih neposredno Po-
liciji, SURS in občinam, temveč 
jih pošiljajo prek enotne točke - 
spletne aplikacije Agencije RS za 
javnopravne evidence in storitve. 
Ta bo določene podatke, vključno 
s šifriranimi osebnimi podatki gos-
tov, po zaščiteni povezavi dnevno 
posredovala tudi v evidenco gostov 
na Policijo, ki bo podatke primer-
jala s podatki svojih evidenc zara-
di ugotavljanja, ali je treba izvesti 
katerega od ukrepov, ki so v njeni 
pristojnosti.
Kot prekrškovni organ se na-
mesto Inšpektorata RS za notranje 
zadeve določa upravne enote, ki ne-
posredno izvajajo določbe zakona. 
Te bodo hitreje zaznale morebitne 
kršitve in jih zato tudi hitreje sank-
cionirale, posledično bodo prekr-
škovni postopki učinkovitejši, zato 
bodo nadzor nad izvrševanjem do-
ločb zakona poleg upravnih enot in 
Policije opravljali tudi občinski in-
špektorji. Zakon dopolnjujejo ka-
zenske sankcije zlasti zaradi prepre-
čevanja fiktivnih prijav in dopušča 
možnost, da prekrškovni organi za 
prekršek izrečejo globo, ki je višja 
od najnižje predpisane globe.

Novela Zakona o socialnem varstvu
Državni zbor RS je na seji maja 2016 sprejel novelo Zakona o so-
cialnem varstvu (ZSV-F), s katero uvaja pravno podlago in ureja 
status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov, ukin-
ja obvezno pripravništvo, uvaja spremembe in razširitve pri pri-
dobivanju statusa društva v javnem interesu, odpravlja določe-
ne administrativne ovire in usklajuje predpise o inšpekcijskem        
nadzoru s področnim zakonom.

Novela zakona v prvi vrsti uva-
ja pravno podlago praksi, ki je pri 
nas uveljavljena že dlje časa. Gre za 
programe socialnega varstva, ki se 
na dejanski ravni že izvajajo in so 
predvideni ter v določeni meri že 
urejeni z Resolucijo o nacionalnem 
programu socialnega varstva za ob-
dobje 2013–2020 (v nadaljevanju 
Resolucija), ki je bila v Državnem 
zboru sprejeta na podlagi 2. člena 
ZSV. Gre sicer za programe, ki so v 
vsakem posameznem primeru pod-
robneje določeni z javnim razpisom, 
ki določa vse elemente posameznega 
programa skladno s predpisi o jav-
nem naročanju. Ureja status posa-
meznim vrstam socialnovarstvenih 
programov in daje ustrezno podlago 
za njihovo financiranje.
Socialnovarstveni programi so na-
menjeni preprečevanju in reševanju 
socialnih stisk posameznih ranljivih 
skupin prebivalstva in so dopolni-
tev socialnovarstvenim storitvam 
in ukrepom. Programi se izvajajo 
na podlagi verifikacije ali smernic, 
ki so objavljene v javnih razpisih 
za njihovo (so)financiranje in se 
oblikujejo tako, da upoštevajo 
značilnosti in potrebe posamezne 
ciljne skupine uporabnikov (pre-
prečevanje nasilja, pomoč žrtvam 
nasilja in delo s povzročite-
lji nasilja; področje zasvojenos-
ti; področje duševnega zdravja; 
pomoč brezdomcem; pomoč ot-
rokom in mladoletnikom …) ter 
izhajajo iz posebnosti okolja in 
območja, v katerem se izvajajo.

Novela zakona določa štiri vrste so-
cialnovarstvenih programov, in sicer:
1. Javni socialnovarstveni 

programi
To so programi, ki so se že najmanj 
tri leta izvajali kot razvojni progra-
mi in so strokovno verificirani po 
postopku, ki ga sprejme socialna 
zbornica v soglasju z ministrom, 
pristojnim za socialno varstvo. Jav-
ni socialnovarstveni programi se 
vključijo v enotni sistem evalviranja 
doseganja ciljev programa, ki obse-
ga preverjanje ustreznosti progra-
ma za ciljno populacijo, merjenje 
uspešnosti in učinkovitosti progra-
ma, oceno tveganja za izvedbo 
programa ter analizo vidikov traj-
nosti programa. 

2. Razvojni socialnovarstveni 
programi

Programi, ki se izvajajo krajše ča-
sovno obdobje in še ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev strokovne ve-
rifikacije.

3. Eksperimentalni socialnovar-
stveni programi

Izvajajo se lahko največ tri leta, z 
njimi pa se razvijajo nove metode 
in oblike in pristopi za prepreče-
vanje in reševanje stisk posameznih 
ranljivih skupin.

4. Dopolnilni socialnovarstveni 
programi

Programi lokalnega pomena, ki do-
polnjujejo mrežo javnih in razvoj-
nih socialnovarstvenih programov, 
se izvajajo po načelih in metodah 

dela v socialnovarstveni dejavnosti.
Izvajalec mora zagotavljati kadrov-
ske in prostorske pogoje ter pogo-
je glede tehnične opremljenosti, 
ustrezen delež finančnih virov ter 
druge pogoje, določene v javnem 
razpisu.
Socialna zbornica Slovenije vodi 
evidenco javnih socialnovarstvenih 
programov, ki so strokovno verifi-
cirani.
Mreža programov se že vrsto let 
sofinancira iz sredstev proračuna 
in sredstev občin. V javnem raz-
pisu se določijo področja in vrs-
te programov, ki se sofinancirajo, 
način sofinanciranja in pogoji za 
izvajanje programov. Določeno je, 
da minister, pristojen za socialno 
varstvo, izda sklep o izboru javnega 
socialnovarstvenega programa kot 
prejemnika sredstev za največ deset 
let, sklep o izboru eksperimental-
nega ali razvojnega programa pa 
za največ tri leta. Pogodba za izva-
janje javnega socialnovarstvenega 
programa se sklene za vsako leto 
posebej.
Javni verificirani socialnovarstveni 
programi, razvojni in dopolnilni 
programi, pomembni za občino in 
sodelovanje z nevladnimi organiza-
cijami, se financirajo s proračuna 
občine.
Novela prinaša tudi ukinitev pri-
pravništva kot obveznega pogoja za 
pristop k strokovnem izpitu, saj ga 
lahko opravijo tudi kandidati, ki 
niso opravljali pripravništva, imajo 
pa šest ali devet mesecev delovnih 
izkušenj na področju socialnega 
varstva. Dolžina pripravniške dobe 
ali delovnih izkušenj na področju 
socialnega varstva je odvisna od 
vrste izobrazbe. Strokovni delavci, 
ki so končali višjo ali visoko šolo, 
se izobražuje za socialno delo šest 
mesecev, ostali pa devet mesecev. 
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Pogoje in način opravljanja pri-
pravništva in strokovnega izpita s 
splošnim aktom določi Socialna 
zbornica Slovenije.
Spremembe so tudi na področju 
pridobitve statusa društva, ki 
deluje v javnem interesu na pod-
ročju socialnega varstva. Tako 
društvo mora, poleg splošnih, izpol-
njevati tudi posebne pogoje, in sicer 
da ima sprejet program dela, iz kate-
rega je razvidno, da deluje v javnem 
interesu na področju preprečevanja 
ali odpravljanja socialnih stisk in te-
žav posameznikov, družin ali skupin 
prebivalstva in v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu in 
da ima strokovno usposobljen ka-
der za izvajanje dejavnosti v skladu 
z ZSV. 
Novela omogoča pridobitev statusa 
delovanja v javnem interesu na pod-
ročju socialnega varstva tudi dru-
gim pravnim osebam zasebnega pra-
va, ki niso ustanovljene z namenom 
pridobivanja dobička in ki presežek 
prihodkov nad odhodki uporablja-
jo izključno za opravljanje in razvoj 
svoje dejavnosti.
Novela na novo ureja tudi poskus-
no izvajanje socialnovarstvene 
dejavnosti, ki omogoča izvedbe 
različnih pilotnih projektov. Določijo 

se cilji, katerih izpolnjevanje se pre-
veri najkasneje po preteku polovice 
določenega časovnega obdobja po-
skusnega izvajanja in po njegovem 
zaključku, in da minister, pristojen 
za socialno varstvo, prepove nadalj- 
nje izvajanje poskusa, če poskusno 
izvajanje ne dosega zastavljenih ci-
ljev. Financira se iz evropskih skla-
dov, pripadajočega dela slovenske 
udeležbe iz proračuna Republike 
Slovenije oziroma na podlagi fi-
nančne udeležbe izvajalca oziroma 
uporabnika. Lahko pa se financirajo 
tudi iz proračunov občin na podlagi 
njihovega soglasja. Zakon natančno 
določa potek poskusnega izvajanja.

Zakon navaja nabor podatkov, ki se 
še 5 let po prenehanju poskusnega 
izvajanja hranijo v Centralni zbirki 
podatkov za upravljavca centralne 
zbirke podatkov, enak rok pa je do-
ločen tudi za hrambo podatkov za 
izvajalce poskusnega izvajanja; razen 
če posamezen zakon ne določa dru-
gače.

Novela prav tako usklajuje pred-
pise o inšpekcijskem nadzoru 
s področnim zakonom. Določa, 
da socialna inšpekcija v okviru In-
špektorata RS za delo izvaja nadzor 
nad izvajanjem Zakona o social-
nem varstvu in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, ter nadzor nad 
izvajanjem drugih zakonov ali na 
njihovi podlagi izdanih predpisov, 
ki določajo javna pooblastila ali 
druge naloge posameznim izvajal-
cem dejavnosti socialnega varstva, 
ter nadzor nad izvajanjem nalog, ki 
jih ta zakon nalaga občinam, zlasti 
preverjanje obsega mreže javne služ-
be, za katero je zadolžena občina, in 
soglasij k cenam storitev, ki jih izda 
pristojni občinski organ, in ne nad 
delom izvajalcev dejavnosti social-
nega varstva, za sam postopek pa se 
uporabljajo predpisi, ki urejajo in-
špekcijo dela in inšpekcijski nadzor.

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah 
– izbira dimnikarja se začne z letom 
2017
Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS) se začne uporabljati            
1. januarja 2017. Zakon uvaja licenčni sistem na področju izvaj-             
anja dimnikarskih storitev in s tem prosto izbiro izvajalca dimni-
karske storitve. Licenca ne bo krajevno omejena, veljala bo za ce-
lotno območje Slovenije in ne bo časovno omejena. Novi zakon 
ureja tudi inšpekcijski nadzor in strukturo cen, ki je maksimirana.

Opustitev koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila 
načrtovana že konec 2015, vendar lani pripravljeni Predlog zakona o dim-
nikarskih storitvah na Vladi RS ni bil sprejet, zato je Državni zbor konec 
2015 podaljšal koncesijski sistem do konca decembra 2016, Vlada RS pa 
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je pripravila nov predlog, ki ga je na 
oktobrski seji potrdil tudi Državni 
zbor RS. Z zakonom se tako ureja 
področje, ki bi bilo sicer s 1. januar-
jem 2017 v celoti prepuščeno trgu, 
izvajanje dimnikarskih storitev pa v 
celoti neregulirano.

Nov Zakon o dimnikarskih storit-
vah ureja način izvajanja dimnikar-
skih storitev in plačilo zanje, pogoje 
in postopke za pridobitev licenc za 
izvajanje ter dovoljenj za opravljanje 
dimnikarskih storitev, naloge dim-
nikarske družbe in dimnikarja, ob-
veznosti uporabnika dimnikarskih 
storitev ter druge zadeve, povezane 
z dimnikarskimi storitvami.

Z 21. novembrom 2016, ko je začel 
veljati nov Zakon o dimnikarskih 
storitvah, se uporabljajo zgolj dolo-
čila, ki omogočajo začetek vzposta-
vitve novega sistema. V celoti se bo 
zakon začel uporabljati 1. januarja 
2017.

30. junij 2017 je datum, do katere-
ga lahko uporabnik dimnikarskih 
storitev izbere dimnikarja za vsaj 
naslednjih 12 mesecev. V nasprot-
nem primeru se bo štelo, da je izbral 
izvajalca, ki je na dan 31. decembra 
2016 opravljal obvezno državno gos-
podarsko javno službo na področju 
dimnikarstva na območju, na kate-
rem je njegova mala kurilna napra-
va, pod pogojem, da je ta izvajalec 
pridobil dovoljenje za opravljanje 
dimnikarskih storitev.

Uporabnik bo lahko izbiral med 
dimnikarji, ki bodo imeli licenco, 
kar bodo dokazovali z izkaznico. Li-
cenco bo dimnikar dobil od uprav-
ne enote, če bo izpolnjeval zakonsko 
določene zahteve. V večstanovanj-
skih stavbah se dimnikarske storitve 
štejejo kot del rednega upravljanja.

Obveznost izbire dimnikarske služ-
be spremljajo obveznosti uporabni-
ka, da omogoči:

• prvi pregled za novozgrajeno 
malo kurilno napravo,

• omogoči vpis male kurilne na-
prave v evidenco ob prvi izvedbi 
dimnikarskih storitev,

• dovoli izvajanje dimnikarskih 
storitev,

• omogoči pregled pred uporabo 
malih kurilnih naprav ob spre-
membah pri malih kurilnih na-
pravah, vgradnji novih naprav in 
začetku obratovanja neaktivnih 
naprav,

• eno leto hrani zapisnik o izvede-
nem pregledu ter

• na podlagi odločbe pristojne in-
špekcije odpravi ugotovljene ne-
pravilnosti.

Najvišjo dovoljeno ceno za dimni-
karske storitve bo Vlada določila s 
sklepom. Cena bo določena na ča-
sovno enoto dela. Predpisani bodo 
tudi časovni normativi za posa-
mezne storitve, podrobnejša vsebi-
na cenika in višina potnih stroškov. 
Znesek se bo oblikoval kot zmnožek 
cene storitev in normativnega šte-
vila časovnih enot dela. Ta znesek 
vključuje potne stroške, če je sedež 

podjetja oddaljen do 25 kilometrov 
od kraja pregleda. Sicer se računajo 
potni stroški.

Dimnikar pregleduje in čisti male 
kurilne naprave ter meri kakovost 
zgorevanja in ugotavlja morebit-
no preseganje predpisanih mejnih 
vrednosti emisij. Merjenje emisij 
iz naprav na trdo gorivo je novost. 
Dimnikar je odgovoren tudi za od-
stranjevanje katranskih oblog. Po 
opravljenem delu izda zapisnik o 
opravljenem delu.

Konkretno vsebino in način izva-
janja dimnikarskih storitev, torej kaj 
konkretno bo dimnikar moral nare-
diti, kako, kako pogosto in do kdaj 
ter obrazce zapisnika, je Vlada dolo-
čila naknadno s pravilnikom.

S Pravilnikom o vsebinah vlog za 
izdajo dovoljenj dimnikarskim 
družbam in licenc dimnikarjem, 
ki je bil v Uradnem listu RS objav- 
ljen 18. novembra 2016, se določa 
opremo za izvajanje dimnikarskih 
storitev, vsebino vloge za izdajo do-
voljenja dimnikarskim družbam in 
vsebino vloge za pridobitev licence 
dimnikarjev.
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Prostorska in gradbena zakonodaja 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v začetku oktobra 2016 
v ponovno javno in medresorsko obravnavo poslalo novo verzi-
jo predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje: zakon o 
urejanju prostora, gradbeni zakon, zakon o pooblaščenih arhi-
tektih in inženirjih, prav tako pa tudi Predlog pravilnika o pro-
jektni dokumentaciji. 22. novembra je MOP predloge zakonov 
predložil v vladni postopek brez poprejšnjega usklajevanja in 
kljub številnim pisnim pripombam, ki jih je Združenje občin Slo-
venije podalo na predlagane zakone.

Ministrstvo za okolje in prostor 
je novo verzijo Predloga zakona o 
urejanju prostora, Predloga gradbe-
nega zakona ter Predloga zakona o 
pooblaščenih arhitektih in inženir-
jih 5. oktobra 2016 poslalo v javno 
razpravo, mesec zatem se je javna 
obravnava zaključila. Zaradi zelo 
obsežne in zahtevne materije smo 
v Združenju občin Slovenije pred-
lagali podaljšanje roka za pripombe 
vsaj za 14 dni, ki pa so ga na MOP 
zavrnili z obrazložitvijo, da želi-
jo pripombe in predloge prejeti v 
takšnem časovnem preseku, da bo 
možna njihova ustrezna obravnava 
ob upoštevanju zastavljene časovne 
dinamike projekta. Ob tem so za-
pisali, da se zavedajo, da bo po pre-
jemu pripomb in predlogov zaradi 
omenjene zahtevnosti in obsega 
gradiv zagotovo nujno še intenziv-
no usklajevanje s posameznimi de-
ležniki ali skupinami, čemur želijo 
nameniti obdobje po končani javni 
razpravi. MOP je 22. novembra 
2016, vsaj glede na zapis na portalu 
E-demokracija, predloge zakonov 
posredoval v sprejem Vladi RS.

Predlog gradbenega zakona
Zakon na novo ureja področje gra-
ditve objektov in s tem nadomešča 
veljavni Zakon o graditvi objektov. 
Iz zakona se izločajo vsebine veljav-
nega zakona, ki se nanašajo na regu-
lacijo poklicev in dejavnosti poobla- 
ščenih arhitektov in inženirjev, saj 

bo to področje po novem predmet 
ločenega zakona, to je Zakona o po-
oblaščenih arhitektih in inženirjih. 
Gradbeni zakon je pripravljen v ob-
liki čistopisa kot povsem nov zakon, 
pri čemer ohranja ali nadgrajuje kar 
nekaj ureditev, ki jih je poznal vel-
javni zakon.
Nekatere bistvene novosti Predloga 
gradbenega zakona:
• širitev veljavnosti zakona na večji 

obseg objektov, med njimi tudi 
na ureditve, ki so posledica grad-
nje, in na objekte – proizvode, 
ne glede na svojo povezanost s 
tlemi;

• olajšani pogoji za nekatere vrste 
gradnje in del, in sicer opustitev 
obveznosti pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja za odstranitev 
objektov (treba je samo še prijavi-
ti začetka gradnje), opustitev ob-
veznosti pridobivanja gradbene-
ga dovoljenja za začasne objekte, 
namenjene prireditvam in za čas 
sezone, širjenje obsega vzdrže-
valnih del, za katera ni obvezna 
pridobitev gradbenega dovoljenja 
na manjše rekonstrukcije;

• opcijska možnost pridobitve pre-
dodločbe, ki zavezuje v naknad-
nem postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja in investitorju omogo-
ča večjo investicijsko in pravno 
varnost;

• pridobitev gradbenega dovolje- 
nja na podlagi bolj strnjene in         

posredno manj obsežne doku-
mentacije, kot je to predpisano v 
veljavni zakonodaji;

• uzakonitev faze prijave začetka 
gradnje z namenom spremljanja, 
evidentiranja in učinkovitejšega 
nadzora nad izvajanjem gradenj;

• uzakonitev možnosti skrajšanega 
postopka izdaje gradbenega do-
voljenja;

• uzakonitev pravne podlage za in-
formatizacijo postopkov dovolje-
vanja in elektronsko poslovanje;

• okrepitev vloge občin v procesu 
dovoljevanja z uzakonitvijo ob-
veznega mnenja občine v postop-
kih dovoljevanja;

• določitev dvotirnega nadzora 
nad izvajanjem gradenj, za ka-
tere ni treba pridobiti gradbenih 
dovoljenj (gradbene inšpekcije in 
občinske inšpekcije);

• integracija postopka izdaje grad-
benega dovoljenja in okoljevar-
stvenega soglasja;

• večja vloga in odgovornost ude-
ležencev kakor tudi gradbene 
inšpekcije in drugih pristojnih 
inšpekcij;

• uzakonitev prijave dokončanja 
gradnje in nadomeščanje upo-
rabnega dovoljenja s popolno 
prijavo dokončanja gradnje na 
podlagi predložene dokumenta-
cije, razen pri zahtevnih objektih 
in objektih z vplivi na okolje, pri 
katerih se ohranja obveznost pri-
dobitve uporabnega dovoljenja;

• evidentiranje v katastru stavb in 
katastru gospodarske javne in-
frastrukture po uradni dolžnosti, 
po izdaji uporabnega dovoljenja 
oziroma po popolnosti prijave 
dokončanja gradnje;

• legalizacija neproblematičnih ne-
dovoljenih gradenj (objekti dalj-
šega obstoja, možnost pridobitve 
začasnih dovoljenj in legalizaci-
ja v prehodnem obdobju 5 let z 

možnostjo sanacije);
• omogočanje manjših odstopanj 

od gradbenega dovoljenja med 
gradnjo brez tveganja za ne-
skladnost gradnje;

• prekvalifikacija soglasij v mnenja 
in s tem posredno omogočanje 
uravnoteženja med varstvenimi 
in razvojnimi interesi v postopku 
dovoljevanja;

• določanje gradbenih parcel v 
postopku izdajanja gradbenih 
dovoljenj, njihovo evidentiran-
je v posebnem sloju zemljiškega 
katastra in nadzor nad njihovim 
spreminjanjem.

Predlog zakona o urejanju 
prostora
Nov zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-2) razveljavlja in nadomeš-
ča tri zakone - Zakon o prostor-
skem načrtovanju, Zakon o ure-
janju prostora (ZUreP-1) ter Zakon 
o umeščanju prostorskih ureditev 
v prostor in združuje vsebino ure-
janja teh zakonov na enem mestu v 
krovnem zakonu. Urejanje prostora 
tako po novem obsega prostorsko 
planiranje, prostorsko načrtovan-
je, celovito umeščanje, prostorske 
ukrepe, instrumente zemljiške poli-
tike, instrumente spremljanja stan-
ja v prostoru ter zagotavljanje s tem 
povezanih informacijskih storitev. 
Zakon nadgrajuje že vpeljan sistem 
državnega in občinskega prostor-
skega načrtovanja, prostorske ukre-
pe in ukrepe zemljiške politike, pri 
tem pa uvaja tudi nekatere bistvene 
novosti:
• dosledno izpeljuje načelo uskla-

jevanja interesov in sodelovanja 
med deležniki urejanja prostora;

• daje zakonsko podlago držav-
nim pravilom urejanja prostora, 
ki so bila prej predmet Uredbe 
o prostorskem redu Slovenije, in 
širi pojem državnega prostorske-
ga reda kot mesta, kjer se zbirajo 

pravila, smernice in dobra praksa 
s področja urejanja prostora;

• vpeljuje instrument prevlade ene 
javne koristi nad drugo, če na-
stane kolizija javnih interesov in 
na strokovni ravni ni bilo možno 
doseči usklajene rešitve;

• prednostno usmerja poselitev v 
razvojno pomembnejša naselja, 
znotraj naselij pa se primarno 
izvaja notranji razvoj;

• ustanavlja Komisijo za prostorski 
razvoj Vlade RS, ki kot delovno 
vladno telo poda mnenje v pri-
meru neusklajenih javnih intere-
sov in prevladi ene javne koristi 
nad drugo;

• ustanavlja Prostorski svet pri 
MOP, ki deluje kot strokovno 
posvetovalno telo MOP ter nudi 
strokovno podporo pri obliko-
vanju mnenja Komisije za pros-
torski razvoj Vlade RS;

• določa obveznost občinskega ur-
banista ali občinske/medobčin-
ske službe za urejanje prostora;

• predvideva ustanovitev liste 
izvedencev, na katere se obrnejo 
upravni organi v primeru manj-
kajočega strokovnega znanja;

• opredeljuje status nevladnih or-
ganizacij, ki delujejo v javnem 
interesu na področju urejanja 
prostora in jim daje možnost vla-
ganja pravnih sredstev;

• poda zakonsko podlago za pri-
pravo Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije;

• vpeljuje instrument prostorske-
ga planiranja, pri čemer določa 
regionalni prostorski plan kot 
nov strateški dokument na rav-
ni razvojne regije, in občinski 
prostorski plan na ravni občine, 
ki dejansko predstavlja vsebino 
današnjega strateškega dela ob-
činskega prostorskega načrta;

• širi pojem prostorskega načrto-
vanja, ki poleg do zdaj poznanih 
instrumentov državnega prostor-

skega načrta, občinskega pros-
torskega načrta in občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, 
vključuje tudi državni podroben 
prostorski načrt, lokacijsko pre-
veritev kot instrument individu-
alnega donačrtovanja v občini ter 
odloke o urejanju podobe naselij 
in krajine;

• vpeljuje nov način celovitega 
umeščanja prostorskih ureditev 
državnega pomena, ki poleg že 
obstoječega sistema državnih 
prostorskih načrtov, ki jim sledi 
postopek pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja po Gradbenem 
zakonu, za določene linijske 
prostorske ureditve državnega 
pomena pa omogoča tudi eno-
vit postopek priprave državnega 
podrobnega prostorskega načrta 
in izdaje celovitega dovoljenja, 
ki po vsebini v eni fazi vključuje 
podrobno prostorsko načrtovan-
je, projektiranje in dovoljevanje 
(princip vse na enem mestu);

• vpeljuje naloge gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči in vodenja 
evidence stavbnih zemljišč;

• vpeljuje nove finančne meha-
nizme zemljiške politike, kot je 
izravnalni prispevek;

• posodablja vlogo elektronskega 
poslovanja prek prostorskega in-
formacijskega sistema.

Predlog zakona o poob-
laščenih arhitektih in inže-
nirjih
Predlog zakona gradi na temel-
ju obstoječega sistema pogojev in 
postopkov za pridobitev licenc in 
pooblastil in ga nadgrajuje, predvi-
deva pa naslednje regulirane pokli-
ce (nazivi za posamezne regulirane 
poklice bi bili zaščiteni): pooblašče-
ni arhitekt, pooblaščeni inženir, 
pooblaščeni krajinski arhitekt in 
pooblaščeni prostorski načrtovalec. 
Veljavni Zakon o graditvi objektov 
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reguliranih poklicev ne ureja na na-
čin, da bi se za vsakega od njih jasno 
opredelile njihove poklicne naloge 
in rezervirane dejavnosti, temveč je 
zakon kot regulirane poklice mešal 
z opisom nalog in odgovornosti po-
sameznih udeležencev pri graditvi 
objektov. Predlog novega zakona 
zato z jasnejšo opredelitvijo regu-
liranih poklicev ne samo zmanjšuje 
število reguliranih poklicev, temveč 
tudi jasneje opiše, določi in razmeji 
naloge posameznega reguliranega 
poklica. Prav tako zakon ureja ob-
like opravljanja storitev, v katerih 
lahko pooblaščeni arhitekt ali in-
ženir opravlja naloge, ki spadajo v 
obseg njegove stroke.
Zakon predpisuje posebne pogo-
je za opravljanje dejavnosti; vpis 
v imenik zbornice, ob pogoju za-
gotovitve bodisi 50 % lastništva 
pooblaščenih arhitektov in in-
ženirjev bodisi vsaj enega zapo-
slenega pooblaščenega arhitekta 
in inženirja. Za obstoječe druž-
be in njihovo prilagoditev novim 
zahtevah je predvideno šestme-
sečno prilagoditveno obdobje. 
Zakon med pooblaščene inženirje 
po vzoru drugih evropskih držav 
uvršča tudi pooblaščenega inženirja 
s področja geodezije. Dosedanje tri 
regulirane poklice (odgovornega 
geodeta, geodeta izkazničarja in ge-
odetskega strokovnjaka) združuje v 
en reguliran poklic.
Predlagana novost je način pridobi-
vanja ustreznih poklicnih izkušenj, 
in sicer je predvideno spremljanje 
kandidata za naziv s strani men-
torja. Tudi za kandidata je predvi-
dena disciplinska odgovornost in 
sankcioniranje.
Zakon predpisuje tudi obvezno 
stalno strokovno usposabljanje in 
neposredno predpisuje možnosti 
sankcioniranja pooblaščenih arhi-
tektov in inženirjev, ki se ne bi ude-
leževali usposabljanj po programu 

pristojne zbornice.
Prehodne določbe predvidevajo 
ohranitev dosedanjih pooblastil 
posameznikov, ki so ob uveljavitvi 
zakona opravljali določene naloge, 
v obsegu dosedanjih predpisov.

Predlog pravilnika o pro-
jektni dokumentaciji
Pravilnik določa vsebino projektne 
dokumentacije in način njene izde-
lave za nezahtevne, manj zahtevne 
in zahtevne objekte glede na namen 
njene uporabe, v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev.

Pripombe ZOS na predloge 
zakonov
Pripombe, ki jih je Združenje ob-
čin Slovenije naslovilo na predloge 
prostorske in gradbene zakonodaje, 
so sad pripomb občin in obravnave 
na seji pristojnega strokovnega od-
bora ZOS. 
V ZOS se ne moremo strinjati z 
zamikom roka plačila komunal-
nega prispevka do faze prijave do-
končanja del in hkratno opustitev 
preverjanja, kar je v nasprotju z na-
meni zakonodajne spremembe in s 
tem povezanim javnim interesom. 
Tu je predvsem ključen interes, da 
se občinam predhodno vložena 
javna sredstva v izgradnjo javne ko-
munalne opreme čim prej povrnejo 
v obliki plačila sorazmernega dela 
stroškov. Predlagali smo ohranitev 
obstoječe ureditve.
Nesprejemljive so tudi določbe 
predloga ZureP-2 glede ureditve 
nadzora nad gradnjami enostavnih 
objektov. Področje je zaradi pereče 
problematike treba urediti, vendar 
je predlagani način s predvidenim 
prenosom nalog na občinske in-
špekcijske službe, s čimer se uvaja 
»dvotirnost« nadzora, nesprejem- 
ljiv, saj je neskladen s konceptom 
lokalne samouprave. Če se bo 
predlagana ureditev ohranila, pa je 

občinam treba zagotoviti finančne 
vire za opravljanje nalog in kader.
Ne strinjamo se niti z ukinitvijo do-
sedanje licence za prostorsko načr-
tovanje niti z ugasnitvijo veljavnos-
ti že pridobljene licence. Licenca je 
po veljavni zakonodaji omogočala 
funkcijo občinskega urbanista, ki 
naj bi ga, skladno s 161. členom 
ZUreP, imela vsaka občina. Preve-
liko število občin nima zaposlenega 
občinskega urbanista, predlagana 
ureditev pa bo to funkcijo vzela še 
dodatnemu deležu občin.
Glede ustanovitve občinske službe 
urejanja prostora smo opozorili, 
da predlagana ureditev predstavlja 
poseg v organizacijsko strukturo 
občin, v njihovo enovito organizi-
ranost. Tudi ustanovitev zemljiške 
službe bo za manjše občine veliko 
breme. Nasprotovali smo tudi do-
ločbi, po kateri je izravnalni prispe-
vek prihodek države, če občina ne 
ustanovi zemljiške službe. Zakon 
namreč zasleduje načelo, da bi ob-
čina s tem prispevkom poplačala 
stroške izdelave prostorskega akta, 
prehodne določbe pa določijo, da 
to pripade državi.
Predlagana ureditev glede dovoljenj 
za objekte daljšega obstoja in začas-
nih dovoljenj smo opozorili, da gre 
za prikrito legalizacijo nelegalnih 
in neskladnih gradenj. Občine so 
mnenja, da bi bilo treba ob tem na-
ložiti obveznost plačila komunalne-
ga prispevka.
Predstavili smo le nekaj pripomb, 
podane so bile še številne druge, 
zato še toliko bolj čudi ravnanje 
MOP, da se je odločil nadaljevati s 
postopkom sprejemanja prostorske 
in gradbene zakonodaje brez uskla-
ditve vsaj ključnih vprašanj, ki so 
za občine kot nosilke tako prostor-
skega načrtovanja kot novih nalog 
v okviru gradbenega zakona izjem-
nega pomena.

V pripravi nov zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti
Ministrstvo za javno upravo je v začetku novembra 2016 dalo v javno obravnavo delovni osnu-
tek novega zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Gre za 
vsebinsko prenovo veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, in sicer na način, da ob varovanju temeljnih načel ravnanja s stvarnim premoženjem 
države v kar največji možni meri sledi aktualnemu razvoju in situaciji na trgu ter državi in lokalnim 
skupnostim. Spreminjajo se določbe o pristojnosti odločanja o sklepanju pravnih poslov v zvezi 
s stvarnim premoženjem države, določbe, ki se nanašajo na urejanje metod ravnanja s stvarnim 
premoženjem, določbe, ki urejajo brezplačni prenos stvarnega premoženja, ter določbe v zvezi z 
obremenjevanjem stvarnega premoženja, med katere sodi tudi nova možnost ustanavljanja hipo-
tek na stvarnem premoženju lokalnih skupnosti. 

V veljavni Uredbi o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti so urejene ne-
katere pravice in obveznosti, ki bi 
morale biti urejene na zakonskem 
nivoju, zato je bil v predlog zakona 
prenesen zajeten del podzakonske-
ga predpisa, ki vsebinsko v mnogih 
točkah ne predstavlja povsem nove 
ureditve, predstavlja pa bolj na-
tančno ureditev. Uredba bo v bo-
doče tako urejala le še posamezne 
ožje, bolj prožne vsebine.
Predlagani zakon uvaja bolj cen-
traliziran način ravnanja s stvar-
nim premoženjem države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti. 
Novela Zakona o državni upravi 
je v 19. členu določila, da se v ob-
dobju do 1. januarja 2017 izvede 
prehod na centralizirano ravnanje z 
nepremičnim premoženjem države, 
in sicer tako, da Ministrstvo za jav-
no upravo postopno postane uprav- 
ljavec nepremičnega premoženja. 
Zakon vnaša tudi centraliziran 
nadzor nad sklepanjem pravnih 
poslov, povezanih z nepremičnina-
mi v lasti države in v upravljanju 
oseb javnega prava, in sicer tako, 
da so druge osebe javnega prava, 
ki so upravljavci nepremičnega pre-
moženja države, pred sklenitvijo 
pravnega posla, katerega pogodbe-
na vrednost presega 5.000 EUR, 
dolžne pridobiti predhodno pisno 

soglasje resornega ministrstva, ki 
je tudi obvezna priloga pravnega 
posla. 
Tudi na nivoju samoupravnih lo-
kalnih skupnosti je na novo uveden 
centraliziran nadzorni mehani-
zem, in sicer je organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna samouprav-
ne lokalne skupnosti, ali oseba, ki 
jo ta organ za to pooblasti, za prav-
ne posle, katerih skupna pogodbe-
na vrednost presega 500.000 EUR, 
dolžan pridobiti predhodno pisno 
soglasje sveta samoupravne lokalne 
skupnosti. 

Izrecno je določen temeljni prin-
cip, kdo je lahko upravljavec, in 
sicer se za upravljavca stvarnega 
premoženja države določi državni 
organ, pravosodni organ ali oseba 
javnega prava, ki uporablja stvarno 
premoženje, razen če je z zakonom 
določeno drugače oziroma če za 
drugačno določitev obstajajo ute-
meljeni razlogi in je podano soglas-
je uporabnika. Če stvarno premo-
ženje države ni v uporabi, se za 
upravljavca določi državni organ, 
pravosodni organ ali oseba javnega 
prava, ki je v imenu in za račun dr-
žave pridobila stvarno premoženje, 
razen če je bil kasneje upravljavec 
določen s sklepom Vlade.
Upravljavci stvarnega premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti 

so samoupravne lokalne skupno- 
sti in osebe javnega prava, ki jih za 
upravljavce s svojim aktom določi 
organ, pristojen za izvrševanje pro-
računa samoupravne lokalne skup-
nosti.
Z namenom ureditve vpisov uprav- 
ljavcev, skladno z Uredbo o načinu 
vpisa upravljavcev nepremičnin v 
zemljiški kataster in kataster stavb, 
je predlog izrecno določil tudi za-
konsko obveznost, da je pri pravnih 
poslih pridobivanja nepremičnin 
bodoči upravljavec, ki pridobiva ne-
premično premoženje v imenu dr-
žave oziroma samoupravne lokalne 
skupnosti, nemudoma dolžan pred-
lagati Vladi oziroma organu, pri-
stojnemu za izvrševanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti, da 
ga s sklepom določi za dokončnega 
upravljavca, pri čemer je določilo o 
bodočem upravljavcu tudi obvezna 
sestavina pravnega posla, s katerim 
se pridobi nepremično premoženje. 
Zaradi nizke realizacije dosedan-
jih letnih načrtov in dejstva, da je 
predvsem načrtovanje  razpolagan-
ja povsem nerealno in se je iz dejan-
skega načrta ravnanja spremenilo v 
sezname odvečnega premoženja, v 
katere upravljavci uvrščajo stvar-
no premoženje »na zalogo« za pri-
mer, da se vendarle pojavi kupec, 
predlog zakona predvideva nov 
sistem načrtovanja, in sicer bolj
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prožen sistem, kot ga nudi spreje-
manje enkratnih letnih načrtov z 
odloki Državnega zbora oziroma 
občinskih svetov ob sprejemanju 
državnega oz. občinskega prora-
čuna. V skladu z navedenim je pri-
stojnost za sprejemanje letnih načr-
tov  prenesena na Vlado, ki do 31. 
decembra sprejme letni načrt rav-
nanja za prihodnje leto, nato pa ga 
kvartalno dopolnjuje glede na real-
ne načrte, spremenjene okoliščine 
in potrebe upravljavcev. 

Predlog na enotnem mestu ureja 
tudi problematiko državnih po-
moči. Predlog predvideva indivi-
dualno prijavo državnih pomoči 
upravljavca stvarnega premoženja 
države oziroma samoupravne lokal-
ne skupnosti, ki je pred sklenitvi-
jo takega pravnega posla dolžan, 
skladno s predpisi o spremljanju 
državnih pomoči, posredovati vse 
predpisane podatke, vključno z 
osnutkom pravnega posla, ki je 
podlaga za dodelitev državne po-
moči, ministrstvu, pristojnemu za 
finance, ter pridobiti njegovo po-
zitivno mnenje. Predpisana je tudi 
dolžnost poročanja ministrstvu, ki 
je pristojno za finance.

Na novo je bolj celovito in jasno 
določen postopek razpolaganja z 
nepremičninami, ki je v celoti ob-
vezen za nepremičnine, ki omogoča 
in predpisuje tudi postopke nižanja 
vrednosti nepremičnin ter dopust-
nost razpolaganja z do 50 % ocen-
jene vrednosti nepremičnine. 

Menjalna pogodba je določena kot 
samostojni institut in ne v okviru 
neposredne pogodbe o razpolagan-
ju z nepremičnim premoženjem.

S predloga je izločena možnost 
prodaje nepremičnega premožen-
ja pod ocenjeno oziroma orienta-
cijsko vrednostjo mimo postop-
kov, ki zagotavljajo tržno vrednost, 
saj se je izkazalo, da namen take 
ureditve ni skladen z namenom 

Zakona o stvarnem premoženju, 
temveč zasleduje poseben namen, 
in sicer spodbujanje zasebnih in-
vesticij in podjetništva na območju 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo bo pripravilo pose-
ben zakon, ki bo omenjena nedore-
čena vprašanja enotno in strokov-
no uredil na sistemskem nivoju, in 
sicer razvojne načrte samoupravnih 
lokalnih skupnosti, postopke za 
izbiro kupcev iz javnih razpisov 
(zasebnih investitorjev), kriterije 
za uresničevanje ciljev in namen-
ske rabe nepremičnin, kontrolne 
mehanizme namena pogodbe ter 
civilnopravne sankcije v primeru 
neizpolnjevanja takih pogojev. 

Ureditev brezplačne odsvojitve 
nepremičnega premoženja se vra-
ča na ureditev, kot je veljala pred 
novelo Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti iz leta 2012, 
saj gre za izločitev predpostavke, 
da se pri prenosu med državo in 
samoupravno lokalno skupnostjo 
javni interes predpostavlja in da ne 
veljajo obveznosti, ki so namenjene 
nadzoru odsvojitelja nad uporabo 
brezplačno odsvojene nepremični-
ne za določen namen v javnem inte-
resu. Javni interes je bolj natančno 
opredeljen, in sicer se navezuje na 
javni interes, ki ga je treba izkazati 
v postopkih razlastitve ter sistem-
sko sledi poenotenju ureditve, ki 
jo določajo drugi novejši zakoni, ki 
specialno urejajo ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem države (npr. 
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti Republike Slovenije). Določbe 
o nadzoru pri brezplačni odsvojitvi 
se ne izvajajo le v primerih, kadar 
gre za brezplačno odsvojitev nepre-
mičnega premoženja v lasti oseb 
javnega prava (javni zavodi, javne 
agencije in javni skladi) v korist 
svojega ustanovitelja.

Novost je tudi ločeno urejena 

oddaja v najem za nepremično 
premoženje države in za nepre-
mično premoženje samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Medtem ko dr-
žava lahko odda v najem le začasno 
nepotrebno premoženje in premo-
ženje, ki ga ne sme ali more odsvo-
jiti, ostalo pa mora prodati, velja za 
občino obveznost zagotavljanja do-
ločenih dejavnosti za lokalno prebi-
valstvo, zaradi česar lahko občina 
oddaja v najem vsako premoženje. 
Predlog omejuje dolžino najemnih 
razmerij, ki se sklepajo za določen 
čas na maksimalno obdobje pet let, 
medtem ko dopušča tudi oddajo v 
najem za nedoločen čas, pri čemer 
za zagotavljanje prožnosti najem-
nih razmerij, ob morebitnih potre-
bah lastnika nepremičnine, skraj-
šuje odpovedni rok ter olajša način 
prekinitve najemnega razmerja gle-
de na veljavni Zakon o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih.

Zakon kot izjemo omogoča tudi 
občasni najem nepremičnega pre-
moženja po kratkih časovnih eno-
tah, in sicer po urah, posameznih 
dnevih, po tednih. Uporabnina se 
določi s ceniki, ki se izdajo v obliki 
pravilnika upravljavca, pri čemer 
mora uporabnina, ki se določi s ce-
nikom, predstavljati tržno odmero, 
ki se določi  izkustveno oziroma  s 
cenitvijo na način, da se z najem-
nino pokrijejo tako obratovalni 
kot tudi redni vzdrževalni stroški. 
Obveznost objave namer tako za-
radi kratkotrajnosti kot tudi zaradi 
dinamičnosti takih razmerij ni ob-
vezna. 

Zakon ob upoštevanju nove ure-
ditve, na podlagi katere imajo 
samoupravne lokalne skupnosti 
lahko v lasti tudi odvečno premo-
ženje, omogoča tudi obremeni-
tev nepremičnega premoženja z 
ustanovitvijo hipoteke. Ureditev 
omogoča, da se za zavarovanje svo-
jega dolga (dolga lokalne skupnosti) 
lahko ustanovi zastavna pravica na 

nepremičninah v lasti samouprav-
ne lokalne skupnosti pod pogoji in 
na način, ki jih določajo predpisi, 
ki urejajo javne finance, zadolže-
vanje in financiranje samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Kot je bilo že 
omenjeno, se zastavna pravica lah-
ko ustanovi le na nepremičninah, 
ki jih samoupravna lokalna skup-
nost trajno ne potrebuje za oprav- 
ljanje svojih nalog, kar posledično 

pomeni, da zastavne pravice ni do-
pustno ustanoviti na nepremičnem 
premoženju, ki skladno  s predpisi, 
ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet izvršbe.

Zaradi poenotenja ureditve rav-
nanja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti 
bosta z dnem uveljavitve predlože-
nega zakona prenehala veljati drugi 

in tretji odstavek 51. člena Zakona 
o lokalni samoupravi, torej določ-
ba, da mora občina s premoženjem 
gospodariti kot dober gospodar, ter 
določba, da je odsvojitev delov pre-
moženja občine dopustna le proti 
plačilu, ki postane del premoženja 
občine, razen če se del premoženja 
podari za humanitarne, znanstve-
noraziskovalne, izobraževalne ali 
druge tovrstne namene.

Spremembe Stanovanjskega 
zakona zaradi ustavne odločbe
V začetku novembra 2016 je bil v javni razpravi in medresorski 
obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stano-
vanjskega zakona. Osnutek zakona sledi majski odločbi Ustavne-
ga sodišča RS o neustavnosti dela Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, ki ureja pravico do subvencije najemnin.

Osnutek spremembe zakona sledi 
odločbi Ustavnega sodišča RS U-I 
109/15-14 z dne 19. 5. 2016, ki je 
na zahtevo Varuha človekovih pra-
vic odločalo o ustavnosti 28. člena 
Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS), ki ureja 
pravico do subvencije najemnin. 

Z Zakonom o ukrepih za uravno-
teženje javnih financ občin, ki je 
delno razveljavil tretji odstavek 28. 
člena Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, je zakonodaja-
lec ukinil subvencijo najemnine 
za najemnike v tržnih in hišniških 
stanovanjih, ki so izpolnjevali do-
hodkovne in druge pogoje za pri-
dobitev neprofitnega stanovanja, 
do višine neprofitne najemnine. 

Ustavno sodišče je presojo opravilo 
z vidika splošnega načela enakosti 
pred zakonom (drugi odstavek 14. 
člena Ustave). Ugotovilo je, da je 
zakonodajalec različno uredil na-
čin ugotavljanja višine subvencije 
za najemnike v neprofitnih stano-
vanjih in najemnike v tržnih ali 
hišniških stanovanjih, ki izpolnju-
jejo dohodkovne in druge pogoje za 

pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Najemniki v neprofitnih stano-
vanjih so bili poleg nižje (nepro-
fitne) najemnine upravičeni še do 
subvencije neprofitne najemnine. 
Najemniki v tržnih ali hišniških 
stanovanjih pa te možnosti niso 
imeli. Zakonska ureditev ni omo-
gočala, da bi tudi najemniki v trž-
nih ali hišniških stanovanjih poleg 
subvencije najemnine, ki jim omo-
goča plačevanje najemnine v viši-
ni priznane neprofitne najemnine, 
pridobili še subvencijo najemnine 
za priznano neprofitno najemnino. 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so 
najemniki v neprofitnih stanovan-
jih in najemniki v tržnih ali hiš-
niških stanovanjih, ki izpolnjujejo 
dohodkovne in druge pogoje za 
pridobitev neprofitnega stanovanja, 
v bistveno enakem socialnem, zlasti 
premoženjskem položaju. Glede na 
navedeno bi moral zakonodajalec 
imeti razumen razlog za različno 
obravnavo.

Ustavno sodišče je presodilo, da 
zgolj zagotavljanje vzdržnih javnih 
financ ne more biti razumen razlog 

za zmanjšanje obsega pravice le do-
ločeni skupini upravičencev, ne da 
bi imel zakonodajalec še dodatne 
razloge, ki bi bili razumni glede na 
predmet zakonskega urejanja. Ra-
zumni razlog za različno obravna-
vo posameznikov, ki so v bistveno 
podobnih položajih, tudi ne more 
biti dejstvo, da je bila pravica do 
subvencioniranja najemnine pred 
uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev že različno 
urejena za najemnike v neprofitnih 
stanovanjih in najemnike v tržnih 
ali hišniških stanovanjih.

Ker zakonodajalec torej ni izkazal 
razumnega razloga, ki bi izhajal iz 
narave stvari za drugačen položaj 
najemnikov v neprofitnih stano-
vanjih v primerjavi z najemniki v 
tržnih ali hišniških stanovanjih, ki 
izpolnjujejo dohodkovne in druge 
pogoje za pridobitev neprofitnega 
stanovanja, je Ustavno sodišče ugo-
tovilo, da je 28. člen Zakona o uve- 
ljavljanju pravic iz javnih sredstev v 
neskladju z načelom enakosti.

Ustavno sodišče je tudi določilo 
način izvršitve svoje odločitve. Od-
ločilo je, da se do odprave ugoto-
vljenega neskladja upravičencem 
do subvencije v tržnih in hišniških 
stanovanjih, ki izpolnjujejo dohod-
kovne in druge pogoje za pridobitev 
neprofitnega stanovanja, prizna še 
subvencija do priznane neprofitne 
najemnine na način, kot je določen 
za subvencije neprofitnih najemnin.

V obrazložitvi odločbe je Ustavno 



Zakonodaja v pripravi Zakonodaja v pripravi

Glas občin 28 Glas občin 29

sodišče navedlo, da je mogoče ugo-
tovljeno protiustavnost odpraviti s 
spremembo Stanovanjskega zako-
na. Odločitev Ustavnega sodišča 
bo realizirana s spremembo in do-
polnitvijo Stanovanjskega zakona 
(SZ-1) tako, da se tržnim najemni-
kom razširja tržna subvencija s pra-
vico do subvencije na neprofitnem 
delu.

Občinam, javnim stanovanjskim 
skladom in neprofitnim stanovanj-
skim organizacijam naj bi bilo gle-
de na predlog omogočeno, da glede 
ugotavljanja dohodkov gospodinj-
stva in drugega premoženja brez-

plačno dostopajo in uporabljajo 
informacijski sistem, ki je bil vzpo-
stavljen po zakonu, ki ureja uvel-
javljanje pravic iz javnih sredstev.

Omogočeno bo povečanje obsega 
zadolževanja javnih stanovanjskih 
skladov, s čimer bi spodbudili in 
omogočili graditev javnih najem-
nih stanovanj in tako omogočili 
dostojno bivališče več upravičen-
cem. 

Po sedanji ureditvi (90. in 195. 
člen SZ-1) je mogoče preverjati iz-
polnjevanje pogojev za pridobitev 
neprofitnega stanovanja v najem 
le za najemnike neprofitnih sta-

novanj, ki so stanovanje pridobili 
po uveljavitvi SZ-1 (14. 10. 2003). 
Posledično se nekaterih neprofit-
nih najemnih razmerij ne bi nikoli 
preverjalo, ne glede na to, da števil-
ni najemniki (iz časa pred 14. 10. 
2003) dejansko ne izpolnjujejo več 
predpisanih pogojev za pridobitev 
neprofitnega stanovanja v najem. 
S spremembo naj bi se izenačili 
vsi najemniki v javnih neprofitnih 
najemnih stanovanjih. Izenačitev 
bi pomenila le možnost preverjanja 
in posledično spremembo neprofit-
ne najemnine v tržno, ne pa tudi 
prenehanja najemnega razmerja. 

Prihaja novela Zakona o občinskem 
redarstvu
Vlada RS je 3. novembra 2016 potrdila besedilo Predloga novele 
Zakona o občinskem redarstvu. Med bolj konkretnimi spremem-
bami so spremembe določb, po katerih bo smel občinski redar 
uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primerih, ko ose-
ba ne bo upoštevala njegovega navodila.

Gre za prvi Predlog novele Zakona 
o občinskem redarstvu (ZORed) 
od njegove uveljavitve 2007. V tem 
času so se spremenili predpisi, ki 
posredno vplivajo tudi na izvajanje 
ZORed, novelirajo pa se samo tista 
določila, za katera je bilo ocenjeno, 
da so delno neučinkovita in da bo 
sprememba določil pomenila učin-
kovitejše organiziranje in izvajanje 
nalog občinskega redarstva. 

Novela se usklajuje tudi z določba-
mi Zakona o javnih uslužbencih, ki 
ureja način določanja vodje medob-
činskega redarstva, ter z določbami 
Zakona o lokalni samoupravi, ki 
urejajo ustanavljanje skupnih ob-
činskih uprav. 

Vrste pooblastil se ne spreminjajo, 
spreminjajo pa se pogoji za uporabo 
telesne sile in plinskega razpršilca. 
Veljavni ZORed določa pogoje, ko 

sme občinski redar osebo zadržati, 
ne vsebuje pa določb, ki bi občin-
skemu redarju omogočile izvedbo 
navedenega pooblastila v primerih, 
ko oseba ne upošteva njegove ustne 
odredbe oziroma ukaza in poskuša 
oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev 
je občinski redar ves čas zavezan k 
spoštovanju načela sorazmernosti, 
zato bo vedno uporabil najmilejše 
prisilno sredstvo, ki je primerno 
konkretni situaciji.

Novela se dopolnjuje tako, da ter-
minološko usklajuje vrste poobla- 
stil z Zakonom o nalogah in poob-
lastilih Policije - vrste pooblastil, ki 
jih ima občinski redar, se ne spre-
minjajo. Predlagane spremembe so 
v skladu s poenotenjem poimeno-
vanja enakih pooblastil občinskega 
redarja in policista ter posledično 
pomenijo jasnejšo uporabo določb 
Zakona o nalogah in pooblastilih 

Policije. Spreminja se način ugo-
tavljanja identitete (prej v uporabi 
termin »istovetnost«). Tako lahko 
občinski redar izvede ugotavljanje 
identitete, vendar ne na enak način 
kot policist, ki ima pravico vpogle-
da v podatke z ustreznih evidenc in 
drugih zbirk podatkov. 

Novela ZORed sistematično in na 
bolj pregleden način kot doslej do-
loča oblike nadzora: obveznost po-
ročanja občinskih redarjev, nadzor 
vodje občinskega redarstva, komisi-
jo ter odločanje o pritožbah, ki jih 
obravnava župan kot predstojnik 
uprave in s tem tudi občinskega 
redarstva zaradi morebitne kršitve 
pravic in svoboščin. Spreminja se 
člen, ki ureja pogoje za opravljanje 
nalog pooblaščenih oseb občinske-
ga redarstva - pooblaščena uradna 
oseba občinskega redarstva mora za 
vodenje postopka o prekršku in od-
ločanje izpolnjevati pogoje, skladne 
z Zakonom o prekrških.

Novost, ki jo prinaša novela, je 
vodenje evidence o uporabi prisil-
nih sredstev, kar pomeni uskladi-
tev ZORed z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Natančno je 
določeno, kateri podatki se vodijo 
v evidenci in koliko časa. 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju
Ministrstvo za javno upravo pripravlja novelo Uredbe o zelenem javnem naročanju. Dvomesečna 
javna obravnava se je zaključila konec septembra 2016. Tudi predlog prenovljene uredbe je zasno-
van tako, da zeleno javno naročanje ostaja obvezno, uredba pa ne določa več konkretnih obveznih 
okoljskih zahtev.

Za zeleno javno naročanje šteje 
naročanje, pri katerem naročnik 
po Zakonu o javnem naročanju 
naroča blago, storitve ali gradnje, 
ki imajo v primerjavi z običajnim 
blagom, storitvami in gradnjami v 
celotni življenjski dobi manjši vpliv 
na okolje in enake ali boljše funk-
cionalnosti.
Z uredbo se želi zmanjšati nega-
tiven vpliv na okolje z javnim na-
ročanjem okoljsko manj obremen-
jujočega blaga, storitev in gradenj, 
spodbujati razvoj okoljskih inovacij 
in izboljšati okoljske značilnosti ob-
stoječe ponudbe ter dajati zgled za-
sebnemu sektorju ter potrošnikom.
Predlog nove uredbe je zasnovan 
tako, da je zeleno javno naročanje 
še vedno obvezno, uredba pa ne 
določa več konkretnih obveznih 
okoljskih zahtev. Te so namreč v 
preteklosti omejevale razvoj okolj-
sko manj obremenjujočih izdelkov, 
storitev in gradenj in onemogoča-
le raznolikost predmetov javnega 
naročanja oziroma načina izvedbe 
javnih naročil. 
V skladu z navedenim prenovljena 
uredba v 4. členu določa, za katere 
predmete je zeleno javno naro-
čanje obvezno:
• električna energija,
• živila, pijače, kmetijski pridelki 

za prehrano in gostinske storitve,
• tekstilni izdelki,
• pisarniški papir in higienski pa-

pirnati proizvodi,
• elektronska pisarniška oprema, 

vključno z opremo za zajem, ob-
delavo in prikaz slik,

• električna in elektronska opre-
ma, ki se uporablja v zdravstvu,

• avdio in video oprema,
• hladilniki, zamrzovalniki in nji-

hove kombinacije, pralni stroji, 
pomivalni stroji, sušilni stroji, 
sesalniki in klimatske naprave,

• pohištvo,
• vodni grelniki,
• sanitarne armature,
• stranišča na splakovanje in piso-

arje,
• stenske plošče,
• stavbe,
• ceste,
• osebna vozila, lahka tovorna vo-

zila, težka tovorna vozila, avto-
buse, tovornjake za zbiranje od-
padkov,

• pnevmatike,
• električne sijalke in svetilke ter 

razsvetljavo v notranjih prosto-
rih,

• ulično razsvetljavo in prometno 
signalizacijo,

• čistila, storitve čiščenja in sto-
ritve pranja perila,

• vrtnarske izdelke in storitve.
6. člen določa, katere okoljske vi-
dike naj naročniki upoštevajo pri 
oddaji javnih naročil, in sicer ener-
gijsko učinkovitost in uporabo ob-
novljivih virov energije, učinkovito 
in ponovno rabo vode, učinkovito 
rabo surovin, preprečevanje nevar-
nosti za zdravje ali okolje, zlasti 
onesnaževanje zraka, voda in zem-
lje, ponovno rabo surovin in prepre-
čevanje ter zmanjševanje nastajanja 

odpadkov, spodbujanje priprave 
odpadkov za ponovno uporabo ter 
recikliranje. 6. člen opredeljuje tudi 
cilje, ki jih mora v vsakem postop-
ku javnega naročanja za naročanje 
predmetov iz 4. člena prenovljene 
uredbe doseči naročnik. 
Za lažje doseganje ciljev iz drugega 
odstavka 6. člena prenovljene ured-
be je v 8. členu uredbe predvideno, 
da Ministrstvo za okolje in pros-
tor in Ministrstvo za javno upravo 
skupaj s pristojnimi resorji pripra-
vita primere okoljskih zahtev in 
meril, ki se objavijo na svetovnem 
spletu. Prve osnutke teh prime-
rov so že pripravili in jih skupaj s 
predlogom nove uredbe predložili v 
javno obravnavo. Po zasnovi so po-
dobni prilogam veljavne Uredbe o 
zelenem javnem naročanju, pri če-
mer ni več razlikovanja med temelj-
nimi in dodatnimi zahtevami. Vse-
binsko so primeri okoljskih zahtev 
posodobljeni in dopolnjeni s prime-
ri okoljskih zahtev za nove skupine 
predmetov javnega naročanja. 
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18. redna skupščina Združenja občin Slovenije
Županje in župani občin članic Združenja občin Slovenije so se 25. maja 2016 v Ljubljani zbrali na 
18. redni letni skupščini in pregledali delo in dosežke združenja za leto 2015 ter določili smernice 
in politiko delovanja združenja v prihodnjem obdobju. Župani so poudarili, da si je treba zastaviti 
skupne in jasne cilje in na ta način občanom in državljanom povrniti zaupanje tako v državo kot 
občine. Skupščine se je med drugim udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo 
dr. Nejc Brezovar. 

Osrednji del razprave na letošnji 
skupščini so župani namenili tre-
nutnim in aktualnim nesoglasjem 
med Vlado RS in občinami. Pred-
sednik ZOS Robert Smrdelj je ob 
predstavitvi dela ZOS za leto 2015 
izpostavil aktivnosti združenja ob 
pogajanjih za povprečnino, vlože-
no tožbo proti državi zaradi ne-
spoštovanja dogovora iz januarja 
2015. ZOS je v okviru pogajanj o 
višini povprečnine vztrajal tudi pri 
investicijskih sredstvih za občine, 
ki so predvsem za manjše občine 
ključnega pomena. Županom je 
predsednik predstavil tudi vloženo 
zahtevo za oceno ustavnosti dela 
56. člena ZIPRS1617, in sicer v 
tistem delu, ki se navezuje na in-
vesticijska sredstva občin. Združe-
nje upa in verjame, da bo Ustavno 
sodišče RS odločilo v prid občin.

Med prihajajočimi aktivnostmi 
je predsednik izpostavil pripravo 
ustavne presoje za višino povpreč-
nine, ki naj bi jo združenje pripra-
vilo v drugi polovici 2016. Zdru-
ženje bo tudi v prihodnje aktivno 
zastopalo interese svojih članic, 
predvsem pri financiranju občin 
(povprečnina, investicijska sred-
stva, javno naročanje itd.). Prav 
tako se bodo intenzivne aktivnosti 
odvijale na področju črpanja evrop-
skih sredstev, saj je teh za občine v 
tej finančni perspektivi zelo malo, 
„pa še tistih, ki so predvidena, ne 
znamo na smiseln način začeti 
uporabljati“, je povedal predsednik 
Smrdelj.

Župani so pohvalili delovanje 
združenja na področju dela no-
tranje revizijske službe, aktivnosti 

na zakonodajnem področju in tudi 
na področju izobraževanja občin. 

Med sprejetimi sklepi letošnje 
skupščine združenja je tudi poziv 
Državnemu zboru RS, da pospe-
ši postopek za spremembo Ustave 
RS, tako da zagotovi vpis neodtuj- 
ljive pravice do vode za vsakogar po 
dostopni ceni in zaščite vodooskr-
be pred privatnimi interesi. Gos-
podarjenje z vodo in vodovodnim 
omrežjem ne sme biti predmet pri-
dobitne dejavnosti gospodarskih 
družb in korporacij, ki se ukvarjajo 
s pridobivanjem dobička na trgu, 
zato se morajo vodni viri, ki služi-
jo oskrbi prebivalstva s pitno vodo 
in z vodo za oskrbo gospodinjstev 
izkoriščati v obliki neprofitne jav-
ne službe. Ureditev univerzalnega 
dostopa do vode na zakonski rav-
ni ne nudi dovolj zaščite, saj lah-
ko katera koli vlada pod pritiski 
dokaj enostavno spremeni zakon. 
Tako mora biti status vodnih virov 

urejen v Ustavi RS in s tem zava-
rovana temeljna človekova pravica 
dostopa do vode. Z dopolnitvijo 
Ustave RS bomo zagotovili univer-
zalen dostop do vode. 
Skupščine ZOS so se udeležili dr-
žavni sekretar na Ministrstvu za 
javno upravo dr. Nejc Brezovar, 
vodja Službe za lokalno samoupra-
vo dr. Roman Lavtar in predstav-
nik Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Marko Dro-
fenik. Župani so s predstavniki 
ministrstva spregovorili o aktual-
nih temah s področja lokalne sa-
mouprave: strategiji razvoja lokalne 
samouprave, nižanju stroškov ob-
činam, evropski kohezijski politiki 
in skladnem regionalnem razvoju.
Državni sekretar dr. Nejc Brezovar 
se je v pogovoru z župani osredo-
točil na strategijo razvoja lokalne 
samouprave in zniževanje stroškov 
občin. Povedal je, da so veseli kon-
struktivnega sodelovanja združenja 

in se zahvalil za vse podane pobu-
de, ki se jih trudijo upoštevati v čim 
večji meri. Med MJU in občinami 
so glede vsebine dokumenta velika 
razhajanja. Ministrstvo pripravlja 
popravljeno različico strategije in v 
zvezi s tem naj bi bil sklican tudi 
sestanek. 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj 
je v zvezi s strategijo ponovno iz-
postavil, da je decentralizacija za 
dobro delovanje države izrednega 

pomena in da bi moral dokument 
stremeti k temu in ne k centraliza-
ciji. Prav tako je izpostavil pomanj- 
kanje razvojne note v strategiji, ki 
bi prav tako morala biti v ospredju. 
Župani so poudarili, da se je pri 
pripravi strategije ubralo napačno 
pot in da je treba začeti pri ljudeh 
in si zastaviti jasne cilje. Pred samo 
pripravo dokumenta je nujno treba 
pripraviti jasno analizo sedanjega 
stanja.

Predstavnici Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje sta ob predsta-
vitvi projekta Zdravje v občini pou-
darili pomen zdravja prebivalcev. 
Projekt se izvaja v okviru Norveške-
ga mehanizma, in sicer kot pilotni 
projekt v okviru nekaj občin in bo 
v prihodnje predstavljen tudi na re-
gijskih nivojih. S projektom želijo 
spodbuditi k bolj zdravemu načinu 
življenja.

Druga seja predsedstva ZOS 2016
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se 28. junija 2016 v Ivančni Gorici sestali na drugi 
redni seji 2016. Obravnavali so predvidene spremembe proračunov države za leto 2017 in predlog 
proračunov za leto 2018 ter predvidene sistemske rešitve množičnega vrednotenja nepremičnin in 
predloge v zvezi z NUSZ. 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo 
z izhodišči Vlade RS za pripravo 
proračunov za leti 2017 in 2018. 
Člani so opozorili na številne ukre-
pe, ki občinam povečujejo stroške 
in za katere se upravičeno pričaku-
je, da se bodo odrazili v povišani 
povprečnini, med drugim razve- 
ljavitev ukrepa ukinitve subven-
cije najemnine v tržnih stanovan-
jih, dvig mase plač (napredovanja, 
višja plačna lestvica, drugi ukrepi) 
itd. Prav tako je bilo opozorjeno 
na zamik plačil za delovanje skup-
nih občinskih uprav, zmanjševanje 
koncesnine za rabo vode idr.
Predsedstvo ZOS je menilo, da bi 
bilo treba že letos prilagoditi višine 
povprečnine, zato Vlado RS poziva 
k spremembi te, prav tako pa tudi, 
da se čim prej pričnejo pogajanja o 
višini povprečnine za prihodnji dve 
leti.
Predsedstvo ZOS se je seznanilo 
tudi z aktivnostmi v zvezi z vloženo 
zahtevo za oceno ustavnosti prve-
ga odstavka 56. člena ZIPRS1617 
glede investicijskega transfera: po 
vloženi zahtevi 18. januarja 2016 
je Ustavno sodišče zahtevo vzelo v 
absolutno prednostno obravnavo, 

ZOS pa je konec aprila tudi po-
dal odziv na odgovore Državnega 
zbora in Vlade na vloženo zahtevo. 
Na ZOS se izvajajo tudi aktivnosti 
za vložitev še ene ustavne presoje, 
in sicer višine povprečnine za leto 
2016. ZOS bo v ta namen potre-
boval polletne realizacije občinskih 
proračunov.

Člani predsedstva so se seznanili 
tudi z aktivnostmi glede projekta 
uvedbe davka na nepremičnine. 
Delo nadaljujeta tako Projektna 
skupina kot Projektni svet. V pri-
pravi je predlog novega zakona o 
množičnem vrednotenju nepre-
mičnin, ki naj bi šel v kratkem       
v javno obravnavo. Pojavljajo se 

pobude (združenje FIABCI) za 
prenovo sistema NUSZ do uved-
be davka na nepremičnine. MOP 
in MF bosta pripravila priporočila 
občinam za pripravo občinskih od-
lokov za uvedbo NUSZ za 2017 in 
2018, občine pa pozivajo k aktiv-
nemu urejanju baz podatkov.
Predsedstvo ZOS se je dotaknilo 
tudi črpanja evropskih sredstev v 
novi finančni perspektivi. Vlado 
poziva k spremembi operativnega 
programa in zagotovitvi sredstev za 
občine.
Predsedstvo ZOS je potrdilo kan-
didatno listo za predstavnike Slo-
venije v Kongresu lokalnih in regi-
onalnih oblasti Sveta Evrope.
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Predsedstvo ZOS določilo izhodišča 
za pogajanja o financiranju občin
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 31. avgusta 2016 ses-
talo na tretji redni seji letos. Določilo je pogajalske zahteve glede 
financiranja občin v letih 2017 in 2018, se opredelilo do novega 
besedila predloga Strategije razvoja lokalne samouprave do leta 
2020 ter obravnavalo druga aktualna vprašanja.

Predsedstvo ZOS se je seznanilo z 
vladnimi izhodišči o financiranju 
občin za leti 2017 in 2018:
• povprečnina: leto 2017 – predlog 

524 evrov, leto 2018 – predlog 
530 evrov; 

• predlog spremenjene formule o 
delitvi sredstev primerne porabe 
med občine, poudarek na uteži 
o gostoti prebivalstva - spremen-
jena formula bi se za leti 2017 in 
2018 vnesla v zakon o izvrševan-
ju proračuna do prve spremem-
be ZFO-1;

• ohranitev omejitve sredstev nad 
primerno porabo (veljavni 55. 
člen ZIPRS1617);

• sredstva za sofinanciranje inves-
ticij (21. člen ZFO-1): nepovra-
ten investicijski transfer - leto 
2017 in 2018 – 2 % primerne 
porabe, povraten investicijski 
transfer - leto 2017 in 2018 – 3 
% primerne porabe; dodaten 
predlog glede prerazporeditve 
investicijskega transfera;

• predlog spremembe pravilni-
ka o določitvi podprogramov, 
ki se upoštevajo za ugotovitev 
povprečnine.

Člani predsedstva so med drugim 
opozorili na neprimernost spre-
minjanja formule primerne porabe 
z izvedbenim zakonom, ki se spre-
minja vsako leto. Ob tem je bilo 
opozorjeno tudi, da ima sistem 
financiranja občin določene po-
manjkljivosti, saj ni mehanizmov 
skladnega regionalnega razvoja, 

prav tako ni korektivov za odziv 
na socialne situacije itd., vendar je 
v tem primeru treba prilagoditi ce-
loten sistem financiranja občin, ne 
samo spreminjati uteži v formuli 
primerne porabe. 

Člani predsedstva so se strinjali, da 
so predlogi glede financiranja ob-
čin nesprejemljivi: povprečnina ne 
upošteva zvišanja stroškov iz po-
večanega obsega zakonskih nalog, 
predvsem dviga plač, investicijski 
transfer je že več let nesorazmer-
no nizek. Člani predsedstva so se 
strinjali, da je povsem legitimna 
zahteva po zakonsko določeni viši-
ni povprečnine kot tudi investicij-
skem transferu, vendar je to, glede 
na izkušnjo s pogajanj zadnjih let, 
iluzorno pričakovati. Varčeval-
ni ukrepi, ki naj bi utemeljeva-
li znižanje povprečnine pod 536 
evrov v minulih letih, niso prinesli 
ocenjenega učinka, zato je pred-
sedstvo ZOS kot izhodišče določi-
lo 536 evrov, povečano za dodatne 
stroške iz naslova zakonskih obvez-
nosti, med drugim zaradi razvel-
javitve ukrepa ukinitve subvencije 
za najem tržnih in hišniških stano-
vanj, dodatne obveznosti iz naslova 
dviga stroškov dela (napredovanja, 
dvig vrednosti plačnih razredov), 
upoštevati pa je treba tudi predvi-
dene nove obveznosti ter odstotek 
gospodarske rasti.

Glede sredstev za sofinanciranje 
investicij je predsedstvo določilo, 
da naj deli usodo povprečnine in v    

deležu, kot od zakonske višine od-
stopa povprečnina, naj se zmanjša 
tudi višina investicijskega transfera.

Glede novega besedila Predloga 
strategije razvoja lokalne samoupra-
ve v Sloveniji do leta 2020 je pred-
sedstvo ugotavljalo, da ne prinaša 
bistvenega napredka od prejšnje 
verzije in zato kot takšno besedilo 
strategije ni primerno za nadalj- 
njo obravnavo. Narava dokumenta 
terja, da bi se ta moral sprejeti za 
daljše časovno obdobje, teme, ki se 
jih loteva, pa so ustavna kategorija, 
katerih strategijo bi moral sprejeti 
Državni zbor RS, so opozorili člani 
predsedstva. Poleg tega so pouda-
rili, da bi morala strategija, če želi 
upravičiti naravo strateškega doku-
menta, iti v smeri iskanja nadgrad-
nje sedanjega sistema, obdelati bi 
morala področja, kjer prihaja do 
težav in jih izboljšati. Strategija bi 
se morala opredeliti do ustanovitve 
pokrajin, vzpostaviti (izvoljene) or-
gane in opredeliti njihovo odgovor-
nost; pot do pokrajin s procesom 
t. i. funkcionalne regionalizacije ne 
bo prinesla rezultata. Strategija ne 
obravnava ključnih vprašanj finan-
ciranja občin: ne rešuje vprašanja 
skupnega obsega primerne porabe 
za izvajanje obveznih nalog niti ne 
rešuje vprašanja ustreznosti struk-
ture financiranja občin. 

Predsednik ZOS je člane predsed-
stva seznanil s pomisleki Zbornice 
komunalnega gospodarstva glede 

Skupna seja predsedstev ZOS, SOS, ZMOS
28. junija 2016 je bila v Ivančni Gorici skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije, Skup-
nosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. S predstavniki Ministrstva za finan-
ce, Ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprave RS so člani predsedstev izmenjali ocene 
stanja o pripravi sistemskih rešitev množičnega vrednotenja nepremičnin in predloge v zvezi z 
nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč.

Jože Novak z Ministrstva za finan-
ce je predstavil aktivnosti glede 
uvedbe davka na nepremičnine. 
Projekt uvedbe davka na nepre-
mičnine se nadaljuje; z delom 
nadaljujeta Projektna skupina in 
Projektni svet. Pred potrditvijo za 
javno obravnavo je predlog novega 
zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. Intenzivno se ureja-
jo evidence nepremičnin, k čemur 
predstavniki ministrstev pozivajo 
tudi občine. Načrtujejo vzposta-
vitev evidence stavbnih zemljišč. 
Drugi podatek, ki ga potrebuje-
jo, je podatek o dejanski rabi: če
podatke glede kmetijskih in gozd-
nih zemljišč imajo, pa so druga 
zgodba podatek o infrastrukturi 

(komunalna, cestna) itd. 

Novak je predstavil časovnico 
bližnjih aktivnosti. Če bo predlog 
novega zakona o množičnem vred-
notenju nepremičnin potrjen na 
seji Projektnega sveta 1. julija, bo 
julija sledila javna obravnava, na-
črtovane so regijske predstavitve 
predloga zakona, septembra naj bi 
šel predlog zakona v sprejem Vladi, 
zakon pa naj bi bil sprejet do kon-
ca leta. Podatkovna baza naj bi bila 
urejena do 1. 1. 2019.
V okviru Projektnega sveta je bila 
obravnavana pobuda združen-
ja FIABCI, da bi se do uvedbe   
davka na nepremičnine prenovil 
tudi sistem NUSZ. V svoji analizi so 

opozorili, da obstajajo velika neso-
razmerja v obdavčitvi, pred- vsem 
so visoko obdavčene poslovne 
stavbe. Težave so tudi zaradi po-
datkov in meril. MOP bo pripra-
vil priporočila, kako sistem urediti 
(predvsem odpraviti ekstreme), da 
se zmanjšajo tveganja za leti 2017 
in 2018, prav tako želijo, da občine 
pri odmeri upoštevajo enaka merila.
Župani so med drugim opozorili 
na številne nejasnosti glede vzpo-
stavitve evidence o (nezazidanih) 
stavbnih zemljiščih, prav tako je 
bilo opozorjeno, da zaradi davka 
na nepremičnine ne sme priti do 
posega v ZFO-1 in da mora biti 
davek namenjen razvojnim potre-
bam občin.

stališča DZ o osnutku ustavnega 
zakona v zvezi z novim 70.a čle-
nom Ustave. Zastavlja se vprašan-
je, ali bo gospodarsko javno službo 

oskrbe s pitno vodo prevzela dr-
žava ter ali pravica do pitne vode 
pomeni pravico vsakega do javne-
ga vodovoda. Predsedstvo ZOS 

zato poziva ustavno komisijo, da 
pri oblikovanju besedila ustavnega 
zakona k sodelovanju povabi tudi 
Združenje občin Slovenije.
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Druga skupna seja predsedstev ZOS, SOS, ZMOS
Predsedstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slo-
venije so se 26. oktobra na Igu sestala z ministrico za obrambo Andrejo Katič in državnim sekre-
tarjem z notranjega ministrstva Boštjanom Šeficem. Predstavniki ministrstev so članom predsed-
stev združenj občin pojasnjevali, kakšna je varnostna situacija v Sloveniji in Evropi spričo ilegalnih 
migracij, predstavili pa so tudi Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v letih od 2016 do 2022. 

Državni sekretar Boštjan Šefic je 
člane predsedstev združenj občin 
seznanil s trenutno varnostno si-
tuacijo tako v Sloveniji kot v šir-
ši regiji. Kot je dejal, je županom 
poskušal pojasniti, zakaj so nujni 
sprejemno-registracijski centri, ki 
so v javnosti naleteli na precej pro-
testov. Območja, kjer bodo stali ti 
centri, so načeloma določena. Z 
občinami, kjer bi bili potencial-
no sprejemno-registracijski cen-
tri, opravljajo pogovore ter iščejo 
skupne rešitve in kompromise. Je 
pa po njegovih besedah dejstvo, 
da morajo biti sprejemno-registra-
cijski centri ob meji oziroma tam, 
kjer lahko pričakujemo morebit-
no povečanje ilegalnih migracij.
Župani, predvsem pri iskanju lo-
kacij za sprejemne centre, priča-
kujejo več komunikacije, Vlado 
pa pozivajo, naj za zagotavljanje 
varnosti nameni več sredstev. Po-
stavitvi ograje na mejo s Hrvaško 
pa predstavniki občin ne naspro-
tujejo. Po Šeficevih besedah je celo 
nasprotno, saj podpirajo ukrepe, 
ki so nujni za ohranjanje situacije 
pod nadzorom. Dodal je, da tukaj 
večjih težav ni, poleg tega pa bodo 
kmalu sprejete spremembe Zako-
na o nadzoru državne meje, kjer 
bo rešeno vprašanje odškodnin.
Varnostna situacija je po besedah 
državnega sekretarja „bolj ali manj 
stabilna“. A je treba računati tudi 
na situacije, ki ne bodo tako ugod-
ne, zato „ne smemo biti naivni“ 
in se moramo nanje pripravljati.

Srečanja v Izobraževalnem centru 
za zaščito in reševanje na Igu se je 
udeležila tudi ministrica za obram-
bo Andreja Katič. Srečanje je bilo 
namenjeno predvsem temu, da se 
župani še bolj seznanijo z izobra-
ževalnim centrom ter tudi z Re-
solucijo o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih od 
2016 do 2022. Resolucijo je pred-
stavil poveljnik Civilne zaščite RS 
Srečko Šestan in pri tem izpostavil 
predvsem nadaljnji razvoj enotnega 
informacijsko-komunikacijskega 
sistema na področju sistema var-
stva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, prenovo sistema javne-
ga alarmiranja, posodabljanje opre-
me, zmogljivosti in storitev regij-
skih centrov za obveščanje, razvoj 
aplikacij za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 
tudi za uporabo v informacijskih 
oblakih, nadaljnji razvoj osnovnih 
storitev klica v sili na številki 112 
v obliki besedilnih klicev (SMS), 
videoklicev in samodejnih klicev v 
sili iz vozil (eKlic). Temu se pridru-
žuje še prehod na enotni digitalni 
sistem radijskih zvez državnih or-
ganov z uporabo komplementar-
nih tehnologij TETRA in DMR.

Člani predsedstev so se seznani-
li s predlogom ustavnega zakona 
o vpisu pravice do pitne vode v 
Ustavo RS ter pritrdili že pred-
hodno poslanemu stališču vseh 
treh združenj, naslovljenim pri-
stojnim organom: poslanskim sku-

pinam, Ustavni komisiji DZ RS 
ter Državnemu svetu RS. Člani 
predsedstev so podprli tudi vlo-
žitev zahteve za oceno ustavnosti 
Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ter izrazili zaskrbljenost 
zaradi vse pogostejšega fizičnega 

Odbor ZOS obravnaval prostorsko in 
gradbeno zakonodajo
Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno 
infrastrukturo se je 8. novembra 2016 sestal na delovno zelo in-
tenzivni seji, na kateri je obravnaval predloge nove prostorske in 
gradbene zakonodaje in pripravil pripombe, ki so bile nato po-
sredovane pripravljavcu - Ministrstvu za okolje in prostor.

Po prvi verziji nove prostorske za-
konodaje, ki je bila v javni obravna-
vi od novembra 2015 do februarja 
2016 in na katero je ministrstvo 
prejelo ogromno pripomb, je MOP 
v začetku oktobra 2016 dal v po-
novno javno obravnavo ter hkratno 
medresorsko obravnavo novo ver-
zijo predlogov zakona o urejanju 
prostora, gradbenega zakona ter 
zakona o pooblaščenih arhitektih 
in inženirjih ter Predlog pravil-
nika o projektni dokumentaciji.

Glavne pripombe so se nanaša-
le na zaračunavanje komunalne-
ga prispevka, prenos nadzora nad 
gradnjami enostavnih objektov 
ter ukinitev licenc za prostorsko 
načrtovanje, podane pa so bile 
tudi pripombe na nekatere dru-
ge rešitve ter na posamične člene. 

Predlagali smo, da se ohrani sedan-
ja ureditev, torej plačilo komunal-
nega prispevka pred izdajo grad-
benega dovoljenja. Po predlogu bi 

se plačilo komunalnega prispevka 
namreč zamaknilo v fazo prija-
ve dokončanja del, to pa pomeni, 
da se zamika »povračilo« pred-
hodno vloženih javnih sredstev 
v izgradnjo javne komunalne in-
frastrukture. Prenos nadzora nad 
gradnjami enostavnih objektov je 
nesprejemljiv, dvotirnost sistema 
namreč ni skladna ne z Ustavo RS 
ne s samim konceptom lokalne sa-
mouprave. Prav tako bi ukinitev 
licence za prostorsko načrtovanje 
»P« lahko pomenila, da marsika-
teri uslužbenec občine ne bi mo-
gel več opravljati svojega dela. 
Opozorili smo, da bodo predlaga-
ne rešitve terjale kadrovske okre-
pitve občin, s tem pa tudi nove 
finančne obremenitve za občinske 
proračune, kar mora zakonodaja-
lec tudi ovrednotiti in upoštevati.

nasilja nad župani in tudi drugimi 
nosilci javnih funkcij. Opozorili 
so, da je skrajni čas, da pristojni 
državni organi ukrepajo, občane 
pa pozivajo k dialogu, konstruk-
tivnemu reševanju sporov in strp-
nemu sobivanju v svojem okolju.
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Izobraževanja
Združenje občin Slovenije je od maja do novembra 2016 izvedlo 15 različnih izobraževanj. Izobra-
ževalnih dogodkov se je udeležilo prek 500 predstavnikov občin in druge zainteresirane javnosti.

Državne pomoči in izva-
janje gospodarskih javnih 
služb
26. maja 2016 smo organizirali se-
minar na temo državnih pomoči 
in gospodarskih javnih služb. Pre-
davateljici Sektorja za spremljanje 
državnih pomoči na Ministrstvu 
za finance mag. Nataša Kokol 
Car in mag. Andreja Boehm sta 
prisotne v prvem delu seznanili z 
državnimi pomočmi ter s pravno 
ureditvijo tega področja v EU in 
v Sloveniji. Predavateljica je pred-
stavila tudi navodilo za merjenje 
učinkovitosti dodeljenih državnih 
pomoči, ki je dostopno na spletni 
strani http://www.mf.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/drzavne_pomoci/
predpisi_in_pravila_ki_veljajo_
na_podrocju_drzavnih_pomoci/ 
V nadaljevanju je predavateljica 
odgovorila na vprašanja, ali so pre-
jemniki državne pomoči lahko 
podjetja, kdo so možni prejem-
niki državne pomoči, kako dr-
žavne pomoči vplivajo na konku-
renco, trgovino. Deležniki so bili 
seznanjeni tudi, v katerih primerih 
ne gre za državno pomoč, kdo je 
lahko dajalec pomoči, kdaj je po-
moč dodeljena, kdo izvaja nadzor 
nad dodeljevanjem državnih po-
moči - izključna pristojnost Evrop-
ske komisije za državne pomoči, 
izvaja kontrole, Ministrstvo za 
finance pa je pristojni organ za 
koordinacijo in izdajo zavezujo-
čega mnenja za skupinske izje-
me kot tudi de minimis pomoči. 
V drugem delu je predavateljica 
spregovorila o nadomestilu kot ob-
liki državne pomoči za opravljanje 

storitev splošnega gospodarskega 
pomena, kjer so bila predstavljena 
pravila EU in uporaba v kontek- 
stu slovenske zakonodaje in prak-
se, kjer je bilo predstavljenih kar 
nekaj sklepov komisije. Večji del 
predavanja je bil posvečen tudi 
poročanju o nadomestilu za SSGP 
v Sloveniji, kjer je predavateljica 
predstavila poenostavljena navo-
dila za poročanje za leti 2014–15 
in poročanje občin za leto 2016.

Predstavitev novele Zakona 
o kmetijskih zemljiščih

Združenje občin Slovenije je v so-
delovanju z Ministrstvom za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 12. 
maja 2016 izvedlo predstavitev 
novele Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih (ZKZ-E). Seminarja se je 

udeležilo okoli 100 udeležencev.
Leon Ravnikar je predstavil glavne 
rešitve novele Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ZKZ-E): načrtovan-
je na trajno varovanih kmetijskih 
zemljiščih, dopustnost gradnje 
objektov in posegov na kmetij-
skih zemljiščih ter ureditev v pre-
hodnem obdobju, načrtovanje na 
kmetijskih zemljiščih z OPPN, 
odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč, 
promet s kmetijskimi zemljišči, do-
polnjene pristojnosti inšpektorjev.
Tomaž Primožič je predstavil no-
vosti na področju zemljiščih opera-
cij; komasacij, agromelioracij, osu-
ševanja in namakanja, s poudarkom 
na novi ureditvi namakanja in pri-
merjavi dosedanje in nove ureditve.
V tretjem delu seminarja so 

predstavniki ministrstva odgovar-
jali na vprašanja udeležencev.

Od idejne zasnove do izved-
be projektov EU 

23. junija 2016 smo na ZOS orga-
nizirali seminar na temo izvajanja 
projektov EU, kjer so udeležen-
ci dobili konkretne informacije o 
pripravah na razpise za pridobi-
tev nepovratnih sredstev v okviru 
evropskih strukturnih skladov.
Na seminarju je predavatelj Matevž 
Premelč udeležencem podrobneje 
predstavil možnosti financiranja 
projektov prek različnih progra-
mov ETS kot enega pomembnih 
virov financiranja projektov. V na-
daljevanju so se udeleženci sezna-
nili s pripravo projektnega okvira z 
administrativnega, vsebinskega in 
finančnega vidika, z izborom pri-
oritetne ideje za prijavo, izborom 
primernega razpisa, identifikacijo 
partnerjev glede na različne pogo-
je posameznega razpisa. Poudarek 
je bil na prednostih in slabostih 
iskanja zanesljivih partnerjev, izpo-
stavljena pa je bila tudi vsebinska 
priprava projekta kot ključnega vi-
dika uspešnosti prijave. Udeleženci 
so se seznanili tudi z razpisno doku-
mentacijo in priprava projekta od 
začetka do konca, kar je predava-  
telj prikazal na konkretnem razpisu. 
V drugem delu seminarja je pre-
davateljica Vesna Kobal iz podjetja 
Arctur predstavila informacijsko 
podporo za vodenje projektov, kjer 
so se udeleženci seznanili, kako 
imeti sofinancirane projekte pod 
kontrolo, kako najlažje uskladiti 
komunikacijo in sodelovanje raz-
pršenih ekip, vse o izmenjavi do-
kumentacije ter vpogledu v finan-
ce, rokih in terminskem načrtu 
ter organiziranosti ekipe.  

Vpeljava notranjih pravil v 
občine

ZOS je skupaj s partnerji pripra-
vil vzorčna notranja pravila, ki 
smo jih nato vložili v pregled in 
potrjevanje Arhivu RS. Občinam 
članicam bodo notranja vzor-
čna pravila na voljo brezplačno. 
Na treh delavnicah, ki so bile 21. 
junija, 5. in 12. julija 2016, so se 
občine članice lahko seznanile, 
kako vpeljati vzorčna notranja 
pravila v poslovanje občine. Ude-
leženci so s predavateljem reševali 
vprašanja, kako in na kakšen način 
uskladiti vsebino notranjih pravil z 
dejanskim poslovanjem v občini, 
kako se lotiti priprave operativne 
dokumentacije, kako izvajati po-
stopke, ki jih zahtevajo notranja 
pravila, kako zagotoviti ustrezne 
obrazce, dokumente in delovna 
navodila ter kako uvesti ukrepe s 
področja informacijske varnosti. 
Na delavnicah je bila tako pred-
stavljena struktura in vsebina 
vzorčnih notranjih pravil ter dobra 
praksa in pristop pri uvajanju no-
tranjih pravil v poslovno okolje ob-
čine. Udeleženci so se na delavnici 
seznanili z zakonodajo in predvide-

nimi spremembami zakonodaje, z 
vsebino vzorčnih notranjih pravil, 
kaj je poleg dokumentacije vzorčnih 
notranjih pravil treba občinam do-
datno zagotoviti, ter s pripravo ope-
rativnih aktov in uvedbo ukrepov.

Priprava in izvrševanje ob-
činskega proračuna

Združenje občin Slovenije je v 
sodelovanju z Ministrstvom za 
finance 7. 7. 2016 v dvorani Dr-
žavnega sveta RS organiziralo 
seminar z naslovom Priprava in 
izvrševanje proračuna občine. Do-
godek je bil namenjen osvežitvi 
že pridobljenih znanj in nekate-
rim novostim na tem, za obči-
ne, zelo pomembnem področju. 
Seminar je bil sestavljen iz treh 
delov. V prvem delu je predava-
teljica Brigita Repar predstavila 
osnove priprave in izvrševanja ob-
činskega proračuna, med drugim 
se je dotaknila tudi programskih 
klasifikacij (Računsko sodišče že 
izdaja revizije glede teh klasifika-
cij, cilji se postavljajo na splošno, 
ne več po programih, tudi zato, 
ker naj ne bi bilo več posrednih 
uporabnikov), finančnih načr-
tov neposrednih in posrednih 
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uporabnikov občinskega prora-
čuna, dokumentov za obravnavo 
občinskega proračuna na občin-
skem svetu – svetuje, da se proračun 
sprejema na 4-mestnih kontih, vse-
bine odloka o proračunu občine in 
zadolževanju občin. Predavateljica 
je na kratko predstavila tudi novo- 
sti, ki se obetajo, predvsem v novem 
Zakonu o javnih financah (ZJF-
1), pri neposrednih uporabnikih.
V drugem delu so si udeležen-
ci podrobno pogledali primer 
zaključnega računa ter vsebino 
in sestavo vseh nujnih sestavin.
Na koncu je predavateljica po-
zornost posvetila še poročanju o 
proračunu prek aplikacije APPrA 
– O, zaključnem računu prora-
čuna na poseben elektronski na-
slov in zadolževanju občin prek 
aplikacije e-Dolg-občine. Ude-
leženci so še posebej izpostavili 
problem zastarelosti in neposo-
dobljenosti aplikacij za poročanje. 

Čari protokola – priprava na 
poslovni in slavnostni do-
godek v občini

29. septembra smo na Združe-
nju občin Slovenije pripravili 

seminar Čari protokola, na kate-
rem je šefinja protokola RS Ksenija 
Benedetti občinskim uslužbencem, 
županom in podžupanom predsta-
vila nova znanja in obnovila mo-
goče že slišana znanja s področja 
poslovnega in diplomatskega pro-
tokola. Na občinah se vedno po-
gosteje srečujejo z organizacijami 
dogodkov, protokolarnimi spreje-
mi, uradnimi pogostitvami ali pa 
s povsem »običajnimi« sestanki. 
Da nas, naše nadrejene ali goste 
takšni dogodki ne spravijo popol-
noma v zadrego, je Benedettijeva 
poskrbela, da smo izvedeli vse naj-
pomembnejše o poslovnem proto-
kolu, pravilih lepega vedenja, pri-
mernem videzu, komuniciranju z 
gosti, o pisnem komuniciranju, pra-
vilih oblačenja in primernih darilih. 
Prav tako je odgovorila in svetova-
la na mnoga vprašanja ali zadrego 
udeležencev, s katerimi se sreču-
jejo pri organizacijah dogodkov, 
prav tako pa smo lahko s strani 
udeležencev in predavateljice sli-
šali kakšno zabavno in poučno 
anekdoto. Skupaj smo razjasnili 
veliko zadreg, ki so jih udeleženci 
z zadovoljstvom sprejeli, zapisali, 
in menimo, da bodo organizaci-

je različnih dogodkov zaradi tega 
v prihodnosti precej lažja naloga. 

Predstavitev Predloga no-
vega zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin 

21. septembra 2016 smo združe-
nja občin SOS, ZMOS in ZOS 
v sodelovanju z Ministrstvom 
za finance organizirala predsta-
vitev Predloga zakona o mno-
žičnem vrednotenju nepremičnin. 
Predlog novele zakona (ZMVN-
1) je bil v javni obravnavi od sre-
dine julija pa do konca septembra 
2016. Predstavniki Ministrstva 
za finance, Ministrstva za okol-
je in prostor ter Geodetske upra-
ve RS so na posvetu predstavi-
li naslednje vsebinske sklope:
• uvod – Jože Novak (MF), vodja 

vladne projektne skupine za 
izvedbo priprave nove sistemske 
ureditve obdavčitve nepremič-
nin;

• namen in zasnova množične-
ga vrednotenja – Tina Humar 
(MF);

• predstavitev osnutka zakona o 
množičnem vrednotenju nepre-
mičnin – Tina Humar (MF);

• zagotavljanje kakovostnih po-
datkov GURS – Franc Ravnihar 
(GURS);

• podatki občin v sistemu množič-
nega vrednotenja – Jurij Mlinar 
(MOP);

• izvajanje vrednotenja nepremič-
nin – Martin Smodiš (Urad za 
množično vrednotenje nepre-
mičnin).

Predavatelji so 90 predstavnikov 
občin opozorili na novosti, ki jih 
prinaša predlog zakona, predvsem 
so opozorili na naloge, ki čaka-
jo občine. V razpravi, ki je sledila 
predstavitvi, so predstavniki občin 
izpostavili dileme, ki se pojavlja-
jo, predvsem glede posredovanja 
podatkov o  komunalni oprem- 
ljenosti nezazidanih stavbnih ze-
mljišč, določitvi oz. razmejitvi 
zazidanih/nezazidanih stavbnih 
zemljišč in glede javne obravnave 
modelov vrednotenja na občinah. 

Ocenjevanje in napredo-
vanje javnih uslužbencev, 
zaposlovanje in sistemiza-
cija

6. oktobra smo v prostorih Zdru-
ženja občin Slovenije izvedli de-
lavnico ocenjevanja in napre-
dovanja javnih uslužbencev, ki 
jo je vodila mag. Edita Dobaj. 

Na delavnici so se udeleženci pod-
robno seznanili z zakonodajo in po-
sameznimi členi, ki določajo pogoje 
in postopke za napredovanje urad-
nikov v nazive, v plačne razrede z 
napredovanji po Zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju. Prav tako 
so predelali vse postopke, na katere 
morajo biti pozorni pri napredo-
vanjih. Udeleženci so s predavate-
ljico predelali tudi javne objave za 
delovno mesto v povezavi z veljavno 

zakonodajo in sistemizacijo delov-
nih mest in s postopki izbire kan-
didata. S predavateljico so reševali 
tudi konkretne primere iz prakse.

Dobre prakse za uspešno 
izvedbo projektov

Na delavnici projektnega voden-
ja je predavateljica Alenka Slabe 
udeležence spoznala s ključnimi 
orodji za učinkovito vodenje pro-
jektov. Poudarek delavnice je bil 
na praktičnosti, zato so bili udele-
žencem predstavljeni zgledni pri-
meri uporabe v praksi. Udeleženci 
so izdelali temeljne dokumente, ki 
jih uporabljajo na projektih, kot so: 
Projektna listina – Project Charter, 
Seznam aktivnosti - WBS (Work 
Brakedown Structure), Terminski 
plan – Gantogram, Register tve-
ganj – Risk register, dokument za 
obvladovanje sprememb, statusno 
poročilo in poročilo po izvedbi.

Aktualne teme na področju 
DDV v občinah

Seminar, ki ga je vodila mag. Alek-
sandra Heinzer, smo na Zdru-
ženju občin izvedli 27. 10. 2016.  

Predavateljica je z udeleženci v 
prvem delu seminarja obnovila os-
nove razumevanja DDV in »davč-
nih zavezancev« ter opozorila na 
pomembne zadeve, na katere mo-
rajo biti na občinah pozorni, da 
ne prihaja do preplačil davkov ali 
napačnih obračunavanj davkov: 
kako je z občino kot davčno zave-
zanko, kako je s prenosi dolžnosti 
na tretjo osebo, obravnavanje ož-
jih delov občin (krajevnih skup-
nosti, vaških ali četrtnih skup-
nosti), javnih podjetij in režijskih 
obratov. Udeleženci so izvedeli 
tudi vse o izkrivljanju konkuren-
ce in problematiki občinskih taks. 
V nadaljevanju je bilo veliko pove-
danega o različnih modelih odva-
janja DDV in pravilnem odbitku 
DDV v občinah, ki je za občine 
obveznost, saj lahko nepoznavan-
je dejavnosti in neustrezen na-
čin izbire načina odbitka DDV 
za občino pomeni nesmotrnost 
porabe proračunskih sredstev. 
V zadnjem delu predavanja je pre-
davateljica izpostavila aktualne 
teme, kot so subvencije, razmerja 
z javnimi zavodi z mnenji FURS, 
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prav tako pa so se dotaknili teme 
razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem občine, prenosom ko-
munalne infrastrukture na obči-
no, oddajanjem v najem, stavbnih 
pravic. Celotno predavanje je 
bilo podkrepljeno z veliko prime-
ri iz prakse in navedbami sodnih 
praks, tako da so lahko udele-
ženci odšli domov z osveženim in 
novim znanjem, ki ga bodo s pri-
dom uporabljali pri svojem delu.

Financiranje občin v letih 
2017 in 2018 ter prihajajo-
če spremembe na področju 
javnih financ

15. novembra je Združenje ob-
čin Slovenije organiziralo semi-
nar na temo financiranja občin v 
letih 2017 in 2018 ter sprememb 
na področju javnih financ.
Seminar sta vodili predstavni-
ci Ministrstva za finance mag. 
Marjetica Mahne in mag. Nataša 
Dolanc Jerman. Udeleženci so se 
seznanili s spremembami in vpli-
vi Zakona o fiskalnem pravilu in 
ZIPRS1718 na financiranje občin. 
Mahnetova je izpostavila 5. in 6. 
člen ZFisP, kje je določen okvir 
za pripravo proračunov in najvišji 
obseg izdatkov, kje je v letih 2017, 
2018 in 2019 ciljni saldo 0, najvišji 
obseg izdatkov za leto 2017 bi bil 
1,992 mio EUR, 2018; 2,117 mio 
EUR in 2019 2,115 mio EUR. 
Predlog ZIPRS1718 uvaja novosti 
glede višine povprečnine, ki je do-
ločena za leto 2017 v višini 530 € 
in za leto 2018 536 €. Izpostavljen 
je bil tudi 55. člen, ki pravi da 2017 
občinam ne pripadajo presežki 
nad primerno porabo (zamrznitev 
POS), 2018 se prizna 50 % pre-
sežkov nad primerno porabo, kar 
je enako 9,3 mio €. Predavateljica 

se je dotaknila tudi zadolževanja 
in NUSZ, ki v 57. členu ponuja 
dodatno možnost zadolževanja za 
evropsko sofinancirane projekte 
za 2 odstotni točki  (kvota je 8 % 
plus 2 % osnove) - predvideno že 
2016. V 58. členu je zapisano da bo 
minister za finance izdal soglasje k 
zadolžitvi za upravljanje z dolgom 
tudi, če občina s to zadolžitvijo ne 
bo prišla v okvir kvote. V 59. čle-
nu najdemo določilo, da se spreje-
manje občinskih odlokov o NUSZ 
šteje za uporabo določb Zakona 
o stavbnih zemljiščih. Uvajajo se 
tudi novosti pri uporabi zbranih 
presežkov iz preteklih let občin 
ter uporaba in vplačila presežkov 
(kdaj lahko župan zahteva vplači-
lo presežkov v občinski proračun).
V drugem delu, ki ga je vodi-
la mag. Nataša Dolanc Jerman, 
so udeleženci lahko slišali več o 
NRP ter investicijski dokumen-
taciji. Predstavljen je bil zakonski 
okvir NRP, razlikovanje med in-
vesticijo, projektom, redno dejav-
nostjo. Predstavljena je bila tudi 
investicijska dokumentacija, njen 
pomen, razvoj UEM ter izvajanje, 

težave pri pripravi in izvrševan-
ju projektov v NRP ter predvi-
dene spremembe v novem ZJF.

Krizne situacije in afere na 
občinskem parketu

Župani, podžupani in direktorji 
občinskih uprav plačujejo visoko 
ceno iz naslova družbene funkcije, 
ki jo opravljajo. Vanje so usmerje-
na velika družbena pričakovanja 
in nič manjše družbene frustra-
cije, ne nujno na lokalni ravni. 
Tudi v kriznih situacijah in afe-
rah pogosto igrajo glavno vlogo. 
Mnoge so zoper vodilne posamez-
nike sprožene z namenom, da po-
vzročajo škodo in ranijo, zato se 
ne ozirajo na dejstva in posledice. 
Udarijo vsem na očeh; praviloma 
tja, kjer najbolj boli, in jemljejo 
ugled, dostojanstvo, prihodnost. 
Dr. Damjana Pondelek, direktorica 
podjetja Urednica, d. o. o., ki delu-
je na področju strateškega in kriz-
nega managementa in ima celovit 
vpogled v družbeno, gospodarsko, 
politično in medijsko realnost, 
je zato 11. novembra županom, 
podžupanom in direktorjem 

občinskih uprav spregovorila o 
kriznih situacijah in aferah, ki jih 
spremljajo družbeni, politični, me-
dijski, kapitalski in drugi pritiski 
ter interesi. 
To so situacije, kjer ni prostora za 
napake in kjer je časa za ustrezen 
strateški odziv zelo malo in se več-
krat meri le v minutah in urah, ki so 
na voljo, preden je družbeni prostor 
preplavljen in prežet z obremenil-
nimi zgodbami in ključni deležniki 
izgubijo potrpljenje in zaupanje. 

Mnogi terjajo odgovore in jih 
hkrati niso pripravljeni sprejeti
V okolju visokih družbenih pri-
čakovanj zapleti terjajo profesio-
nalen, premišljen in hiter strateški 
odziv, ki razume pričakovanja od-
ločevalcev, regulatorjev, laične in 
strokovne javnosti, lokalne skup-
nosti, medijev, politike in drugih 
deležnikov. V hudih zgodbah je 
seznam tistih, ki terjajo odgovore 
in jih hkrati niso pripravljeni spre-
jeti, izjemno dolg. V kriznih situ-
acijah in aferah šteje vsaka javno 
izrečena beseda, vsak ukrep. Naj-
večkrat prav prvi ukrepi in odzivi 
odločajo o tem, ali bo neljubi do-
godek oz. zaplet prerasel v neob-
vladljivo krizno dogajanje, afero 
širših družbenih razsežnosti, ali ne.

Preganjalci, vaši aktivni nasprot-
niki
Udeleženci so spoznali tudi vlogo 
in način delovanja preganjalcev, 
aktivnih nasprotnikov, na sodišču 
javnega mnenja, ki vešče upravlja-
jo z mediji, hranijo strahove, skr-
bi in jezo občanov in zaigrajo na 
prave strune družbenih institucij, 
ki praviloma niso del pravosodne-
ga sistema, a vešče in po uradni 
dolžnosti skrbijo za družbeno mo-
ralo in krepost. Akterji na sodišču 

javnega mnenja težko razumejo, 
da človekove pravice in ustavna 
jamstva pripadajo tudi družbe-
no izpostavljenemu posamezniku, 
kot so župani, podžupani, direk-
torji občinskih uprav. Zato so te 
temeljne pravice na sodišču jav-
nega mnenja, kjer na večnem og-
nju brbota ogorčenje in si je pros-
tor za dejstva treba vsakič znova 
spet izboriti, zelo pogosto kršene.  

Hude zgodbe na občinskem par-
ketu so samo vprašanje časa
Bralec morda upa, da so krizne 
situacije in afere, ki dodobra pre-
tresejo življenje prizadetega po-
sameznika, rezervirane za druge, 
za tiste pač, ki hodijo po robu. 
Žal ni tako. Dogajajo se vsem, 
ki sprejemajo odločitve. Tudi us-
pešnim, predanim, dobrim žu-
panom, podžupanom, direktor-
jem občinskih uprav in drugim 

izpostavljenim posameznikom, ki 
v takšnih trenutkih ne bi smeli os-
tati sami, brez strokovne pomoči.

Direktorji v javnem sek-
torju, dodatki, delovna us-
pešnost, položajni dodatek

V začetku novembra smo za zain-
teresirane pripravili delavnico, kjer 
so bile obravnavane vse spremem-
be na področju plač direktorjev v 
javnem sektorju ter vseh ostalih 
prejemkov iz delovnega razmerja.
Delavnice so se udeležili direktor-
ji občinskih uprav, kadroviki in 
finančniki, ki se ukvarjajo s tem 
področjem. Udeležencem so bile 
predstavljene spremembe, ki so se 
dogajale v javnem sektorju v pre-
teklih letih z interventnimi posegi 
na področju plač, obračuna dajatev 
iz plač, povračil stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja. 

http://www.urednica.si
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Predvsem pa so jim bile predstav- 
ljene novosti in spremembe pri pla-
čah direktorjev v javnem sektorju. 
Beseda je tekla tudi o dodatkih 
v povezavi z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju in Kolek-
tivno pogodbo za javni sektor.
Tudi sicer v zadnjem času uvel-
javljeni novi predpisi ali spre-
membe teh predpisov, ki segajo 
na področje plač in plačevanja 
obveznosti iz plač (ZDR-1 ZPIZ-
2, ZZVZZ, ZUTD, ZIUPTD, 
ZDoh-2, ZMinP, REK obrazci 
itd.), uvajajo novosti pri obračunu 
plač, povračil stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja. 
Nekatere od teh sprememb so si-
stemskega, druge pa interventnega 
značaja. Posledica je, da se zamegl-
juje pregled, kaj velja in do kdaj, 
zato se je predavateljica potrudila 
in zadeve predstavila pregledno 
in urejeno ter hkrati uskladila in-
terakcijo z udeleženci. Predavate-
ljica je podala tudi najnovejše in-
formacije v zvezi s pogajanji med 
predstavniki Vlade RS in sindikati 
javnega sektorja. Obseg interven- 
tnih posegov v plačni sistem za leto 
2017 sicer še ni potrjen, progno-
ze pa niso najboljše. V letu 2017 
se ohranjajo novosti, predpisane 
v 2016 s »srečujočo« zakonodajo.

Priprava na zaključni račun 
za leto 2016 in novosti za 
leto 2017 na področju plač, 
računovodstva ter davčnih 
predpisov

V prostorih Državnega sveta je 
17. 11. 2016 ZOS v sodelovan-
ju s Svetovalno hišo Gominšek 
organiziral seminar o pripravi 
na zaključni račun in novostih 
na tem področju za leto 2017.
Predavateljica je najprej predsta-
vila pregled zakonske podlage za 
sestavo zaključnega računa. V na-
daljevanju so udeleženci izvedeli 
vse v zvezi z izvedbo redne letne 
inventure. Predavateljica je ude-
ležencem spregovorila o sestavi 
pravilnika o popisu, pripravah na 
popis, predmetih popisa, sestavi 
in nalogah popisne komisije, sa-
mem postopku popisovanja, rokih 
za izvedbo popisa, poročilu o po-
pisu –elaboratu, poročilu o obvez-
ni inventuri in obveznih prilogah 
k inventuri. Opozorila je tudi na 
prednosti elektronskega popisa. 
Nekaj časa je namenila knjiženju 
inventurnih razlik, poudarila pa 
je tudi problem velikega števila 
osnovnih sredstev in razdroblje-
nosti njihovih lokacij in pojasnila, 
da morajo občine narediti petletni 

načrt z izvedbo katerega se mora-
jo popisati vsa osnova sredstva. Na 
koncu tega dela pa se je še ustavila 
pri popisu sredstev v upravljanju. 
V drugem delu je bilo govora o no-
vostih na tem področju za leto 2017. 
Najprej je predstavila mini davčno 
reformo, ki zajema spremembe 
Zakona o dohodnini (ugotavljanje 
statusa rezidentstva, spremembe 
davčne osnove iz osnovne kmetij-
ske in gozdarske dejavnosti, spre-
membe pri dohodkih iz zaposlitve, 
davčne olajšave, spremembe lestvi-
ce za odmero dohodnine), Zakona 
o davčnem postopku (spremembe v 
postopku davčnega inšpekcijskega 
nadzora, nižje obrestne mere glede 
na fazo postopka, pobote, davč-
no izvršbo na denarne prejemke z 
omejitvami, avtomatično izmenja-
vo podatkov držav članic, plačilo 
davčnega odtegljaja in prispevkov 
z odmikom 5 dni, predizpolnjeni 
obrazci za prispevke samozapo-
slenih), Zakona o davku dohod-
kov pravnih oseb (zvišanje splošne 
stopnje davka), Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gra-
diva ter arhivih (e-vročanje, dolž-
nost dajanja podatkov in njihovo 
zbiranje). Na koncu je spregovorila 
še o spremembah pri vlaganju re-
fundacij in o plačni politiki 2017.

118. plenarno zasedanje Odbora regij
Člani Odbora regij so se 15. in 16. junija 2016 srečali na 118. zasedanju v Bruslju. Na dnevnem redu 
zasedanja je bilo sedem mnenj in dve resoluciji. 

Prvi dan je komisarka za notran-
ji trg, industrijo, podjetništvo ter 
mala in srednja podjetja Elżbieta 
Bieńkowska skupaj s predsednikom 
valonske regije Paulom Magnettom 
in poslancem Edouardom Marti-
nom razpravljala o mnenju Odbo-
ra regij glede jeklarskega sektorja 
v Evropski uniji. Jan Olbrycht, 
član Evropskega parlamenta, 
je govoril o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020. Ob        

koncu dneva je komisar za zdravje 
in prehrano Vytenis Andriukai-
tis predstavil stališča članov.  

Drugi dan plenarnega zasedan-
ja je odbor regij gostil Mari Ki-
viniemi, namestnico general-
nega sekretarja Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD), ki je govorila o temi z 
naslovom Trenutni in prihodnji 
izzivi za evropske regije in mesta.  

Plenarnega zasedanja so se udeležili 
tudi vsi člani slovenske delegacije.

Evropski vrh regij in mest 2016
Odbor regij vsaki dve leti organizira Evropski vrh regij in mest. Na teh srečanjih se v razpravah o 
glavnih izzivih Evropske unije skupaj zberejo izvoljeni predstavniki regionalnih in lokalnih orga-
nov. Letos je 7. Evropski vrh regij in mest gostila Slovaška, in sicer je bil v Bratislavi 8. in 9. julija. 

Vrh evropskih regij in mest je or-
ganiziral Odbor regij v soorga-
nizaciji z bratislavsko regijo in 
mestom Bratislava. Dogodek je 
tudi sovpadal z začetkom slovaške-
ga predsedstva EU, ki se je zače-
lo 1. julija. Na vrhu in spremlja-
jočih prireditvah se je zbralo prek 
700 udeležencev in članov OR.
Dogodek z naslovom „Invest and 
Connect“ je trajal dva dni, od 
tega je bil en dan namenjen poli-
tični razpravi na najvišji institu-
cionalni ravni EU. Udeleženci so 
imeli možnost izbire sodelovati na 
več tematskih področjih. Osred- 
nja tema je bila povezovanje evrop- 
skih regij in mest, ki je tudi v 
skladu s prednostnimi nalogami 
OR in trenutnimi izzivi družbe.  
Voditelji EU in predstavniki javne-
ga in zasebnega sektorja so proučili 

tematiko z naslovom Kako bolje 
spoznati regije in mesta, kjer so se 
navezovali na tri glavne prednostne 
politike EU, in sicer: kako okrepiti 
povezave med evropskimi ljudmi 
(digitalno podjetništvo), povezo-
vanje krajev (razkorak med mestom 
in podeželjem ter infrastruktura) 
ter povezovanje virov (energija in 
finance). 

Na samem dogodku je bilo možno 
obiskati tudi veliko spremljevalnih 
dogodkov, kot so koncerti in javne 
razprave.

Evropskega vrha se je udeležila tudi 
evropska komisarka za mobilnost 
in promet. 
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119. plenarno zasedanje Odbora regij in 14. Evropski 
teden regij in mest
11. in 12. oktobra 2016 je bilo v Bruslju 119. zasedanje Odbora regij, sočasno pa tudi 14. Evropski 
teden regij in mest. Najpomembnejše točke plenarnega zasedanja so bile: uresničevanje Pariške-
ga sporazuma o podnebnih spremembah po ratifikaciji v državah EU, steber socialnih pravic ter 
razpravi s podpredsednikom Komisije Ansipom o enotnem digitalnem trgu in podpredsednico Od-
bora Evropskega parlamenta za ustavne zadeve Danuto Hübner.

Evropski odbor regij je peto ple-
narno zasedanje letos organiziral 
sočasno s 14. Evropskim tednom 
regij in mest, na katerem so sodelo-
vali strokovnjaki s področja kohe-
zijske politike, oblikovalci politike 
in projektni vodje vse Evrope. Šti-
ridnevni program je zajemal 130 
delavnic, dogodkov in obiskov raz-
ličnih projektov. Plenarnega zase-
danja se je udeležila tudi slovenska 
delegacija.
Na plenarnem zasedanju so lokalni 
in regionalni politiki sprejemali 14 
mnenj:
Uresničevanje Pariškega spora-
zuma o podnebnih spremem-
bah – teritorialni pristop h 
konferenci COP 22 v Marake-
šu: mnenje je pripravil Francesco 
Pigliaru, predsednik dežele Sar-
dinija; OR je glasoval o konkre- 
tnih predlogih za uresničevan-
je Pariškega sporazuma v praksi. 
Spodbujanje povezljivosti – 
enotni digitalni trg: septembra 
je Evropska komisija predstavila 
nove predloge za izboljšanje po-
vezljivosti v Evropi. Mednje sodijo 
temeljita reforma telekomunikacij-
skih pravil EU, razvoj tehnologije 
5G in brezžičnih omrežij ter do-
stop do povezav z izredno veliko 
količino gigabitov. Andrus Ansip, 
podpredsednik Evropske komisije, 
pristojen za enoten digitalni trg, 
je spregovoril o novih pobudah in 
drugih zakonodajnih predlogih, 
o katerih so lokalni in regional-
ni politiki pripravili tri mnenja:

• Evropski akcijski načrt za e-upra-
vo za obdobje 2016–2020 – po-
spešitev digitalne preobrazbe 
uprave 

• Digitalizacija evropske industri-
je – izkoriščanje vseh prednosti 
enotnega digitalnega trga 

• Evropska pobuda za računalni-
štvo v oblaku – vzpostavljanje 
konkurenčnega podatkovnega 
gospodarstva znanja v Evropi 

Poenostavitev skladov ESI z vi-
dika lokalnih in regionalnih 
oblasti: v mnenju, ki ga je pri-
pravil Petr Osvald, član mestne-
ga sveta Plzna, lokalni voditelji 
povzemajo svoja stališča o tem, 
kako zagotoviti, da se bodo skla-
di ESI uporabljali učinkoviteje in 
hitreje, ne da bi pri tem slabili boj 
proti zlorabam in podkupovanju.
Državna pomoč in storitve sploš-
nega gospodarskega pomena: v 
središču mnenja, ki ga je pripra-
vil Markus Töns, član deželnega 
parlamenta Severnega Porenja– 
Vestfalije, je učinek nadzora EU 
na področju državne pomoči na 
javne storitve, ki se izvajajo na lo-
kalni in regionalni ravni. Poroče-
valec poziva k poenostavitvi pravil 
o državni pomoči, pravni varnosti 
in večji prožnosti za lokalne in re-
gionalne oblasti. Predlaga tudi, naj 
za socialne javne storitve ne veljajo 
zgolj konkurenčna in tržna pravila.
Evropski steber socialnih pra-
vic: po letih visoke brezposelnosti 
in varčevanja je Evropska komisija 

začela posvetovanje o evropskem 
stebru socialnih pravic. Osnutek 
mnenja OR je pripravil Heinz-Joa- 
chim Höfer, župan mesta Alten-
kirchen. V njem navaja, da bi 
lahko z močno socialno zaščito 
pomagali državam članicam od-
praviti socialne neenakosti in so-
cialni damping, povišati socialne 
standarde ter utrditi cilje EU gle-
de vključujoče in trajnostne rasti.
Akcijski načrt EU za krožno gos-
podarstvo: z akcijskim načrtom 
naj bi zagotovili, da bi EU dosegla 
napredek na poti do trajnostnega 
gospodarskega modela, ki prinaša 
rast in nova delovna mesta, hkrati 
pa spoštuje okolje. Mnenje je pri-
pravila Babette Winter, državna 
sekretarka za evropske zadeve in 
kulturo v deželni vladi Turingije. 
V njem je pozvala k večjemu pou-
darku na izobraževanju in krepitvi 
ozaveščenosti, k ukrepom za spod-
bujanje obveznih zelenih javnih 
naročil, reviziji določb o okolju 
prijaznem oblikovanju ter večji       
uporabi davkov kot sredstva za 
podporo trgov s sekundarnimi su-
rovinami.
Strategija EU za ogrevanje in 
hlajenje: učinkovitejše ogrevanje 
in hlajenje, s katerim se porabi 50 
% energije v EU, je odločilnega po-
mena za uresničitev energetskih cil-
jev EU. Mnenje je pripravila Da-
iva Matonienė, članica mestnega 
sveta Šiauliaija, v njem pa regije 
in mesta EU pozivajo Komisijo, 
naj pripravi konkretnejša politič-

na priporočila in pregleda sedanje 
mehanizme finančne podpore. 
Lokalni voditelji tudi pozivajo k 
odpravi ovir za razvoj naprav in 
omrežij za soproizvodnjo toplote 
in električne energije. Komisija 

je sveženj o energiji in varnosti 
predstavila februarja.

Na plenarnem zasedanju so se 
sprejemala še naslednja mnenja:
Akcijski načrt za DDV – vzpo-

stavitev enotnega območja DDV 
v EU, Evropski sistem jamstva za 
vloge (ESJV), Pregled evropske 
sosedske politike, Letalska strate-
gija in Načrt EU za kolesarjenje.

31. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
31. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO), ki je bilo od 19. do 21. oktobra v 
Strasbourgu, je bilo zaznamovano z osvežitvijo delegacij in z volitvami predsednika kongresa, 
zbornic in komitejev. Tokratnega zasedanja so se udeležili predstavniki prav tako osvežene slo-
venske delegacije, in sicer Bernardka Krnc, Breda Pečan in dr. Vladimir Prebilič, na zasedanju pa je 
bil prisoten tudi predstavnik mladih Tine Šteger.

Na 30. zasedanju je kongres izvo-
lil novo vodstvo, in sicer je bila za 
prvo predsednico kongresa izvolje-
na Gudrun Mosler-Törnström, ki 
prihaja iz Avstrije in bo predsedo-
vala kongresu dve leti. Novoizvo- 
ljena predsednica je v svojem 
prvem nagovoru kongresa pouda-
rila, da so krepitev demokracije, 
človekovih pravic in pravne države 
na lokalni in regionalni ravni glav-
ni cilji kongresa ter da bi se brez 
teh vrednote naše družbe soočale 
z znižanjem solidarnosti in pove-
čanjem radikalizacije, ekstremizma 
in ksenofobije. Ob izjavi, da so de-
mokratične strukture na evropski 
celini ogrožene, je še posebej pou-
darila, da je decentralizacija odgo-
vor na te izzive. »Decentralizacija 
je razvijajoč se proces, ki potre-
buje naše tesno sodelovanje. Delo 
kongresa Sveta Evrope je torej očit-
no bolj pomembno kot kdajkoli.«

V nadaljevanju je kongres izvo-
lil tudi predsednike in podpred-
sednike obeh Zbornic. Anders 
Knape (Švedska) je bil ponovno 
izvoljen za predsednika Zborni-
ce lokalnih oblasti. Na tem mestu 
naj še posebej poudarimo, da je 
bila za podpredsednico zborni-

ce lokalnih oblasti izvoljena naša 
predstavnica Breda Pečan. Pred-
sednica Zbornice regij je postala 
Gunn Marit Helgesen (Norveška). 

Na zasedanju so svoja videnja pred-
stavili tudi mladi delegati, slišali 
smo lahko poročilo o prepreče-
vanju korupcije in promoviranju 
etike na lokalnem in regionalnem 
nivoju. Člani kongresa so prav tako 
sprejeli prednostne naloge 2017–
2020, ki so osredotočene na dve 
večji področji, in sicer krepitev 
kakovosti lokalne in regional-
ne demokracije in izgradnjo 

varne družbe, ki je spoštljiva, 
vključujoča in blizu državljanom.

Na tokratnem kongresu so člani 
KLRO prejeli vabila za različna 
sodelovanja na seminarjih in pred-
stavitvah kot predavatelji, ki bodo 
v državah, kjer še imajo težave z        

demokracijo, sprejemanjem lokal-
nih oblasti in podobnim, lahko pred-
stavili dobre prakse, ki jih poznajo 
oziroma izvajajo v svojih okoljih. 
Poročila s seminarjev, na katerih so 
sodelovali člani slovenske delegaci-
je, si lahko preberete v nadaljevanju. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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Aktivno državljanstvo – temelj sodobne demokracije 

Na povabilo Sveta Evrope in kot eden izmed predstavnikov Republike Slovenije v Kongresu lo-
kalnih in regionalnih oblasti pri omenjeni organizaciji sem bil vabljen na izobraževalni seminar v 
Chisinau v Moldaviji. Rdeča nit izobraževalnega seminarja, ki se ga je udeležilo več kot 50 županov 
iz Ukrajine, Gruzije, Armenije, Azerbajdžana in Moldavije, je bila odgovornost funkcije župana in 
negovanje aktivnega sodelovanja prebivalcev lokalnih skupnosti pri sprejemanju strateških od-
ločitev, teoretični modeli participacije občank in občanov pri sprejemanju proračunov lokalnih 
skupnosti, načrtovanju urejanja prostora in komuniciranja tistih sprememb v okolju, ki bodo po-
membno spremenile življenje občankam in občanom. 

Cilj večje neposredne udeležbe je 
prav seznanitev, še bolj pomemb-
no pa je pridobiti legitimnost za 
tovrstne odločitve. Sodelovanje 
ljudi namreč pomeni priložnost za 
slišanje predlogov, morebitno njiho-
vo upoštevanje, predvsem pa so tako 
sprejete odločitve vseh, ne samo od-
ločevalcev. Skozi takšno neposredno 
sodelovanje se pomembno znižuje 
možnost neposrednega konflikta 
z ljudmi, hkrati pa se povečuje le-
gitimnost odločevalca, ki se s tak-
šnim ravnanjem samoomejuje in 
odpira možnost sodelovanja vsem. 
Tega pa v sodobnih demokracijah 
še kako primanjkuje. Tak način 
delovanja ima tudi pozitiven vpliv 
na politično participacijo, kar z 
drugimi besedami pomeni, da se 
zvišuje volilna udeležba, zagotavlja 
se politični pluralizem in s tem rast 
demokracije v lokalnih skupnostih.  

Moj prispevek se je osredotočal 
na pravkar omenjena dejstva ter 
v ospredje postavil naslednje 
teme: oblikovanje nestrankarske 
kandidature in izvedbo kam-
panje, pomembno vlogo politične 
odgovornosti zavez iz volilne kam-
panje do volivk in volivcev, nujnost 
izvajanja neposredne demokracije 
do občank in občanov v obliki ne-
posrednega sodelovanja prav sled-
njih pri nekaterih ukrepih – spre-
jemanje občinskega prostorskega 
načrta ali urejanje mestnega jedra. 

Posebno pozornost je požel primer 
aktiviranja mladih v politični pro-
ces na ravni lokalnih skupnosti. 
Tega v občini Kočevje uresniču-
jemo s pomočjo otroškega občin-
skega sveta, ki ga izvajamo vsako 
leto spomladi ter z njim ne samo 
preverjamo zanimanje med mladi-
mi, temveč sprejemamo zavezujoče 
odločitve. Prav z njihovo pomočjo 
smo uredili zunanji fitnes park, pa 
klopi v okolici šol in dosegli spora-
zum o skupnem zaključku šolskega 
leta. Ta praksa pomeni sicer zago-
tavljanje dodatnih namenskih sred-
stev v občinskem proračunu, hkrati 
pa predstavlja signal, da so mladi 
del skupnosti, ki o nečem odloča, 
in je zato smiselno, da v tem pro-
cesu tudi sodelujejo. To se izkazuje 
tudi v vse večjem sodelovanju mla-
dih na lokalnih volitvah. Podoben 
primer toplo priporočam ostalim 
lokalnim skupnostim po Sloveniji. 

Govoril pa sem tudi o reorganiza-
ciji občinske uprave, izračunavan-
ju njene učinkovitosti na osnovi 
dosežene realizacije ter uspehih 
naše občine pri črpanju evrop- 
skih in nacionalnih sredstev, ki 
tako omogočajo investicije in pred-
stavljajo skoraj tretjino proračuna 
občine. Živahna razprava, številna 
vprašanja županov in odgovori so 
pomenili obliko prenosa znanja in 
izkušenj na naše kolege v omenje-
nih državah. Kljub temu, da je bil 
uradni jezik angleški, so prevajal-
ci poskrbeli za prevode v ruščino.   

Obisk in sodelovanje na tem semi-
narju je bila priložnost za Slovenijo, 
ki se je izkazala kot država z učinko-
vito delujočo lokalno samoupravo. 

Dr. Vladimir Prebilič,                            
župan občine Kočevje

Izdajatelj glasila je Združenje občin Slovenije.
Glasilo prejemajo brezplačno slovenske občine in posamezni državni organi. Glasilo izhaja v nakladi 1500 izvodov.
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Najmlajša slovenska predstavnica KLRO v Ukrajini 
motivirala bodoče politike

Konec novembra je bil v Lvovu (Ukrajina) tridnevni seminar, namenjen mladim predstavnikom        
civilne družbe, medijev in nevladnih organizacij ter političnim aktivistom.

Cilj seminarja je bil ozavestiti aktiv-
ne Ukrajince o načelih demokracije 
ter njeni implementaciji na lokalni 
in regionalni ravni. Svet Evrope 
je k sodelovanju povabil tudi Evo 
Černigoj, mlado občinsko svetni-
co iz Logatca ter slovensko članico 
Kongresa lokalnih in regionalnih 
oblasti pri Svetu Evrope, da bi jim 
iz prve roke prenesla dobre prakse. 

Eva je za Združenje občin Slovenije 

povedala: ‚‘Izkušnja, ki sem jo do-
bila v Ukrajini, je zame res nepo-
zabna. Še nikoli nisem doživela, da 
bi se udeleženci tako zanimali za 
učenje novih metod in taktik, ki 
bi jim pomagale pri uveljavljanju v 
lokalni politiki. Na seminarju sem 
vodila tri panele, in sicer Lokalna 
demokracija: kako do sprememb, 
Udeležba občanov v procesu spre-
jemanja odločitev ter Kandidiranje 

na lokalnih volitvah. Udeležence 
sem seznanila z nekaterimi dobri-
mi praksami slovenskih občin in 
tudi s primeri, ko se je naša civilna 
družba organizirala, da je dosegla 
svoj cilj. Skupaj smo poiskali tudi 
možnosti za boj proti korupciji ter 
načine za povečanje vpletenosti ci-
vilne družbe v občinsko politiko. 
Z eno besedo: bilo je SUPER!“
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