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1  UVOD

Nadaljujejo se procesna opravila v postopku pred Ustavnim sodiščem RS glede vložene zahteve za oceno ustavnosti 
glede višine investicijskega transfera po prvem odstavku 56. člena ZIPRS1617. ZOS je odgovoril na odgovor 
Državnega zbora RS in na mnenje Vlade RS glede vložene zahteve za oceno ustavnosti.

Na Ministrstvu za javno upravo smo se udeležili sestanka glede ukinjanja krajevnih uradov ter izrazili nasprotovanje 
ukinjanju ter opozorili, da ne gre za racionalizacijo dela, ampak centralizacijo države, prav tako pa država tudi ne 
upošteva potreb ljudi. Razprava na to temo še ni končana.

Nadaljuje se delo v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine. Predstavniki ZOS so se udeležili posveta glede sistema 
množičnega vrednotenja nepremičnin, katerega cilj je bil poenotenje razumevanja sistema množičnega vrednotenja 
in nalog v zvezi z njimi ter uskladitev stališč glede vrste, kvalitete in vsebine modelov vrednotenja in podatkov zanje. 
Na tej podlagi bosta nadaljevala svoje delo Projektna skupina in Projektni svet.

Na predsednika vlade smo združenja občin naslovila protest zaradi ravnanja Vlade RS, ker nas ob sprejemanju okvirov 
za pripravo proračunov za prihodnja leta ni povabila k sodelovanju. S tem Vlada nadaljuje s svojim nesprejemljivim 
ravnanjem, ko občine oz. združenja povabi k sodelovanju le, ko se ji to zdi smiselno in ne spoštuje ZLS in priporočil 
Resolucije o normativni dejavnosti o sodelovanju občin.  

Pristojna ministrstva smo opozorili na problematične določbe tipskih pogodb o sofinanciranju iz nove finančne 
perspektive ter zahtevali sestanek na to temo. Ministrstvu za zdravje smo naslovili pripombe na predlog novega 
Zakona o lekarniški dejavnosti.

Županje in župane občin članic vabimo na redno letno skupščino, ki bo 25. maja 2016 v hotela Four Points 
by Sheraton Ljubljana Mons v Ljubljani.

V aprilu smo izvedli seminar, delavnico in posvet, maja in junija pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 12. maja bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev novosti Zakona o kmetijskih zemljiščih;

•	 17. maja bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnica Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre;

•	 26. maja bo v sejni sobi Občine Litija seminar na temo Državne pomoči in izvajanje gospodarskih javnih služb;

•	 14. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Pravilno obračunavanje potnih stroškov n drugih izplačil, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenih. 

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

Želimo vam prijetno branje.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG SPREMEMB UREDBE O 
NAČINU IZPLAČEVANJA IN MERILIH 
ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZARADI 
PRILAGODITVE UKREPOM 
VODOVARSTVENEGA REŽIMA
Pripombe na predlog novele, ki ga je pripravilo Ministrstvo 
za okolje in prostor, zbiramo do 5. maja 2016 na elektron-
ski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si.
Uredba se spreminja v 1., 6. in 9. členu. V 1. členu (1. 
točki drugega odstavka) uredbe se črtajo sklici na dru-
go, tretjo in četrto alinejo Smernic EU, poglavje 1.1.6, 
v povezavi s pomočjo za omejitve, povezane z okvirno 
direktivo o vodah (točka 246 Smernic EU), ker navajanje 
dodatnih vsebin ni potrebno. 6.a člen uredbe je dodan 
zaradi uskladitve sheme državne pomoči s Smernicami EU. 
9. člen, v katerem so navedene obveznosti upravičenca, se 
dopolni zaradi dodanega 6.a člena, ki ima v svojem šestem 
odstavku navedene upravičene subjekte, ki so naslovniki 
neporavnanega naloga za izterjavo. V 9. členu je zaradi tega 
dodana alineja, ki zavezuje upravičenca, da pri podajanju 
vloge za izplačilo nadomestila, obvezno priloži izjavo o 
tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo.

PREDLOG UREDBE O UKREPIH 
KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE, 
KI SE FINANCIRAJO S SREDSTVI, 
ZBRANIMI IZ NASLOVA ODŠKODNIN 
ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI 
KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam 
je v fazi medresorske obravnave poslalo v pregled predlog 
Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se financirajo 
s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča. Pripombe, predloge in 

mnenja lahko pošljete do 6. maja 2016 na elektronski 
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje 
in postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje 
ukrepa - odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijskih 
zemljišč za kmetijsko dejavnost.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
ODLAGALIŠČIH ODPADKOV
Ministrstvo za okolje  in prostor je v javno obravnavo 
poslalo osnutek novele Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
Pripombe zbirajo do 3. maja 2016.
S tem predlogom sprememb in dopolnitev Uredbe o 
odlagališčih odpadkov se glede na veljavno uredbo, ki 
ureja odlagališča odpadkov: 
1. dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jam-

stvu enakovrednega ukrepa za upravljavce ''komunalnih'' 
odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč (17. člen): 
Upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke, ki je v 
lasti občine ali več občin in je infrastruktura lokalnega 
pomena, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje za 
zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju, 
če vlogi zanj, med drugim, priloži finančno jamstvo 
(oziroma finančnemu jamstvu enakovreden ukrep). 
V skladu z predlogom novele se šteje, da je zagotovil 
finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če njegova 
vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto 
odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju vsebuje 
s strani župana/ov podpisano izjavo občine ali občin 
lastnic takšnega odlagališča o zagotavljanju pravice do 
porabe sredstev v vsakokratno sprejetem proračunu, ki 
ga sprejme občinski svet (Izjava). Upravljavec iz dru-
gega odstavka 76. člena mora, v kolikor njegova vloga 
vsebuje navedeni finančnemu jamstvu enakovreden 
ukrep, vlogi priložiti tudi načrt razvojnih programov 
občin lastnic infrastrukture lokalnega pomena z zago-
tovljenimi finančnimi sredstvi za izvedbo zapiralnih 
del v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov. Pravica 
do porabe sredstev v vsakokratno sprejetem proračunu 
je vezana na višino sredstev, ki je določena v OVD. 
Prav tako je pravica omejena z namenom izpolnitve 
obveznosti iz OVD. V primeru neizpolnitve zaveze iz 
Izjave, MOP ukrepa v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_nadomestilo_zmanjsanje_doh_kmet_dej_vodovarstveni_rezim_s.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_UKREPI_KMETIJSKE_ZEMLJISKE_POLITIKE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_UKREPI_KMETIJSKE_ZEMLJISKE_POLITIKE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_UKREPI_KMETIJSKE_ZEMLJISKE_POLITIKE.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_UREDBA_ODLAGALISCA_ODPADKOV_APRIL_2016.pdf
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2. določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se 
odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje 
odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, 
gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpad-
kov ter ravnanje po njegovem zaprtju, 

3. določa pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje 
odpadkov v podzemna skladišča in za skladiščenje 
kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek, ureja 
tudi obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred 
odlaganjem, kar je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba 
varstva okolja.

4. odpravlja napake v prevodu, odpravlja nekatere 
strokovne pomanjkljivosti z zahtevami evropskih 
predpisov

5. odpravljajo pa se tudi nekatere ugotovljene nesklad-
nosti z drugimi predpisi: 35. člen je spremenjen zaradi 
uskladitve s predpisi na področju odvajanja odpadnih 
voda. Konkretno gre za uskladitev z zahtevami spre-
menjene Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, v 
kateri je definicija industrijske odpadne vode razširjena 
tako, da se - med drugim - za industrijske odpadne 
vode šteje tudi odpadna voda, ki se zbira in odteka 
s funkcionalnih prometnih površin ob objektih in 
napravah za predhodno skladiščenje, predelavo, 
skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, če na teh 
površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko 
prišlo do onesnaženja teh površin. Obenem se v 35. 
členu odpravlja podvajanje zahtev glede odvoza od-
padnih vod z območja odlagališča, ker je to že urejeno 
v citirani vodarski uredbi. V isti člen spremenjene 
Uredbe o odlagališčih odpadkov se dodaja tudi zahteve 
glede ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami, ki 
doslej v tej uredbi niso bile eksplicitno obravnavane.

NOV OSNUTEK OPERATIVNEGA 
PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI 
IN PROGRAMA PREPREČEVANJA 
ODPADKOV V RS
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku aprila na 
svoji spletni strani objavilo nov Osnutek Operativnega 
programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja 
odpadkov RS (verzija V3). Pripombe in predloge lahko 
podate do 4. maja 2016.

Do dokumentov lahko dostopate na spletni strani MOP 
oz. na naslednjih povezavah:
Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in 
Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije 
(verzija V3)
Okoljsko poročilo za operativni Program ravnanja z 
odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike 
Slovenije

PREDLOG ZAKONA O POGREBNI 
IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V 
DRŽAVNEM ZBORU
Vlada RS je v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem 
postopku poslala Predlog zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti. Mnenje oziroma amandmaje na predlog lahko 
pošljete 3. maja 2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si oziroma neposredno v Državni zbor do 
4. maja 2016.
Ključni novosti predloga zakona so:
1. celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in 

pokopališke dejavnosti iz leta 1984;
2. ohranitev 24-urne dežurne službe kot občinske ob-

vezne gospodarske javne službe;
3. ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne 

službe;
4. prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri 

čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje;
5. zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov občin 

in njihovega izvajanja ter nadzora nad izvajanjem 
pogrebne in pokopališke dejavnosti.

PREDLOG ZAKONA O PRIJAVI 
PREBIVALIŠČA IN PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O GOSTINSTVU
V državnozborski postopek sta bila predložena predlog 
novega Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) ter 
predlog novele Zakona o gostinstvu (ZGos-D). Mnenje 
oziroma amandmaje na predloga lahko pošljete 6. maja 
2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.
si 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/program_ravnanja_z_odpadki_v3.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/program_ravnanja_z_odpadki_v3.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/program_ravnanja_z_odpadki_v3.pdf
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_presoja_vplivov_na_okolje/okoljsko_porocilo_za_operativni_program_ravnanja_z_odpadki_in_program_preprecevanja_odpadkov_republike_slovenij/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_presoja_vplivov_na_okolje/okoljsko_porocilo_za_operativni_program_ravnanja_z_odpadki_in_program_preprecevanja_odpadkov_republike_slovenij/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_presoja_vplivov_na_okolje/okoljsko_porocilo_za_operativni_program_ravnanja_z_odpadki_in_program_preprecevanja_odpadkov_republike_slovenij/
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA
V državnozborski postopek je bil predložen predlog novele 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2B). Mnenje na predlog lahko podate do 6. maja 
2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.
si 

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O POSREDOVANJU IN 
PONOVNI UPORABI INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA
Uredba je začela veljati 2. aprila 2016, določa pa način 
posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v 
svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, 
ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega 
značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do infor-
macij javnega značaja.

NOVELA UREDBE O STANJU 
POVRŠINSKIH VODA
Novela uredbe je začela veljati 16. aprila 2016. Uredba 
dopolnjuje seznam prednostnih snovi, dopolnjujejo pa se 
tudi nekateri okoljski standardi kakovosti za prednostne 
in prednostno nevarne snovi. Uredba se nanaša tudi na 
izvajanje monitoringa stanja površinskih voda, s katerim 
bo Slovenija zagotovila spremljanje snovi iz nadzornega 
seznama snovi za spremljanje na ravni Evropske Unije na 
področju vodne politike.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PLANU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2016-
2025 »SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA« 
(ReNPZV16–25) 
Resolucija je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
25/2016 z dne 6. 4. 2016. Resolucija predstavlja podlago 
za razvoj zdravstva v Sloveniji v naslednjih desetih letih 
in za pripravo in sprejem ustreznih zakonov s področja 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter 
ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega 
zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca in si 
v predvidenih ukrepih prizadeva za: krepitev in varovanje 
zdravja ter preprečevanje bolezni; optimizacijo zdravstvene 
oskrbe; povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva; 

mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega 
varstva. To so tudi naslovi prednostnih področij za razvoj 
javnega zdravja, zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh, 
vodenja in upravljanja v zdravstvu ter financiranja zdravst-
venega varstva, za katera so podrobneje opredeljeni izzivi, 
specifični cilji, aktivnosti, ukrepi, kazalniki in finančni ter 
terminski okvir

PRAVILNIK O VARNOSTI DVIGAL
Pravilnik je začel veljati 20. aprila 2016. Določa zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente 
za dvigala ter prevzemne preglede, periodične preglede, 
vzdrževanje dvigal, nadzor in postopke obveščanja.

ZAKON O SISTEMU JAMSTVA ZA 
VLOGE (ZSJV)
Zakon je začel veljati 12. aprila 2016, ureja pa vzpostavitev 
in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah; pristo-
jnosti in naloge Banke Slovenije pri izvajanju nalog in poo-
blastil organa za jamstvo vlog; nadzor nad izpolnjevanjem 
obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge. Ta zakon 
se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno in razvojno 
banko, d. d., Ljubljana.

NOVELA ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH (ZKZ-E) 
Zakon je začel veljati 25. aprila 2016. Določba petega 
odstavka 3.c člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 
2019, do takrat pa se uporablja dosedanja ureditev.
Novela širi nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s pro-
storskim aktom lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Na trajno 
varovanih kmetijskih zemljiščih bo lahko lokalna skupnost 
dopustila gradnjo le določenih pomožnih kmetijsko-goz-
darskih objektov, med drugim rastlinjaka, ograje za pašo 
živine, ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže 
proti toči, kozolca ali kmečke lope. Novela spreminja 
potrebno stopnjo soglasja lastnikov za določene zemljiške 
operacije. Lokalne skupnosti bodo lahko prevzele lastništvo 
in skrb za namakalne sisteme, za to se bodo lahko dogovo-
rili tudi zasebni lastniki kot namakalna zadruga. Novela 
zakona naj bi tudi olajšala postopke za selitev kmetije iz 

strnjenega naselja. Poenostavila bo administrativne post-
opke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, med drugim bo 
skrajšala postopke in občinam olajšala nakup zemljišč, ki 
jih potrebuje za gradnjo kanalizacije, vodovoda ali cest.

UREDBA O FINANČNIH 
ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM 
NAROČANJU
Uredba je začela veljati 26. aprila 2016, določa pa vrste 
in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva 
naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino zava-
rovanj in trajanje ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj 
pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati naročnik.

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO 
IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU 
JAVNIH FINANC
Novela uredbe je začela veljati 12. aprila 2016. Predpisana 
splošna diskontna stopnja na ravni 7 odstotkov ne odraža 
več dejanskih razmer glede zahtevane stopnje donosa inves-
ticijskih projektov in se ta zniža na 4 odstotke. Dodanih pa 
je tudi nekaj manjših sprememb, s katerimi se odpravljajo 
določene nejasnosti pri uporabi uredbe.

NOVELA UREDBE O ORGANIZIRANJU, 
OPREMLJANJU IN USPOSABLJANJU 
SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 
POMOČ
Novela uredbe je začela veljati 26. aprila 2016. Z novelo 
se ureja  reševanje v eno- in dvocevnih predorih na 
avtocestnem in cestnem omrežju in železnicah ter opre-
deljuje naloge portalnih gasilcev. S spremembo se ureja tudi  
področje helikopterskega reševanja, opredeljujejo državni 
zrakoplovi Slovenske vojske in Policije. Zmanjšana so tudi 
merila za organiziranje enot prve pomoči.
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NOVELA UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014–2020 
Novela uredbe je začela veljati 16. aprila 2016. Uredba 
CLLD se spreminja zaradi: uskladitve uredbe CLLD z 
drugimi predpisi, ki vplivajo na zadevno področje; zaradi 
odprave neskladnosti znotraj določb uredbe CLLD ozi-
roma bolj jasno definiranje posameznih določb: uskladitev 
postopkov do izdaje odločb o potrditvi SLR in LAS, pravil-
na definicija finančnega okvira, pravilen izračun fiksnega 
dela finančnega okvira za ESRR, izračun prispevka posa-
meznega sklada za pripravljalno podporo, izračun prisp-
evka za problemska območja za sklad ESRR, uskladitev 
uredbe CLLD z revizijskimi priporočili preteklih revizij, 
podrobnejše opredelitve najvišjih vrednosti posameznih 
vrst stroškov, podrobnejše opredelitve pomoči de minimis 
za priglasitev sheme pomoči de minimis za EKSRP in 
ESPR, tehnični popravki v uredbi CLLD itd.

UREDBA O IZVAJANJU UREDBE 
(EU) O DOLOČITVI UKREPOV V 
ZVEZI Z DOSTOPOM DO ODPRTEGA 
INTERNETA
Uredba je začela veljati 23. aprila, uporabljati pa se začne 
30. aprila 2016. S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 
2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom 
do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/
ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter 
Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji v delu, ki se nanaša na 
dostop do odprtega interneta, določajo pristojni organ, 
kazenske določbe in način reševanja sporov.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: TEORETIČNO IN PRAKTIČNO 
O IZVRŠBI
19. aprila smo na Združenju izvedli seminar na temo 
izvršb, kjer so se udeleženci seznanili s teorijo in prakso, 
ki se uporablja pri postopkih izvršbe.
Predavateljici Majda Gominšek in Mirjam Gominšek 
sta udeležencem predstavili postopek e-izvršb, kjer so 
udeleženci izvedeli vse o izvršilnem postopku - izvršbi na 
podlagi verodostojne listine, zastaralni rokih in e-vlaganju, 
V drugem delu predavanj pa so udeleženci poslušali o 
izvršbah iz računovodskega vidika, kaj mora vedeti 
računovodja o izvršbah in postopkih, kakšne so izvršbe, o 
vrstnem redu poplačil, o odgovornosti delodajalca, preda-
vateljica je predstavila tudi praktične primere izračunov, 
udeleženci pa so sodelovali tudi s konkretnimi vprašanji 
in težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. 

DELAVNICA: INŠPEKCIJSKI NADZOR 
NA PODLAGI ZJU IN ZSPJS V POVEZAVI 
Z ZLS V PRAKSI
V aprilu smo izvedli delavnico o inšpekcijskem nadzoru na 
podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju v povezavi z Zakonom o lokalni 
samoupravi v praksi.
Predavateljica Edita Dobaj je z udeleženci delavnice na 
praktičnih primerih predelala napake, ki se pogosto po-
javljajo, kako se pripraviti na prihod inšpektorja in kaj 
inšpektorji pričakujejo od vas, ko vas obiščejo.

POSVET: PREDSTAVITEV DOLOČIL 
PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH 
USLUŽBENCIH
15. aprila je bil na pobudo Združenja občin Slovenije or-
ganizirana predstavitev določil predloga Zakona o javnih 
uslužbencih. 
Štefka Korade Purg, predstavnica Ministrstva za javno 
upravo, s sodelavci je predstavila vse bistvene razlike in 
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novosti med ZJU in predlogom ZJU-1. Udeleženci so 
bili posebej opozorjeni na »spregled« izobrazbe za celoten 
javni sektor, na delovne izkušnje, sistematizacijo, interni 
trg dela, na vsebino pogodbe o zaposlitvi (predvsem pri 
pogodbah sklenjenih za določen čas, kjer bo po novem 
potrebno navesti razlog za sklenitev pogodbe za določen 
čas), interni natečaji in interne objave, mirovanje pravic, 
ki jih v novem predlogu ni več, ampak se uveljavlja pravica 
do vrnitve. 
Na ministrstvu pričakujejo tudi predloge in pripombe, pred-
vsem na področju, kjer se je pokazalo za problematičnega, in 
sicer pri razrešitvah direktorjev občinskih uprav. Pripombe 
bo možno posredovati do maja, ko naj bi predlog zakona 
šel uradno v medresorsko usklajevanje.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

NA MJU O UKINJANJU KRAJEVNIH 
URADOV
Na Ministrstvu za javno upravo je 1. aprila 2016 potekal 
sestanek, na katerem je bila predstavnikom občin pred-
stavljena analiza delovanja upravnih enot v letu 2015 s 
posebnim poudarkom na obremenitvah krajevnih uradov 
in razlogih za krčenje njihove mreže. Sestanka se je udeležil 
tudi podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij Lep, 
župan Občine Selnica ob Dravi.
Uvodoma je Darja Dernovšek, vodja Službe za upravne 
enote, predstavila analizo delovanja upravnih enot v 
preteklem letu in razloge za ukinjanje krajevnih uradov. 
Povedala je, da do sprememb prihaja na vseh 58 upravnih 
enotah v Sloveniji. O ukinitvi krajevnih uradov odloča 
načelnik upravne enote, minister, pristojen za to področje, 
pa daje k temu zgolj soglasje. Med razlogi za ukinjanje 
krajevnih uradov je bil naveden manjši obseg dela in nalog 
ter manjše povpraševanje po storitvah, manj strank, večja 
mobilnost prebivalstva, ukinjanje krajevne pristojnosti, 
zmanjševanje števila zaposlenih (posledica prepovedi 
zaposlovanja). 
Največ krajevnih uradov se je ukinilo v zadnjih šestih letih, 
in se je od števila 174 prišlo na 104. Samo v letu 2016 je 
bilo ukinjenih devet krajevnih uradov.
Župani in drugi predstavniki občin so si bili enotni, da ni 
govora o racionalizaciji dela, temveč o centralizaciji države. 
Izpostavili so, da je treba vsem državljanom omogočati 
enak dostop   do storitev in ukinjanje različnih služb 
te storitve zgolj oddaljuje od uporabnikov. Potrebo po 
reorganizaciji je bila z njihove strani razumljena, vendar 
so ob tem poudarili, da se je treba tega lotiti preudarno 
in po opravljenih predhodnih analizah. Poudarili so, da 
mora država pri ukinjanju krajevnih uradov in drugih 
državnih služb upoštevati tudi razpršenost prebivalstva, 
ki se razlikuje od občine do občine.
Podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij Lep je 
izrazil zaskrbljenost nad odnosom države do državljanov. 
Opozoril je, da se vse preveč gleda skozi številke in stroške 
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ter vse premalo skozi ljudi. Dejstvo, da se na krajevnih 
uradih opravi vse manj upravnih in drugih nalog, je označil 
za logično, saj so krajevni uradi odprti po nekaj ur teden-
sko. Poudaril je, da si občine želijo malo več sodelovanja 
in dialoga. 
Občine ponekod že sedaj nosijo breme stroškov delovanja 
krajevnih uradov, zato predstavniki občin ne vidijo težav, 
da bi del tega nosile tudi v prihodnje. Predlagali so tudi 
rešitev kadrovske zagate, in sicer na način, da bi zaposleni 
na občin opravljal naloge tako za občino kot za upravno 
enoto (npr. oseba bi šest ur opravljala naloge za občino in 
dve uri za upravno enoto). Državi so občine ponudile roko 
pri reševanju problema, vendar so s strani predstavnikov 
MJU naleteli na negativne odgovore.
Predstavniki občin so izpostavili tudi dejstvo, da država 
vedno več obveznosti nalaga tudi občinam in ne le up-
ravnim enotam. Razlika pa je v tem, da država občinam 
ob tem namenja vedno manj sredstev, naloge pa morajo 
biti kljub temu opravljene.
S sestankom razprava o ukinjanju krajevnih uradov še ni 
končana in dokončna. Na podlagi konkretnih analiz je 
treba priti do rešitev, ki bodo v korist tako države kot 
njenih državljanov.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI 
GLEDE INVESTICIJSKEGA TRANSFERA
14. aprila 2016 smo s strani Ustavnega sodišča RS prejeli 
obvestilo, da je nasprotni udeleženec, tj. Državni zbor RS, 
podal odgovor na vloženo zahtevo za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 56. člena ZIRS1617. Prav tako smo prejeli 
tudi mnenje Vlade RS na vloženo zahtevo. Oba subjekta 
izpodbijani ureditvi ne vidita neustavnosti.
Združenje občin Slovenije je v pisnem odzivu zavrnilo 
navedbe Državnega zbora in Vlade ter ponovno predl-
agalo Ustavnemu sodišču, da ugotovi neustavnost prvega 
odstavka 56. člena ZIPRS1617, ki določa višino sredstev 
za sofinanciranje investicij za leti 2016 in 2017.

PROTEST ZDRUŽENJ ZOPER 
RAVNANJE VLADE RS
Vsa tri združenja občin ZOS, ZMOS, SOS smo 13. aprila 
2016 na predsednika vlade naslovili protest zoper ravnanje 
Vlade RS.
Vlada RS je na seji 7. 4. 2016 določila besedilo predloga 
Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 
2017–2019 in ga skupaj z osnutkom Programa stabilnosti 
2016 posredovala v Državni zbor RS. Ker gre pri navede-
nem predlogu akta za postavitev ključnih javnofinančnih 
ciljev, ki jih je treba zasledovati pri javnofinančnem 
načrtovanju, nanašajo pa se tudi na najvišji možni obseg 
izdatkov za proračune občin, bi k sodelovanju pri pripravi 
tega akta morale biti pritegnjene tudi občine oz. združenja.
Pričakovali smo, da bo Vlada RS stremela k dobremu 
in produktivnemu sodelovanju z združenji občin, njeno 
zadnje ravnanje pa žal tega ne potrjuje. Ugotavljamo, da 
se je Vlada RS odločila, da zavestno krši določbe predpi-
sov in drugih aktov, ki ji nalagajo sodelovanje. Vlada na 
ta način očitno vztraja na začrtani poti, da bo občine in 
združenja občin pritegnila k sodelovanju le v primerih, ko 
bo sama ocenila, da je to smiselno. Pa četudi to pomeni 
neposredno in očitno kršitev pozitivne zakonodaje, zlasti 
z vidika postopka sprejemanja predpisov. Vlada namreč 
ne spoštuje določbe 94. člena ZLS, ki določa, da mora 
vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred spre-
jetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo 
pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti 
ustrezno sodelovanje združenj občin. Podobno izhaja tudi 
iz smernic, načel in minimalnih priporočil Resolucije o 
normativni dejavnosti. 

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
Ministrstvu za zdravje smo poslali pripombe na predlog 
Zakona o lekarniški dejavnosti. Drugi odstavek 10. člena 
opredeljuje, da se v zdravstveni regiji organizira vsaj ena 
lekarna in da izvajalce določi minister za zdravje. Ker gre 
za primarni nivo, ocenjujemo, da bi občine morale določiti 
obseg lekarn. Prav tako se v obrazložitvah tega člena up-
orabi termin statistična regija, tako da ni poenoteno in niti 
ni pojasnjeno, ali pomeni zdravstvena regija isto območje 
kot območja ZZZS-ja. Verjetno bi bilo smiselno, da se 24 
urna preskrba prebivalstva zagotovi pri urgentnih centrih. 
Menimo tudi, da bi 11. člen predloga zakona, ki opre-
deljuje podružnice lekarn, moral dopustiti toleranco števila 
prebivalcev tudi pod tem limitom glede na oddaljenost od 
lekarniške mreže. Predlagali smo, da se postavljeni limit iz 
2500 prebivalcev spremeni na 2200. 
Nadalje ocenjujemo, da je drugi odstavek 16. člena glede 
presežkov prihodkov nad odhodki v nasprotju s pred-
logom Zakona o javnih financah, natančneje njegovim 
219. členom, ki govori o uporabi presežkov preteklih let 
javnih agencij in javnih zavodov. Opozoriti velja tudi na 
to, da lahko javni zavod v skladu z določili veljavnega 
Zakona o računovodstvu in 48. člena Zakona o zavodih 
razporedi presežek prihodkov nad odhodki le v skladu z 
zakonom in odločitvijo ustanovitelja ter ga uporabi le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi 
drugače določeno. 
Menimo tudi, da bi bilo potrebno zapisati, da na področju 
primarne ravni, kjer občine preko javnih zavodov zagotavl-
jajo lekarniško dejavnost, ti zavodi presežek prihodkov nad 
odhodki  prenesejo v proračun občine ustanoviteljice oz. 
soustanoviteljice javnega zavoda (v skladu s sorazmernim 
deležem, ki je opredeljen v aktu o ustanovitvi) razen, če 
se ne dogovorijo drugače. Presežki bi se morali porabljati 
za razvoj vseh dejavnosti občine, z namenom izboljšanja 
kakovosti življenja občanov. Občine predlagani določbi 
nasprotujejo tudi z utemeljitvijo, da so bile one tiste, ki so 

lekarne zgradile in v njihovo izgradnjo vlagale proračunska 
sredstva. V tem primeru se občinam kot investitorjem 
vložena sredstva ne bi povrnila.
56. člen dovoljuje, da se koncesija deduje, kar se ocenju-
jemo kor sporno. Predlagali smo, da koncesija s smrtjo ali 
drugim vzrokom prenehanja preneha ne glede na podeljen 
čas in da se ne deduje, temveč da se vrne koncedentu. Tako 
se le-ta poenoti z zdravstvenimi koncesijami. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

POGODBE O SOFINANCIRANJU ZA 
OPERACIJE, KI SO FINANCIRANE S 
STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA
Ministrstvo za okolje in prostor, Službo Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za javno 
upravo smo na pobudo več občin seznanili s problemom 
podpisa sofinancerskih pogodb iz nove finančne perspe-
ktive. Gre za nekakšno tipsko pogodbo o sofinanciranju, 
posredovano s strani posredniškega telesa MOP skladno s 
vsebinskimi zahtevami organa upravljanja SVRK.
Glede na obsežnost projektov so občine pridobile tudi 
pravna mnenja, iz katerega izhaja, da osnutki pogodb o 
sofinanciranju vsebujejo določbe, ki so neskladne z vel-
javno zakonodajo in celo samo Ustavo RS. Posredniško 
telo si namreč ne more in ne sme vzeti pravice prevzemati 
pristojnosti, ki so po Ustavi in zakonu ter sodni praksi 
v pristojnosti drugih državnih organov. Poleg tega je z 
določbami pogodbe o sofinanciranju kršen 22. člen Ustave, 
saj so ustavno nedopustna ravnanja in predpisi, ker pogod-
beni stranki nista v enakovrednem položaju glede možnosti 
vlaganja pravnega sredstva. Iz 3. odstavka 27. člena po-
godbe o sofinanciranju namreč izhaja, da posredniško telo 
v primeru, da upravičenec ne vrne neupravičeno prejetih 
sredstev v zahtevanem roku, »uporabi vsa pravna sredstva 
za izterjavo dolgovanega zneska v skladu z veljavno nacio-
nalno zakonodajo«. 
Predstavili smo določbe pogodbe o sofinanciranju, ki so 
glede na pridobljeno pravno mnenje  sporne in v delu 
nezakonite ter neustavne, med drugim določbo, ki določa, 
da se upravičenec s podpisom pogodbe odpoveduje vsem 
ugovorom in nima možnosti, da se izjavi o dejstvih in 
okoliščinah. Tako upravičenec nima možnosti uveljavljanja 
pravnega varstva, pri čemer je odpoved pravnemu varstvu 
nedopustna. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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Menimo, da je povsem nesprejemljivo, da župani podpišejo 
za občine izjemno škodljivo, nezakonito in neustavno 
pogodbo o sofinanciranju, zato smo na posredniško telo 
posredovali zahtevo za odpravo nezakonitih in neustavnih 
določil. 
Ker je večina občin - upravičenk že pristopilo k podpisu 
izvajalskih pogodb in so jim pričeli nastajati stroški, pri 
čimer še nimajo zaprte finančne konstrukcije zaradi razloga 
nepodpisane pogodbe o sofinanciranju, smo apelirali za 
nujen skupen sestanek in hitro rešitev nastalega problema.

DEGRADIRANA OBMOČJA – ODGOVOR 
NA POBUDO
Na Ministrstvo za okolje smo marca naslovili vprašanje, 
v kateri fazi je priprava uredbe, ki bo urejala vprašanja 
degradiranih območij. Hkrati smo opozorili na bojazen 
občin, da bo breme izvajanja ukrepov in nadzora naložen 
občinam.
MOP je podal naslednje pojasnilo. Pripravljajo uredbo 
o stanju tal, ki bo nadomestila predpis iz leta 1996, to 
je Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih 
nevarnih snovi v tleh. Z uredbo o stanju tal bo Vlada 
določila standarde kakovosti tal in merila obremenjenosti 
tal, na podlagi katerih se deli okolja, v konkretnem primeru 
tla, uvrščajo v stopnje. V skladu s pravnimi podlagami 
(ZVO) bo v uredbi o stanju tal dana obveznost, da država 
vzpostavi tudi monitoring stanja tal. S tem v zvezi je zato 
že v pripravi tudi Pravilnik o monitoringu stanja tal.
MOP je zapisal, da sta oba predpisa v pripravi in da bosta 
aprila posredovana v seznanitev javnosti.

7  VPRAŠANJA OBČIN

PODELJEVANJE KONCESIJ
Prejeli smo vprašanje občine členice glede podeljevanja kon-
cesij. Zdravnici so leta 2008 za dobo 20 let podelili koncesijo 
na primarni ravni. Zdravnica bi sedaj rada preoblikovala svoj 
status, in sicer iz s.p. bi šla v obliko d.o.o. Zanimalo jih je, ali  
mora občina izdati soglasje k navedeni spremembi ali je 
dovolj, da nas samo pisno obvesti.
Podali smo ji sledeč odgovor:
Področje koncesij je zelo slabo urejeno, zato so tudi različne 
prakse po občinah. Sicer ni nobenega pisnega mnenja 
Ministrstva za zdravje, vendar naj bi v teh primerih (sta-
tusna sprememba koncesionarja) dejansko morali izvesti 
ponovno celotni postopek podelitve koncesije. Formalno- 
pravno bo izvajalec koncesije druga pravna oseba. Prav 
tako pa je v primeru »d.o.o« še toliko pomembneje, da se 
jasno navede, kdo je izvajalec dejavnosti - ime in priimek 
doktorja, saj d.o.o. ni vezan na osebo, ampak je v njem 
lahko zaposlenih več oseb.
Seveda pa se v praksi občine take spremembe rešujejo tudi 
brez razpisa oz. z aneksi, dodatnimi odločbami, kar pa po 
našem mnenju ni pravilno. Je pa res, da zakonodaja izrecno 
tovrstnih postopkov ne določa.

EVIDENTIRANJE IN OBRAČUNAVANJE 
DELOVNEGA ČASA
Prejeli smo vprašanje občine članice glede evidentiranja in 
obračunavanja delovnega časa in odmora med delovnim 
časom: »V večini občin in drugih institucij v javnem sek-
torju (pa tudi drugod) se evidentira delovni čas s pomočjo 
ure oz. konzole, preko računalnika z ustreznimi programi 
ter na druge načine. V naši občini se je v mesecu januarju 
pokvarila ura, zato smo se odločili da bomo poiskali tak 
sistem, ki bo omogočal evidentiranje prihodov in odhodov 
(malica, službeni izhod, koriščenje salda,…) ter potem 
prenos podatkov v oz. za obračun plač, da niso potrebni 
ročni vnosi (delovni dnevi, bolniške, malice,…), saj živimo 
v 21.stoletju. Preverili smo podjetja in njihove reference, 
ki se ukvarjajo s tem področjem. Izbrali smo podjetje, 
ki omogoča evidentiranje tudi na drugih lokacijah preko 
stacionarnih računalnikov (ne rabijo ure oz. konzole), 

21.stoletju
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elektronsko napovedovanje dopustov, prenos podatkov 
ob zaključku meseca za obračun plač itd. Po preverjanju 
pri drugih je tudi cenovno ugodno. Njihov programi so 
na internetu »v oblaku« oz. internetu. Vprašanje oz. dvom 
je glede evidentiranja in obračuna delovnega časa, ker so 
različni delovniki 6, 8 ali 10 ur .«
Občini članici smo posredovali sledeče mnenje:
Glede evidentiranja in obračunavanja delovnega časa 
v teh dveh primerih menimo: 
1. na dan, ko je zaposleni odstoten zaradi zdravstvenih 

težav (bolniška), menimo, da se upošteva urna delovna 
obveznost. S tem bo zagotovljena enaka obravnava 
zaposlenih, saj zaposleni, ki ni mogel opraviti dela 
zaradi začasne zadržanosti ob bolezni, zaradi tega ne 
bo trpel škodljivih posledic (če bi na primer bolezen 
nastopila v petek). Delavec bi sicer opravil delo, v 
kolikor ne bi nastopile okoliščine, na katere ni mogel 
vplivati (običajno posameznik ne more vplivati na 
razvoj bolezni oziroma to verjetno ni njegova želja); 

2. na dan, ko je zaposleni koristil letni dopust, menimo, 
da ni pomembno, kakšno urno delovno obveznost ima 
na ta dan. 160. člen ZDR-1 jasno pove, da se dopust 
določa in izrablja kot delovni dan. Tako tolmači tudi 
MDDSZ, ki pravi: »V skladu z ureditvijo Konvencije 
MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu ter določbo 
160. člena ZDR-1 se letni dopust določa in izrablja 
le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega 
dopusta je treba upoštevati le »cele« delovne dni, pri 
čemer pa ni pomembno, koliko ur znaša delavčeva 
delovna obveznost na dan izrabe letnega dopusta«. 
Če bi dopustili način evidentiranja in obračunavanja 
delovnega časa, kot ga je predlagalo podjetje, bi to po-
menilo neenakopravno obravnavo zaposlenih - primer 
zaposleni, ki bo koristil dopust v četrtek, bo imel 8 ur; 
medtem ko bi zaposleni, ki bi koristil dopust v petek, 
imel manjko ur. To pa upoštevajoč drugi odstavek 6. 
člena in 160. člen ZDR-1 ne bi bilo ustrezno.

Glede odmora med delovnim časom pa: 
1. menimo, da delovni čas na občini ni razporejen neena-

komerno ali začasno prerazporejen. Ta dva instituta 
namreč razumemo sledeče:

•	 neenakomerna razporeditev - delodajalec jo predvidi 
sicer že vnaprej v letnem razporedu delovnega časa, 
vendar gre v tem primeru za način dela, ko morajo za-
posleni določeno obdobje (na primer 6 mesecev) delati 

več kot znaša polni delovni čas, drugo obdobje pa manj 
kot znaša polni delovni čas - na primer sezonska dela, 

•	 začasna prerazporeditev - že iz samega poimenovanja 
izhaja, da gre za »začasni ukrep« delodajalca. Gre za 
hiter ukrep, ko nastopijo razlogi (na primer višja sila), 
ko dela ni mogoče opraviti znotraj okvira delovnega 
razporeda. Takrat delodajalec »začasno« drugače raz-
poredi delovni čas; 

2. ker mislimo, da je delovni čas zaposlenim enakomerno 
razporejen, menimo, da se lahko uporabi le določba 
prvega odstavka 154. člena ZDR-1 in NE tretji 
odstavek tega člena.

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE
Na ZOS se je obrnila občina članica s sledečim vprašanjem:
»Predsednica Statutarno-pravne komisije je bila na 
seminarju. Sedaj smo s strani njenega delodajalca prejeli 
refundacijski zahtevek za povračilo nadomestila plače 
in prispevkov delodajalca za omenjeni datum. A je to 
sploh prav, da mi plačamo nadomestilo plače za takšen 
primer (seminar)? To ni neka intervencija ali usposabljanje. 
Problem je tudi v tem, da za tako nadomestilo nimamo 
odprte niti proračunske postavke niti konta.«
Občini članici smo podali sledeč odgovor:
»To pravico imajo funkcionarji po Zakonu o funkciona-
rjih v državnih organih (13. člen). Nekatere občine so to 
pravico uredile tudi v pravilniku o plačah za funkcionarje. 
Torej v prvi vrsti mora biti predsednica članica občinskega 
sveta, saj je le-ta funkcionarka. Možnost odpiranje novih 
kontov oziroma postavk je pa urejena v 32. in 33. členu 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. »
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8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 7. 4. 2016
Vlada RS je na svoji 83. redni seji med drugim sprejela 
predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sek-
torja država 2017 – 2019 ter se seznanila tudi z osnut-
kom Programa stabilnosti 2016. Sprejela je tudi Uredbo 
o skupnem javnem naročanju Vlade RS, Uredbo o 
finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, predloga 
Zakona o prijavi prebivališča, predlog novele Zakona 
o gostinstvu, predlog novele Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, novelo Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ ter novelo 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 
sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Vlada RS je sprejela predlog stališča Slovenije glede 
spremembe evropske Direktive o odlaganju odpadkov 
na odlagališčih, stališče RS o spremembi direktiv o izra-
bljenih vozilih, o baterijah in akumulatorjih, odpadnih 
baterijah in akumulatorjih ter o OEEO, stališče RS o 
spremembi direktive o odpadkih, Stališče RS o spre-
membi direktive o embalaži in odpadni embalaži ter 
stališče do predloga sklepa Sveta EU o podpisu spora-
zumov o finančnem mehanizmu EGP in  o norveškem 
finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021.

Predlog odloka o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država 2017 – 2019 
Vsebini Programa stabilnosti in Nacionalnega reformnega 
programa se dopolnjujeta in prekrivata. PS se osredotoča 
na makro-ekonomski razvoj, fiskalno politiko in javne 
finance. NRP pa opisuje ukrepe, napovedane strukturne 
reforme znotraj EU semestra, doseganje EU2020 ciljev. 
Oba dokumenta predstavljata temeljni strateški okvir 
razvoja Slovenije.
Na podlagi spremenjenega 148. člena Ustave RS je Državni 
zbor v letu 2015 sprejel Zakon o fiskalnem pravilu, ki 
vsebuje temeljna načela upravljanja z javnimi financami na 
ravni celotnega sektorja država. Zakon o fiskalnem pravilu 
tudi na novo določa vlogo Državnega zbora v načrtovanju 
javnofinančne porabe.
V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu je tako Državni 
zbor vključen v pripravo načrta javnofinančne porabe za 

naslednje triletno obdobje že od samega začetka, ko postavi 
ključne javnofinančne cilje, ki jih je treba zasledovati pri 
javnofinančnem načrtovanju. Zakon določa dva ključna 
cilja – ciljni saldo sektorja država kot celota in posamezne 
blagajne javnega financiranja ter najvišji možni obseg 
izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega 
financiranja, to je za državni proračun, proračune občin, 
pokojninsko in zdravstveno blagajno.
V skladu z navedenim vlada Državnemu zboru RS 
posreduje Okvir za pripravo proračunov in sicer dvajset 
dni pred rokom za posredovanje Evropski komisiji. Okvir, 
pripravljen v obliki odloka Državnega zbora, mora v skladu 
z zakonom določiti ciljni saldo in najvišji možni obseg 
izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto 
in ciljne salde in najvišji možni obseg izdatkov posamezne 
blagajne javnega financiranja. Podatki se Državnemu 
zboru posredujejo za naslednja tri leta, torej za leta 2017, 
2018 in 2019. Sestavni del gradiva, ki ga vlada posreduje 
državnemu zboru je tudi osnutek Programa stabilnosti 
2016. 
Program stabilnosti je do sedaj služil tudi kot slovenski 
srednjeročni fiskalni okvir, z letošnjim letom pa v skladu s 
6. členom ZFisP predstavlja vsebinsko obrazložitev okvira. 
Tako Republika Slovenija izpolnjuje zahteve Direktive 
Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi 
okvirji držav članic.
Predlog odloka je oblikovan na podlagi Pomladanske 
napovedi makroekonomskih kazalcev, ki jo pripravi 
UMAR. Višina ciljnega salda sektorja država in najvišjega 
obsega izdatkov je določena ob upoštevanju zakonskih 
določb, v skladu s katerimi mora država postopno doseči 
srednjeročno uravnoteženost javnih financ. Vlada pred-
videva, da je mogoče uravnoteženost javnih financ sektorja 
država s postopnim zniževanjem primanjkljaja doseči do 
leta 2020.
Ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sek-
torja država za posamezna proračunska leta od 2017 do 
2019  po metodologiji ESA skladno z 2. členom  Zakona 
o fiskalnem pravilu znaša:
Leto Ciljni saldo sek-

torja država (v % 
BDP)

Najvišji obseg izdatkov 
sektorja država (v mio €)

2017 -1,6 18,419
2018 -1,0 18,537
2019 -0,4 18,584
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Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za posamezno in-
stitucionalno enoto sektorja država  po denarnem toku, 
iz tretjega odstavka 6. člena zakona o fiskalnem pravilu 
(Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljnjem besedilu: zakon), 
ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz prejšnjega člena 
znaša:

Institucionalna 
enota

Leto Ciljni saldo 
(v % BDP)

Najvišji obseg 
izdatkov  
(v mio €)

Državni 
proračun

2017 -1,7 9,527
2018 -0,9 9,573
2019 -0,9 9,416

Občine
2017 0,0 1,992
2018 0,0 2,117
2019 0,0 2,115

Pokojninska 
blagajna

2017 0,0 5,166
2018 0,0 5,246
2019 0,0 5,329

Zdravstvena 
blagajna

2017 0,0 2,573
2018 0,0 2,638
2019 0,0 2,710

Progam stabilnosti (osnutek) je letos prvič posredovan v 
Državni zbor skupaj z Okvirom za pripravo proračunov, 
skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP), dvajset 
dni pred rokom za posredovanje Evropski komisiji, kot 
njegova vsebinska obrazložitev. Sledile bodo obravnave na 
Odboru za finančno in monetarno politiko, Komisiji za 
nadzor javnih financ, Ekonomsko socialnem svetu. Vlada 
bo preučila predloge, napotke in pripravila končno verzijo 
Programa stabilnosti (PS).
Slovenija bo na podlagi aprilskega EDP poročanja o 
temeljnih agregatih sektorja država za leto 2015 lahko izšla 
iz postopka presežnega primanjkljaj in iz korektivne roke 
Pakta stabilnosti in rasti (SGP). Primanjkljaj države je bil 
za leto 2015 ocenjen na 2,2 % BDP, v letu 2014 pa je po 
reviziji znašal 4,9 % BDP. V letu 2015 je bil prvič po letu 
2008 ustvarjen primarni presežek v višini 0,8 % BDP, leto 
prej je primarni primanjkljaj znašal 1,7 % BDP. Skupni 
prihodki države so se v letu 2015 nominalno povečali 
za 4,0 %, skupni izdatki pa nominalno skrčili za 1,7 %. 
Vstopni podatki, objavljeni tudi na strani Statističnega 
Urada RS, za vstop v preventivno roko SGP za leto 2016 
so: primanjkljaj države za leto 2016 je ocenjen na 871 
milijonov evrov ali 2,2 % BDP, bruto konsolidirani dolg 
države naj bi konec leta 2016 znašal 31 658 milijonov 
evrov ali 79,9 % BDP. 

Vlada vztraja na začrtani poti, da bo strukturni saldo 
sektorja država po oceni uravnotežen v letu 2020, ko 
dosežemo naš srednjeročni fiskalni cilj (MTO). Dokler 
pa Slovenija MTO še ni dosegla, skladno s 15. členom 
ZFisP namreč velja prehodno obdobje in pravilo, da se 
mora strukturni deficit postopno zniževati proti MTO, 
na način, da bo to skladno s SGP. V času konvergence, 
ZFisP s številko ne predpisuje hitrosti prilagajanja in 
niti formule za izračun zgornje meje izdatkov. Ciklična 
pozicija Slovenskega gospodarstva pa po oceni vlade ni 
tako ugodna kot ocenjujejo izračuni EK. V Sloveniji je 
prisotna deflacija, imamo presežek v tekočem delu plačilne 
bilance in brezposelnost je nad dolgoročnim povprečjem. 
Stopnja investicij, industrijska proizvodnja, ne nazadnje pa 
tudi stopnje rasti BDP niso na ravneh izpred krize, torej ne 
moremo zgolj na podlagi skupne metodologije EU trditi, 
kot to trdi EK, da se slovensko gospodarstvo pregreva, še 
posebej, ker izračuni drugih mednarodnih inštitucij (IMF 
in OECD) tega ne potrjujejo.

Uredba o skupnem javnem naročanju 
Vlade RS in Uredba o finančnih 
zavarovanjih pri javnem naročanju 
Obe uredbi izhajata iz novega Zakona o javnem naročanju, 
ki je začel veljati s 1.4.2016 in sledita konceptu sprejetih 
uredb z nekaj popravki. V pretežni meri gre torej za uskla-
ditev vsebine obeh že obstoječih uredb z novim ZJN-3, ki 
prinaša v slovenski pravni red med drugimi tudi novost 
pri izločitvenem kriteriju, ki nekega ponudnika izločajo 
iz postopkov javnega naročanja (v primeru kršitve pogod-
bene obveznosti, neupravičenega pridobivanja informacij, 
posredovanja zavajajoče razlage, ne plačevanja davkov, če je 
njegova ponudba  neobičajno nizka), obenem pa uvaja so-
cialno komponento (v primeru neplačevanja podizvajalcev 
s strani ponudnika, ali v primeru, če ponudnik ne izplačuje 
prispevkov in plač zaposlenim, je takšen ponudnik prav 
tako lahko izločen iz postopka javnega naročanja).
S skupnim javnim naročanjem vlade se poenostavlja javno 
naročanje, znižujejo stroški postopka naročanja za vladne 
naročnike in ponudnike, predvsem pa zagotavlja enoten 
standard predmetov naročanja ter najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno. 
Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike 
Slovenije prinaša nekaj manjših postopkovnih izboljšav 
pravil skupnega javnega naročanja, ki so jih predlagali 
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naročniki, vključeni v skupno javno naročanje vlade, ozi-
roma Ministrstvo za javno upravo kot izvajalec skupnih 
javnih naročil vlade, v pretežnem delu pa ostaja ureditev 
skupnega javnega naročanja enaka kot prej. 
Ob upoštevanju razmer na trgu pomeni namreč skupno 
javno naročanje vlade manjše administrativno breme za 
ponudnike in nižje odhodke javnih sredstev, pri katerem 
se zgolj na ravni vladnih naročil ocenjujejo letni prihranki 
preko 20 mio evrov.
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 
določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih 
lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, prim-
erno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede 
zavarovanj tveganj pri javnem naročanju. 
Z uredbo želijo zagotoviti, da bodo naročniki pri oddaji 
javnih naročil določali bolj sorazmerne in manj stroge 
zahteve v zvezi s finančnimi zavarovanji, zaradi česar je 
mogoče pričakovati večjo konkurenčnost pri oddaji javnih 
naročil in nižje vrednosti ponudb. Ponudniki namreč 
stroške finančnih zavarovanj praviloma prenesejo na 
naročnike tako, da jih pri pripravi ponudbe vračunajo v 
ponudbeno ceno, s čemer je posredno tudi javno naročanje 
gospodarnejše. Zaradi manj pogostih in strogih zahtev 
naročnikov, nižjih zavarovalnih vsot in krajših rokov 
ročnosti finančnih zavarovanj bo na podlagi uredbe boljša 
tudi likvidnostna sposobnost ponudnikov, njihov kreditni 
potencial oziroma sposobnost zadolževanja pa večja. 

Predlog Zakona o prijavi prebivališča
Vse hitrejši migracijski tokovi in spremenjene 
družbenoekonomske razmere, ki so posledica vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo, svetovnega procesa global-
izacije in gospodarske krize, skokovit razvoj informacijske 
tehnologije, želja upravljavca po popolni, ažurni in točni 
evidenci registra stalnega prebivalstva ter pomanjkljivosti 
izvajanja določb sedanjih predpisov na področju prijave 
prebivališča zahtevajo korenit poseg v določbe veljavnega 
Zakona o prijavi prebivališča, zato smo pripravili nov 
zakon in ne zgolj spremembe in dopolnitve obstoječega.
Temeljni namen Zakona o prijavi prebivališča je zagotoviti 
skladnost registra stalnega prebivalstva z dejanskim stan-
jem nastanitve posameznikov. Na naslov prebivališča je 
vezanih veliko pravic, zato se v praksi pogosto dogaja, da 
posamezniki zlorabljajo institut prijave prebivališča tako, 
da prijavljajo prebivališča na naslovih, kjer dejansko ne 
prebivajo. Posledično so podatki v registru prebivalstva 
nepravilni, letno pa se povečuje tudi število postopkov 

ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, ki jih vodijo 
upravne enote. Zaradi zagotovitve točne evidence stanja, 
gibanja in nastanitve posameznikov je v predlogu določena 
obveznost posameznika, da ob prijavi prebivališča navede 
resnične podatke o naslovu naselitve, in obveznost lastnika, 
solastnika ali stanodajalec, ki posamezniku dovoli bivati 
na naslovu, da ne sme omejevati posameznikove prijavne 
obveznosti.
Eden od ciljev zakona je zmanjšati število ugotovitvenih 
postopkov in jih tudi skrajšati. Predlog zakona tako 
določa možnost predhodnega obveščanja posameznikov 
o prijavno-odjavni obveznosti še pred uvedbo postopka 
ugotavljanja prebivališča. S tem se predvideva zmanjšanje 
števila uvedenih postopkov, ki so posledica nepoznavanja 
prijavno-odjavne obveznosti. Število ugotovitvenih post-
opkov se bo zmanjšalo tudi zaradi določb o prenehanju 
prebivališča; postopki pa bodo krajši tudi  zaradi ustreznejše 
ureditve instituta zakonskega prebivališča. Postopek ugo-
tavljanja prebivališča se tako uvede, kadar upravna enota 
na podlagi dvoma ali obvestila, da posameznik ni izpolnil 
prijavne obveznosti, posameznika seznani s prijavno ob-
veznostjo, ta pa se na pisanje ne odzove, ali kadar posa-
meznik izpolni prijavno obveznost, pa upravna enota kljub 
temu dvomi, da posameznik na naslovu prebiva oziroma 
kadar pobudo za uvedbo postopka vloži občina. Predlog 
določa tudi možnost ugotavljanja začasnega prebivališča za 
slovenske državljane in ne zgolj za tujce, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS, kot to določa veljavni zakon, saj skladno 
s predlogom začasno prebivališče namesto enega, velja dve 
leti. 
V predlogu zakona je bistveno bolje urejen institut t. i. za-
konskega prebivališča, ki omogoča registracijo prebivališča 
in iz tega izhajajoče uresničevanje pravic in dolžnosti. 
Opredeljen je kot fiktivni naslov stalnega prebivališča, 
ki se posamezniku določi v postopku ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča, kadar mu po določbah zakona 
stalnega prebivališča ni mogoče prijaviti. Da bi imeli vsi 
posamezniki, ki dejansko prebivajo na območju določene 
občine v RS, prijavljeno stalno prebivališče, predlog zakona 
opušča stroge pogoje za določitev zakonskega prebivališča 
in tako brezdomcem in posameznikom, ki so nastanjeni 
v zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, vzgo-
jnem zavodu, zavodu za usposabljanje oziroma njihovih 
dislociranih oddelkih, omogoča določitev zakonskega 
prebivališča na naslovu občine, žrtvam nasilja v družini in 
žrtvam trgovine z ljudmi pa na naslovu centra za socialno 
delo. Po predlogu zakona se lahko zakonsko prebivališče 
žrtvi nasilja v družini ali žrtvi trgovine z ljudmi določi 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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tudi zgolj na predlog centra za socialno delo, državnega 
tožilstva ali policije. S tem se odpravlja pomanjkljivosti 
obstoječe zakonodaje, na katero že več let opozarja Varuh 
človekovih pravic. 
Cilj predloga zakona je tudi odprava administrativnih 
ovir, zato opušča nekatere obveznosti, kot so prijava na 
predpisanem obrazcu, posredovanje določenih podatkov 
ob izpolnjevanju prijavne obveznosti (narodnost, zakonski 
stan, dovoljenje za posredovanje podatkov), obveznost 
predložitve dokazila o pravici do prebivanja, če eden od 
staršev prijavlja otroka na naslov svojega prebivališča, 
obveznost stanodajalca, da posamezniku prijavi naslov 
za vročanje, uvaja uporabo sodobnega delovnega mesta 
s podpisnimi tablicami na upravnih enotah, možnost 
elektronske prijave začasnih prebivališč stanodajalcev itd.
Predlog novega zakona odpravlja pravno praznino pri izva-
janju posameznih določb veljavnega zakona, tako da jasno 
opredeljuje posamezne pojme ter dosledno določa pogoje 
in postopek prijave prebivališča, enotne roke za prijavo 
in odjavo prebivališča, postopek ugotavljanja dejanskega 
prebivališča ter preverjanja resničnosti prijave prebivališča, 
kar bo zagotovilo enotno prakso dela upravnih enot.
Veljavni zakon določa, da prijava začasnega prebivališča 
traja največ eno leto. Posamezniki, ki so dolžni prijaviti 
začasno prebivališče, pogosto obnavljajo prijavo začasnega 
prebivališča, zato se s predlogom zakona zaradi odprave 
administrativnih ovir podaljšuje najdaljše obdobje prijave 
začasnega prebivališča z enega na dve leti. Predlog zakona 
omejuje število začasnih prebivališč, in sicer ima lahko 
posameznik hkrati največ eno začasno prebivališče v RS 
ali en začasni naslov v tujini.
Predlog zakona ukinja gospodinjsko evidenco, saj se 
je sedanja ureditev v praksi izkazala kot neustrezna. Iz 
naslova skupnega gospodinjstva namreč izhajajo številne 
pravice posameznikov, zato posamezniki izjave o članstvu v 
določenem gospodinjstvu pogosto spreminjajo. Podlaga za 
spremembo je izjava, njena resničnost pa se ne preverja, saj 
kontrola pristojnega 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. Alternativa pridobivanju podatkov o članih 
posamezne gospodinjske skupnosti na podlagi izjave je 
lahko kombinacija podatkov, ki se pridobijo iz centralnega 
registra prebivalstva in drugih registrov.

S predlogom zakona se ohranja policijska prijava, tako za 
tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje, pa se 
nastani pri fizični osebi (npr. pri sorodniku), kot tudi za 
tujca, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, 
s tem, da se evidenca policijske prijave, ki jo vodi policija 
po veljavnem zakonu, preimenuje v evidenco gostov. Na 
tem področju je predvidena racionalizacija dela gostiteljev 
v okviru poročanja podatkov v turizmu, zlasti z elektron-
sko podprtim postopkom poročanja in odpravljenim 
poročanjem o istih podatkih več organov. Po predlogu 
zakona gostitelji oziroma turistični in gostinski objekti ne 
pošiljajo več podatkov o gostih neposredno policiji, 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 gostov, po zaščiteni povezavi dnevno posredovala 
tudi v evidenco gostov na policijo, ki bo podatke primerjala 
s podatki svojih evidenc zaradi ugotavljanja, ali je treba 
izvesti katerega od ukrepov, ki so v pristojnosti policije.
Predlog zakona kot prekrškovni organ namesto Inšpektorata 
RS za notranje zadeve določa upravne enote, ki neposredno 
izvajajo določbe zakona. Te bodo hitreje zaznale morebitne 
kršitve in jih zato tudi hitreje sankcionirale, posledično 
bodo prekrškovni postopki učinkovitejši. Zato bodo nad-
zor nad izvrševanjem določb zakona poleg upravnih enot in 
policije opravljali tudi občinski inšpektorji. Predlog zakona 
dopolnjujejo kazenske sankcije zlasti zaradi preprečevanja 
fiktivnih prijav in dopušča možnost, da prekrškovni organi 
za prekršek izrečejo globo, ki je višja od najnižje predpisane 
globe.

Predlog novele Zakona o gostinstvu
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
želi predlagatelj predvsem vzpostaviti pravni temelj za 
register  nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del 
projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno 
dejavnostjo (e-poročanja) vzpostavil in upravljal AJPES. 
Vsi nastanitveni obrati se bodo morali po uveljavitvi tega 
zakona vpisati v ta register, s čimer bodo pridobili enotno 
identifikacijsko številko. Register bo javen, dostop do po-
datkov pa brezplačen. S tem bodo prvič na enem mestu 
celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, bistveno pa se bo 
tudi povečala kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih. 
Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja 
bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.
Uveljavitev tega projekta je izjemno pomembna, saj bo 
tako z administrativnega kot tudi stroškovnega vidika 
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razbremenila ne le različne prejemnike podatkov, temveč 
še zlasti poslovne subjekte – gostince, kmete in sobodajalce, 
ki nudijo gostom nastanitev.

Predlog novele Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega
Spremembe in dopolnitve ZSRR-2 so predlagane na dveh 
področjih:
1. izboljšanje sistemskih rešitev, ki so se po uveljavitvi 

ZSRR-2A v letu 2012 izkazale za pomanjkljive ali 
težko izvedljive in bodo omogočile lažje doseganje 
ciljev zakona in

2. racionalizacija administrativnih postopkov, ki bo 
omogočila lažje izvajanje in dodatno varčevanje pri 
uporabi javnih sredstev.

S črtanjem določbe, da se dogovori za razvoj regij prip-
ravljajo za obdobje štirih let, bo pripravo dogovorov za 
razvoj regij laže uskladiti z načrti izvajanja operativnih 
programov evropske kohezijske politike in s proračunskim 
načrtovanjem ter vsebinami vključenih projektov. Predlaga 
se tudi, da dogovor za razvoj regije velja do izteka obdobja 
trajanja vključenih projektov ali nadomestitve z novim. 
Predlog zakona ustrezno ureja izbris regionalne razvojne 
agencije iz evidence. Do izbire nove regionalne razvojne 
agencije opravlja naloge podpore pri delovanju sveta in 
sveta regije občina katere predstavnik je predsednik sveta 
regije razen, če svet regije ne določi druge občine.
Predlog zakona določa podroben postopek dodeljevanja 
finančnih pomoči v primeru nujnih ukrepov region-
alne politike, ko pomoč dodeljujejo vsebinsko pristojna 
ministrstva in v primeru, ko jo dodeli Javni sklad RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako se določa 
podroben postopek dodeljevanja regionalne pomoči brez 
javnega razpisa na podlagi vloge in neposredne pogodbe.
Z odpravo določbe, da znotraj javnega deleža nobena od 
občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega 
deleža v regionalni razvojni agenciji se zmanjšuje admin-
istrativno breme v občinah. Glede regionalnih razvojnih 
agencij se odpravlja tudi terminološka nejasnost pojma 
»pravne osebe v večinski javni lasti«, ki se zamenjuje z 
ustreznejšim pojmom »pravna oseba z večinskim javnim 
vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala 
ali ustanoviteljskega deleža in z večinskim vplivom občin 
znotraj javnega vpliva«. Pri tem torej ne gre za drugačno 
vsebinsko rešitev od sedanje ampak za terminološko 
jasnost. 

Predlaga se bolj fleksibilna ureditev postopka odločanja o 
manjših prerazporeditvah znotraj poslovnega in finančnega 
načrta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja. O prerazporeditvah med postavkami poslovnega 
in finančnega načrta sklada bo lahko odločal minister, pris-
tojen za regionalni razvoj do višine sredstev, ki jih določa 
ustanovitveni akt sklada. 
Podrobneje se določa, da občinski svet predlaga kan-
didate za predstavnike občin v razvojnem svetu regije. 
Predlaga se tudi, da lahko zaradi prenehanja izpolnjevanja 
pogojev za imenovanje v svet (npr., če po lokalnih volitvah 
član sveta ni več občinski funkcionar) med mandatom 
razvojni svet regija s sklepom zamenja posameznega člana 
sveta, če zamenjavo predlaga organ, ki je člana predlagal. 
Pri tem mora upoštevati sestavo sveta. Takšen sklep sprejme 
svet z večino glasov vseh članov. Mandat nadomestnega 
člana traja od sprejema sklepa do izteka mandata sveta. 
S tem predlogom se poenostavlja postopek zamenjave 
članov razvojnega sveta regije.
Zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A) 
bi lahko sprejeto podaljšanje obdobja izvajanja za dve 
leti, pomenilo dvojno upravičenost Pomurske regije do 
regionalnih spodbud (po posebnem pomurskem zakonu in 
sistemskem Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja). Zato se predlaga sprememba petega odstavka 24. 
člena ZSRR-2 tako, da se izključuje dvojno financiranje 
po ZSRR-2 in po ZRPPR1015 in ZRPPR1015-A. Prav 
tako pa se preprečuje, da bi zaradi posebnega razvojnega za-
kona Pomurje kot regija z največjo brezposelnostjo, v novi 
finančni perspektivi 2014–2020 do določenih ukrepov 
evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja, 
sploh ne bilo upravičeno.

Novela Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ
Novela uredbe spreminja veljavno Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ predvsem zaradi 
bistveno spremenjenih razmer na finančnih trgih, kar ima 
za posledico, da predpisana splošna diskontna stopnja na 
ravni 7 odstotkov ne odraža več dejanskih razmer glede 
zahtevane stopnje donosa investicijskih projektov in se ta 
zniža na 4 odstotke. Dodanih pa je tudi nekaj manjših 
sprememb, s katerimi se odpravljajo določene nejasnosti 
pri uporabi te uredbe.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Novela Uredbe o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč 
Novela uredbe je pripravljena z namenom, da se uredi  
reševanje v eno- in dvocevnih predorih na avtocestnem 
in cestnem omrežju in železnicah ter da se opredelijo 
naloge portalnih gasilcev. S spremembo bo urejeno tudi  
področje helikopterskega reševanja in za ta namen opre-
deljeni državni zrakoplovi Slovenske vojske in Policije. 
Zmanjšana so tudi merila za organiziranje enot prve 
pomoči, kar bo prineslo določene finančne prihranke 
na nivoju lokalnih skupnosti, zato sprememba uredbe 
pomeni tudi realizacijo sklepa Vlade Republike Slovenije 
o sistemskim spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na 
znižanje stroškov delovanja občin.

Stališče RS o spremembi Direktive o 
odlaganju odpadkov na odlagališčih 
(1999/31/ES)
Slovenija podpira večino predlaganih sprememb predloga 
te direktive.
Glede na trenutne rezultate odlaganja odpadkov in 
stanje zgrajene infrastrukture termične obdelave odpadkov, 
Slovenija izraža pomisleke za doseganje cilja odlaganja 
komunalnih odpadkov na odlagališča na 10% do leta 
2030, saj je ta ob obstoječi infrastrukturi za ravnanje s 
komunalnimi odpadki v Sloveniji težko dosegljiv.

Stališče RS o spremembi direktiv 
o izrabljenih vozilih, o baterijah in 
akumulatorjih, odpadnih baterijah in 
akumulatorjih ter o OEEO 
Slovenija podpira predlog evropskih direktiv o izrabljenih 
vozilih (2000/53/ES), o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih (2006/66/ES) ter 
o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/
EU), saj bo ta prispeval k uveljavitvi boljšega in jasnejšega 
zakonodajnega okolja glede poenotenja poročevalskih 
obveznosti držav članic ter zmanjšanja administrativnih 
in upravnih bremen v zvezi s poročevalskimi obveznostmi, 
ki izhajajo iz navedenih direktiv.
Evropska komisija je decembra 2015 predstavila sveženj o 
krožnem gospodarstvu, ki vsebuje Akcijski načrt za krožno 
gospodarstvo – »Zapiranje zanke«, Načrt za izvedbo ak-
cijskega načrta ter štiri zakonodajne predloge, s katerimi 

se spreminja šest direktiv o odpadkih (med njimi tudi 
omenjene štiri direktive). 
Prehod na bolj krožno gospodarstvo, kjer se vrednost 
izdelkov, surovin in virov ohranja čim dlje v gospo-
darstvu, ustvarjanje odpadkov pa se čim bolj zmanjša, je 
ključni prispevek EU k prizadevanjem za razvoj trajnost-
nega, nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, 
učinkovitega z viri. Zakonodajni predlogi o odpadkih 
vključujejo dolgoročne cilje za povečanje priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje ključnih tokov odpad-
kov, kot so komunalni odpadki in odpadna embalaža, in 
zmanjšanje odlaganja na odlagališča. Cilji naj bi državam 
članicam pomagali s postopnimi spremembami uveljaviti 
hierarhijo ravnanja z odpadki in spodbuditi potrebne 
naložbe v sisteme za ravnanje z odpadki. Dodatni ukrepi 
naj bi pripomogli k bolj jasnemu in enostavnemu izvajanju, 
k uvajanju ekonomskih spodbud in izboljšanju sistemov 
razširjene odgovornosti proizvajalcev v tistih primerih, 
ki jih določajo posamezne direktive (OEEO, izrabljena 
vozila, odpadne baterije in akumulatorji). 

Stališče RS o spremembi direktive o 
odpadkih (2008/98/ES)
Slovenija načelno podpira predlog te direktive, ob tem pa 
izraža tudi nekaj zadržkov.
Slovenija podpira postopno višanje cilja priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov na 
60% do leta 2025 oz. na 65% do leta 2030, izraža pa dvom 
v pravilnost predlagane nove metode za izračun stopnje 
recikliranja in priprave za ponovno uporabo komunalnih 
odpadkov. V nadaljnjih postopkih si bo zato Slovenija 
prizadevala za spremembe te metodologije.
Slovenija podpira tudi vse ukrepe, s katerimi se uveljavlja 
hierarhija ravnanja z odpadki, vključno z uporabo eko-
nomskih instrumentov v ta namen, izraža pa dvom glede 
njihove obvezne uporabe, tudi z vidika obremenjevanja 
gospodarstva z novimi dajatvami v času, ko se kažejo prvi 
znaki okrevanja po gospodarski in finančni krizi iz leta 2008 
in napovedih nove finančne krize. Slovenija je zadržana 
tudi glede predlogov sprememb in dopolnitev naslednjih 
opredelitev pojmov: komunalni odpadki, biološki odpadki 
in priprava za ponovno uporabo.
Slovenija načeloma podpira konkretne zahteve glede 
preprečevanja odpadkov, ki jih bodo morale izpolnjevati 
države članice, meni pa, da vse predlagane zahteve niso 
izvedljive na nivoju posamezne države. V nadaljnjih 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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postopkih si bo zato prizadevala za bolj harmoniziran 
pristop na nivoju EU.
Slovenija podpira minimalne zahteve glede sistemov 
razširjene odgovornosti proizvajalca, ne zgolj zaradi večje 
harmonizacije uveljavitve teh sistemov v državah članicah, 
ampak tudi zaradi zagotovitve boljšega zakonodajnega 
okolja, ki bo posredno prispevalo k izboljšanju učinkovitosti 
predpisov, na podlagi katerih so uveljavljene posamezne 
sheme razširjene odgovornosti. V nadaljnjih postopkih 
pa si bo Slovenija prizadevala za bolj jasno opredelitev 
zahtev glede vzpostavitve sistema – zakonodajnega okvirja 
ter zahtev, ki jih morajo izpolnjevati kolektivne operativne 
sheme, v katere se lahko združijo proizvajalci za izpoln-
jevanje svojih obveznosti, in katere v njihovem imenu in za 
njihov račun izpolnjujejo predpisane obveznosti v skladu 
z načelom razširjene odgovornosti proizvajalcev.

Stališče RS o spremembi direktive o embalaži 
in odpadni embalaži (14976/15)
Slovenija podpira predlog te direktive.
Slovenija podpira postopno višanje ciljev priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže in 
posameznih embalažnih materialov do leta 2025 oz. do leta 
2030, izraža pa dvom v pravilnost predlagane nove metode 
za izračun stopnje recikliranja in priprave za ponovno up-
orabo odpadne embalaže. V nadaljnjih postopkih si bo 
zato Slovenija prizadevala za spremembe te metodologije.
Zakonodajni predlogi o odpadkih vključujejo dolgoročne 
cilje za povečanje priprave za ponovno uporabo in re-
cikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni 
odpadki in odpadna embalaža, in zmanjšanje odlaganja 
na odlagališča. Cilji naj bi državam članicam pomagali s 
postopnimi spremembami uveljaviti hierarhijo ravnanja 
z odpadki in spodbuditi potrebne naložbe v sisteme za 
ravnanje z odpadki. Dodatni ukrepi naj bi pripomogli 
k bolj jasnemu in enostavnemu izvajanju, k uvajanju 
ekonomskih spodbud in izboljšanju sistemov razširjene 
odgovornosti proizvajalcev v tistih primerih, ki jih določajo 
posamezne direktive (OEEO, izrabljena vozila, odpadne 
baterije in akumulatorji). 

Stališče do predloga sklepa Sveta EU 
o podpisu sporazumov o finančnem 
mehanizmu EGP in  o norveškem finančnem 
mehanizmu za obdobje 2014–2021 
Vlada RS je sprejela stališče, da Republike Slovenije 
soglaša s podpisom Sporazuma med Evropsko unijo, 
Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško 
o finančnem mehanizmu EGP 2014–2021, Sporazuma 
med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem 
finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021, Dodatnega 
protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skup-
nostjo in Kraljevino Norveško in Dodatnega protokola 
k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in 
Islandijo.
Uradna pogajanja z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško 
o njihovih finančnih prispevkih za obdobje 2014–2021 
so se začela januarja 2014 in zaključila 17. julija 2015. 
Evropska komisija je 23. februarja 2016 Svetu EU poslala 
predlog sklepa o podpisu Sporazuma za Norveški finančni 
mehanizem 2014–2021 in Sporazuma za Finančni meha-
nizem EGP 2014–2021 ter dodatnih protokolov k obema 
sporazumoma. Predviden podpis sporazumov je 25. maj 
2016.
Za Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni meha-
nizem je bil dosežen dogovor o skupnem svežnju v višini 
2,8 milijarde EUR za obdobje 2014–2021, ki v primerjavi 
z obdobjem 2009–2014 pomeni 11,3-odstotno povečanje 
za oba finančna mehanizma. 

SEJA VLADE RS 14. 4. 2016 
Vlada RS je na svoji 84. redni seji med drugim sprej-
ela Nacionalni reformni program, predlog Zakona o 
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, 
Poslovno politiko Eko sklada 2016 – 2020, novelo 
Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, 
novelo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
ter se seznanila z informacijo o poteku pogajanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih 
na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 
od vključno leta 2017 dalje.

Nacionalni reformni program  
Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o 
prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil 
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Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev 
Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko 
skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na 
ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo 
danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva in družbe.
Nacionalni reformni program vsebuje ukrepe za odziv na 
ugotovitve Evropske komisije.
Poročilo o fiskalni vzdržnosti 2015 (EK)
Poročilo zajema analizo izzivov zagotavljanja javnofinančne 
vzdržnosti s katerimi se soočajo države članice EU na kratek, 
srednji in dolg rok. Povečevanje dolga po letu 2008 in 
proračunski pritiski zaradi izdatkov povezanih s staranjem 
predstavljajo pomemben izziv za zagotavljanje vzdržnosti. 
Za spremljanje in oceno možnih tveganj ter pravočasno 
ukrepanje se uporabljajo indikatorji fiskalne vzdržnosti 
(kratek, srednji in dolgi rok ter analiza vzdržnosti dolga), ki 
kažejo v kolikšnem obsegu je potrebno prilagajati politiko 
(fiskalno in strukturno) danes in v prihodnje za doseganje 
javnofinančne vzdržnosti.
Za Slovenijo je srednjeročni indikator ocenjen z viso-
kim  tveganjem. Najpomembnejši razlogi za to so po 
vrstnem redu visoko začetno razmerje med dolgom in 
BDP, povečani izdatki za staranje in neugodni začetni 
javnofinančni položaj. Še posebej kritičen pa je dolgoročni 
kazalnik javnofinančne vzdržnosti, ki je daleč najvišji med 
EU državami. Slovenija je edina država v EU z visokim 
rizikom na dolgi rok. Visok riziko je ocenjen tudi ob analizi 
vzdržnosti javnega dolga.
Ocena skladnosti Slovenije s Paktom rasti in stabilnosti 
(SGP), na podlagi zimske napovedi EK
Usklajenost s korektivno roko SGP
Evropska komisija ocenjuje, da se bo saldo sektorja države 
v letu 2015  znižal na -2,9 % BDP, kar je pod zahtevano 
vrednostjo za izhod iz postopka presežnega primanjkljaja, 
zato se predlaga, da se procedura prekine. Ocena je sta-
bilna, saj napovedujemo v letu 2017  saldo sektorja država 
-2,4% BDP.
Glede merila dolga je Slovenija v prehodnem obdobju, če 
pa ga ne bi koristili, ne bi izpolnjevali zahtev v letu 2016 
in 2017 (ne znižujemo dolga zadostno). Formalno velja 
pravilo (brez odpustkov) v letu 2018. Prav tako je ocenjeno 
veliko odstopanje (significant deviation) od srednjeročnega 
cilja (MTO=0,25 v 2019).
Usklajenost s preventivno roko SGP

Na podlagi ocene Osnutka proračunskega načrta je bila 
Slovenija v skupini držav (Belgija, Latvija, Malta, Finska, 
Irska, Francija), ki imajo oceno delno skladno (broadly 
compliant) z zahtevami SGP z možnostjo velikega odsto-
panja. Fiskalni napor (sprememba strukturnega salda) po 
zimski napovedi pa je ocenjen le v višini 0,1% za leto 2016, 
tako oba kazalnika (tudi merilo rasti odhodkov) izkazujeta 
veliko odstopanje. Zato je Evropska komisija poslabšala 
oceno in nas razvrstila v visoko tvegane države (significant 
deviation) z vidika neizpolnjevanja zahtev Pakta.
Poročilo o Sloveniji
Poročilo o Sloveniji 2016 ugotavlja, da je slovensko gos-
podarstvo v letu 2015 še naprej močno raslo ter da je 
okrevanje spremljajo ustvarjanje delovnih mest in upadanje 
brezposelnosti, tudi med mladimi. Socialne razmere so 
se v letu 2014 prvič po krizi stabilizirale. Povrnilo se je 
zaupanje v slovenski bančni sektor. Rast posojil še vedno 
ostaja negativna, vendar naj bi posojanje realnemu sek-
torju začelo kmalu okrevati. Izboljšali sta se cenovna in 
stroškovna konkurenčnost, povečali so se izvozni tržni 
deleži. Izboljšalo se je delovanje pravosodnega sistema. 
Slovenski izobraževalni sistem na splošno deluje dobro. 
Med izzivi, ki jih navaja Poročilo o Sloveniji, pa so:  
•	 nizka stopnja zasebnih naložb, 
•	 potreba po izboljšanju poslovnega okolja, ki ga pesti 

visoka stopnja upravnih bremen, 
•	 dokončanje prestrukturiranja podjetij in bančnega 

sektorja ter 
•	 učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti
•	 udeležbe starejših in nizko kvalificiranih delavcev na 

trgu dela
•	 dolgotrajna brezposelnost.

Poročilo posebej izpostavlja tveganja za fiskalno vzdržnost, 
ki so posledica staranja prebivalstva. Staranje prebivalstva 
po ocenah Komisije namreč povzroča znaten pritisk na 
vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema ter 
sistema dolgotrajne oskrbe.
Ocena makroekonomskih neravnovesij v Sloveniji
Slovenija ima makroekonomska neravnovesja. Glede 
na lansko uvrstitve nismo izboljšali svojega položaja. 
Komisija navaja, da še vedno obstajajo pomanjkljivosti 
v bančnem sektorju, zadolženost podjetij ostaja visoko in 
obstajajo določena fiskalna tveganja. Vendar se obveznosti 
do tujine zmanjšujejo, bančni sektor se je stabiliziral in 
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pomanjkljivosti na področju podjetniškega sektorja se 
odpravljajo z ukrepi operativnega in finančnega pre-
strukturiranja. Prav tako se zmanjšuje delež slabih posojil, 
vendar investicijske aktivnosti poslovnega sektorja ostajajo 
slabe. Poslovno okolje še vedno ovirajo administrativne 
obremenitve. Sprejeti so bili ukrepi glede korporativnega 
upravljanja »slabe banke« in pomemben napredek je bil 
dosežen v zvezi z upravljanjem podjetij v državni lasti. 
Napredek pri zmanjšanju administrativnih ovir je omejen 
in Strategija tujih neposrednih naložb se še ne izvaja v ce-
loti. Potrebni so nadaljnji ukrepi glede doseganja stabilnega 
trenda zniževanja dolga. 
Na podlagi navedenega, zato ključne usmeritve ekonomske 
politike Slovenije v letih 2016 – 2017 ostajajo še naprej vel-
javne oziroma nadgrajujejo tiste  iz preteklega leta. Ključna 
cilja sta spodbujanje gospodarske rasti ter konsolidacija ja-
vnih financ s postopnim zniževanjem deleža dolga sektorja 
država. V ta namen bodo izvedeni prioritetni ukrepi, ki 
bodo pozitivno vplivali na produktivnost in zagon inves-
ticijskega cikla in delovnih mest vključno z ukrepi na trgu 
dela, ki bodo povečevali zaposljivost ljudi. Hkrati bodo 
izvedeni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja z vidika 
enostavnosti, predvidljivosti in transparentnosti, kar bo 
povečalo zaupanje vlagateljev in potrošnikov. Vzporedno 
s tem bodo sprejeti nadaljnji ukrepi na področju socialne 
varnosti ter aktivnosti za  krepitev kapacitet in izboljšanje 
upravljanja v javni upravi, ki bodo naslovili sistem 
pravosodja, lokalnih skupnosti, sistem plač v javnem 
sektorju, javnega naročanja. Ključna ostaja tudi fiskalna 
odgovornost.

Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic
Predlog zakona ureja področje kolektivnega upravljanja 
avtorske in sorodnih pravic, ki ga danes pokriva Zakon 
o avtorski in sorodnih pravicah. Izvzem področja in 
umestitev v nov zakon sledi Direktivi 2014/26/EU o 
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter 
izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela 
za spletno uporabo na notranjem trgu, ki je na evropski 
ravni uskladila nekatere vidike sodelovanja članov pri 
sprejemanju ključnih odločitev kolektivne organizacije, 
upravljanja kolektivnih organizacij, obveščanja imetnikov 
pravic in tujih kolektivnih organizacij, preglednosti po-
slovanja kolektivnih organizacij idr.   
Predlog zakona je bil predmet široke javne razprave. Prvi 
osnutek zakona je bil že 14. 8. 2015 posredovan v javno 

razpravo, ki je trajala do 30. 9. 2015. Drugi osnutek je 
bil v javni razpravi in medresorskem usklajevanju od 14. 
12. 2015. V tem času so bili organizirani štirje celodnevni 
vsebinski usklajevalni sestanki z avtorji, imetniki pravic, 
kolektivnimi organizacijami in uporabniki in drugo 
javnostjo, namenjeni izmenjavi pogledov na kolektivno 
upravljanje v Sloveniji.   
Predlog zakona v slovenski pravni red prenaša Direktivo 
2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorske in soro-
dnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice 
za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu.
Hkrati zasleduje 3 cilje:
1. večja vključenost članov kolektivne organizacije v 

sprejemanje ključnih odločitev kolektivnih organizacij,
2. večja preglednost delovanja kolektivnih organizacij in 
3. učinkovitejši nadzor nad delovanjem kolektivnih 

organizacij in uporabnikov avtorskih del. 
Večja vključenost članov kolektivne organizacije se bo 
zagotavljala prek jasne upravljavske strukture kolektivne 
organizacije, sestavljene iz skupščine, nadzornega odbora 
in poslovodstva. Članstvo v kolektivni organizaciji bo 
temeljilo na objektivnih, preglednih in nediskriminatornih 
pravilih. Članom bo zagotovljena pravica do sodelovanja 
na skupščini in sprejemanja odločitev o temeljnih doku-
mentih in vprašanjih kolektivne organizacije, zbiranja in 
razdeljevanja avtorskih honorarjev in nadomestil, vplačilih 
v namenske sklade idr. Manjšini članov bo zakon omogočil 
sklic skupščine in imenovanje posebnega revizorja za pregled 
vodenja posameznih poslov kolektivne organizacije. 
Preglednost delovanja kolektivnih organizacij zasledujejo 
določbe o pravici imetnika pravic do vpogleda v doku-
mente in podatke kolektivne organizacije, med drugim 
v javno objavljena letna poročila kolektivne organizacije 
in izjave o nasprotju interesov in prejemkih članov nad-
zornega odbora in poslovodstva. Kolektivne organizacije 
bodo zavezane k temeljitemu obveščanju imetnikov pravic 
kot tudi tujih kolektivnih organizacij in vzpostavitvi 
učinkovitih mehanizmov za reševanje sporov. K pregled-
nosti poslovanja bodo prispevale tudi odločbe o obveznem 
ločenem vodenju zbranih avtorskih honorarjev, uporabi 
zbranih avtorskih honorarjev, rokih za dodelitev in izplačilo 
zbranih avtorskih honorarjev in stroških poslovanja.
Predlog zakona določa ukrepe, ki se bodo lahko izrekli 
v okviru upravnega nadzora, in globe v prekrškovnem 
postopku. Ustrezen nadzor nad izvajanjem določb za-
kona je ključen za učinkovito uveljavljanje avtorske in 
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sorodnih pravic v Sloveniji. Osrednjo vlogo pri nadzoru 
bo imel Urad RS za intelektualno lastnino, pa tudi Tržni 
inšpektorat RS in Agencija RS za javnopravne evidence 
in storitve. 
Predlog zakona vsebuje tudi druge pomembne določbe: 
o zunanjem izvajalcu, uporabi avtorskih del za neko-
mercialno rabo, tarifi in skupnem sporazumu, Svetu za 
avtorsko pravo, možnosti izdajanja skupnega računa in 
večozemeljskih licencah za spletno uporabo glasbenih del.

Informacija o poteku pogajanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o ukrepih na področju stroškov dela v 
javnem sektorju v obdobju od vključno leta 
2017 dalje
Na zadnji seji pogajalske komisije 11.4.2016 je sindikalna 
stran predstavila nov pogajalski predlog o postopnem 
sproščanju preostalih ukrepov na področju stroškov dela 
v javnem sektorju. Preostali ukrepi, ki se nanašajo na regres 
za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega poko-
jninskega zavarovanja za javne uslužbence (KDPZ) ter na 
redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu, naj bi se po njihovem 
predlogu sprostili do vključno leta 2019. Na formulo, ki jo 
je z namenom določitve dopustnega okvira rasti stroškov 
dela v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2020 predlagala 
vladna stran, in po kateri naj bi se stroški dela v javnem 
sektorju poviševali tako, da vsako leto ne presežejo nomi-
nalne rasti BDP zmanjšane za 1,5 o.t., sindikalna stran 
ne pristaja. V sindikatih menijo, da njihov predlog glede 
sproščanja preostalih ukrepov v obdobju 2017 – 2019 
istočasno pomeni tudi mejo možne rasti stroškov dela v 
tem obdobju, kar pa pomeni, da bi glede na vladni predlog 
stroški dela v letu 2017 presegli dovoljen okvir za 138 mio 
€ in v letu 2018 za 53 mio €. 
Zadnji predlog vladne strani pomeni, da bi se stroški 
dela v letu 2017 povečali za 110 mio € (gre za učinek, 
ki je posledica že dogovorjene sprostitve plačne lestvice 
in izplačila že dogovorjenih napredovanj iz leta 2016), 
v letu 2018 bi se masa tako povečala za 68 mio €, v letu 
2019 za 114 mio € in v letu 2020 za 110 mio €. Skupno 
povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2020 
znašalo 402 mio € ali 8,9%.
Zadnji predlog sindikalne strani pa pomeni, da bi se masa 
stroškov dela v letu 2017 povečala za 248 mio €, v letu 
2018 za 125 mio € in v letu 2019 za 90 mio €. Skupno 

povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2019 
znašalo 463 mio € ali 10,2%.
Sindikalni predlog tako za obdobje 2017 do 2019  pred-
videva skupno povečanje mase stroškov dela za 463 mio 
€, kar pomeni glede na vladni predlog za kar 171 mio € 
večje povečanje mase za stroške dela. Povečanje mase za 
stroške dela bi namreč po vladnem predlogu za triletno 
obdobje od 2017 do 2019 znašalo 292 mio €.

Poslovna politika Eko sklada 2016 – 2020
S svojo dejavnostjo v obdobju 2016 - 2020 bo Eko sklad 
zasledoval predvsem naslednje strateške cilje: (p)ostati 
osrednji nosilec okoljske javne politike in ključni člen 
prizadevanj države na poti v zeleno družbo; zagotoviti 
učinkovito izvajanje področnih ciljev javne politike oz. 
skrbeti za visoko raven učinkovitosti instrumentov Eko 
sklada; skrbeti za učinkovito in trajnostno organizacijsko 
in poslovno kulturo oz. notranjo učinkovitost dela Eko 
sklada, skladno s sodobnimi standardi poslovanja.
Ocena razpisanih sredstev za ugodno kreditiranje znaša 
25-30 mio EUR na leto; za nepovratna sredstva na podlagi 
Energetskega zakona (EZ-1), ki se dodeljujejo iz zbranih 
sredstev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, 
32-38 mio EUR na leto; za nepovratna sredstva, ki se 
na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, 
dodeljujejo iz Sklada za podnebne spremembe, pa 15-20 
mio EUR na leto. Za nepovratna sredstva (subvencije) je 
torej predvidenih skupaj 52-56 mio EUR na leto, od tega 
34-44 mio EUR na leto samo za naložbe v stanovanjskih 
stavbah.
Eko sklad med drugimi kreditira ali subvencionira naložbe 
v okolju prijazne tehnologije in v učinkovito rabo energije 
ter večjo rabo obnovljivih virov energije, priklop na javno 
kanalizacijsko omrežje, male čistilne naprave, zamenjava 
azbestne kritine in okolju prijazna prevozna sredstva.
Eko sklad je od leta 1995 do 2015 objavil skupaj 56 
javnih razpisov in pozivov za ugodno kreditiranje ali 
nepovratno subvencioniranje različnih okoljskih naložb, 
nekatere tudi po pogodbi za ministrstva. Od leta 1995, ko 
je Eko sklad pričel z dodeljevanjem ugodnih kreditov za 
okoljske naložbe, do konca leta 2015 je bilo prejemnikom 
odobrenih več kot 17.300 kreditov v skupni vrednosti več 
kot 451 mio EUR. Od leta 2008, ko se je dodeljevanju 
kreditov pridružilo dodeljevanje nepovratnih sredstev 
(najprej za naložbe URE in rabe OVE v stavbah, nato pa 
tudi za okoljske naložbe v prometu), pa do konca leta 2015 
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je bilo prejemnikom dodeljenih več kot 141 mio EUR 
nepovratnih sredstev za več kot 78.400 naložb.

Novela Uredbe o delovnem času v organih 
državne uprave
V prvem odstavku 20. člena, ki ureja dolžnost evidenti-
ranja prihoda in odhoda z dela, se črta drugega stavka. 
Dosedanji prvi odstavek 20. člena določa, da javni 
uslužbenci evidentirajo prihod na delo in odhod z njega 
ter odsotnost med delovnim časom z evidenčno uro ali z 
vpisi v evidenčni knjigi. Predstojnik pa je lahko določil 
izjeme od tega pravila.
V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti (ZEPDSV) mora delodajalec voditi evi-
denco o izrabi delovnega časa zaposlenih. 18. člen ZEPDSV 
določa, da delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi 
delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: 
podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih 
ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom 
od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; 
opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za 
katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, 
z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere 
se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij 
ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; 
neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo 
plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih 
je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako 
vrste statusa.
Delodajalec mora evidenco hraniti kot listino trajne vred-
nosti ter jo na zahtevo pristojnega organa tudi predložiti, 
kot mu to nalaga drugi odstavek 19. člena ZEPDSV. 
Evidentiranje delovnega časa oziroma izpolnjevanja 
delovne obveznosti je dolžnost vseh javnih uslužbencev. 
Evidenca o izrabi delovnega časa je podlaga za obračun plač 
in nadomestil plač, povračila stroškov za prehrano med 
delom, za prevoz na delo in z dela ter za plačilo dodatkov za 
posebne pogoje dela (npr. nadurno delo, nočno delo, delo 
v nedeljo, na praznike in dela proste dneve po zakonu). 
Izbira načina vodenja evidence (evidenčna ura ali vpisi v 
evidenčno knjigo) je v pristojnosti predstojnika, iz evidence 
pa mora biti razviden podatek o številu ur opravljenega 
dela. Ta podatek se lahko zabeleži bodisi kot prihod in 
odhod javnega uslužbenca na delovno mesto, kot skupni 
seštevek dnevne prisotnosti na delovnem mestu ali na drug 
primeren način.

Na podlagi navedenega se v uredbi črta drugi stavek prvega 
odstavka 20. člena »Organ vodi evidenco prisotnosti in 
odsotnosti z dela«.
V prvem odstavku 22. člena z naslovom »Odsotnost, ki 
je ni potrebno nadomestiti« se črtata 2. in 3. točka prvega 
odstavka 22. člena. Vsebina 1. točke prvega odstavka 22. 
člena pa se prenese v prvi odstavek 21. člena, ki določa, 
kaj se šteje v delovni čas. 
V prvem odstavku 21. člena so našteti primeri, kaj se šteje 
v delovni čas (ure prisotnosti na delu in čas odmora, kot 
tudi letni dopust, državni prazniki in drugi z zakonom 
določeni dela prosti dnevi, ure odsotnosti z dela s pravico 
do nadomestila plače ter ure za čas usposabljanja in iz-
popolnjevanja). Vsaka odsotnost javnega uslužbenca, ki 
se šteje v odsotnost, ki je ni potrebno nadomestiti, mora 
biti predhodno ali naknadno potrjena s strani delodajalca, 
na kakšen način in na kakšni podlagi pa je odvisno od 
vsakega posameznega primera (npr. potrjena dovolilnica 
za izhod, predhodna odobritev letnega dopusta, bolniški 
list, potni nalog za usposabljanje ipd.).
Besedilo odstavka se dopolni še z novo sedmo točko, ki 
določa, da se iskanje nujne zdravstvene pomoči in sprem-
stvo sodelavca v takšnih primerih tudi šteje v delovni čas. 
Ta primer ni novost in je bil do zdaj določen v 1. točki 
prvega odstavka 22. člena, ki je urejal odsotnosti, ki jih 
ni bilo potrebno nadomestiti z delom. Te odsotnosti so se 
priznale le ob predložitvi dokazila, zato se ta pogoj izrecno 
zahteva tudi v novi sedmi točki.
V do zdaj veljavnem prvem odstavku 22. člena uredbe so 
se za ure odsotnosti, ki jih ni treba nadomestiti z delom, 
ob predložitvi dokazila štele odsotnost zaradi:
1. iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva 

sodelavca v takšnih primerih,
2. odsotnost z dela, kot jo določa 170. člen zakona, ki 

ureja delovna razmerja,
3. drugih primerih, določenih z zakonom, podzakonskim 

predpisom ali kolektivno pogodbo za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

2. in 3. točka se črtata, saj konkretne primere odsotnosti, ki 
jih ni treba nadomestiti z delom, in njihovo plačilo urejajo 
že drugi zakoni, podzakonski predpisi ali kolektivne po-
godbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
Iskanje nujne zdravstvene pomoči in spremstvo sodelavca 
v takšnih primerih (1. točka) pa vsebinsko sodi v prvi 
odstavek 21. člena uredbe, ki opredeljuje, kaj se šteje v 
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delovni čas, kar je pojasnjeno v obrazložitvi k prejšnjemu 
členu.
Zaradi ukinitve strokovnega izpita iz upravnega poslovanja 
in strokovnega izpita za imenovanje v naziv na podlagi 
predpisov, ki veljajo že od leta 2008 naprej, se dosedanja 
drugi in tretji odstavek 22. člena spremenita in združita, 
tako da 22. člen po novem ureja le čas za pripravo in čas 
za opravljanje strokovnih izpitov.
Glede na spremenjeno vsebino 22. člena se spreminja tudi 
naslov člena iz »Odsotnost, ki je ni potrebno spremeniti« 
v »Čas za pripravo na strokovni izpit in čas za opravljanje 
strokovnega izpita«.

Novela Uredbe o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) določa 
pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev 
lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), vsebino in 
sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (v 
nadaljevanju: SLR), merila in način za izbor SLR, naloge 
LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih 
podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, 
ESRR in ESPR).
Uredba CLLD se spreminja zaradi: uskladitve uredbe 
CLLD z drugimi predpisi, ki vplivajo na zadevno področje, 
zaradi odprave neskladnosti znotraj določb uredbe CLLD 
oziroma bolj jasno definiranje posameznih določb 
(uskladitev postopkov do izdaje odločb o potrditvi SLR 
in LAS, pravilna definicija finančnega okvira, pravilen 
izračun fiksnega dela finančnega okvira za ESRR, izračun 
prispevka posameznega sklada za pripravljalno podporo, 
izračun prispevka za problemska območja za sklad ESRR, 
uskladitev uredbe CLLD z revizijskimi priporočili pretek-
lih revizij (LEADER 2007-2013 in inšpekcijski pregled 
porabe proračunskih sredstev ESPR), podrobnejše 
opredelitve najvišjih vrednosti posameznih vrst stroškov, 
podrobnejše opredelitve pomoči de minimis za priglasitev 
sheme pomoči de minimis za EKSRP in ESPR, tehnični 
popravki v uredbi CLLD itd).

SEJA VLADE RS 20. 4. 2016
Vlada RS je na svoji 85. redni seji med drugim sprejela 
Program stabilnosti 2016, predlog novele Zakona o 

plačilnih storitvah in sistemih, predlog novele Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 
Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v 
zvezi z dostopom do odprtega interneta. Vlada RS se je 
tudi seznanila z informacijo o stališču reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja glede nadaljevanja pogajanj 
o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju 
v obdobju od vključno leta 2017 dalje.

Program stabilnosti 2016
Vlada RS pooblašča Ministrstvo za finance, da Program 
stabilnosti 2016 posreduje Evropski komisiji.
Progam stabilnosti za leto 2016 je prvič pripravljen skupaj z 
Odlokom o okviru za pripravo proračunov, ki ga je skladno 
z Zakonom o fiskalnem pravilu, Državni zbor obravnaval 
in izglasoval na seji 19. aprila 2016. Program stabilnosti 
je do sedaj služil tudi kot slovenski srednjeročni fiskalni 
okvir, z letošnjim letom pa v skladu s 6. členom Zakona 
o fiskalnem pravilu predstavlja dopolnitev Okvira za pri-
pravo proračunov. Tako izpolnjujemo zahteve Direktive 
Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi 
okvirji držav članic.
Slovenija bo na podlagi aprilskega Poročila o primanjkljaju 
in dolgu o temeljnih agregatih sektorja država za leto 2015 
lahko izšla iz postopka presežnega primanjkljaj in iz kore-
ktivne roke Pakta stabilnosti in rasti (SGP). Primanjkljaj 
države je bil za leto 2015 po prvi reviziji ocenjen na 2,9 
% BDP, v letu 2014 pa je po reviziji znašal 5,0 % BDP. 
V letih 2016 – 2019 bo Slovenija nadaljevala s postopno 
konsolidacijo javnih financ, tako da bo zniževala nomi-
nalni saldo sektorja država po 0,6 odstotne točke letno. S 
tem je začrtana pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih 
financ v letu 2020. 
V srednjeročnem obdobju Slovenija načrtuje postopno 
zniževanje salda sektorja država in ciklično prilagojenega 
salda. Zato se pri načrtovanju javnih financ osredotočamo 
na strukturne ukrepe, ki bodo imeli trajen vpliv na 
strukturo in učinkovitost javnih financ. Ključni struk-
turni ukrepi za doseganje ciljev javnih financ na področju 
prihodkov zajemajo prestrukturiranje bremen javnih 
dajatev, zmanjšanje administrativnih ovir in izboljšanje 
učinkovitosti pobiranja javnih dajatev. Na področju 
javnofinančnih odhodkov bodo zajemali prenos ustreznih 
kratkoročnih ukrepov, ki so bili med drugim določeni v 
preteklosti v ZUJF-u, ZIPRS-u in Dogovoru o ukrepih za 
zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela 
v javnem sektorju za leto 2015 v sistemsko zakonodajo, 
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ostali pa bodo nadomeščeni z drugimi sistemskimi ukrepi, 
s katerimi bodo doseženi primerljivi finančni učinki. 
Osnutek progama stabilnosti je bil predstavljen in ob-
ravnavan ob predložitvi Odloka o okviru za pripravo 
proračunov, skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu. V 
končnem gradivu so tako smiselno upoštevane pripombe 
in predlogi ministrstev, ESS ter odborov državnega zbora, 
ki so obravnavali Odlok o okviru za pripravo proračunov.

Predlog novele Zakona o plačilnih storitvah 
in sistemih
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša 
Direktiva 2014/92/EU. Poleg tega se s predlogom zakona 
v ZPlaSS prenašajo določbe Uredbe o izvajanju Uredbe 
(EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev 
za kreditne prenose in direktne bremenitve v evrih in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, ter Uredbe o izva-
janju Uredbe (EU) o medbančnih provizijah za kartične 
plačilne transakcije. 
V povezavi s prenosom Direktive 2014/92/EU, predlog 
zakona ureja tri področja, in sicer določa pravila glede 
primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, 
pravila glede zamenjave plačilnih računov in pravila glede 
dostopa do osnovnih plačilnih računov.
Banka Slovenije bo na svoji spletni strani potrošnikom 
brezplačno omogočila primerjavo nadomestil, ki jih 
zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev v Republiki 
Sloveniji, vključno z nadomestili za storitve s končnega 
seznama s standardizirano terminologiji, ki ga bo določila 
Evropska komisija z izdajo regulativnih tehničnih 
standardov. 
Predlog zakona ureja zamenjavo plačilnega računa znotraj 
države članice in čezmejno zamenjavo. Postopek zamenjave 
znotraj Republike Slovenije bo začel prejemni ponudnik 
plačilnih storitev na zahtevo potrošnika. Prejemni in 
prenosni ponudnik plačilnih storitev bosta dolžna izvesti 
vse postopke pri zamenjavi plačilnega računa, določenih v 
pooblastilu potrošnika in v zakonsko določenih časovnih 
rokih. 
S predlogom zakona se uvaja nova kategorija plačilnih 
računov, to so osnovni plačilni računi. Osnovni plačilni 
račun je plačilni račun s točno določenim naborom stori-
tev, ki jih omogoča in so opredeljene v Direktivi 2014/92/
EU, njegovo odprtje pa bodo morale nuditi vse banke v 
Republiki Sloveniji pod nediskriminatornimi pogoji. 

V predlogu zakona je urejeno tudi razkritje informacij o 
izrečenih ukrepih v zvezi z vsebinami, ki pomenijo prenos 
Direktive 2014/92/EU, po vzoru razkritij iz Zakona trgu 
finančnih instrumentov. Po vzoru Zakona o bančništvu 
pa so vključene določbe, ki Banki Slovenije omogočajo 
izdajanje sklepov o uporabi smernic in priporočil evrop-
skega nadzornega organa, ki zadeva plačilne institucije, 
družbe za izdajo elektronskega denarja, plačilne sisteme 
in upravljavce plačilnih sistemov.

Predlog novele Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja
Predlagana novela ZOFVI določa eksplicitno prepoved 
vsakršne oblike nasilja, organizacijo javne mreže za 
izobraževanje odraslih, racionalizacijo dela vzgojno-
izobraževalnih zavodov, racionalizacijo ministrstva pris-
tojnega za izobraževanje in drugih državnih organov, ki 
iz enega mesta pridobivajo podatke o statusu udeležencev, 
vpis socialno-varstvenih zavodov v razvid, prepoved vstopa 
v vzgojno-izobraževalni sistem osebam, zoper katere je 
uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost in 
druge manjše popravke.

Informacija o stališču reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja glede 
nadaljevanja pogajanj o ukrepih na 
področju stroškov dela v javnem sektorju v 
obdobju od vključno leta 2017 dalje
Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nad-
aljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem 
sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje v okviru 
izhodišča, da rast mase stroškov dela v javnem sektorju  za 
najmanj 1,5 odstotne točke zaostaja za nominalno rastjo 
BDP, ki izhaja iz Pomladne napovedi UMAR. 
Informacija se nanaša na stališče reprezentativnih sin-
dikatov javnega sektorja glede nadaljevanja pogajanj o 
ukrepih na področju stroškov dela v obdobju od leta 2017 
dalje, ki je bilo izraženo na zadnji seji pogajalske komisije 
18.4.2016. 
Zadnji sindikalni predlog postopnega sproščanja preostalih 
ukrepov na področju stroškov dela pomeni, da bi se masa 
stroškov dela v letu 2017 poleg povečanja zaradi učinka 
že dogovorjene sprostitve plačne lestvice in napredovanj 
(110 mio €) dodatno povečala še za 138 mio € (skupaj v 
letu 2017 za 248 mio €). V obdobju 2017 – 2019 pa bi se 
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v primeru realizacije zadnjega sindikalnega predloga masa 
stroškov dela povečala skupaj za 463 mio € ali za 10,2%. 
Po zadnjem vladnem predlogu bi se masa stroškov dela 
prav tako povečala, vendar na podlagi drugačne dinamike 
sproščanja preostalih ukrepov in z nižjim finančnim 
učinkom (v obdobju 2017 – 2020 bi se masa povečala za 
402 mio ali za 8,9%).
Vladna stran predlaga, da se pogajanja nadaljujejo na pod-
lagi protipredloga vladne strani, katerega finančni učinki 
kombinacije ukrepov v tem obdobju ne smejo presegati 
nominalne rasti BDP, zmanjšane za 1,5 odstotne točke.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi 
ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega 
interneta
V letu 2015 je bila na ravni Evropske unije sprejeta Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi 
z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 
o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter 
Uredbe o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih 
omrežjih v Uniji. Z njo so na ravni EU določena skupna 
pravila za zaščito enake in nediskriminatorne obravnave 
prometa pri zagotavljanju storitev dostopa do interneta 
ter sorodnih pravic končnih uporabnikov.
Evropska Uredba, ki je neposredno uporabljiva, zahteva, 
da države članice EU do 30. aprila 2016 v zvezi z dosto-
pom do odprtega interneta določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve njenih določb, in da sprejmejo 
vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja, 
ter o tem obvestijo Evropsko komisijo. Zato je za izva-
janje Uredbe v delu, ki se nanaša na dostop do odprtega 
interneta, treba sprejeti Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o 
določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta 
in v njej določiti pristojni organ, kazenske določbe in način 
reševanja sporov.
Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in evropske Uredbe, 
je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (AKOS). Ta uredba začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 30. 
aprila 2016.

9  SEJA DRŽAVNEGA  
ZBORA RS

18. REDNA SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na redni aprilski seji, ki je bila 
od 18. do 25. aprila 2016, med drugim sprejeli Odlok za 
pripravo proračunov javnih blagajn za obdobje 2017-
2019, novelo Zakona o varstvu kulturne dediščine, 
novelo Zakona o upravnih taksah ter novelo Zakona 
o prekrških. Državni zbor se je tudi seznanil, da predlog 
novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi na 
odboru za notranje zadeve ni dobil zadostne dvotretjin-
ske podpore, zato se je zakonodajna pot novele končala.

Odlok o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 
(OdPSD17–19)
Odlok za pripravo proračunov javnih blagajn za obdobje 
2017-2019 v skladu s fiskalnim pravilom določa dinamiko 
zniževanja primanjkljaja v javnih financah, da bi jih lahko 
na srednji rok povsem uravnotežili. Določa tudi najvišji 
obseg izdatkov vseh javnih blagajn v naslednjem triletnem 
obdobju.
Vlada je odlok za pripravo proračunov javnih blagajn za 
obdobje 2017-2019 letos pripravila prvič skupaj s pro-
gramom stabilnosti, ki ga mora v aprilu poslati v Bruselj. 
Tako določa Zakon o fiskalnem pravilu, ki Državnemu 
zboru daje večjo vlogo pri načrtovanju javnofinančne 
porabe, saj se je doslej s temi načrti le seznanjal.
Uravnoteženost javnih financ brez negativnega vp-
liva na gospodarsko rast bo mogoče doseči s postopnim 
zniževanjem primanjkljaja do leta 2020, je ocenil finančni 
minister Dušan Mramor. V naslednjih letih se bo rast 
javnofinančnih izdatkov omejevalo tako, da bo zaostajala 
za rastjo javnofinančnih prihodkov. Na ta način se bo 
primanjkljaj kljub rasti izdatkov postopno zniževal.
Predvideno je zniževanje primanjkljaja za po 0,6 odstotne 
točke letno. Predlog odloka tako kot ciljni javnofinančni 
primanjkljaj za leto 2017 določa 1,6 odstotka BDP, za leto 
2018 odstotek BDP in za leto 2019 0,4 odstotka BDP.
Dokument določa tudi najvišji obseg izdatkov tako 
državnega proračuna kot ostalih blagajn javnega 
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financiranja. Pokojninska in zdravstvena blagajna že v 
skladu z zakonodajo ne smeta poslovati s primanjkljajem, 
brez primanjkljaja naj bi v prihodnjih treh letih poslovale 
tudi občine, je pa ta predviden za državni proračun, in sicer 
v višini 1,7 odstotka BDP v letu 2017 ter po 0,9 odstotka 
BDP v obeh letih zatem.

Novela Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
Novela med drugim zvišuje nekatere takse v upravnih 
postopkih, zneski nekaterih taks pa se zaokrožujejo. Po 
drugi strani pa novela prinaša nekatere nove oprostitve 
plačila takse, med drugim za odobritev statusa organizacije 
v javnem interesu, za tuje študente v programih EU ter za 
postopke za uveljavitev pravic, ki so priznane invalidom, 
vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja. Po novem 
se vrača preveč plačano takso po uradni dolžnosti le v 
primeru, če bo ta višja od 18 evrov.
Novela tudi podaljšuje absolutni rok zastaranja za izterjavo 
neplačanih taks, in sicer na deset let.

Novela Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1D)
Novela zakona uvaja terminološke spremembe na področju 
žive oziroma po novem nesnovne dediščine. Nadalje ureja 
razglašanje kulturnih spomenikov na področju nesnovne 
kulturne dediščine, jasneje opredeljuje delitev na spome-
nike lokalnega in državnega pomena ter določa vsebino akta 
o razglasitvi. Poleg tega podrobneje ureja način določitve 
pristojne organizacije za varstvo nesnovne dediščine ter 
možnost sofinanciranja ohranjanja spomenikov nesnovne 
dediščine iz javnih sredstev.
Novela vsebuje še nekaj manj obsežnih sprememb in 
dopolnitev, in sicer omejuje rok veljavnosti kulturno-
varstvenih pogojev in soglasij za posege v dediščino, ukinja 
volontersko pripravništvo na področju varstva kulturne 
dediščine ter ureja strokovno delo na področju varstva.

Novela Zakona o prekrških (ZP-1J)
Novela iz pravnega reda izključuje uklonilni in z namenom 
učinkovitejše izterjave glob uvaja nadomestni zapor. Ukrep 
nadomestnega zapora pride v poštev, ko odpovedo vsi 
drugi mehanizmi izterjave globe. Po noveli naj se globa, 
ki ne bo plačana v roku, poravna na različne načine: prvi 
bo izterjava, možni bodo tudi obročno odplačilo, delo v 
splošno korist in nadomestni zapor.

Nadomestni zapor bo po zakonskem predlogu možen 
takrat, ko bo posamična globa oz. seštevek dveh ali več 
glob, ki ne bodo nižje od 300 evrov, dosegel najmanj 1000 
evrov. Za vsakih 100 evrov bo sodišče določilo en dan 
zapora, največ pa 90 dni.
V primerih, ko bo posamezen storilec nabral deset ali več 
glob pod 300 evri, a v skupnem seštevku najmanj 1000 
evrov, zneska pa ne bo mogoče izterjati, bo sodišče prav 
tako za vsakih 100 evrov glob določilo dan zapora, vendar 
najdlje za 30 dni.
Prekrškar bi imel možnost, da se izogne zaporu s predlogom 
za delo v splošno korist in bo k temu tudi resno pristopil.

Predlog novele Zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi (ZRLI-E)
Vladni predlog referendumske zakonodaje je predvidel 
črtanje določbe, po kateri DZ v enem letu po razglasitvi 
odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil 
vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Takšen predlog 
je na odboru naletel na ogorčene odzive. Predstavitev stališč 
poslanskih skupin je pokazala, da je bilo glavno jabolko 
spora vprašanje, ali mora DZ upoštevati voljo volivcev na 
referendumu.
Predlog novele je sicer povzemal spremenjene določbe 
Ustave RS, po katerih lahko zahtevo za razpis referen-
duma vložijo le še volivci, na referendumu se glasuje o 
zavrnitvi in ne več potrditvi zakona, za zavrnitev zakona 
na referendumu je predpisan kvorum, poleg tega pa so iz 
referendumskega odločanja izrecno izvzete določene vrste 
zakonov.
S spremembami Ustave maja 2013 je bil namreč zako-
nodajni referendum urejen povsem na novo, zato je treba 
ustrezno spremeniti tudi Zakon o referendumu in ljudski 
iniciativi. Ustavni zakon je naložil uskladitev zakona s 
spremembami Ustave v letu dni, torej do maja 2014.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

V VELJAVI NOV SISTEMSKI ZAKON ZA 
JAVNO NAROČANJE
1. aprila 2016 je začel veljati novi Zakon o javnem 
naročanju, s katerim se v slovenski pravni red prenaša dve 
evropski direktivi, katerih cilj je večja fleksibilnost post-
opkov oddajanja javnih naročil in njihova poenostavitev. 
Pomembni pa so tudi okoljska in socialna nota novega 
zakona ter spodbujanje inovacij.
Zakon o javnem naročanju razveljavlja Zakon o javnem 
naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, en-
ergetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev, ki je doslej urejal javno naročanje na infrastruk-
turnem področju.
Čeprav je bilo treba pri rešitvah, ki poenostavljajo in ad-
ministrativno razbremenjujejo javno naročanje, upoštevati 
omejitve veljavne zakonodaje EU, pa novi sistem kljub 
temu daje večji poudarek elektronskemu naročanju, 
odločitve bodo objavljene na portalu javnih naročil, stroški 
vročanja se bodo zmanjšali, postopki pa skrajšali.
Ponudniki bodo v vseh državah članicah EU lahko upora-
bljali enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti, ki ga 
bodo lahko tudi večkrat uporabili.
S ciljem večje gospodarnosti se s kriterija najnižje cene 
prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe. 
Naročniki bodo tako lahko upoštevali tudi okoljske in 
socialne kriterije. Na nekaterih področjih je cena kot edini 
kriterij izbire celo prepovedana, denimo pri arhitekturnih 
in inženirskih storitvah.
Na novo se določa pogoj, da mora imeti izbrani ponud-
niki poravnane obveznosti do delavcev, sicer se ga lahko 
iz postopkov javnega naročanja izloči. To velja tudi v 
primeru, da krši pogodbene obveznosti, neupravičeno 
pridobiva informacije, posreduje zavajajoče razlage, ne 
plačuje davkov ali je njegova ponudba neobičajno nizka.
Naročniki bodo imeli po novem na voljo večje število post-
opkov kot doslej. Novo je denimo partnerstvo za inovacije, 
ki naročniku omogoča, da za razvoj in naknadno dobavo 
novega inovativnega proizvoda, storitve ali gradnje sklene 
dolgoročno partnerstvo z enim ali več partnerji.
Prvi zakon o javnih naročilih je bil v Sloveniji sprejet leta 
1997. Od tedaj je bil večkrat prenovljen, tokratni pa je 

nastajal več kot leto in bil usklajevan z različnimi deležniki. 
Kljub temu je državni svet, predvsem zaradi poplačil po-
dizvajalcev, nanj izglasoval odložilni veto in DZ je moral 
o njem še enkrat odločati.

USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO 
ZAHTEVO OBČINE DOMŽALE GLEDE 
PLAČILA DODATNIH STROŠKOV ZA 
OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Ustavni sodniki so zavrgli zahtevo Občine Domžale, da bi 
dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami v javnih 
vrtcih morala plačati država namesto občina. Po pisanju 
Dnevnika je sodišče presodilo, da dodatni stroški za takšne 
otroke ne morejo pomeniti tako pomembne obremenitve 
občinskega proračuna, da bi bile ogrožene druge naloge.  
Ustavna odločba ima številko U-I-63/14.
V zahtevi za presojo ustavnosti teh dodatnih plačil je 
Občina Domžale navedla, da izpodbijani določbi posegata 
v avtonomijo odločanja in finančno avtonomijo občine 
ter izvajanje njenih izvirnih pristojnosti. O usmeritvi v 
vrtce namreč odločajo na državni ravni, na lokalni pa pri 
tem ne morejo sodelovati, četudi se finančne obveznosti 
naložijo prav njim.
»Sporna finančna obveznost tako obremeni proračun 
občine, da ne ogroža le izvrševanja njenih z ustavo in za-
konom določenih nalog, ampak povzroča že zmanjšanje 
storitev, ki jih občina zagotavlja v vrtcih,« so še zapisali 
in izračunali, da jih je v letu 2014 obveznost dodatno 
obremenila za nekaj manj kot 137.000 evrov in so zaradi 
nje v vrtce vpisali 29 otrok manj.
Ustavni sodniki pa so presodili, da 137.000 evrov dodatnih 
stroškov za otroke s posebnimi potrebami v javnih vrtcih v 
primerjavi s 4,1 milijona evrov, kolikor občina primakne za 
plačilo razlike v ceni programov predšolske vzgoje za druge 
otroke, ne more pomeniti tako pomembne obremenitve 
občinskega proračuna, da bi bilo zaradi nje ogroženo iz-
vajanje lokalne samouprave in izvirnih nalog na področju 
predšolskega varstva. Kot navajajo na spletni strani sodišča, 
predlagateljica tudi ni izkazala, da bi izpodbijana ureditev 
posegala v njen ustavni položaj in pravice.
Mnenje, da izpodbijani odločbi nista v neskladju z 
Ustavo RS, je Ustavnemu sodišču predložila tudi Vlada. 
Pojasnili so, da je zakonodajalec področje vzgoje in varstva 
predšolskih otrok opredelil kot lokalno zadevo javnega 

http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US30926
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pomena, ki sodi v izvirno pristojnost občine. Otroci s 
posebnimi potrebami pa naj bi bili vedno tisti udeleženci 
izobraževanja, za katere so se, poleg splošnih, uporabljali 
posebni predpisi, ki naj bi pomagali zmanjšati ločene ob-
like in vpeljati prožnejše oblike vzgoje in izobraževanja. V 
ospredju naj bi bilo vedno načelo največje koristi za otroka, 
ki ga določa konvencija o otrokovih pravicah.
Zato je Vlada stališče domžalske občine označila kot 
diskriminatorno do otrok s posebnimi potrebami, saj naj 
bi se jim odrekala zato, ker je njihova vključitev v vrtec 
dražja od vključitve drugih otrok, pa čeprav so tudi otroci s 
posebnimi potrebami njeni občani. V Domžalah so oceno 
Vlade zavrnili.

TOLMINU PREJEL NAZIV ALPSKO 
MESTO LETA 2016
V začetku aprila je Tolmin prevzel naziv Alpsko mesto 
leta 2016. Prislužili so si ga za dosedanja prizadevanja na 
področju trajnostnega razvoja. Župan Občine Tolmin Uroš 
Brežan je ob tem povedal, da bo Tolmin bo v sodelovanju 
z drugimi alpskimi mesti leta, gorskimi in okoljskimi orga-
nizacijami ter z lokalnim prebivalstvom naziv izkoristil za 
uresničitev več projektov na temo zelenega gospodarstva in 
družbene odgovornosti. Dodal je, da si je Tolmin ta naziv 
prislužil s številnimi že izvedenimi in izvajajočimi projekti 
s področja učinkovite rabe energije, ambicijami v turizmu, 
dobrimi praksami, zanimivimi za druge občine, ter svojo 
jasno zavezanostjo zelenemu in trajnostnemu razvoju.
V tem letu želijo v Tolminu ustvariti nove možnosti v 
podpori prebivalcev vseh starosti, predvsem pa mladih, 
pri uresničevanju njihovih lastnih pobud. Tako naj bi 
Tolmin dokazal, da je mogoče ekološka in gospodarska 
prizadevanja spojiti tudi z družbeno odgovornostjo.
Naziv predstavlja tako odlikovanje za uresničevanje k 
trajnostnemu razvoju usmerjene politike vsakokratnega 
mesta kot tudi spodbudo in odgovornost za nadaljevanje 
uresničevanja prizadevanj za zagotavljanje trajnostne 
prihodnosti.
Odlikovana mesta so povezana v okviru društva Alpsko 
mesto leta. Omrežje alpskih občin trenutno šteje 15 mest 
z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in 
Švice. Tolmin pa je po Mariboru (2000) in Idriji (2011) 
tretje slovensko Alpsko mesto leta, prevzel pa ga bo od 
lanskega alpskega mesta Chamonixa v Franciji.

Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in 
družbene interese skupnosti uresničujejo zgledno in v 
skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva alpska 
konvencija, se od leta 1997 pod budnim očesom medn-
arodne strokovne žirije potegujejo za naziv Alpsko mesto 
leta.

JUNIJA BO OBJAVLJEN RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
VEČGENERACIJSKIH CENTROV 
Večgeneracijski center je institucija, ki nudi vsebino in 
programe več generacijam, tako mlajši, srednji in starejši 
ter odgovarja na potrebe lokalnega okolja. V okviru razpisa 
bodo na voljo sredstva v višini 8,625 milijona evrov.
Koncept večgeneracijskih centrov temelji na regijskem 
povezovanju. Pogoj pri razpisu pa bo tudi sodelovanje 
z občino. Na razpis se bo lahko prijavila pravna oseba, 
denimo društvo ali zavod, ki deluje neprofitno. Namen 
razpisa bo vzpostavitev mreže 15 večgeneracijskih centrov, 
od tega jih bo pet v zahodni in deset v vhodni kohezijski 
regiji. 
Večgeneracijski center bo moral ranljivim družbenim 
skupinam ponuditi dostopne programe, ki bodo morali 
biti zastavljeni preventivno, in sicer z namenom, da bi se 
uporabniki izognili zdrsu v socialno izključenost. Center 
bo moral omogočiti neformalno druženje in srečevanje, 
tako da denimo starejši ali brezposelni ne ostajajo doma 
sami. Poleg tega bo moral uporabnikom nuditi informacije 
s področja preprečevanja socialnih stisk.
Prav tako pa bo večgeneracijski center lahko krepil socialno 
vključenost otrok in mladih s posebnimi potrebami ter 
starejših, se osredotočil na starševske kompetence in nudil 
počitniške aktivnosti za otroke.
Ciljne skupine bodo med drugim družine z nizkimi 
dohodki, družine, otroci in mladi s tveganjem za socialno 
izključenost in starejši iz socialno ogroženih okolij. Prav 
tako pa bodo med ciljnimi skupinami otroci in mladi s 
posebnimi potrebami, migrantske, romske in enostarševske 
družine.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
10. in 11. junija 2016 bo po Sloveniji potekal dan odprtih 
vrat »EU projekt, moj projekt 2016«, v okviru katerih se 
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bodo predstavili projekti, ki so bili sofinancirani s strani 
evropskih skladov. Od vstopa Slovenije v EU je bilo z 
evropskimi sredstvi podprtih več kot 5000 projektov. Ti 
so prispevali k boljšim pogojem za življenje prebivalcev 
Slovenije – k zmanjševanju razlik v razvitosti med slov-
enskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in 
inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane 
vrednosti, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, 
izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.
Več o projektih in o dnevu odprtih vrat si lahko preberete 
TU.

11  KORISTNE INFORMACIJE 

SPREMEMBA STANOVANJSKE 
ZAKONODAJE
Konec leta 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem 
stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, ki 
je med drugim napovedala tudi sistemske spremembe na 
področju širše stanovanjske zakonodaje.
Ministrstvo za okolje in prostor napoveduje, da se bodo 
sistemskih sprememb lotili v dveh fazah; prva faza bo 
temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju pred-
logov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016; 
druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih 
predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do 
konca leta 2017.
Ker se zavedajo, da vsaka sistemska sprememba vpliva 
na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in mora biti 
sprejeta s širšim družbenim konsenzom, želijo, da zain-
teresirana javnost aktivno sodelujete pri vsebinskem 
oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji. 
Prosimo, da nam do 27. maja 2016 na elektronski 
naslov info@zdruzenjeobcin.si posredujete vaše konkretne 
vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne 
vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v 
novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski 
zakonodaji.  

OBJAVA PRIPOMB K PROSTORSKI IN 
GRADBENI ZAKONODAJI
Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani ob-
javilo vse zbrane pripombe, ki so jih tekom javne razprave 
prejeli k predlagani prostorski in gradbeni zakonodaji, 
to je na osnutek Zakona o urejanju prostora, osnutek 
Gradbenega zakona in na osnutek Zakona o pooblaščenih 
arhitektih in inženirjih. Pripombe so zbrane na skupno 
več kot 1000 straneh. Zbrane pripombe je ministrstvo 
objavilo na svoji spletni strani.
Gradiva v zvezi z izvedenim posvetom o prenovi pros-
torske in gradbene zakonodaje, ki je bil 24. marca 2016 
(prispevki, povzetek posveta, posnetek posveta) v dvorani 
Državnega sveta RS, pa so objavljena na povezavi.

http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/glasovanje
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/arhiv_zakljucenih_postopkov_sodelovanja_javnosti_prostorski_predpisi/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12447/6704/42d148fcfc58cf8a46e21385b45e21ba/
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ZBORNIK IX. POSVETA DELOVANJE 
SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Zbornik IX. 
posveta Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji. 
Nosilna tema letošnjega posveta, ki je potekal v Ljubnem 
pri Savinji, je bila turizem in lokalno podjetništvo. Posveta 
se je udeležilo več kot 70 predstavnikov občin in druge 
zainteresirane javnosti.
Zbornik je dostopen TU.

EKO SKLAD: JAVNI POZIV Z 22 
MILIJONI EVROV ZA ZELENE NALOŽBE
Eko sklad je 15. aprila 2016 v Uradnem listu RS št. 
28/2016 (str. 881 in naslednje) in na spletni strani objavil 
javne pozive za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev 
občanom, pravnim osebam in občinam za različne naložbe 
na področju varstva zraka, vode in ravnanja z odpadki. 
Občine se lahko potegujejo tudi za nepovratna sredstva. 
Skupno je na voljo 22 milijonov evrov, pogoji posojil pa 
so ugodnejši kot lani.
V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 
občanov je razpisanih šest milijonov evrov ugodnih kredi-
tov z nižjo obrestno mero kot lani: trimesečni euribor z 
1,3-odstotnim fiksnim pribitkom. Odplačilna doba ostaja 
10 let.
Občani lahko za naložbe učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije, ki izpolnjujejo pogoje 
tako javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev, kandidirajo za prido-
bitev obeh spodbud Eko sklada.
V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 
pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov 
je na voljo pet milijonov evrov. Največji poudarek velja 
naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov z najvišjim deležem kredita do 85 
odstotkov priznanih stroškov naložbe.
Sledi nabor ukrepov, katerih prevladujoči okoljski učinek 
je zmanjševanje drugih izpustov v zrak, kot so prašni delci, 
dušikovi oksidi in druga specifična onesnaževala. Tudi v 
tem primeru lahko znaša delež kredita do 85 odstotkov 
priznanih stroškov naložbe.
Za naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z 
odpadki bo delež kredita lahko znašal do 80 odstotkov 

priznanih stroškov naložbe, za spodbujanje začetnih 
naložb, ki presegajo veljavne okoljske standarde, pa bo 
kredit odobren v višini do največ 75 odstotkov priznanih 
stroškov naložbe.
Krediti so v tem razpisu na voljo po obrestni meri trimesečni 
euribor s fiksnim pribitkom 1,3 odstotka. Pribitek je glede 
na lanski javni poziv za 0,2 odstotne točke nižji. Odplačilna 
doba je do 15 let.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih 
skupnosti prav tako prinaša pet milijonov evrov kreditov, 
vendar z obrestno mero trimesečni euribor plus enoodstot-
ni fiksni pribitek, ki je glede na lanski poziv nižji za 0,8 
odstotne točke. Najdaljša odplačilna doba je 15 let.
Ta poziv nadaljuje program dodeljevanja kreditov za 
okoljske naložbe, ki jih izvajajo in financirajo občine. Tudi 
v tem pozivu je največji poudarek namenjen naložbam, 
katerih učinek se kaže v zmanjšanju izpustov toplogrednih 
plinov, nekoliko razširjen je nabor namenov naložb, ki 
zmanjšujejo druge izpuste v zrak. Gre namreč za naložbe na 
področju trajnostne mobilnosti. Ostali nameni vključujejo 
še naložbe v varstvo voda in ravnanje z odpadki.
Eko sklad je ob tem po treh letih zopet objavil tudi javni 
poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občinam za 
nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb 
splošnega družbenega pomena; v vreči je šest milijonov 
evrov nepovratnih sredstev. Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena občini za gradnjo nove skoraj 
ničenergijske stavbe, ki ustreza določilom glede energijske 
učinkovitosti.
Obvezna je vgradnja ustreznega zunanjega stavbnega 
pohištva, določila se nanašajo tudi na toplotno prehod-
nost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe, obvezna 
je vgradnja energijsko učinkovitih sistemov prezračevanja 
prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgrad-
nja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z 
visoko energijsko učinkovitostjo. Poleg tega je obvezen tudi 
preizkus zrakotesnosti stavbe. Najmanj 50 odstotkov letne 
dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih 
iz obnovljivih virov energije.
Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede 
na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplot-
nega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno-izolacijskih 
materialov in uporabo lesa. Višina spodbude tako lahko 
znaša največ 400 evrov na kvadratni meter neto ogrevane 
in prezračevane površine stavbe, če je ta pretežno zgra-
jena iz lesa in toplotno izolirana z najmanj 75-odstotnim 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/ZBORNIK_IX._Posveta_DELOVANJE_SKUPNIH_OBCINSKIH_UPRAV_V_SLOVENIJI_Ljubno_ob_Savinji_2016.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pdf#!/r2016028-pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pdf#!/r2016028-pdf
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volumskim deležem toplotno izolacijskih materialov 
naravnega izvora.
Dodatna nepovratna finančna spodbuda je dodeljena v 
primeru vgradnje lesenega zunanjega stavbnega pohištva 
v višini 50 evrov na kvadratni meter vgrajenega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva, če pa je na več kot polovici 
površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgra-
jena masivna lesena fasadna obloga, je dodatna spodbuda 
dodeljena v višini 10 evrov na kvadratni meter neto ogre-
vane površine stavbe.

NOVA SPLETNA STRAN Z NASVETI ZA 
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vzpostavilo 
spletno stran www.mojzrak.si , na kateri so na poljuden 
način predstavljeni nasveti za ravnanje posameznikov, 
ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti zraka. Poudarek 
spletne strani je na ukrepih za pravilno kurjenje v malih 
kurilnih napravah doma, ukrepih v prometu, v kmetijstvu, 
pri kurjenju na prostem in pri uporabi pirotehnike.

12  NOVICE EU

UPOŠTEVANJE  DIREKTIV O JAVNEM 
NAROČANJU IN KONCESIJAH
Od 18. 4. 2016 dalje morajo države članice EU in njihovi 
javni organi upoštevati tri direktive o javnem naročanju 
in koncesijah, ki so bile sprejeta leta 2014. Nova pravila 
bodo še bolj poenostavila postopke javnega naročanja in 
omogočila več prožnosti, zlasti v korist malih in srednje 
velikih podjetij.
Nova pravila bodo spodbujala varčevanje z energijo in viri 
ob hkratnem prizadevanju za najboljše razmerje med kako-
vostjo in ceno. Javni organi, ki so že prešli na e-naročanje, 
poročajo o prihrankih med 5 in 20 %. Glede na skupni 
trg javnih naročil v EU, ki je vreden 1.900 milijard evrov 
letno, bi vse države s 5-odstotnim prihrankom lahko 
privarčevale za okrog 100 milijard evrov javnih sredstev. 
Več informacij je dostopnih TU.

EU ŠE NAPREJ VODILNI DONATOR 
RAZVOJNE POMOČI
Evropska unija in njene države članice so leta 2015 ohra-
nile položaj vodilnega svetovnega donatorja pomoči, saj 
so zagotovile več kot polovico skupne uradne razvojne 
pomoči, ki so jo lani sporočile članice Odbora za razvojno 
pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
(OECD/DAC). Predhodni podatki kažejo, da se je skupna 
uradna razvojna pomoč institucij EU in držav članic v letu 
2015 povzpela na 68 milijard evrov, kar je 15-odstotno 
povečanje z 59 milijard evrov v letu 2014. 
Stroški za begunce v državah donatorkah, ki so jih sporočile 
države članice, so se povečali s 3,3 milijarde evrov na 8,6 
milijarde evrov, kar je 12,5 % skupne uradne razvojne 
pomoči EU v letu 2015. Povečanje uradne razvojne 
pomoči EU, namenjene financiranju stroškov za begunce 
v državah donatorkah v lanskem letu, odraža dejstvo, da 
so številne države EU, ki so se v letu 2015 soočale z doslej 
največjim porastom števila beguncev, zagotovile življenjsko 
pomembno pomoč v izrednih razmerah in podporo ve-
likemu številu beguncev znotraj svojih meja. 
EU in njene države članice so se leta 2005 zavezale, da bodo 
do leta 2015 povečale skupno uradno razvojno pomoč 

http://www.mojzrak.si
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1451_en.htm
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na 0,7 % BND EU. Vendar je zaradi gospodarske krize 
in hudih proračunskih pritiskov ta cilj doseglo samo pet 
držav članic, in sicer Švedska (1,4 %), Luksemburg (0,93 
%), Danska (0,85 %), Nizozemska (0,76 %) in Združeno 
kraljestvo (0,71 %). Slovenija je leta 2015 za razvojno 
pomoč namenila 62 milijonov ameriških dolarjev oziroma 
0,15 % BND-ja. 
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKA SREDSTVA ZA 
IZOBRAŽEVANJE PRIPADNIKOV 
ROMSKIH SKUPNOSTI
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Skupaj za znanje – 
izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja 
znanja za pripadnike romskih skupnosti«. Projekt bo izvajal 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Skupna vrednost 
projekta pa znaša slabih 6,5 milijona evrov, od tega dobrih 
5 milijonov evrov prispeva Evropski socialni sklad. 
Osnovni namen projekta je razvoj podpornih mehanizmov 
pridobivanja znanja v obliki pomočnikov, izobraževalnih 
inkubatorjev in obšolskih dejavnosti za pripadnike romske 
skupnosti. 
V izvajanju evropske kohezijske politike 2007–2013 se 
je že izobrazilo posameznike (t. i. romske pomočnike), 
ki so bili romskim otrokom v pomoč v šolah pri učnem 
procesu, v okviru omenjenega projekta pa se želi ta nabor 
še povečati in pomočnike še dodatno opolnomočiti, tudi 
za delo v vrtcih. Romski pomočniki, ki so most med 
šolo ali vrtcem in romskim naseljem, bodo otrokom v 
pomoč predvidoma na 32 osnovnih šolah in 18 vrtcih. Cilj 
projekta pa je vključiti 450 pripadnikov ranljivih ciljnih 
skupin in podpreti 25 romskih pomočnikov.
V okviru projekta bodo romski izobraževalni inkubatorji 
izvajali izobraževalne, ustvarjalne in športne aktivnosti za 
romske šolske ter predšolske otroke. Organizirali bodo tudi 
obšolske dejavnosti, v okviru katerih romski otroci preko 
učenja na prostem spoznavajo svet izven romskega naselja. 
Motivirati se želi tudi starše romskih otrok za vključevanje 
v šole v naravi, kar bo pozitivno vplivalo tudi na odpiranje 
romskih naselij, otrokom pa širilo obzorja. Eden ključnih 
ciljev projekta je namreč motivirati otroke za učenje in jim 
pomagati, da jim znanje postane vrednota.

PREGLED STANJA NA PODROČJU 
PRAVOSODJA ZA LETO 2016
Pregled stanja na področju pravosodja za leto 2016, 
ki ga je objavila Evropska vsebuje primerjalni pregled 
učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodnih 
sistemov držav članic EU. Njegov namen je pomagati 
nacionalnim organom pri njihovih prizadevanjih za 
izboljšanje pravosodnih sistemov z zagotavljanjem prim-
erljivih podatkov.
Komisija ugotavlja, da je v več državah članicah, ki so 
imele določene težave z velikim številom nerešenih za-
dev, opaziti skrajšanje civilnih in gospodarskih pravdnih 
zadev. Prav tako se je izboljšala dostopnost pravosodnih 
sistemov, denimo v zvezi z elektronsko vložitvijo zahtevkov 
ali spodbujanjem alternativnega reševanja sporov. Kljub 
temu pa je še mogoče izboljšati spletno dostopnost sodb 
ter elektronsko komuniciranje med sodišči in strankami. 
Še vedno so potrebna dodatna prizadevanja za izboljšanje 
usposabljanja na področju pravosodnih veščin in povečanje 
uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri 
sistemih vodenja zadev.
Večina držav članic ima standarde, ki pokrivajo podobne 
vidike njihovih pravosodnih sistemov, vendar je njihova 
vsebina zelo različna. Tako ima na primer manj kot po-
lovica držav članic standarde o ukrepih za zmanjšanje 
obstoječih zaostankov, še manj pa jih je opredelilo najdaljše 
sprejemljivo obdobje za nerešene zadeve. V pregledu stanja 
so predstavljeni rezultati različnih raziskav o mnenju o 
neodvisnosti sodstva. V državah članicah, kjer je mnenje 
o neodvisnosti zelo nizko, so med najpomembnejšimi 
razlogi navedeni vmešavanje ali pritiski vlade in politikov 
ter ekonomskih ali drugih posebnih interesov.
Več informacij je na voljo TU.

ENOTNI OKVIR RAZDELJEVANJA 
SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA V ŠOLAH
Avgusta 2017 bo začel delovati nov enotni okvir raz-
deljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. Predlog 
Evropske komisije, da se programu razdeljevanja hrane 
nameni 250 milijonov evrov iz proračuna EU, so po 
Evropskem parlamentu potrdile še države članice. Komisar 
za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je po gla-
sovanju kmetijskih ministrov EU povedal, da bo nov 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1362_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1285_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_en.htm
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program omogočil spremembe prehranskih navad otrok 
in spodbudil zdrav način življenja. 
Program razdeljevanja mleka v šolah, ki je bil uveden 
leta 1977, prinaša koristi približno 20 milijonom otrok. 
Program razdeljevanja sadja se uporablja od leta 2009, 
približno 10 milijonom otrok v EU pa omogoča uživanje 
sadja in zelenjave. Države članice so bodo tudi v prihodnje 
lahko prostovoljno odločile za sodelovanje v programu. 
Več informacij je na voljo TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1342_en.htm

