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1  UVOD

Združenje občin Slovenije je sredi januarja na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 glede višine sredstev 
za sofinanciranje investicij. V ZOS smo prepričani, da gre za neustaven poseg v sistem financiranja, saj se sredstva 
v nesorazmernem obsegu jemljejo najšibkejšim območjem Slovenije.
ZOS tudi nasprotuje predlogu strategije razvoja lokalne samouprave, katerega javna obravnava se je sicer zaključila 
konec decembra, saj vsebina ne sledi naravi dokumenta oziroma, povedano drugače, predlog strategije se ukvarja 
predvsem z racionalizacijo na lokalni ravni, ne prinaša pa predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema lokalne 
samouprave. Ministrstvo za javno upravo (MJU) bo ustanovilo redakcijsko skupino, ki bo na podlagi prejetih 
pripomb prečistila besedilo strategije.
MJU je pripravil tudi nabor tez za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin, ki so nam jih predstavili na 
sestanku 27. januarja, dogovorjeno pa je bilo, da MJU nadaljuje s pripravo besedil členov, poudarili smo, da je 
potrebno predlaganih rešitvam predložiti ustrezne izračune. ZOS je že opozoril, da rešitve, ki bodo le prerazporejale 
sredstva z manjših na večje občine, ne bodo sprejemljive. MJU je sicer tudi poudaril, da nadaljuje s procesom 
priprave ukrepov za zniževanje stroškov občinam.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so nam predstavili roke za prijave načrtov porabe investicijskega 
transfera, višino razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstev in upravičene stroške. Še vedno ostaja odpro 
vprašanje načina izvedbe petega odstavka 56. člena ZIPRS1617, po katerem bi se sredstva investicijskega transfera 
lahko uporabila tudi za upravljanje z dolgom občine. Kljub dodatnemu sestanku s predstavniki Ministrstva za 
finance še nismo našli rešitve za izvajanje omenjene določbe.
Delovna telesa vseh treh združenj občin so na skupni seji obravnavala predloge nove gradbene in prostorske zako-
nodaje. Izoblikovana so bila skupna stališča glede najbolj spornih predlogov, pisne pripombe pa bodo pripravljene 
do zaključka javne obravnave 19. februarja. Ob zaključku javne obravnave predloga novele Stanovanjskega zakona 
smo podali pobudo za dodatno spremembo zakona. 
Z Ministrstvom za okolje in prostor smo iskali in pripravili ustrezne rešitve ureditve finančnih jamstev za odlagališča 
v zapiranju in za zaprta odlagališča, na Generalnem sekretariatu Vlade RS pa je bil sestanek na temo odmere 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS.
V januarju smo izvedli delavnico in dva seminarja,februarja in marca pa za vas med drugim organiziramo: 
•	 2. in 9. februarja ter 1. in 15. marca bodo v sejni sobi Združenja občin Slovenije delavnice glede izdelave 

notranjih pravil po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
•	 4. in 11. februarja bosta v sejni sobi Združenja občin Slovenije  delavnici glede izdelave pravilnikov o sofinanciranju 

programov in projektov na področju športa, kulture in ostalih društev,
•	 11. februarja bo v dvorani Državnega sveta seminar Ekoremediacije – učinkovite in varčne metode za čiščenje 

odpadne vode in obdelavo komunalnega mulja,
•	 10. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Energetska prenova stavb v lasti občin v prihodnjih letih.

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 ZAKONA O JAVNIH 
FINANCAH
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novega Zakona 
o javnih financah. Predlog zakona bo v javni obravnavi 
do 29. februarja 2016, pripombe pa lahko pošljete do 
24. februarja na elektronski naslov sonja.parkelj@zdru-
zenjeobcin.si 
V novem Zakonu o javnih financah se bo med drugim 
upoštevalo fiskalno pravilo, ki ga je Slovenija leta 2013 
zapisala v Ustavo, lani pa sprejela še izvedbeni zakon o 
njegovem izvrševanju. Z njim se je zavezala, da bodo 
prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno 
uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa da bodo prihodki 
presegati izdatke. Od tega ustavnega načela se lahko 
začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah. 
Nadalje je nujno potrebna zakonska podlaga, ki bo za-
vezovala k takšnemu proračunskemu financiranju, ki je 
usmerjeno k ciljem in rezultatom ter napredku pri razvoju 
računalniške podpore. 
Predlog novega Zakona o javnih financah ohranja pripravo 
proračunov za naslednji dve leti na državni ravni, po novem 
pa bo to obvezno tudi za pripravo proračunov občin in 
finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna. Institut začasnega izvrševanja namreč upora-
bnike proračuna zelo omejuje pri tekočem poslovanju. 
Z novim zakonom se poleg tega striktno določa statusne 
oblike uporabnikov proračuna in tudi prehodno obdobje za 
njihovo preoblikovanje. Ker je stvarno premoženje države 
in občin zdaj evidentirano pri različnih uporabnikih, pa se 
ureja tudi lastništvo nepremičnega in premičnega stvarnega 
premoženja. Iz zakona, ki ureja financiranje občin, se v novi 
Zakon o javnih financah prenaša določbe, ki se nanašajo 
na zadolževanje občin. Finančnemu ministrstvu se namreč 
zdi smiselno, da se zadolževanje vseh institucionalnih enot 
ureja v enem zakonu. 
Prav tako se s predlaganim zakonom omejuje pridobivanje 
kapitalskih naložb proračunskih uporabnikov, določa, da 
je sestavni del letnega poročila za proračun in zaključnega 
računa tudi bilanca stanja, ena od novosti je tudi pridobitev 
naziva preizkušenega računovodja javnega sektorja. 

Da bi zagotovili doslednejše izvajanje določb zakona in 
večji nadzor nad porabo javnih sredstev, so avtorji v pred-
log zakona vključili tudi prekrškovni organ, to je urad za 
nadzor proračuna pri ministrstvu za finance.

PREDLOG ZAKONA O 
RAČUNOVODSTVU
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novega 
Zakona o računovodstvu. Predlog zakona bo v javni ob-
ravnavi do 29. februarja 2016, pripombe pa lahko pošljete 
do 24. februarja na elektronski naslov sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si 
Bistveni poudarki in cilji  Zakona o računovodstvu  so 
naslednji:
•	 Uvedba načela nastanka poslovnega dogodka tudi za 

blagajne javnega financiranja  – predvideno s 1. 1. 
2022, saj se na ravni Evropske komisije oblikujejo 
mednarodni računovodski standardi za javni sektor, 
katerih okviri naj bi bili dokončno znani po letu 2020.

•	 Poenostavitev priprave letnih poročil za državni 
proračun – letnih poročil na bo več pripravljal vsak 
neposredni proračunski uporabnik sam, pač pa bo le-ta 
pripravil podatke, ki bodo podlaga za pripravo letnega 
poročila za državni proračun kot celoto. Na AJPES bo 
tako predloženo le eno letno poročilo.

•	 Z možnostjo izvajanja popisa tudi med letom bo zago-
tovljena podlaga za boljšo izvedbo popisa in s tem za 
kvalitetnejše podatke v premoženjskih bilancah države 
in občin.

PREDLOG UREDBE O VARSTVU 
DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA 
GRADIVA
Ta uredba podrobneje opredeljuje ustvarjalce in imetnike 
arhivskega gradiva. Prav tako podrobneje ureja pogoje 
za pripravo, organizacijo in notranja pravila za zajem in 
hrambo gradiva v digitalni obliki. 
S predlogom uredbe se podrobneje ureja odbiranje, ure-
janje in uničenje gradiva, prav tako izročanje arhivskega 
gradiva, hrambo in materialno varstvo gradiva ter arhivske 
depoje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/ZJF_-JO_29_1_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/ZJF_-JO_29_1_2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/ZR_-_JO_29_1_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/ZR_-_JO_29_1_2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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Uredba podrobneje ureja tudi varstvo filmskega arhivskega 
gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva, strokovno 
obdelavo arhivskega gradiva, uporabo arhivskega gradiva 
v arhivih, registracije, certificiranje in registre.
Prav tako pa uredba opredeljuje delo in sestavo arhivske 
komisije, sveta direktorjev in arhivskega sveta.  
Pripombe na predlog uredbe, ki je dostopen TU, nam 
lahko posredujete do 4. 2. 2016 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SOCIALNEM VARSTVU
Glavni cilj novele Zakona o socialnem varstvu je omogočiti 
podlage za celostno ureditev novih socialno varstvenih 
storitev (socialna aktivacija in koordinirana oskrba v 
skupnosti), ki bosta pilotno sofinancirana iz evropskih 
sredstev potrjenega Operativnega programa za evropsko 
kohezijsko politiko 2014 - 2020. 
Z vidika celostne ureditve področja socialno varstvenih 
storitev se predlagata novi socialnovarstveni storitvi, in 
sicer socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti.
S predlogom zakona se zagotavlja pravna podlaga za 
razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev 
socialnovarstvenim storitvam in ukrepom) in ukinja 
obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva ter 
razbremenjuje upravne postopke (z odpravo določenih 
administrativnih ovir in z zmanjšanjem administrativnih 
postopkov). Določajo se posebni pogoji za podelitev 
statusa društva v javnem interesu na področju socialnega 
varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim 
pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, 
zadrugam). Nadalje se usklajujejo predpisi o inšpekcijskem 
nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in 
inšpekcijo dela, izenačujejo se domače in tuje pravne ter 
fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev. Prav 
tako se izenačujejo pogoji za imenovanje direktorja javno 
socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki 
omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko 
določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega 
delovnega časa ter regijsko.
Pripombe na novelo zakona, ki je dostopna TU, nam lahko 
posredujete do 3. 2. 2016 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O ŠPORTU
Zakon določa uresničevanja javnega interesa na področju 
športa v Republiki Sloveniji in ureja način izvajanja poli-
tike športa z določitvijo nacionalnega in letnega programa 
športa. Prav tako določa organe, ki so pristojni za izvajanje 
javnega interesa in mehanizme za njegovo uresničevanje, 
pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu in opre-
deljuje javno službo na področju športa na državni ravni. 
Predlog zakona ureja vsebino in postopek sprejemanja 
programov usposabljanj za strokovno delo v športu, določa 
pravice športnikov, določa javne športne objekte in površine 
za šport v naravi, njihovo financiranje in upravljanje. Prav 
tako ureja tudi športne prireditve, opredeljuje družbeno 
odgovornost na področju športa in zbirke podatkov v 
športu ter inšpekcijski nadzor na področju športa.
Pripombe na zakon, ki je dostopen TU, nam lahko 
posredujete do 5. 2. 2016 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE 
VREDNOSTI VODNIH IN PRIOBALNIH 
ZEMLJIŠČ V POSTOPKIH 
RAZPOLAGANJA, PRIDOBIVANJA IN 
OBREMENJEVANJA TEH ZEMLJIŠČ S 
STAVBNIMI PRAVICAMI
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog 
pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vod-
nih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, 
pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi 
pravicami. Javna obravnava se zaključi 10. februarja, pri-
pombe pa lahko do 9. februarja pošljete na sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si 
Pravilnik ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, 
brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo 
in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s 
stavbnimi pravicami.
Ta pravilnik se ne uporablja za služnosti na vodnih in 
priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, ki so 
urejene s Pravilnikom o metodologiji za določanje nado-
mestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v 
lasti Republike Slovenije.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/predlog_UVDAG_.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZAKON_O_SOCIALNEM_VARSTVU.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Sport/Zakon_o_sportu_predlog_29_12_15.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_metodologija_vrednost_vodnih_zemljisc.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_metodologija_vrednost_vodnih_zemljisc.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_metodologija_vrednost_vodnih_zemljisc.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_metodologija_vrednost_vodnih_zemljisc.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_metodologija_vrednost_vodnih_zemljisc.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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Pravilnik razširja možnosti metod razpolaganja z zemljišči 
(neposredna ponudba in zbiranje ponudb). Pravilnik 
določa, da se vodno zemljišče v korist države lahko pri-
dobi brezplačno, v kolikor ni pridobitev v nasprotju s cilji 
upravljanja z vodami ali če bi bilo lastništvo povezano s 
pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti države 
glede na korist brezplačne storitve.

PREDLOG ZAKONA O SISTEMU 
JAMSTVA ZA VLOGE
Ministrstvo za finance je pripravilo Predlog zakona o 
sistemu jamstva za vloge. Rok za pripombe se je iztekel 
29. januarja 2016.
Predlog zakona ureja vzpostavitev in delovanje sistema 
jamstva za vloge pri bankah, pristojnosti in naloge Banke 
Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za jam-
stvo vlog ter nadzor glede izpolnjevanja obveznosti v zvezi 
s sistemom jamstva za vloge po tem zakonu.

PREDLOG UREDBE O POSREDOVANJU 
IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi decembra 
sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja pripravilo in v javno obravnavo poslalo Predlog 
uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja. Javna obravnava traja do 19. februarja 
2016, pripombe, predloge in mnenja pa lahko pošljete 
do 1. februarja 2016 (rok za pripombe je skrajšal MJU), 
na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si. 
Cilj novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
je zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne 
uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. 
Ponovna uporaba pomeni, da se javnost s podatki ne le 
seznani, temveč da ima možnost surove podatke nadalje 
obdelati in analizirati. Po noveli so v režim ponovne up-
orabe vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le 
v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem 
nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne last-
nine. Novela določa tudi, da mora po njeni uveljavitvi 
Vlada uskladiti tudi Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja.

Uredba, ki so jo pripravili na Ministrstvu za javno upravo, 
določa način posredovanja informacij javnega značaja 
prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov 
takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij 
javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter 
poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega 
značaja. Kot med drugim določa uredba, morajo organi 
v svetovni splet posredovati podatke o svojih storitvah ter 
ves čas zagotavljati nemoteno dostopnost, dosegljivost, 
racionalnost in uporabnikom prijazno zasnovo svojih 
spletnih strani. Organ po določbah iz uredbe zaračuna 
prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje 
informacij, kot so posredovanje prepisa, fotokopije ali nos-
ilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pretvorbo 
informacije iz elektronske v fizično obliko ali obratno, če 
se informacija nahaja izključno v eni od obliki, prosilec 
pa želi informacijo prejeti v drugi, poštnino za pošiljanje 
po pošti. Ne zaračunava pa stroškov za vpogled v doku-
mente, ki ne terja izvajanja delnega dostopa, za telefonsko 
posredovanje informacij, za posredovanje informacij po 
elektronski pošti, če jih ni treba pretvarjati v elektronsko 
obliko, in stroškov za posredovanje informacij s pomočjo 
telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. V uredbi 
so natančno določene tudi cene materialnih stroškov za 
storitve posredovanja informacij javnega značaja, denimo 
šest centov za eno stran fotokopije formata A4 in 2,09 
evra elektronski zapis na zgoščenki. Nekateri organi lahko 
zaračunavajo tudi ceno ponovne uporabe, pri čemer morajo 
enkrat letno oblikovati ceno ponovne uporabe informacij 
javnega značaja v pridobitne namene tako, da pri izračunu 
upoštevajo ceno razpolaganja z zahtevanimi informaci-
jami, delež ponovne uporabe v pridobitne namene glede 
na celoten obseg predvidene uporabe in druge omejitve.

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

inženirjih. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_IJZ.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_IJZ.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_IJZ.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZAKON_O_UREJANJU_PROSTORA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2015/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_GRADBENI_ZAKON.pdf
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Javna obravnava naj bi se sicer iztekla 20. januarja 2016, 
vendar je MOP javno razpravo o gradbeni in prostorski 
zakonodaji podaljšal do 19. februarja 2016. Podaljšanje 
roka je bilo zaradi obsega in zahtevnosti materije podano 
na pobudo ZOS, SOS, ZMOS, Zbornice za arhitekturo in 
prostor, Ministrstva za infrastrukturo ter nekaterih drugih 
sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave.
Pripombe, predloge in mnenja na predlagano zakonodajo 
lahko pošljete še do 10. februarja 2016 na elektronski 
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si

PREDLOG UREDBE O UKREPIH 
KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE, 
KI SE FINANCIRAJO S SREDSTVI, 
ZBRANIMI IZ NASLOVA ODŠKODNINE 
ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI 
KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške 
politike, ki se financirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča. Javna obravnava uredbe se je zaključila 22. 
januarja 2016.
Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje in 
postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje agrome-
lioracij na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, z namenom 
ohranjanja kmetijske dejavnosti. Namen ukrepa je finan-
ciranje izvedbe agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v 
zaraščanju na območju Republike Slovenije, ki imajo v 
skladu z evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč vrsto dejanske rabe 1410, s sredstvi, zbranimi 
iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča po ZKZ. Predmet podpore je delno 
povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih 
del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča, odstra-
nitev kamenja in sejanje travno-deteljnih mešanic.

OSNUTEK PROGRAMA PORABE 
SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE 
SPREMEMBE V LETU 2016
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek 
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 

v letu 2016, javna obravnava se je zaključila 19. januarja 
2016.
Osnutek programa določa pravni okvir, Sklad za podnebne 
spremembe, upravljanje Sklada za podnebne spremembe, 
predvideno višino prilivov sredstev iz prodaje emisijskih 
kuponov na dražbah, merila določitve upravičenih na-
menov porabe sredstev Sklada, upravičene namene porabe 
sredstev Sklada in upravičence (pri določenih ukrepih tudi 
občine) ter vsebinske razloge za zagotavljanje namenskosti 
porabe sredstev Sklada, opredeljuje pa tudi makroekonom-
ske koristi oziroma razvojne možnosti izvedbe projektov 
ter oceno učinkov izbranih ukrepov.

mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si


8

Januar 2016

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA ZAKONA ZA 
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC 
(ZUJF-E) 
Novela zakona je začela veljati 25. decembra 2015, up-
orabljati pa se je začela 1. januarja 2016. Z novelo se meja 
med drugim in tretjim dohodninskim razredom zvišuje s 
sedanjih 18.960,28 evra na 20.400 evrov neto letne davčne 
osnove.

NOVELA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 
(ZVO-1H)
Novela zakona je začela veljati 25. decembra 2015. Novela 
obstoječo regulacijo dimnikarskih storitev podaljšuje do 
konca leta 2016. 

NOVELA ZAKONA O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
(ZDIJZ-E)
Novela zakona je začela veljati 8. januarja 2016, porabljati 
pa se začne štiri mesece po uveljavitvi. Z novelo se odpi-
rajo podatki na način, da organi ne zaračunavajo več cene 
ponovne uporabe ter da ponudijo podatke na učinkovit 
in enostaven način preko spleta.

PRAVILNIK O ELEKTRONSKEM 
VROČANJU V DAVČNIH ZADEVAH
Pravilnik je začel veljati 25. decembra 2015, določa pa 
podrobnejši način elektronskega vročanja v davčnih 
zadevah.

NOVELA PRAVILNIKA O 
STANDARDIH IN NORMATIVIH 
SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
Sprememba pravilnika je začela veljati 25. decembra 2015. 
V 21. členu se letnica ''2015'' nadomesti z letnico ''2017''.

UREDBA O UKREPIH ZA SANACIJO 
IN OBNOVO GOZDA PO NARAVNI 
NESREČI ŽLEDU MED 30. JANUARJEM 
IN 10. FEBRUARJEM 2014 IZ NASLOVA 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014–2020
Uredba je začela veljati 19. januarja 2016. Uredba ureja 
izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po 
naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za 
izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. uredba 
po posameznih vrstah operacij določa namen podpore, 
upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sred-
stev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, finančne 
določbe in splošne določbe za operacije.

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Novela uredbe je začela veljati 19. januarja 2016, spre-
membe izrazov Z120, Z124, Z151 in osmega odstavka 
19. člena uredbe se začnejo uporabljati pri obračunu plač 
za mesec januar 2016. Uredba se usklajuje z novo definicijo 
minimalne plače, ki jo je treba upoštevati pri izračunu 
razlike do minimalne plače v primerih, ko plača ne dosega 
minimalne plače.
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NOVELA UREDBE O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, 
DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH 
V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V 
PRAVOSODNIH ORGANIH
Novela uredbe je začela veljati 23. januarja 2016. V ure-
dbi se med drugim črta določilo, ki pravi, da vlada pred 
izdajo soglasja o sistemizaciji pridobi mnenje ministrstva, 
pristojnega za upravo. Predhodno pregledovanje aktov o 
sistemizaciji in priprava strokovnega mnenja ni potrebna, 
saj Uredba že določa, da za skladnost sistemizacije odgo-
varja predstojnik. Ob ugotovljenih nepravilnostih lahko 
inšpektor predlaga predstojniku ustrezne spremembe 
oziroma se ob neupoštevanju o tem obvesti ministra, pris-
tojnega za upravo, ki predlaga vladi, da naloži predstojniku 
odpravo nepravilnosti. Novela ureja tudi vrsto in število 
direktoratov na Ministrstvu za infrastrukturo.

PRAVILNIK O ZAPORAH NA CESTAH
Pravilnik začne veljati 5. julija 2016. Določa postopke 
in načine označevanja in zavarovanja del na cesti in ovir 
v cestnem prometu, ki jih določajo predpisi s področja 
cest in pravil cestnega prometa. Določbe tega pravilnika 
pomenijo minimalne potrebne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti v primeru označevanja in zavarovanja del na cesti 
in ovir v cestnem prometu. Pravilnik določa tudi postopke 
pri načrtovanju in postavitvi začasne prometne signal-
izacije in prometne opreme ter pri njunem vzdrževanju 
in odstranitvi.

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI 
REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM
Višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 
2016 dalje 3,62 eurov.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

KAJ PRINAŠA NOV ZJN-3 – PRAKTIČNI 
VIDIK ZA NAROČNIKE
Na Združenju občin smo za občine v januarju prip-
ravili seminar, kaj prinaša nov ZJN-3 s poudarkom na 
praktičnem vidiku za naročnike. Zakon začne veljati 1. 
aprila 2016 in med drugim razveljavlja Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vod-
nem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev (ZJNVETPS).
Predavateljici sta slušatelje seznanili s spremembami, ki jih 
zakon prinaša. Med glavnimi vsebinskimi spremembami 
je enotna ureditev splošnega in infrastrukturnega javnega 
naročanja, prilagajanje mejnih vrednosti naročil,  post-
opki se skrajšujejo in poenostavljajo, komunikacija med 
naročnikom in ponudnikom bo tekla po elektronski poti.
Na novo se določa pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki 
poravnane obveznosti do delavcev, na nekaterih področjih 
pa je cena kot edini kriterij izbire celo prepovedana. Zakon 
s kriterija najnižje cene prehaja na kriterij  ekonomsko 
najugodnejše ponudbe.
Predavateljici mag. Maja Potočnik in Maja Prebil sta 
udeležencem tudi na praktičnih primerih predstavili vrste 
postopkov javnega naročanja po novem in primerjava 
glede na dosedanje postopke, roke za objavo posameznega 
postopka, posebnosti, na katere morajo paziti naročniki 
pri posameznem postopku, pregledovanje in ocenjevanje 
ponudb, pogoje za priznanje sposobnosti za izvedbo post-
opka, merila za razvrščanje ponudb, formalno nepopolna 
ponudba po novem, neposredno plačevanje podizvajalcem, 
odločitve, ki jih lahko sprejemajo naročniki v postopku 
javnega naročila, dopustne spremembe pogodbe. 

PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN 
OBČIN ZA LETO 2015
20. januarja smo pripravili seminar na temo izdelave 
zaključnih računov proračunov za leto 2015. V tem ob-
dobju se občine že zelo pripravljajo na izdelavo zaključnih 
računov, ki predstavljajo prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna, da pa bodo imele občine pri pripravi 
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zaključnega računa čim manj težav, smo slušateljem semi-
narja pripravili obnovitveni seminar s tega področja. 
Udeleženci so se na seminarju seznanili z zakonskimi 
ureditvami, samo sestavo zaključnega računa, s pripravo 
poročil in izkazi. Predavateljica je na praktičnih primerih 
prikazala in orisala najpogostejše težave in napake, ki 
se pojavljajo pri pripravah in odgovarjala na vprašanja 
udeležencev. V drugem delu predavanja pa je udeležencem 
predstavila še novosti za leto 2016, ki jih bodo občine 
mogle upoštevati že v tem letu in bodo seveda vplivale 
tudi na zaključne račune za leto 2016.

SKUPNA SEJA STROKOVNIH 
DELOVNIH TELES ZDRUŽENJ 
– OBRAVNAVA PREDLAGANE 
PROSTORSKE IN GRADBENE 
ZAKONODAJE 
Delovna telesa vseh treh združenj občin, pristojna za pros-
tor, so se 6. januarja sestala na skupni seji v Mariboru. 
Predstavniki občin so se seznanili s predlogom koncepta 
vzpostavitve registra stavbnih zemljišč ter obravnavali 
predloge gradbene in prostorske zakonodaje in oblikovali 
skupna stališča do ključnih vprašanj predlagane zakonodaje.
S projektom e-prostor želi MOP vzpostaviti skupno 
infrastrukturo za prostorske informacije, prostorski 
informacijski sistem, nov kataster nepremičnin ter nov 
zajem podatkov (podrobna namenska raba prostora). 
Vzpostavljeni so namreč delni sistemi, ki pa so razpršeni, 
MOP pa želi vzpostaviti povezljive evidence in s tem 
kvalitetne podatke za potrebe prostorskega načrtovanja 
in graditve. Koncept vzpostavitve registra stavbnih zemljišč 
je MOP testiral na treh občinah, potekalo je v več fazah: 
pregled funkcionalnih območij infrastrukturnih objektov 
in stavb ter ugotavljanje neskladij s prostorskimi akti in 
lastništvom na zemljiščih. Ob testiranju so ugotovili, da 
neskladja niso velika, le okoli 3 %. V okviru tega koncepta 
ni predvidena določitev nezazidanih stavbnih zemljišč in 
vzpostavitev evidence le-teh ter določitev razvojnih stopenj 
nezazidanih stavbnih zemljišč. To naj bi bila naloga občin. 
Državna sekretarka Lidija Stebernak je podala nekaj 
informacij v zvezi z uvedbo nepremičninskega davka. 
Izpostavila je 58. člen ZIPRS1617 in občine, ki imajo ta 
namen, pozvala, da čim prej oziroma vsaj še v letošnjem 
letu prilagodijo občinske odloke o NUSZ, da bodo ti veljali 

že v 2017. Sistem NUSZ želijo namreč podaljšati vse do 
leta 2018. Davek na nepremičnine naj bi namreč zaživel 
šele v 2019, in sicer za omejen nabor nepremičnin – tistih, 
za katere bodo evidence že ustrezno vzpostavljene. MOP 
namreč predlaga, da se nepremičninski davek ne uvede za 
vse nepremičnine hkrati, ampak naj bi bilo uvajanje davka 
postopno, kjer bodo evidence dovolj jasne in natančne. Ta 
predlog sicer še ni bil potrjen na Projektnem svetu. Davek 
na nepremičnine, določen na podlagi posplošene tržne 
vrednosti, naj bi zaživel v 2020. Vlada sicer načrtuje, da 
bi bil že v drugi polovici tega leta 2016 sprejet prenovljen 
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, prav tako 
naj bi bil do konca 2016 Državnemu zboru RS predložen 
v sprejem nov Zakon o davku na nepremičnine.
Člani delovnih teles združenj občin so nato obravnavali 
predloge gradbene in prostorske zakonodaje: Predlog 
zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona 
ter Predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. 
Kljub pozitivni tendenci predlogov je kar nekaj institutov 
oziroma določil, ki so za občine nesprejemljive.
Člani odborov so poudarili, da bi moral gradbeni zakon 
težiti k takšni ureditvi, ki bi določala celovitost postopkov, 
da lahko državljan vse zadeve uredi na enem mestu, predla-
gana ureditev pa meša pristojnost občin in upravnih enot. 
Člani delovnih teles se tako ne strinjajo s prenosom nalog 
na občinsko inšpekcijo. To bi namreč terjajo ogromne 
kadrovske in finančne obveznosti za občine, prav tako so 
številne nejasnosti v predlogu ureditve. Člani delovnih teles 
predlagajo ureditev, da občina dobi status soglasodajalca, 
posledično pa tudi pogojedajalca. Ob tem ne bi bile več 
potrebne določbe o predodločbi. Člani odbora oz. komisij 
se tudi ne strinjajo s predlagano ureditvijo problematike 
nedovoljenih gradenj, saj ohranjajo status quo. Pričakujejo, 
da bo ministrstvo pripravilo nov predlog, prav tako pa 
zahtevajo, da se uporablja pojem legalizacija, za kar tudi 
gre, prav tako je potrebno določiti presečni datum itd. 
Pomisleki so bili podani tudi glede integriranega postopka, 
pojavlja se vprašanje njegove smiselnosti. Načeloma bi se 
občine z njim strinjale ob ustreznih prilagoditvah.
Predlog zakona o urejanju prostora prinaša številne nove 
naloge občinam. Predstavniki občin so opozorili na številne 
»odpustke«, ki jih zakon daje in izrazili pomisleke, hi-
erarhija aktov je zapletena. Zastavlja se tudi vprašanje, 
kdaj naložiti obveznost plačila komunalnega prispevka. 
Pri ukrepih zemljiške politike bi želeli več jasnosti, stimu-
lativnih ukrepov ni.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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Člani delovnih teles so izpostavili le najbolj problematične 
določbe in predloge, pripombe na posamične člene bodo 
pripravljene po zaključku zbiranja pripomb.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA 
PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta 
27. januarja predstavnikom združenj občin predstavila 
teze za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin 
ter podala informacije glede do sedaj izvedenih aktivnosti 
glede Strategije razvoja lokalne samouprave. 
Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, je 
povedal, da so na novembra objavljen osnutek strategije 
razvoja lokalne samouprave prejeli pripombe ministrstev, 
desetih občin ter dveh združenj občin. Predlagajo usta-
novitev redakcijske skupine, ki bo v skladu s prejetimi 
pripombami pripravila novo verzijo strategije, ki bo 
ponovno predmet javne obravnave. 
Predsednik ZOS je med drugim izpostavil, kar smo sicer 
zapisali tudi v pisnem odzivu na osnutek strategije, da je 
le-ta predvsem podlaga za iskanje racionalizacij na lokalni 
ravni, kar je sicer tudi dobrodošlo, ne prinaša pa nadgrad-
nje sistema lokalne samouprave, kar bi od dokumenta, kot 
je strategija, tudi pričakovali. Spomnil je tudi, da še nismo 
realizirali sicer z Ustavo RS določenega drugega nivoja lo-
kalne samouprave, pokrajin. Tudi drugi predstavniki občin 
so opozorili na številne pomanjkljivosti, od tega, da niso 
zastavljeni cilji, kam želimo priti, delitev pristojnosti med 
državo in lokalnim nivojem itd., do samega opozorila, da 
bi glede na to, da je lokalna samouprava ustavna kategorija, 
strategijo moral potrditi tudi Državni zbor RS.
Ministrstvo za javno upravo skupaj z Ministrstvom za 
finance pristopa k sistemskim spremembam Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1). V ta namen so pripravili 
osnutek tez glede sprememb ZFO-1. Vlada vidi dve težavi 
glede sistema financiranja občin, in sicer glede določitve sa-
mega obsega sredstev za financiranje nalog občin ter glede 
razdelitve sredstev med občinami. Temu sledijo tudi teze. 
Na tokratnem sestanku so bila identificirana vprašanja, ki 
bodo predmet nadaljnjih pogovorov. Predstavniki občin 
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smo ministrstva tudi pozvali, da ob pripravljeni pravni 
podlagi predložijo tudi ustrezne izračune. 
V okviru tez sta predvideni pripravi še dveh drugih za-
konov, ki bosta vplivala na financiranje občin, in sicer 
novi Zakon o javnih financah, ki naj bi šel v enomesečno 
javno obravnavo nekako v roku enega tedna, prav tako se 
nadaljuje s projektom priprave novega Zakona o davku 
na nepremičnine.
ZIPRS1617 je dal pravno podlago za sprejemanje odlokov 
o NUSZ, sistem NUSZ naj bi sicer veljal vse do 2018, v 
vmesnem času se bodo urejale evidence o nepremičninah, 
davek na nepremičnine naj bi se začel uvajati 2019 po 
posameznih segmentih, do leta 2021 pa naj bi bil 
nepremičninski davek v celoti uveden. Predvideno je, 
da bo nepremičninski davek v celoti prihodek občin, z 
zajemom čim večjega števila nepremičnin želijo zvišati 
fiskalno kapaciteto občinam.   

ODMERA NUSZ ZA NEPREMIČNINE, KI 
SO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
Na Generalnem sekretariatu Vlade RS je 27. januarja 
potekal sestanek na temo odmere nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS. 
Sestanka smo se udeležili predstavniki občin ter Finančne 
uprave RS.
Sestanek je potekal pod vodstvom generalnega sekretarja 
Vlade RS mag. Darka Krašovca, ki je uvodoma povedal, 
da Generalni sekretariat Vlade RS letno prejme veliko 
odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) za nepremičnine, ki so v lasti RS in 
ki za zavezanca za plačilo NUSZ določajo RS, čeprav 
se velikokrat izkaže, da RS ni dejanski uporabnik teh 
nepremičnin. V skladu z določbami Zakona o stavbnih 
zemljiščih namreč velja, da so zavezanci za plačilo NUSZ 
neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe. V zvezi z navedenim je mag. Krašovec izpostavil, 
da Generalni sekretariat letno vlaga večje število pritožb na 
izdane odločbe, saj le-te niso izdane na podlagi ustreznih 
podatkov GURS-a, dosegljivih preko portala prostor.si. 
Mag. Krašovec je predstavnike FURS-a ter predstavnike 
občin pozval k rešitvi navedene problematike.
Predstavnica FURS-a je izpostavila, da izvor težav pred-
stavljajo davčnemu organu posredovani podatki občin, 
saj so odločbe za odmero NUSZ v skladu s 404. členom 
ZDavP-2 izdane na podlagi podatkov, ki jih davčni organ 

prejeme s strani občin. Predstavnica FURS-a je še navedla, 
da se  očitno srečujemo s težavo nepravilnih podatkov 
o dejanskih zavezancih za plačilo NUSZ, ki jih občine 
evidentirajo v svojih evidencah oziroma bazah podatkov 
in ki niso usklajeni s podatki GURS-a.
Predstavniki občin smo izpostavili, da se neusklajenost 
podatkov pojavlja tudi zato, ker upravljavci nepremičnin, v 
primeru, ko sami niso neposredni uporabniki nepremičnin 
(ker so na primer v najem oddali nepremičnino, od katere 
se odmerja NUSZ) občin pogosto ne obvestijo o navedeni 
spremembi.
V želji po odpravi predstavljenih nepravilnosti je bilo 
dogovorjeno sodelovanje združenj občin in predstavnikov 
FURS-a, in sicer na način, da bodo združenja občin vsako 
leto še pred posredovanjem podatkov za odmero NUSZ 
davčnemu organu, občine pozvala, naj za nepremičnine, ki 
so v lasti RS preverijo, ali so upoštevale podatke o dejanski 
upraviteljih oziroma uporabnikih nepremičnin, na katere 
se odmera NUSZ nanaša.

SESTANEK NA TEMO FINANČNIH 
JAMSTEV ZA ODLAGALIŠČA
Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil 7. januarja 2016 
sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča. Udeležili 
smo se predstavniki občin in upravljavcev odlagališč.
Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo 
skupaj z občinami poiskati rešitev za finančna jamstva za 
odlagališča v zapiranju in zaprta odlagališča. Težave nas-
tajajo, ker na ARSO vložene vloge nimajo priloženega 
finančnega jamstva, pogoj za obravnavo na agenciji pa 
je popolna vloga. V primeru, da upravljavec izjavi, da 
bodo finančno jamstvo pridobili, postopek nadaljujejo, 
v primeru, da izjavi, da ga ne morejo zagotoviti, se posto-
pek zaključi. Poleg tega je Stebernakova izpostavila, da je 
Evropska komisija sprožila postopek zoper Slovenijo zaradi 
kršitev iz tega naslova.
Ministrstvo zavrača predlog občin, da bi bila dovolj le izjava 
občinskega sveta, brez zagotovljenih finančnih sredstev. 
Komisija namreč zahteva takšno vrsto finančnega jamstva, 
da lahko država prisili nekoga, da plača. Občine s(m)o 
mnenja, da zadostno jamstvo izhaja iz 90.a člena Zakona 
o lokalni samoupravi in položaja občin kot samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter odgovornosti občin za poslovanje 
njenih javnih podjetij, MOP pa se s tem ne strinja.

prostor.si
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Težava nastaja tudi zaradi višine finančnih jamstev. Kot so 
zatrdile predstavnice MOP, Priloga 7 ostaja enaka, kljub 
pobudi za njeno spremembo, obljubljajo pa, da bodo 
poslali inšpektorje na teren in v skladu z že izvedenimi 
zapiralnimi deli izdali nove odločbe in zmanjšali višino 
finančnih jamstev. Kot je zatrdila predstavnica ARSO, se 
višina finančnega jamstva določi ob upoštevanju dejan-
skega stanja. Občina lahko da vlogo, inšpektor pregleda 
izvedena zapiralna dela in finančno jamstvo ustrezno zniža. 
Se pa finančno jamstvo določi na letnem nivoju.
V skladu s pobudo MOP se je sestala ožja delovna sku-
pina predstavnikov občin in pripravila predlog sprememb 
42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter njegovo 
obrazložitev. ZOS je sodeloval s pisnimi predlogi.
Predlagane spremembe se nanašajo na odlagališča odpad-
kov v lasti ene ali več občin in so zapiralna dela končala. 
Ta bi lahko za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za zaprto odlagališče, poleg do sedaj dovoljenih oblik 
finančnega jamstva, lahko zagotovila finančnemu jamstvu 
enakovreden ukrep, in sicer v obliki izjave o zagotavljanju 
pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno 
proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča 
v višini sredstev, ki so za posamezno proračunsko leto 
določena s Prilogo 7 uredbe.
Za odlagališča, ki pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje 
tudi za zapiranje odlagališča, kjer zapiralna dela še niso 
končana, bi moral upravljavec odlagališča poleg izjave 
priložiti tudi načrt razvojnih programov občin lastnic 
infrastrukture z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za 
triletno oziroma petletno izvedbo potrebnih zapiralnih del.
Izjavo o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu 
občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje za-
prtega odlagališča bi podpisali župani občin lastnic javne 
infrastrukture, na podlagi predhodno sprejetih sklepov 
občinskih svetov, ki vsebuje zavezo občine o zagotavljanju 
sredstev za kritje stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega 
odlagališča za obdobje najmanj 30 let oziroma zavezo 
občine o zagotavljanju sredstev za sanacijske ukrepe, ki bi 
jih bilo treba izvesti zaradi morebitnih škodljivih vplivov 
zaprtega odlagališča na okolje za obdobje najmanj 30 
let. Vrsta in višina finančnega jamstva, časovno obdobje 
njegovega zagotavljanja in ročnost finančnega jamstva, ki 
je praviloma eno leto, se bi natančneje določilo v okolje-
varstvenem dovoljenju.
Višina finančnega jamstva ali finančnemu jamstvu ena-
kovrednega ukrepa bi se določila na podlagi meril iz 
Priloge 7 uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva 

se bi upoštevalo ukrepe, ki jih mora upravljavec odlagališča 
izvajati ali jih je ob faznem zapiranju odlagališča že izvedel 
glede obratovanja odlagališča v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem.
18. januarja je bil na MOP ponovni sestanek. Predstavniki 
občin, MOP, Ministrstva za finance Ministrstva za javno 
upravo in ARSO so dosegli načelni dogovor glede pred-
laganih rešitev starih bremen iz 76. člena veljavne uredbe. 
Besedilo 42. člena Uredbe bo pregledala še zakonodajno 
pravna služba, nato pa bo nadaljevala postopek sprejemanja.

NA MGRT O SOFINANCIRANJU IN 
KREDITIRANJU INVESTICIJ
6. januarja je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo sestanek, na katerem so bili med drugim pred-
stavljeni roki za prijavo projektov. Sestanka se je udeležil 
tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.
Predstavniki MGRT so predstavili roke za prijave načrtov 
porabe, višino razpoložljivih nepovratnih in povratnih 
sredstev in upravičene stroške.
V letu 2016 in 2017 bo, skladno s 56. členom ZIPRS1617, 
za občine na voljo skupno 5 % investicijskih sredstev, od 
tega 3 % nepovratnih in 2 % povratnih sredstev. To po-
meni, da bo občinam v dveh letih na voljo 107,6 mio evrov, 
od tega 43 mio nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih 
sredstev. Projekti  morajo biti v uvrščeni v NRP občinskih 
proračunov. 
Ker še vedno ostaja nedorečeno vprašanje upravljanja 
z dolgom občin, ki ga določa peti odstavek 56. člena 
ZIPRS1617, smo Ministrstvo za finance v dopisu pozvali 
naj nemudoma pristopi k razjasnitvi dilem, saj je prvi 
datum prijave projektov zelo blizu.
Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko 
Drofenik je povedal, da je bilo na sestanku, ki so ga imeli s 
predstavniki Ministrstva za finance dogovorjeno, da bodo 
občine lahko sredstva za kreditiranje pridobila po ničelni 
obrestni meri z dobo odplačevanja od sedem do deset let. 
Predsednik Smrdelj je v zvezi s tem povedal, da podpira 
predlog desetih let. Drofenik pa je k temu dodal, da bo 
MGRT občinam omogočil tudi enoletni moratorij na 
odplačilo kredita, potem pa bi se zneski vračali dvakrat 
letno, in sicer v mesecu marcu in septembru. Tako je 
bilo dogovorjeno, da bo občinam omogočeno deset 
letno kreditiranje z možnostjo predčasnega vračila in z 
enoletnim moratorijem na odplačevanje. Za pridobitev 
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kredita občinam ne bo treba pridobiti soglasje Ministrstva 
za finance. 
Črpanje sredstev bo možno takoj po sklenitvi pogodbe.
V zvezi s črpanjem sredstev pri dveletnih programih je bilo 
pojasnjeno, da bo le-to potekalo po posameznih letih in 
ne vse naenkrat. 
Vodja sektorja za izvajanje nacionalnih programov Rudolf 
Rome je v zvezi z upravičenimi stroški povedal, da se bo 
upoštevala situacija v mesecu januarju. Prav tako pa bodo 
ob vložitvi vloge od občine zahtevali podatke o preteklem 
stanju na projektu. Dodal je še, da starih projektov ne 
bodo priznali. 
Nekaj je bilo povedanega tudi v zvezi z aplikacijo za prijavo 
načrtov porabe, in sicer je novost letošnjega leta ta, da bo v 
aplikaciji viden tudi kredit občine. Aplikacijo bodo odprli 
v začetku meseca februarja.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI 
PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA 
ZIPRS1617 GLEDE VIŠINE 
INVESTICIJSKEGA TRANSFERJA
Združenje občin Slovenije je 18. januarja 2016 na Ustavno 
sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), 
ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v 
občinah. Ustavnemu sodišču smo predlagali tudi, da se 
zahteva obravnava absolutno prednostno.
ZIPRS1617 v prvem odstavku 56. člena določa višino 
sredstev občinam za sofinanciranje investicij, in sicer v 
višini dveh odstotkov skupne primerne porabe občin. S tem 
neposredno posega v 21. člen Zakona o financiranju občin, 
ki določa, da se sredstva občinam za vsako proračunsko 
leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne 
porabe občin. 
V Združenju občin Slovenije smo prepričani, da gre za 
neustaven poseg v sistem financiranja občin. Z navedenim 
ukrepom se sredstva v nesorazmernem obsegu jemljejo 
najšibkejšim območjem Slovenije, s tem pa se v neenako-
praven položaj postavlja prebivalce različnih občin, saj jih 
omenjeni varčevalni ukrep prizade v zelo neenakomernem 
obsegu. Po naši oceni je prvi odstavek 56. člena ZIPRS1617 
v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti, 2., 9., 14., 
140. in 146. členom Ustave Republike Slovenije.
Naj navedemo nekaj primerov v trenutni situaciji, ko so 
sredstva za sofinanciranje investicij zmanjšana s šestih 
na dva odstotka skupne primerne porabe občin. Izguba 
direktnih prihodkov pomeni na primer za Občino Ilirska 
Bistrica 10,45 % oziroma 62,64 evrov na prebivalca, 
Občino Bovec 23,60 % oziroma 200,80 evrov na pre-
bivalca, Občino Solčava 29,59 % prihodkov oziroma 
382,91 evrov na prebivalca, medtem ko občine z večjim 
razvojnim potencialom, kot so na primer Mestna občina 
Ljubljana 0,43 % oziroma 1,93 evra na prebivalca, Občina 
Trzin 0,60 % oziroma 2,82 evra na prebivalca, Občina 
Šempeter-Vrtojba 1,29 % oziroma 5,88 evra na prebivalca, 
izgubljajo bistveno manj.
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Obseg sofinanciranja investicij posamezne občine se 
določi ob upoštevanju kazalnikov, kot je gostota poseljen-
osti, delež Nature 2000, zmožnost lastnega financiranja, 
omejeni naravni dejavniki, prisotnost v obmejnem pasu, 
nadpovprečnost obremenitve z lokalnimi cestami itd. S 
tem so v institut sredstev za sofinanciranje investicij občin 
vgrajeni tudi ukrepi za spodbujanje skladnejšega razvoja 
celotnega ozemlja Slovenije: šibkejšim, razvojno slabšo raz-
vitim lokalnim skupnostim se zagotavlja dodatna sredstva 
za izenačevanje razlik pri prihodkovnih možnostih. 
Navedena sredstva občine uporabljajo za sofinanciranje 
investicij, kot so zgradbe osnovnega šolstva, vrtcev, za 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni, javna športna 
in kulturna infrastruktura, vodovodi, kanalizacija, čistilne 
naprave, občinske ceste, gasilski domovi idr., torej za 
izgradnjo osnovne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje 
temeljnih nalog občin. Poseg v sredstva za sofinanciranje 
investicij tako pomeni poseg v avtonomijo občin.
Združenje občin Slovenije Ustavnemu sodišču RS predlaga, 
da ugotovi neustavnost varčevalnega ukrepa in razveljavi 
prvi ter posledično tudi drugi in tretji odstavek 56. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017. Predlagali smo tudi  ohranitev namen-
skosti uporabe sredstev v višini iz drugega odstavka 21. 
člena ZFO-1 skladno s četrtim in petim odstavkom 56. 
člena ZIPRS1617.

ZOS NASPROTUJE PREDLOGU 
STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE 
SAMOUPRAVE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
poslalo pripombe na predlog Strategije razvoja lokalne 
samouprave. V Sloveniji kot centralizirani državi bi bilo 
logično, da Strategija ponuja in spodbuja decentralizaci-
jske ukrepe, vendar namesto teh, pod pretvezo racional-
izacije, teži k centralizaciji in koncentraciji državnih nalog. 
Razbrati je, da želi država obstoječe stanje podhranjenosti 
občin skozi Strategijo nekako legitimirati, hkrati pa tudi 
sistemsko slabiti ustavno kategorijo lokalne samouprave, 
kar je za občine nesprejemljivo. Zato ZOS odločno nas-
protuje takšnemu predlogu Strategije.
Na ZOS ocenjujemo, da Strategija ni primerna za nadaljnjo 
obravnavo in predlagamo, da se pristopi k novemu doku-
mentu, s ciljem merljivega decentralizacijskega pristopa, ki 
bo npr. iz sedanjega deleža manj kot 15 % javnih financ na 

lokalnem nivoju strmel k povečanju le-tega, npr. na 30 % 
v obdobju 10 let (povprečje držav članic OECD je 30 %).
Menimo, da mora iti vsebina Strategiji v smeri iskanja 
nadgradnje sedanjega sistema, obdelati mora področja, kjer 
prihaja do težav in jih izboljšati ter nadgraditi. Krepitev 
lokalne samouprave mora krepiti decentralizacijo, saj je 
pomembno, da so storitve bližje ljudem, ki jih potrebujejo 
in da se od njih ne oddaljujemo (primer ukinitve davčnih 
uradov in geodetskih pisarn). Po sedanjem predlogu 
Strategije bi se z uvedbo upravnih okrajev zgodilo prav 
to, oddaljevanje javnih storitev od državljanov. V ZOS 
smo že pred časom predlagali ravno nasprotno, in sicer, 
da se naloge oziroma pristojnosti upravnih enot prenese 
v pristojnost občin. Predlagamo, da se upravne enote 
preoblikujejo v skupne občinske uprave, in sicer v okvir 
občin, ki jih ta teritorialno pokriva. Del pristojnosti je 
lahko prenesen kot izvirne, del pa kot prenesene naloge. 
Takšen korak bi bil konkreten pristop k decentralizaciji 
in nenazadnje k racionalizaciji.
Dopis z vsemi pripombami je dostopen TU.

PREDLOG ZA DODATNO SPREMEMBO 
NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA
Ob zaključku javne obravnave predloga novele 
Stanovanjskega zakona je ZOS na predlog občine podal 
pobudo za dodatno spremembo zakona.
V petem odstavku 24. člena SZ-1 je določeno, da lastnik 
stanovanja za obratovalne stroške najemnika odgovarja 
subsidiarno. Na podlagi tega odstavka sodišče občinam 
kot lastnicam neprofitnega stanovanja nalaga plačilo 
vseh stroškov (vode, smeti, stopniščne elektrike…), ki jih 
najemniki ne plačujejo upravniku. Za sodišče je dovolj, 
da je upravnik najemniku poslal en opomin in je s tem 
bila zagotovljena podlaga za plačilo občine kot lastnice 
stanovanj. S takšno določbo se občine kot lastniki stanovanj 
in veliko plačilno nedisciplino seveda ne morejo strinjati. 
Za upravljanje plačujejo mesečno ogromne zneske, od tega 
pa na koncu nimajo praktično nobene koristi. Predlagali 
smo, da se ta člen spremeni v tej smeri, da upravnik spelje 
po izstavljenih opominih vsaj še izvršbo na dolžnika ali 
mogoče še začetek postopka izselitve. V nasprotnem pri-
meru lahko pride do tega, da bodo počasi lastniki plačevali 
vse obratovalne stroške za najemnike.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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POZIV MINISTRSTVU ZA FINANCE 
GLEDE PORABE INVESTICIJSKEGA 
TRANSFERA ZA NAMEN UPRAVLJANJA 
Z DOLGOM OBČIN
Združenja občin so ministru za finance dr. Dušanu  
Mramorju 7. januarja 2016 poslala dopis, v katerem pozi-
vamo k razrešitvi vprašanja upravljanja z dolgom občin s 
sredstvi 21. člena ZFO-1, ki ga določa peti odstavek 56. 
člena ZIPRS1617.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil 
6. januarja sestanek glede  sofinanciranja in kreditiranja 
investicij občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017. 
Pri dogovarjanju smo zopet naleteli na težave, saj še vedno 
ostaja nedorečeno vprašanje upravljanja z dolgom občin 
s sredstvi iz 21. člena ZFO-1, ki ga določa peti odstavek 
56. člena ZIPRS1617. Na sestanku so bili predstavnikom 
občin predstavljeni tudi roki prijav projektov in kasnejše 
oddaje zahtevkov za izplačila. Za rok prijave projektov je 
določen datum 28. 2. 2016 in ker je ta datum zelo blizu, 
smo pozvali k čimprejšnji razrešitvi nejasnosti.
Pristojne smo pozvali, da skupaj z Ministrstvom za gospo-
darski razvoj tehnologijo nemudoma pristopijo k iskanju 
ustrezne rešitve, ki bo občinam omogočila nemoteno 
črpanje investicijskih sredstev oz. izvajanje navedenega 
člena.

7  VPRAŠANJA OBČIN

VPRAŠANJE GLEDE NADOMESTILA ZA 
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Občina je zaprosila za pomoč in izmenjavo izkušenj glede 
naslednjega vprašanja: »Znano je priporočilo Ministrstva 
za okolje in prostor občinam, naj pobirajo nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč čim celoviteje in na celotnih 
območjih občin. Pri poizvedovanju smo ugotovili, da ve-
liko občin pobira nadomestilo na celotnem območju, pri 
čemer denimo vodovode, če ti niso v javnem upravljanju, 
preprosto izločijo iz točkovanja. Skušali smo pridobiti 
pravno mnenje v primeru, da se nekdo, ki prejme odmero 
nadomestila na novo in pozna zakonsko določilo, da je ure-
jen status vodovoda pogoj za odmero, pritoži. Na kakšen 
način občine v teh primerih utemeljujejo pravno podlago 
za odmero, torej v primeru, ko upravljanje vodovoda ni 
preneseno na javno gospodarsko službo? Kako to zgleda 
v praksi?«
Odgovori občin so dostopni na povezavi.

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/
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7  VPRAŠANJA OBČIN

VPRAŠANJE GLEDE NADOMESTILA ZA 
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Občina je zaprosila za pomoč in izmenjavo izkušenj glede 
naslednjega vprašanja: »Znano je priporočilo Ministrstva 
za okolje in prostor občinam, naj pobirajo nadomestilo 
za uporabo stavbnih zemljišč čim celoviteje in na celotnih 
območjih občin. Pri poizvedovanju smo ugotovili, da ve-
liko občin pobira nadomestilo na celotnem območju, pri 
čemer denimo vodovode, če ti niso v javnem upravljanju, 
preprosto izločijo iz točkovanja. Skušali smo pridobiti 
pravno mnenje v primeru, da se nekdo, ki prejme odmero 
nadomestila na novo in pozna zakonsko določilo, da je ure-
jen status vodovoda pogoj za odmero, pritoži. Na kakšen 
način občine v teh primerih utemeljujejo pravno podlago 
za odmero, torej v primeru, ko upravljanje vodovoda ni 
preneseno na javno gospodarsko službo? Kako to zgleda 
v praksi?«
Odgovori občin so dostopni na povezavi.

8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 23. 12. 2015
Vlada RS je na svoji 68. redni seji med drugim sprej-
ela predlog novele Zakona o varstvu okolja,  predlog 
Resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 
2016–2025, predlog novele Zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi, Uredbo o mejnih vrednostih emisije 
snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, Prehodni na-
cionalni načrt za velike kurilne naprave za obdobje 
2016 – 2020, novelo Uredbe o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo in Uredbo o metodologiji za 
določitev razvitosti občin, Uredbo o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna 
in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2016 in 2017, Poročilo o izdelavi ocen tveganj za 
nesreče v Republiki Sloveniji in državne ocene tveganj 
za nesreče ter odgovor na poslansko vprašanje glede 
financiranja občin. Vlada RS se je tudi seznanila s 
spremembo Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013  ter s poročilom o dru-
gem valu migracij in podprla nakup nujne opreme za 
obvladovanje povečanega števila migrantov.

Predlog novele Zakona o varstvu okolja
Spremembe zakona so potrebne predvsem zaradi prenosa 
evropske direktive (2012/18/EU) o obvladovanju nevar-
nosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. 
Rok za prenos in izvedbo direktive je bil 31. 5. 2015. 
Evropska komisija je na Slovenijo že naslovila uradni 
opomin zaradi nenotifikacije prenosa, v katerem zahteva 
izpolnitev obveznosti iz direktive.
Spremembe med drugim prenašajo tudi zahteve evropske 
direktive (2004/35/ES) o okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Pri pregledu 
direktive je Komisija ugotovila manjšo pomanjkljivost, ki 
se nanaša na način ukrepanja povzročitelja, ko pride do 
okoljske škode, in je predlagala Sloveniji, da jo odpravi. 
Prav tako pa se spremembe nanašajo tudi na časovno 
omejitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Sedanji 
zakon določa, da OVD, izdan za obratovanje naprave 
ali obrata in izvajanje dejavnosti velja deset let od dneva 
začetka obratovanja naprave ali obrata oz. izvajanja de-
javnosti. Posebej pa ureja postopek podaljševanja OVD. 

Takšna ureditev se je izkazala za neprimerno, saj povzroča 
administrativno breme za ministrstvo pri izdaji dovoljenja 
in administrativno oviro za upravljavca naprave ali obrata 
oz. izvajalca dejavnosti, po drugi strani pa ne prispeva k 
večji stopnji varstva okolja. Zato je predlagana ukinitev 
časovne omejitve OVD. OVD v večini držav članic EU 
niso časovno omejena, izdajajo pa se pred začetkom ob-
ratovanja naprav.

Predlog Resolucije o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2016–2025 
Z Resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega varstva 
2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Resolucija) 
Slovenija izpolnjuje zavezo o sprejetju nacionalnega 
plana zdravstvenega varstva, ki vključuje strategijo razvoja 
zdravstvenega varstva z namenom, vizijo in poslanstvom, 
načeli, cilji, prednostnimi razvojnimi področji, skratka 
ključnimi elementi strateškega načrtovanja. V skladu z 
zakonom so v dokumentu predstavljene podlage za razvoj 
zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, vključno z 
izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene 
prednostne naloge (aktivnosti in ukrepi), ki se načrtujejo za 
predvideno obdobje, in podlage za razvoj sistema zdravst-
venega zavarovanja. 
Resolucija v središče postavlja uporabnika in izvajalca ter 
si v predvidenih ukrepih prizadeva za: 
•	 krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni; 
•	 optimizacijo zdravstvene oskrbe; 
•	 povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva;
•	 pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravst-

venega varstva.
Z vlaganji v zdravje in zdravstvo naj bi v prihodnje tudi bolj 
učinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije.

Predlog novele Zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi
Novela ZRLI sledi spremembam Ustave RS iz leta 2013. 
Nova ustavna ureditev zakonodajnega referenduma je 
posegla v tri sestavine referendumske ureditve, to je v ref-
erendumsko iniciativo (zmanjšanje števila predlagateljev 
referenduma), predmet referendumskega odločanja 
(določitev omejitev in prepovedi referenduma) in dvig 
praga legitimnosti na referendumu sprejete odločitve.
Po novem lahko zakonodajni referendum zahtevajo samo 
volivci, to je najmanj štirideset tisoč volivcev, referendum 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/
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ni več dopustno razpisati za nekatere posebej določene 
zakone, legitimnost referendumske odločitve pa krepi 
kvorum zavrnitve (za zavrnitev zakona je potrebna naj-
manj petina glasov vseh volivcev). Poleg tega je bil namesto 
potrditvenega uveden zavrnitveni model zakonodajnega 
referenduma. Vse te spremembe 90. člena ustave zahtevajo 
ustrezne spremembe in dopolnitve zakona oziroma njihovo 
razčlenitev in natančnejšo ureditev v ZRLI. 
Predlog novele ZRLI v dveh členih (spremenjeni 21. 
in  novi 21.a člen) ureja postopek odločanja državnega 
zbora v primeru, ko referenduma ni dopustno razpisati.  
Državni zbor bo po novem  sprejel ugotovitveni sklep, da 
referenduma ni dopustno razpisati v roku štirinajstih dni 
po vložitvi popolne pobude (še pred postopkom zbiranja 
40.000 podpisov za podporo zahtevi). Predlagatelj refer-
enduma bo imel možnost, da v roku petnajstih dni od 
objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije poda 
zahtevo za ustavnosodno presojo sklepa državnega zbora. 
Ustavno sodišče bo o zahtevi odločilo v roku tridesetih 
dni. Razglasitev zakona bo možna šele po sprejeti odločitvi 
ustavnega sodišča oziroma bo, če bo tako odločilo ustavno 
sodišče, predsednik državnega zbora določil rok za zbiranje 
podpisov za podporo zahtevi.  
Za zakone iz prve alineje drugega odstavka 90. člena 
ustave (nujni ukrepi – obramba, varnost, odprava posledic 
naravnih nesreč) je predviden drugačen postopek in sicer 
21.a člen določa, da bodo tovrstni zakoni uveljavljeni 
takoj, ko ne bo več zadržkov morebitnega veta državnega 
sveta (lahko tudi v parih dneh). Če bo ugotovljena kršitev 
postopka (na podlagi presoje ustavnega sodišča), bo možna 
razveljavitev že veljavnega zakona. 
Poleg ustavnih sprememb, ki narekujejo spremembe 
ZRLI, vlada predlaga tudi nekatere druge spremembe, ki 
izboljšujejo referendumski postopek. Predvidena je tudi 
uvedba elektronskega postopka zbiranja 40.000 podpisov 
za podporo zahtevi za razpis referenduma in sicer tako, 
da po novem ne bo potrebno fizično zbiranje obrazcev 
podpore in posredovanje le teh predlagatelju. Podpora bo 
po novem podpisana  upravnim organom in  zavedena v 
elektronski obliki, predlagatelj referenduma pa bo od min-
istrstva, pristojnega za notranje zadeve, pridobil potrdilo 
o skupnem številu danih podpor. Predlog zakona med 
drugim  tudi  natančneje določa postopek ugotavljanja 
izida referendumskega glasovanja.   

Seznanitev s poročilom o drugem valu 
migracij in podpora nakupu nujne opreme 
za obvladovanje povečanega števila 
migrantov
Poročilo zajema pregled aktivnosti od 15. oktobra 2015 od 
8. decembra 2015, ki so bile opravljene v tem obdobju za 
obvladovanje migrantske situacije. Migracijski tokovi so se 
v tem času izrazito obrnili proti območju RS, ki je postala 
točka prehoda za tisoče migrantov, ki so želeli nadaljevati 
pot proti v zahodni Evropi. Drugi val prihoda migrantov 
je bil številčno zelo obsežen in zahteval aktivacijo celotnega 
nacionalno varnostnega sistema, humanitarnih organizacij 
in obsežno mednarodno sodelovanje. Gradivo zajema 
pregled do sedaj opravljenih aktivnosti in aktivnosti v teku, 
povzetek stanja (številčni prikaz prihoda migrantov, pregled 
možnih kapacitet za sprejemne in nastanitvene centre) ter 
oceno stroškov posameznih nosilcev aktivnosti. Hkrati 
podaja določene nujne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno 
zagotoviti za nemoteno delovanje.
Vlada RS je podprla nakup nujne opreme za pripadnike 
Policije, Slovenske vojske, zdravstva ter pripadnikov 
Uprave RS za zaščito in reševanje, civilne zaščite in hu-
manitarnih organizacij, ki delujejo v podporo navedenih 
enot in izvajajo operativne naloge v zvezi z obvladovanjem 
povečanega števila migrantov na območju RS. 
Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z informacijo o 
stroških, ki so nastali v zvezi z izvajanjem nalog za obvlado-
vanje povečanega števila migrantov. Za obdobje od konca 
septembra do 30. novembra 2015 znašajo skupni stroški, 
na podlagi izdanih računov in stroškov dela, 15.636.530,70 
EUR (vključeni so stroški vlakovnih in avtobusnih prevo-
zov Slovenskih železnic do 30. oktobra 2015).

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav
Uredba v pravni red Republike Slovenije prenaša nove, 
strožje mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz velikih ku-
rilnih naprav. Ureja tudi načine postopnega prilagajanja, 
oziroma možnosti obratovanja s starimi, manj strožjimi, 
mejnimi vrednostmi za določene vrste naprav, in sicer ob 
določenih pogojih. Poleg tega uredba ureja tudi posebnosti 
povezane z izvedbo meritev emisij, njihovo vrednotenje in 
poročanje državnim organom.   
Z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav, je bila v slovenski pravni red 
prenesena evropska direktiva (2001/80/ES) o omejevanju 

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


19

Januar 2016

emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih 
naprav. Direktiva je bila spremenjena in integrirana v 
direktivo (2010/75/EU) o industrijskih emisijah. Zaradi 
uskladitve slovenskega pravnega reda z zahtevami te 
prenovljene direktive in za njen popolni prenos je bilo 
treba spremeniti in dopolniti nacionalno uredbo. 
Z direktivama 2001/80/ES in 2010/75/EU želi EU doseči 
izpolnjevanje ciljev »Tematske strategije o onesnaževanju 
zraka«, zlasti nadaljnje zmanjševanje emisij žveplovega dio-
ksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), prahu, ogljikovih 
oksidov in težkih kovin, zaradi preprečevanja preseganj 
standardov kakovosti zunanjega zraka in posledično 
učinkovitega varstva ljudi pred znanimi tveganji za 
zdravje zaradi onesnaženosti zraka. Poleg zdravja ljudi je 
cilj direktiv in omenjene strategije tudi varstvo okolja – 
predvsem omejevanje onesnaženja zraka na velike razdalje 
in zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega 
ozona, emisij težkih kovin, vezanih na delce – v skladu z 
Göteborškim protokolom in Protokolom o težkih kovinah 
h Konvenciji UNECE o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja.

Prehodni nacionalni načrt za velike kurilne 
naprave za obdobje 2016 – 2020
S sprejetjem načrta se omogoči izvajanje določb evropske 
direktive (2010/75/EU) o industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) v sloven-
skem pravnem redu. Izvajanje se začne 1. 1. 2016.
Direktiva je omogočila velikim kurilnim napravam, ki 
jim je bilo pred 27. 11. 2002 izdano gradbeno dovoljenje 
ali katerih upravljavci so pred tem datumom predložili 
popolno vlogo za to dovoljenje, naprave pa so začele 
obratovati do 27. 11. 2003, določena odstopanja glede 
mejnih vrednosti in zgornjih mej emisij. Zgornje meje 
emisij dušikovih oksidov, žveplovega dioksida in prahu se 
za te naprave določijo na podlagi prehodnega nacionalnega 
načrta, ki ga odobri Evropska komisija. Po odobritvi ga 
sprejme še država članica.
Direktiva omogoča, da se za čas od 1. 1. 2016 do 30. 6. 
2020 mejne vrednosti iz pravnomočnega okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki so veljale do 31. 12., skladno z Uredbo o 
mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih 
naprav, ohranijo, pri čemer pa naprava lahko obratuje le 
do zgornje meje emisij, ki jo določa prehodni nacionalni 
načrt. Slovenija je to možnost izkoristila in 14. 12. 2012 
zaprosila za odobritev Prehodnega nacionalnega načrta. 
Komisija je ta načrt odobrila 17. 1. 2014. 

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo
Uredba v skladu z evropsko direktivo (94/62/ES) o 
embalaži in odpadni embalaži določa pravila ravnanja 
za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso odpadno 
embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitveni 
in drugih dejavnosti, gospodinjstvih ali drugje, ter pravila 
ravnanja in druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, 
predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.
Z zadnjo spremembo uredbe je bil spremenjen način 
določanja deležev prevzemanja odpadne embalaže od iz-
vajalcev javne službe, kadar ravnanje z odpadno embalažo, 
ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z 
odpadno embalažo. Namesto objave deležev na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za okolje, jih za tekoče kole-
darsko leto določi vlada s sklepom do 30. junija tekočega 
koledarskega leta, in sicer po predpisani metodologiji. 
Spremembo načina določitve deležev je narekovala sodba 
Upravnega sodišča RS z dne 5. 9. 2013, v kateri je bilo 
odločeno, da deleži prevzemanja odpadne embalaže, ob-
javljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje, 
niso upravni akt in zato neobvezujoči za družbe za ravnanje 
z odpadno embalažo. Omenjena uredba je bila objavljena 
v Uradnem listu RS, 31. 7. 2015, veljati pa je začela 15. 8. 
2015, zato na njeni podlagi ni mogoče določiti deležev 
prevzemanja za to koledarsko leto. Glavni namen te spre-
membe uredbe je urediti rok za prvo določitev deležev pre-
vzemanja v skladu z novo metodologijo, ter določiti deleže 
prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe 
za leto 2015. Poleg tega se dopolnjuje še metodologija 
za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od 
izvajalcev javne službe, po kateri se bodo deleži določali 
od leta 2016 dalje.
Zaradi uskladitve z drugimi predpisi je spremenjena 
določba o načrtu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo 
ter naveden cilj urejanja področja ravnanja z embalažo in 
odpadno embalažo - zagotoviti visoko raven varstva okolja 
in delovanje notranjega trga ter preprečiti trgovinske ovire 
in izkrivljanje in omejevanje konkurence. V druge določbe 
uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pa se 
s to spremembo ne posega.

Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti občin
Zakon o financiranju občin v 24. členu določa, da raz-
vitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin 
določi ministrstvo za finance, na podlagi metodologije, ki 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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jo določi vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine se 
izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO-1.
Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo ka-
zalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna 
koeficienta razvitosti občine. Koeficient razvitost občine 
je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja stan-
dardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo 
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazal-
nikov v državi. Kazalniki imajo enako težo in se iz njih 
izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so skupine 
kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini.
Največjo težo ima skupina kazalnikov razvojnih možnosti 
občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini, 
kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, 
sta uteženi vsaka s po tremi kazalniki. Koeficient povprečne 
razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe 
bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2016 in 
2017. Za novo občino, za katero podatki o kazalnikih ne 
obstajajo, je določeno, da se koeficient razvitosti določi v 
višini, kot je določen za prejšnjo občino.

Sprememba Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013
Vlada RS se je seznanila s spremembo Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (v 
nadaljevanju: OP RČV), Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju 
SVRK) pa bo spremembo operativnega programa posre-
dovala v potrditev Evropski komisiji.
SVRK, v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade 
in Kohezijski sklad je v skladu s svojimi pristojnostmi 
ugotovil odstopanja od načrtovanega izvajanja OP RČV. 
Odstopanja so opazna na ravni finančne realizacije pri 
razvojni prioriteti Spodbujanje podjetništva in prilagodlji-
vosti, zato organ upravljanja predlaga spremembo OP 
RČV, ki je prepoznana kot ključen ukrep za zagotovitev 
100 % izkoriščenosti sredstev programa ob zaključku 
programskega obdobja. 
SVRK je v sodelovanju z deležniki preučil tveganja pri 
izvajanju in zaključevanju OP RČV ter s predlogom spre-
membe OP RČV predvidela alokacijo sredstev v višini 
10 mio EUR na razvojno prioriteto Enakost možnosti in 
socialne vključenosti na način, da bodo lahko vsa evropska 
sredstva OP RČV ob zaključku programskega obdobja 
uspešno izkoriščena.

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v 
Republiki Sloveniji in državne ocene tveganj 
za nesreče
Sklep o mehanizmu Evropske unije na področju civilne 
zaščite med drugim v 6. členu določa, da države članice 
pripravijo ocene tveganj na nacionalni ali ustrezni pod-
nacionalni ravni in do 22. decembra 2015, nato pa vsaka 
tri leta, Evropski komisiji predložijo povzetek pomembnih 
elementov teh ocen.
Skladno z Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu 
Evropske unije na področju civilne zaščite je v Republiki 
Sloveniji predvidena izdelava 12 ocen tveganj za različne 
nesreče (potres, poplava, nevarnosti biološkega, kemičnega, 
okoljskega in neznanega izvora za zdravje ljudi, posebno 
nevarne bolezni živali, jedrska ali radiološka nesreča, 
železniška nesreča, letalska nesreča, suša, veliki požari v 
naravnem okolju, terorizem, žled, nesreče z nevarnimi 
snovmi), ki so jih nosilci pripravili do začetka novembra 
2015. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
kot državni koordinacijski organ za izdelavo ocen tveganj 
za nesreče, je na tej podlagi pripravila državno oceno 
tveganj za nesreče.
Ocene tveganj za nesreče so lahko podlaga za aktivnosti 
na več področjih, predvsem pri:
•	 načrtovanju za obvladovanje tveganja za namene 

preventive in pripravljenosti,
•	 izvajanju ustreznih ukrepov za preventivo pred tveganji 

in pripravljenost,
•	 izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja 

ob nesreči,
•	 razvoju finančnih strategij pri preventivnih ukrepih 

za preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za nastanek 
nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic 
ob nesrečah (finančna podlaga za obvladovanje tveganj 
za nesreče),

•	 določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti 
za nastanek nesreč ali njihovih posledic,

•	 prostorskem načrtovanju,
•	 načrtovanju javnih naložb,
•	 načrtovanju socialne zaščite,
•	 ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, 

reševanje in pomoč ter
•	 načrtovanju popolnitve in dopolnjevanja sil in sredstev 

za zaščito, reševanje in pomoč.
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Največjo pozornost bi bilo treba nameniti tistim nesrečam, 
pri katerih so močneje izraženi tako vplivi kot verjetnost 
oziroma pogostost nesreče. Gre predvsem za nesreče, ki po-
menijo zelo veliko in veliko tveganje: poplave, nevarnosti 
biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora za 
zdravje ljudi, terorizem, letalska nesreča, žled in potres. 
Pozornost bi morala biti usmerjena tudi v nesreče, pri kat-
erih so močneje izraženi bodisi vplivi (ko se nesreča pojavi, 
povzroči hude posledice) bodisi verjetnost (kar pomeni 
pogostejše nastanke škod). Sem spadajo npr. veliki požari 
v naravnem okolju, železniška nesreča, posebno nevarne 
bolezni živali in jedrska nesreča. 

Uredba o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna 
in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2016 in 2017 
Uredbe je bila pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – 
ZIPRS1617 za izvrševanje 62. člena. Navedena določba 
ZIPRS1617 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, 
in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim 
uporabnikom proračuna države in občine obvezno pri-
pravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo 
in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. 
Nadalje člen določa tudi način prikaza števila zaposlenih 
po različnih virih financiranja, s čimer se želi zagotoviti 
transparentnost podatkov. 
S predlogom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji sprem-
ljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 se podrob-
neje predpisujejo način za pripravo kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila 
zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija 
spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o 
stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. ok-
tobra in 1. januarja v informacijski sistem za posredovanje 
in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu 
zaposlenih v javnem sektorju – ISPAP, ki je vzpostavljen 
pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve.

Odgovor na pisno vprašanje poslanca glede 
financiranja občin in ustanavljanja pokrajin
Poslanec Državnega zbora RS je zastavil naslednja 
vprašanja:

•	 Vlada se je v preteklosti pohvalila z dobro gospodarsko 
rastjo, ki da je odraz tudi njenega dela. Glede na na-
vedeno me zanima, zakaj vlada ne zagotovi ustreznih 
sredstev v proračunu za občine?

•	 Ali namerava vlada, glede na to, da želi izplačati z za-
konom o financiranju določene povprečnine, določene 
stroške občinam odvzeti in financiranje prevzeti sama?

•	 Kaj vlada meni o ustanavljanju pokrajin?
•	 Kako namerava vlada ukrepati, v kolikor občine ne 

bodo več zmogle servisirati vseh nalog, ki so jim 
naložene, zaradi finančnih težav?

•	 Kako komentirate navedbe predsednika Računskega 
sodišča Tomaža Vesela, ki meni, da se o povprečnini ne 
bi smeli pogajati, temveč bi morala biti ta izračunan 
po natančno določenih merilih?

Vlada je poslancu odgovorila v dveh sklopih, prvi se 
nanaša na problematiko financiranja občin oz. določitve 
povprečnine, drugi pa na pokrajine. Financiranje občin 
na sistemski ravni ureja Zakon o financiranju občin, viri 
za financiranje po zakonu pa niso neposredno vezani na 
gospodarsko rast, temveč posredno z gibanjem dohodnine. 
Zato vlada v pogovorih o določitvi povprečnine za nasled-
nji leti ni izhajala iz povečane gospodarske rasti, temveč iz 
dejstva, da je potrebno vse javno finančne izdatke zmanjšati 
in jih uokviriti v dejanske zmožnosti. Tak proces je vlada 
sprožila že pred leti, ko je leta 2012 naložila ministrstvom, 
pristojnim za področja nalog občin, da za uravnoteženje 
javnih financ občin sprejmejo podzakonske akte, s ciljem 
znižanja stroškov delovanja občin za 10%. Predsednik 
vlade se je v novembru 2014 sestal s predstavniki združenj 
občin ter na podlagi njihove pobude oblikoval posebno 
koordinacijsko skupino za dialog med vlado in združenji.
Združenja so tedaj izrazila podporo prizadevanjem vlade 
pri brzdanju izdatkov javnih financ in pripravljenost za 
iskanje rešitev za zmanjšanje obveznosti občin. Na tej 
podlagi je bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za 
zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v tri 
skupine in sicer:
•	 ukrepi, ki jih je bilo mogoče uveljaviti takoj in so se 

nanašali na podzakonske predpise ali navodila minis-
trstev (vrsta ukrepov je bilo izvedenih);

•	 ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih je bilo mogoče 
uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 (izvedeno 
s sprejetjem Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin - Uradni list RS, št. 14/15);
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•	 ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in bodo prip-
ravljeni do konca leta 2015 in v letu 2016.

Vlada zagotavlja, da je povprečnina, ki pripada občinam 
v skladu z ZFO-1 za letošnje in prihodnje leto v okviru 
zmožnosti državnega proračuna in zagotavlja izvajanje 
obveznih nalog občin (povprečnina v višini 519 € je bila 
uzakonjena z novelo ZIPRS1415-F). 
Občine bodo v letu 2016 prejele enako višino sredstev, kot 
v letu 2015, kar ne velja za vse proračunske porabnike. 
Zato kljub zaostrenim razmeram izvajanje nalog občin ni 
ogroženo. Zakon o financiranju občin je bil namreč sprejet 
pred letom 2008, ko so se zaradi krize prihodki iz naslova 
dohodnine začeli zniževati. Ta učinek je bil na državni 
proračun takojšen, na občinske proračune pa ne, saj se 
pri za izračunu povprečnine upoštevajo podatki za dve 
leti nazaj. Indeks državnega proračuna od 2008 do 2014 
je bil  negativen (91 %), indeks občinskih proračunov pa 
je bil pozitiven (108 %). 
Konec novembra 2015 je Računsko sodišče RS izdalo 
zbirno poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki 
se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. 
Vlada poudarja, da so vsa revidirana področja ministrstva 
obravnavala tudi v okviru pogovorov z reprezentativnimi 
združenji občin glede višine povprečnine za leto 2015 
oziroma pri pripravi Zakona o ukrepih za uravnoteženje 
javnih financ občin. Nekateri ukrepi so že bili izvedeni 
npr. na področju vrtcev in šolskih prevozov.
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance 
ugotavljata, da je problem pri določanju višine povprečnine 
tudi ta, da se v podatke, ki štejejo kot podlaga za izračun 
povprečnine, vštevajo tudi nadstandardne storitve ali 
neutemeljeno višja plačila občin, kot bi pripadala vrtcem 
in šolam v skladu z normativi. Zato je razlika med zakon-
sko izračunano povprečnino in povprečnino, določeno s 
proračunom 2016 in 2017 neutemeljeno višja, kot je v 
resnici. Ministrstvi zato načrtujeta spremembe Zakona o 
financiranju občin, s katerimi bi odpravili to  anomalijo, 
poleg tega pa bi zagotovili bolj pravično porazdelitev sred-
stev med občinami in hkrati dosegli višjo stopnjo finančne 
avtonomije občin. 
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Strategijo razvoja 
lokalne samouprave v Sloveniji, ki je od 30.11. 2015 v javni 
obravnavi in jo bo nato sprejela vlada. V njej ministrstvo 
ugotavlja, da je Slovenija v absolutnih in relativnih ozirih 
majhna država. Zato mora biti njena upravno-politična 
struktura prilagojena teritorialnim, družbenim in tudi eko-
nomskim pogojem. Pokrajina kot je opredeljena v skladu 

s 143. členom Ustave RS bi pomenila uvedbo novega 
upravno-političnega sistema. Vsaka sprememba in tako 
tudi uvedba novega upravno-političnega sistema, kot ga 
opredeljuje Ustava RS pa nujno poseže v položaj obstoječih 
sistemov, saj se vsi sistemi nahajajo na istem teritoriju in 
nanašajo na iste ljudi. To pomeni, da bi uvedba pokrajin 
močno posegla v obstoječo teritorialno ureditev državne 
uprave ter v položaj občin. Vzpostavitev pokrajinske ravni 
pa bi zahtevala politično in upravno infrastrukturo (voljeni 
predstavniški organi, pokrajinska uprava) in leta prilagajanj 
tako državnih institucij kot občin. Zaradi ozemeljske ma-
jhnosti in prebivalstvene šibkosti Slovenije bi bila členitev 
na pokrajine finančni, kadrovski, organizacijski in politični 
napor, ki bi bil glede na učinke povsem nesorazmeren 
ukrep. To je v svojem poročilu poudarila Organizacija 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v svojem 
Teritorialnem pregledu leta 2011. 
Ob zavedanju, da ni političnega soglasja za tako obsežno 
upravno-politično reformo, saj je za določitev števila pokra-
jin in njenega teritorialnega obsega potrebna dvotretjinska 
večina prisotnih poslancev državnega zbora, je utemeljeno 
iskanje možnosti, da se pristojnosti pokrajin, kot jih definira 
Ustava RS, organizira na regionalnem nivoju v okviru dru-
gih že obstoječih oblasti, z medobčinskim povezovanjem 
ali v upravnih okrajih, še posebej na specifičnih področjih 
kot npr.: spodbujanja policentričnega razvoja, prostorskega 
načrtovanja, prometa, umirjanja čezmejnega vpliva večjih 
mest sosednjih držav in enakopravnega čezmejnega sode-
lovanja ter učinkovitosti in kakovosti upravljanja javnih 
storitev. Izvajanje teh nalog bo treba krepiti s posodobitvijo 
in poenostavitvijo obstoječih oblik medobčinskega sode-
lovanja ter s premislekom v področnih zakonodajah o bolj 
zavezujočih oblikah sodelovanja. 

SEJA VLADE RS 7. 1. 2016 
Vlada RS je na svoji 69. redni seji med drugim sprejela 
nove odločitve za izgradnjo drugega tira, predlog novele 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, mnenje k Predlogu 
priporočil v zvezi s predlogom novele Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, Odlok o spremembah Odloka o 
izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020. Vlada RS se je tudi seznanila s postopki 
identifikacije in registracije nezakonitih migrantov po 
prihodu v Slovenijo ter sprejela odgovor na zahtevo 
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Varuha človekovih pravic glede problematike postavitve 
žičnate ograje z rezili.

Nove odločitve za izgradnjo drugega tira
Vlada se je seznanila s četrtim poročilom o delu Medresorske 
delovne skupine za pripravo nabora oblik javno zasebnega 
partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med 
Divačo in Koprom.
Vlada je naložila Ministrstvu za infrastrukturo in 
Ministrstvu za finance, da do 30. 3. 2016 pripravita predlog 
Zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo 
in Koprom, v kateremu se uredi vse potrebne podlage za 
izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave ter za 
izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih 
kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.
Vlada je tudi naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da 
do 30. 6. 2016 zagotovi študijo ovrednotenih variantnih 
rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo 
in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi pred-
log dokončne izbire najustreznejše rešitve.

Predlog novele Zakona o kmetijskih 
zemljiščih
Melioracije
Glavne spremembe novele Zakona o kmetijskih zemljiščih 
so namenjene poglavju melioracije (agromelioracije, 
osuševanje in namakanje). Gre za sistematičen pristop ure-
janja melioracij, ki je potreben predvsem zaradi prilagoditve 
zakonodaje obstoječemu stanju na področju osuševanja in 
namakanja kmetijskih zemljišč ter uskladitve določb z os-
talo veljavno zakonodajo. Na novo se ureja agromelioracije 
na komasacijskem območju, za katere velja, da je območje 
agromelioracije in komasacije enako, presojajo pa se tako 
zahtevne kot nezahtevne agromelioracije.
Pri osuševalnih sistemih se na novo ureja možnost 
zmanjšanja osuševalnega območja ter možnost ukinitve 
osuševalnega sistema. Po predlagani ureditvi bo mogoč 
tudi prenos lastninske pravice na primarni odvodnji 
osuševalnega sistema na občino ali osuševalno zadrugo. 
S prenosom lastninske pravice na primarni odvod-
nji osuševalnega sistema se preneseta tudi upravljanje in 
vzdrževanje teh sistemov. S prenosom lastninske pravice 
na občino ali osuševalno zadrugo ti sistemi niso več del 
javne službe upravljanja in vzdrževanja (Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS), ne glede na to pa bo odmero 

nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih 
sistemov še vedno odmerjala Finančna uprava RS. 
Namakalni sistemi se bodo po novem delili na javne, 
zasebne in državne. Uvedbo javnih namakalnih siste-
mov bo lahko predlagala le občina, uvedbo zasebnih 
namakalnih sistemov pa bodo lahko predlagale fizične 
ali pravne osebe. Novela zakona uvedbe novih državnih 
namakalnih sistemov ne predvideva. Za uvedbo javnega 
namakalnega sistema bo potrebno soglasje lastnikov 
kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini 
površin kmetijskih zemljišč s predvidenega namakalnega 
sistema. Dvotretjinsko soglasje se bo izkazovalo s podpisom 
pogodbe o uporabi namakalnega sistema med lastnikom 
kmetijskega zemljišča in občino. Po predlagani ureditvi bo 
namakalne sisteme mogoče širiti ali ukiniti, zasebne pa na 
pobudo lastnika zasebnega namakalnega sistema oziroma 
lastnika kmetijskega zemljišča tudi zmanjšati. 
Z novelo zakona se ureja tudi preimenovanje obstoječih 
namakalnih sistemov, in sicer: 
•	 mali namakalni sistemi se preimenujejo v zasebne 

namakalne sisteme,
•	 veliki namakalni sistemi v lasti RS se preimenujejo v 

državne namakalne sisteme,
•	 veliki namakalni sistemi v zasebni lasti se preimenujejo 

v zasebne namakalne sisteme,
•	 veliki namakalni sistemi v lasti občin se preimenujejo 

v javne namakalne sisteme.
Za državne namakalne sisteme in osuševalne sisteme bo 
še naprej skrbela javna služba upravljanja in vzdrževanja. 
Sredstva za vzdrževanje osuševalnih sistemov se bodo 
pobirala od lastnikov zemljišč na osuševalnem območju 
v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je 
vključena v območje osuševalnega sistema, in jih bo 
odmerjala Finančna uprava RS. Sredstva za delovanje in 
vzdrževanje državnih namakalnih sistemov pa se bodo po-
birala od tistih lastnikov, ki imajo z izvajalcem javne službe 
podpisano pogodbo o namakanju. Stroške bo zaračunaval 
izvajalec javne službe. Sredstva za delovanje in vzdrževanje 
javnih namakalnih sistemov se bodo pobirala od tistih last-
nikov, ki imajo z lokalno skupnostjo podpisano pogodbo 
o namakanju. V teh primerih bo sredstva zaračunavala 
lokalna skupnost. V prehodnem obdobju, t.j. do odmere 
nadomestila za vključno leto 2018, se bodo sredstva za 
delovanje in vzdrževanje državnih in javnih namakalnih 
sistemov pobirala od vseh lastnikov zemljišč v sorazmerju s 
površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje 
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državnega ali javnega namakalnega sistema. Stroške bo 
odmerjala Finančna uprava RS. 
Nabor objektov in posegov v prostor
Glede na veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih se razširja 
nabor objektov in posegov v prostor, ki jih lokalna skupnost 
v prostorskem aktu lahko dopusti graditi na vseh kmeti-
jskih zemljiščih (npr. čebelnjak, staja, pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, raziskovanje 
podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega 
energetskega vira, začasni objekti in začasni posegi, in 
sicer za čas dogodka oziroma v času sezone, rekonstrukcije 
državnih cest). Na ostalih kmetijskih zemljiščih bo lahko 
lokalna skupnost dopustila gradnjo vseh enostavnih in 
nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v 
skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, 
razen kleti ter vinske kleti, medtem ko bo na trajno va-
rovanih kmetijskih zemljiščih lahko dopustila gradnjo 
le določenih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov 
(rastlinjak, ograja za pašo živine, obora za rejo divjadi, 
ograja in opora za trajne nasade in opora za mreže proti 
toči, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, kozolec, dvo-
jni kozolec (toplar), molzišče, napajalno korito, krmišče, 
kmečka lopa).
Pogoji za gradnjo na kmetijskem zemljišču
Na novo se določajo pogoji, ki jih mora za gradnjo na 
kmetijskem zemljišču izpolnjevati investitor. Staje in 
pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so nezahtevni 
objekti (razen rastlinjak, ograja za pašo živine, obora za 
rejo divjadi, ograja in opora za trajne nasade in opora za 
mreže proti toči ter ograja za zaščito kmetijskih pridelkov), 
bo na kmetijskem zemljišču lahko gradil investitor, ki ima 
v lasti oziroma zakupu najmanj: 

a. 1 ha zemljišč, ki so uvrščena med njive in vrtove, 
travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske 
površine, ali 

b. 5.000 m2 zemljišč, ki so uvrščena med trajne nasade. 
Občini je dana tudi možnost, da predpiše strožje pogoje 
glede zahtevanih površin kmetijskih zemljišč. Občini je 
dana tudi možnost, da za gradnjo vseh objektov, ki jih je 
dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih (razen za začasne 
ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami), predpiše tudi dodatne pogoje in 
kriterije, ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču 
izpolnjevati investitor.
OPPN

Z novelo zakona se ureja tudi načrtovanje kmetijskih 
objektov na kmetijski namenski rabi z občinskim po-
drobnim prostorskim načrtom (OPPN). Z OPPN bo 
na kmetijski namenski rabi poleg kmetijskih objektov 
mogoče načrtovati tudi preselitev kmetijskih gospodarstev 
v celoti, pri čemer se bo dovoljenje za gradnjo stanovan-
jskega objekta smelo izdati šele po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za načrtovani kmetijski objekt. Na kmetijskih 
zemljišč bo gradnja omenjenih objektov mogoča le ob 
predhodno sprejetem OPPN. V postopek OPPN bodo 
lahko vključene pobude zadrug, registriranih za dejavnost 
kmetijstva, pobude kmetijskih gospodarstev ter pobude 
agrarnih skupnosti, pri čemer bodo morali izpolnjevati 
z ZKZ določene pogoje. Izpolnjevanje teh pogojev bo 
preverjala občina. Z načrtovanim kmetijskim objektom 
na kmetijskem zemljišču v lasti RS bo moral soglašati 
upravljavec kmetijskega zemljišča.
Promet s kmetijskimi zemljišči
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči se razširjajo oziroma 
dopolnjujejo izjeme, kjer odobritev pravnega posla ni 
potrebna. Predvidene so tudi manjše spremembe, ki po-
menijo skrajšanje postopkov odobritve pravnega posla, 
razbremenitev strank v postopku, zmanjšane število sporov 
v zvezi s pravilnim sprejemom ponudbe ter uzakonitev 
poenotene sodne prakse (npr. skrajšuje se rok za vložitev 
vloge za odobritev pravnega posla, in sicer iz 60 dni na 30 
dni, potencialnim kupcem ne bo več potrebno pošiljati 
izjave o sprejemu ponudbe prodajalcu, ampak samo up-
ravni enoti; lastnik kmetijskega zemljišča na upravno enoto 
posreduje le en izvod ponudbe – po veljavnem ZKZ pa 
mora poslati tri izvode). Širijo se tudi izjeme, pri katerih 
odobritev pravnega posla ni potrebna kar bo še posebej 
ugodno vplivalo na poslovanje občin.
Vzpostavitev trajno varovanih zemljišč
Z novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga s 
področja kmetijstva, ki bo omogočila hitrejšo vzpostavitev 
trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) v posamezni 
lokalni skupnosti. Obstoječi ZKZ določa, da mora stro-
kovna podlaga preverjati tudi bonitete zemljišč na območju 
posamezne občine. Novela ZKZ-E pa iz strokovnih podlag 
opušča preverjanje bonitet, določitev območij, primernih 
za izvajanje agrarnih operacij ter določitev območij, prim-
ernih za odpravo zaraščanja. Obstoječi ZKZ določa tudi, da 
je treba pripraviti strokovne podlage za določitev TVKZ ob 
vsaki spremembi občinskega prostorskega načrta. Novela 
ZKZ-E pa določa, da se strokovne podlage za določitev 
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TVKZ pripravijo le v primerih, kadar gre za spremembo 
kmetijske namenske rabe.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč za objekte državnega pomena, pri katerih investi-
tor je RS, in če odškodnina znaša več kot 2.000.000 EUR, 
se bo plačala v dveh delih. Polovica odškodnine se bo 
plačala pred izdajo gradbenega dovoljenja, plačilo druge 
polovice pa bo pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
V primerih, da je del tega objekta tudi črpališče za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč, se drugi del odškodnine 
zniža za vrednost investicije v objekt, ki je namenjen 
odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč. Znižanje 
ne more biti večje kot znaša višina drugega dela odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Mnenje k predlogu priporočil v zvezi s 
Predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti
Priporočila je Državnemu zboru RS predložila skupina 
poslank in poslancev.
Vlada RS je v želji, da bi vzpostavila sistem, ki bo po-
drobneje uredil delo zasebnih zdravstvenih  delavcev, 
omogočal podeljevanje koncesij na transparenten način 
ter s podeljevanjem koncesij prispeval k izboljšanju dos-
topnosti do zdravstvenih storitev prebivalk in prebivalcev 
Slovenije, pripravila Predlog novele Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, ki je bil na portalu E-Demokracija objavljen 
dne 29. 9. 2015. Javna razprava Predloga novele Zakona 
o zdravstveni dejavnosti je potekala do 29. 10. 2015. 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni dejavnosti vsebuje naslednje rešitve:
•	 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične os-

ebe za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti in se nanašajo na kadre, zlasti odgovornega 
nosilca, prostore in opremo.

•	 razloge, na podlagi katerih, pristojni organ dovoljenje 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti odvzame.

•	 koncesije bodo podeljene, kadar javni zdravstveni za-
vodi ne bodo zagotavljali ali ne bodo zmogli zagotoviti 
izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem 
z mrežo javne zdravstvene službe;

•	 koncesije se podeljuje na javnem razpisu. Predlog 
podrobno določa poglavitne elemente pri pripravi 
javnega razpisa, način objave in izvedbe javnega razpisa 
ter upravni postopek pri izbiri koncesionarja. 

•	 koncesije se podeljuje za določen čas, in sicer do 15 
let. S tem se zagotavlja konkurenčnost med izvajalci, 
po drugi strani pa je zagotovljena trajnost razmerja 
med zdravnikom in pacientom. Pri določanju trajanja 
koncesijske pogodbe koncedent upošteva potrebe 
prebivalstva po zdravstvenih storitvah, in vlaganja 
koncesionarja v opremo in prostore;

•	 podrobneje se opredeljuje vsebino koncesijske pogodbe 
in zagotavlja učinkovit nadzor nad njenim izvajanjem.

•	 med razlogi za prenehanje koncesijske pogodbe 
je kot razlog opredeljena tudi sprememba statusa 
koncesionarja;

•	 določeni so razlogi za odvzem koncesije, ki se poleg 
kršitve koncesijske pogodbe nanašajo tudi na kršitve 
javnopravnih aktov. Koncesija pa se odvzame, če konc-
esionar nima več dovoljenja za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti ali če ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi 
ob upravnem nadzoru;

•	 določene so globe od 3.000 do 50.000 eurov, če pravna 
oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti, ki se nanašajo na kader, prostore in op-
remo, prav tako pa pravna oseba stori prekršek, če ne 
sporoči sprememb teh pogojev. Trgovanje s koncesijo 
je prekršek, ki se prav tako kaznuje z globo od 3.000 
do 50.000 eurov;  

•	 v prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev 
dovoljenj (12 mesecev) in koncesijskih pogodb (24 
mesecev), ki so bili izdani pred uveljavitvijo sprememb 
zakona.

Vlada RS proučuje pripombe, ki so prišle v času javne 
razprave in bo glede na vsebino posameznih pripomb 
organizirala sestanek z ZZS, po potrebi pa tudi z drugimi 
deležniki.
Glede na to, da je namen Predloga Zakona o zdravstveni 
dejavnosti vzpostaviti sistem, ki bo omogočal podeljevanje 
koncesij na transparenten način in s tem izboljšati dos-
topnost do zdravstvenih storitev prebivalk in prebivalcev 
Slovenije, se je Vlada Republike Slovenije s Predlogom 
priporočila seznanila, predlaganih sklepov pa ne more spre-
jeti. Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti je bil namreč 
v javni razpravi, v kateri je bilo danih veliko pripomb in 
predlogov ZZS, kot tudi ostalih deležnikov, ki jih Vlada 
RS še proučuje in jih bo po potrebi tudi upoštevalo.
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Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem 
načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020
S sprejetim odlokom se spreminja razrez sredstev na pred-
nostnih naložbah 1.1: Izboljšanje infrastrukture za razis-
kave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri 
raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih cen-
trov, zlasti tistih v evropskem interesu in 1.2: Spodbujanje 
naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in 
razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti 
s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in 
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne 
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje 
izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve 
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo. 
Vlada RS je 9. julija 2015 sprejela Odlok o izvedbenem 
načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki 
je bil na predlog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK), na podlagi predlogov posa-
meznih resornih ministrstev, usklajevanj z njimi in spre-
memb dinamik v prihodnjih letih programskega obdobja, 
spremenjen in dopolnjen v avgustu in oktobru 2015.  
Namen tokratne dopolnitve izvedbenega načrta je zago-
tovitev sredstev za prvi javni razpis na osnovi Slovenske 
strategije pametne specializacije (S4), ki ga bosta skupno 
razpisala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Na podlagi predlogov obeh ministrstev se pri prednostni 
osi Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za 
večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva oziroma na 
izpostavljenih prednostnih naložbah prerazporedijo sred-
stva v okviru evidenčnega projekta SVRK s proračunskih 
postavk SVRK na proračunske postavke navedenih min-
istrstev. Z dopolnitvijo se spreminja višina sredstev za leti 
2016 in 2017. V naslednji spremembi izvedbenega načrta 
bo zajeto tudi leto 2018. 
Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike za programsko obdobje 2014–2020 bo objavljen 
na spletni strani www.svrk.gov.si.

Seznanitev s postopki identifikacije in 
registracije nezakonitih migrantov po 
prihodu v Slovenijo
Vlada RS se je seznanila s postopki identifikacije in reg-
istracije nezakonitih migrantov po prihodu v Slovenijo 
ter s postopki njihovega vračanja in sprejema skladno z 
dvostranskimi sporazumi in Zakonom o tujcih. Seznanila 
se je tudi s pravili izvajanja Uredbe EU 604/2013 (t. i. 
Dublinske uredbe) in obravnave prosilcev za mednarodno 
zaščito.
Vlada RS se je odločila, da Slovenija po Uredbi EU 
604/2013 ne bo prevzela odgovornosti za sprejem tistih 
tujcev, ki jim je bila v Sloveniji izdana odločba o dovolitvi 
zadrževanja na podlagi 72. člena Zakona o tujcih. Zato je 
tudi sprejela odločitev, da dovolitev zadrževanja ne šteje 
kot dovoljenje za prebivanje v smislu uredbe.
Republika Slovenija se lahko namreč prav zato, ker striktno 
izvaja zakonodajo in dogovore Evropske unije ter želi ohra-
niti visoko humanitarno raven in evidentira ter obravnava 
tujce, ki vstopijo na njeno ozemlje, znajde pred situacijo, 
ko bo morala prevzeti pristojnost za obravnavo prošenj za 
mednarodno zaščito za veliko množico oseb, ki so njeno 
ozemlje samo prečkali v želji, da pridejo do svoje ciljne 
države. To možnost nakazujejo prejeti zahtevki drugih 
držav članic, ki Slovenijo dnevno prosijo za prevzem pris-
tojnosti. Njihovim zahtevkom pa so kot dokaz priložene 
prav odločbe o dovolitvi zadrževanja.
Slovenija zaradi striktnega izvajanja zakonodaje Evropske 
unije in dogovorov ter zaradi želje po pregledu nad osebami, 
ki vstopijo in izstopijo iz naše države, vse tujce evidentira 
na mejnih točkah. Evidentiranje je nujno potrebno tudi 
iz humanitarnega vidika, zaradi iskanja pogrešanih oseb 
in zaradi zagotavljanja enotnosti družin ter zagotavljanja 
zdravstvene oskrbe tistim, ki jo nujno potrebujejo. Kot se je 
izkazalo, je Slovenija prva država v Evropski uniji, ki tujce 
evidentira in jim izdaja odločbe o dovolitvi zadrževanja 
kot posledico postopka vračanja. Grčija in Hrvaška pa 
tujcev v večini primerov ne evidentirata in zato ne obstajajo 
uradni dokazi, da so tujci v ti dve državi vstopili, preden 
so prečkali mejo s Slovenijo, kar pomeni, da nista pristojni 
za obravnavo njihovih prošenj za mednarodno zaščito, 
čeprav so se v teh dveh državah nahajali na enak način 
kot v Sloveniji.

http://www.svrk.gov.si
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Policija v sprejemnih centrih po Sloveniji obravnava mi-
grante, ki z napovedanimi prevozi prihajajo iz Hrvaške. 
V postopku evidentiranja navedeni tujci praviloma ne 
zaprosijo za mednarodno zaščito, saj se zavedajo posledic 
Uredbe EU 604/2013. Njihova ciljna država potovanja 
je največkrat Nemčija. Ob prestopu meje v sprejemnih 
centrih policija praviloma vse tujce evidentira, nato pa jim 
izda odločbe o dovolitvi zadrževanja. Odločbe o dovolitvi 
zadrževanja se izdajajo skupini ljudi, ki prihajajo z nevarnih 
oz. vojnih območij in jih v skladu z evropsko zakonodajo 
in mednarodnimi konvencijami ni dovoljeno oz. mogoče 
vrniti. Tujcu, čigar odstranitev iz države ni dovoljena oz. 
ni mogoča, se torej dovoli, da začasno ostane v Republiki 
Sloveniji, takšna odločba pa mu tudi omogoča prosto 
gibanje. Po izdaji odločbe so tujci nastanjeni v nastanitvene 
centre v državi. Glede na to, da je Slovenija za večino 
tujcev le tranzitna in ne ciljna država, jo tujci v nekaj dneh 
zapustijo in odidejo v druge države članice Evropske unije, 
večinoma v Nemčijo, Avstrijo in na Švedsko. Dovoljenje 
za zadrževanje namreč omogoča prosto gibanje po ozemlju 
Slovenije, zato se tujci iz nastanitvenih centrov nemoteno 
odpravijo naprej v svoje ciljne države. Pri tem je treba 
poudariti, da odločbe o dovolitvi zadrževanja prenehajo 
veljati, če tujec v času dovolitve zadrževanja zapusti 
Slovenijo.
Skladno z Zakonikom o schengenskih mejah so države 
članice dolžne Evropsko komisijo obvestiti o seznamu 
dovoljenj za prebivanje, ki se priznavajo za ugotavl-
janje statusa v državah članicah. Slovenija je v prilogi 22 
Schengenskega praktičnega priročnika navedla seznam 
dovoljenj za prebivanje, ki jih izdaja tujcem. Med njimi ni 
odločbe o dovolitvi zadrževanja, zaradi česar te ni mogoče 
šteti kot dovoljenje za prebivanje. Odločba o dovolitvi 
zadrževanja je v smislu Zakona o tujcih akt, ki se izdaja 
tujcem v primeru njihovega vračanja in odstranjevanja, in 
ne o pridobitvi pravice o prebivanju. Poleg tega nobenemu 
tujcu, ki je v času dovolitve zadrževanja sprejet v državne 
institucije (namestitvene centre), ne pripada denarno 
nadomestilo za socialno pomoč. Če bi mu bilo izdano 
dovoljenje za prebivanje, pa bi bil tujec do socialne pomoči 
upravičen. Pogoj za sprejem od avstrijskih varnostnih or-
ganov po dvostranskem sporazumu je tudi nesporen dokaz 
o nezakonitem prestopu meje iz Slovenije v Avstrijo, kamor 
ni mogoče šteti migrantov, ki so bili s strani avstrijskih 
varnostnih organov sprejeti. 
Kljub temu, da skladno z Dublinsko uredbo „dokument 
za prebivanje“ pomeni kakršno koli dovoljenje, ki ga iz-
dajo organi države članice, ki državljanu tretje države ali 

osebi brez državljanstva dovoljuje prebivanje na njenem 
ozemlju, pa zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka Slovenija 
dovolitve zadrževanja ne šteje kot dovoljenje za prebivanje.
Treba je tudi upoštevati, da Dublinska uredba ni bila 
sprejeta za primer velikega prihoda migrantov v tako 
kratkem času, njen glavni namen je namreč, da prosilci 
za mednarodno zaščito ne bi izkoriščali postopka priznanja 
mednarodne zaščite in ne bi prehajali iz države v državo 
ter zaprošali za mednarodno zaščito v več državah članicah 
hkrati ali zaporedoma. Trenutna situacija pa je popolnoma 
drugačna in ni bila predvidena ob sprejemu te uredbe. 
Ker je torej Dublinska uredba primarno mehanizem EU v 
okviru sistema mednarodne zaščite ter upoštevaje dejstvo, 
da Slovenija v tem migrantskem valu kot prva država 
članica EU na poti v ciljne države izvaja zakonodajo s 
področja schengna ob polnem spoštovanju vseh mednarod-
nih obveznosti, Slovenija ne more sprejeti odgovornosti 
za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, ki so bile 
vložene v drugi državi članici, ker so tem tujcem bile izdane 
odločbe o dovolitvi zadrževanja kot posledica postopka 
vračanja in odstranjevanja iz države. Sprejem odgovornosti 
za obravnavo prošenj teh tujcev bi bil tudi neproduktiven, 
saj ti tujci v Sloveniji očitno niso želeli zaprositi za medn-
arodno zaščito. Seveda pa Slovenija prevzema odgovornost 
za obravnavo prošenj tistih tujcev, ki so v Sloveniji zaprosili 
za mednarodno zaščito, po vložitvi prošnje pa Slovenijo 
zapustili in odšli v drugo državo članico.

Odgovor na zahtevo Varuha človekovih 
pravic glede problematike postavitve žičnate 
ograje z rezili
Po vzpostavitvi ograje na madžarski meji se je migracijski 
tok preusmeril preko Republike Slovenije. Soočeni smo 
bili z dnevnim pretokom migrantov do 10.000 oseb, 
občasno tudi bistveno več, ki so državno (schengensko) 
mejo prestopali izven mejnih prehodov, nenačrtovano in 
v velikih skupinah. To je bilo problematično tako z vidika 
zagotavljanja varnosti migrantov, kot tudi lokalnega pre-
bivalstva in premoženja. Zato je Vlada RS na 62. redni seji 
obravnavala Načrt uporabe tehničnih in drugih sredstev 
za preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje 
z Republiko Hrvaško. V skladu s 7., 8. in 11. členom 
Zakona o nadzoru državne meje (v 8. členu je zapisano, 
da Policija sme namestiti in uporabljati tehnična ali 
druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje) in 
10. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije, je 
vlada zadolžila ministrico za notranje zadeve mag. Vesno 
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Györkös Žnidar, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
se preprečijo ravnanja, ki ogrožajo varnost ali javni red. 
Postavitev začasnih tehničnih ovir je nujen, neizogiben 
in primeren ukrep za uravnavanje migracijskega toka, ki 
ga zaradi specifičnosti terena in prometnih povezav, ni 
mogoče doseči z drugimi milejšimi ukrepi (npr. fizično 
varovanje s policisti in vojaki). Po mnenju vlade tudi ni 
prekomeren, saj se tehnične ovire postavljajo glede na 
oceno tveganj za migracijske tokove, in sicer zgolj na 
določenih identificiranih izpostavljenih odsekih meje, kjer 
je na podlagi ocene možno pričakovati povečan pritisk mi-
gracijskega vala. Pri tem se skuša v čim manjši meri posegati 
v pravico lastnikov zemljišč in vplivati na lokalno okolje. 
Za ustrezno obveščanje lastnikov zemljišč, na katerih se 
postavljajo začasne tehnične ovire, redno skrbi policija. 
S sprejetimi ukrepi je mogoče omiliti vse negativne učinke 
migracijskega pritiska na življenje prebivalcev v obmejnem 
pasu, zagotoviti varnost ljudi in njihovega premoženja ter 
posledično zagotoviti nemoteno življenje in delo ljudi. Pri 
sprejemu ukrepov se torej upošteva predvsem varnostni 
vidik, skušajo pa se upoštevati tudi ostali dejavniki.

SEJA VLADE RS 15. 1. 2016
Vlada RS je na svoji 70. redni seji med drugim sprej-
ela Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči žledu iz PRP 2014–2020 ter novelo 
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo 
gozda po naravni nesreči žledu iz PRP 2014–
2020
Uredba ureja izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava 
škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 
nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa Naložbe 
v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti goz-
dov za preživetje iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014-2020, in sicer naslednje oper-
acije: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči 
in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 
gozdov.
Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sred-
stev. Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je izvedbi 
operacij po tej uredbi namenjenih 20.454.400 evrov javnih 
sredstev. Uredba po operacijah določa namen podpore, 

upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sred-
stev, obveznosti, finančne določbe in postopke.
Določbe Uredbe se bodo začeli izvajati šele po objavi ob-
vestila ministra v Uradnem listu RS o pridobitvi potrdila 
Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni 
pomoči z identifikacijsko številko pomoči.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju 
Uredba se usklajuje z novo definicijo minimalne plače, ki 
jo je treba upoštevati pri izračunu razlike do minimalne 
plače v primerih, ko plača ne dosega minimalne plače. 
Pri ugotavljanju razlike je treba izvzeti tri dodatke, in 
sicer dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo 
in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot 
dela prost dan. 
Zaradi pravilnega razumevanja štetja delovne dobe pri 
izračunu dodatka za delovno dobo, ki je opredeljena v 
Zakonu o javnih uslužbencih, ne glede na dejstvo, da javni 
uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge 
v krajšem delovnem času od polnega, je delovno dobo 
treba šteti glede na dobo v delovnem razmerju ne glede 
na delovni čas oziroma število ur dela.
V Uredbo se dodajo državni tožilci, ki so imenovani za 
nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika 
nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funk-
cijo opravljajo v tujini. Dopolnitev je posledica Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. 

SEJA VLADE RS 21. 1. 2016 
Vlada RS je na svoji 71. redni seji med drugim sprejela 
»prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je ob-
vladovanje migracijskega toka«, predlog novele Zakona 
o sodnih taksah, novelo Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih ter Načrt za 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 
2016 in 2017.
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Aktivacija prve stopnje ukrepanja zajema 
restriktivno omejevanje vstopa migrantov 
in hkratno poostreno mejno kontrolo na 
mejnih prehodih
Vlada je sprejela prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, 
katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka. Gre za 
odziv Slovenije na omejevanje vstopa migrantov s strani 
Avstrije. Ukrep bo stopil v veljavo danes ob 22. uri, ko 
je napovedan prihod novega vlaka z migranti s Hrvaške.  
Ministrica Vesna Györkös Žnidar je izpostavila, da Slovenija 
migracijski tok ves čas obvladuje in da je pripravljena na 
različne scenarije. Tako je vlada že pred časom potrdila 
načrt stopnjevalnih ukrepov, s katerimi zagotavljajo, in 
to bodo počeli tudi v bodoče, da Slovenija ne postane žep 
za migrante.   
Ministrica za notranje zadeve je predsednika vlade in min-
istre seznanila, da so nastopile okoliščine, ki zahtevajo akti-
vacijo prve stopnje ukrepanja. Ta se nanaša na restriktivno 
omejevanje vstopa migrantov in hkratno poostreno mejno 
kontrolo na mejnih prehodih. Konkretno to pomeni, da 
se zaradi restrikcij v Avstriji in Nemčiji vstop dovoli samo 
tistim migrantom, ki izkažejo namero, da bodo zaprosili za 
mednarodno zaščito v Avstriji ali Nemčiji. Ostalim se vstop 
zavrne. Ukrep vključuje tudi intenzivno varovanje zunanje 
schengenske meje izven mejnih prehodov (zelena meja), saj 
lahko pričakujemo prihod migrantov po drugih poteh. Ti 
ukrepi začnejo veljati ob prvem prihodu vlaka z migranti, 
ki je predviden za danes ob 22. uri. O sprejetih ukrepih 
smo že obvestili Republiko Hrvaško in ostale države na t. 
i. zahodno-balkanski poti. 
V nadaljevanju je ministrica izpostavila tudi mednarodno 
dimenzijo reševanja tega vprašanja. Slovenija aktivno 
daje predloge in podpira rešitve migracijske krize, saj se 
zavedamo, da so skupne rešitve na ravni Evropske unije 
prepočasne in pogosto neučinkovite. V zvezi s pobudo 
predsednika vlade Mira Cerarja, ki jo je naslovil na predsed-
nika Evropske komisije in evropske voditelje, je ministrica 
poudarila, da so se na pobudo pozitivno odzvali, zato se 
na pobudi dela naprej v smeri konkretizacije.
Ko bodo varnostne razmere in naloge zahtevale, bo min-
istrica za notranje zadeve Vladi RS dala predlog, da Vlada 
predlaga Državnemu zboru, da v skladu s 37.a členom 
odloči o sodelovanju Slovenske vojske s policijo pri va-
rovanju državne meje.   
Ministrica je zagotovila, da bomo razmere še naprej budno 
spremljali in da so že pripravljene druge aktivnosti in 

ukrepi, če bo to potrebno. Državljankam in državljanom 
sporoča, da je kakršnakoli zaskrbljenost odveč, saj Vlada 
ukrepa v vseh smereh, da bi stopnjo varnosti v naši državi 
ohranila na enaki ravni in preprečila možnost, da bi 
Slovenija postala žep za migrante.

Predlog novele Zakona o sodnih taksah
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se Zakon 
o sodnih taksah usklajuje z Ustavo RS tako, da kot pogoj 
za celotno oprostitev plačila sodnih taks določa kriterij 
občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje stranke ali 
njenih družinskih članov. Celotna taksna oprostitev ne 
bo več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči 
oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno prejemanje, saj 
je Ustavno sodišče presodilo, da je takšno pogojevanje 
ustavno neskladno. Ne glede na navedeni kriterij pa bo v 
vsakem primeru do celotne taksne oprostitve upravičena 
stranka, katere mesečni dohodek oziroma mesečni 
povprečni dohodek na družinskega člana ne presega višine 
dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega 
z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke, kar pred-
stavlja materialni pogoj za prejemanje redne brezplačne 
pravne pomoči. 
Na področju taksnih oprostitev se poleg navedenega 
predlaga poenotenje načina ugotavljanja materialnega 
položaja strank in njihovih družinskih članov z načinom 
ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno 
pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja 
socialnega varstva. Vzpostavlja se pravna podlaga za ele-
ktronski dostop sodišč do zbirk podatkov, določenih v 
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na podlagi 
katerih bodo sodišča po uradni dolžnosti ugotavljala ma-
terialni položaj strank in njihovih družinskih članov. V 
skladu s tem se določa strankam prijaznejši način vlaganja 
predlogov za taksne ugodnosti. 
Z namenom znižanja stroškov občin se med subjekte, ki 
so po Zakonu o sodnih taksah oproščeni plačila sodnih 
taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki, ki 
so v celoti v lasti občin. 
Zaradi uskladitve Zakona o sodnih taksah z materialnimi 
predpisi in zaradi uskladitve višin sodnih taks s stroški posa-
meznih sodnih postopkov se predlaga določitev nekaterih 
sodnih taks na novo, črtanje nekaterih, pri nekaterih taksah 
pa se predlaga sprememba njihove višine, nastanka tak-
sne obveznosti ali zavezancev za njihovo plačilo. Tovrstne 
spremembe in novosti se nanašajo predvsem na takse za 
postopek o zahtevi za sodno varstvo v okviru postopka o 



30

Januar 2016

prekrških, takse po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine 
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, takse za indi-
vidualne delovne spore zaradi izplačila denarnih terjatev 
iz delovnega razmerja pred sodiščem prve stopnje in takse 
za postopke v zvezi evropskim potrdilom o dedovanju.

Novela Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih
V omenjeni Uredbi se med drugim črta določilo, ki 
pravi, da vlada pred izdajo soglasja o sistemizaciji pridobi 
mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. Predhodno 
pregledovanje aktov o sistemizaciji in priprava strokovnega 
mnenja ni potrebna, saj Uredba že določa, da za skladnost 
sistemizacije z zakonom, uredbo in drugimi predpisi, 
odgovarja predstojnik. Obenem pa je v Uredbi zapisano 
tudi, da lahko ob ugotovljenih nepravilnostih inšpektor za 
sistem javnih uslužbencev predlaga predstojniku ustrezne 
spremembe oziroma se ob neupoštevanju o tem obvesti 
ministra, pristojnega za upravo, ki predlaga vladi, da naloži 
predstojniku odpravo nepravilnosti. 
Uredba se spreminja tudi v delu, ki ureja število in vrste 
direktoratov. V Ministrstvu za infrastrukturo bodo  nasled-
nji direktorati: Direktorat za kopenski promet, Direktorat 
za letalski in pomorski promet in Direktorat za energijo. 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Ministrstva za infrastrukturo mora biti usklajen s pred-
lagano organizacijsko spremembo v dveh mesecih po 
uveljavitvi uredbe.

Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 
2016 in 2017 več kot 182 milijonov evrov
Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Za aktivno 
politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih 
182.570.956,00 evrov (proračun RS in sredstva ESS), v 
programe pa bo vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 
2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 
35 odstotkov več kot v letu 2015. Bistveno povečanje sred-
stev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko 
socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji. 
Ukrepi APZ bodo v 2016 - 2017 usmerjeni predvsem k 
najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki 
kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo 
pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj je zmanjšati 

število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mla-
dih, starejših ter nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti 
ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebival-
stva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti 
glede na potrebe trga dela. 
Z izvajanjem APZ programov in aktivnosti bomo v letih 
2016 in 2017 dosegli naslednje učinke in rezultate:
•	 48.905 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ, 
•	 25.445 od teh vključitev pomeni neposredno 

zaposlitev, 
•	 19.038 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ bo 

šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti 
zaposlenih. 

Ključni ukrepi APZ v letih 2016 - 2017 
Ukrep 1: »Usposabljanje in izobraževanje«
•	 Usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno 

brezposelne, starejše od 50 let in za tiste, ki imajo 
nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo 
namenjena tudi mladim brezposelnim;

•	 Izvajali se bodo programi Neformalnega izobraževanja 
in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo 
delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi ak-
tualnimi potrebami;

•	 Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O); 
•	 Programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju;
•	 Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne 

programe;
•	 program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 

30 let in 
•	 Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Ukrep 3: »Spodbude za zaposlovanje«
•	 Spodbujanje zaposlovanja (subvencionirane za-

poslitve za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko 
izobražene);

•	 Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (subvencije 
za zaposlitev mladih za nedoločen čas);

•	 Spodbujanje pripravništev, katerega namen bo za-
poslovanje iskalcev prve zaposlitve za opravljanje 
pripravništva na področju socialnega varstva;

•	 iz evropskih sredstev Pobude za zaposlovanje mladih 
se bo izvajal (povabilo je že objavljeno) program Prvi 
izziv 2015 – za mlade do 29 let;
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•	 spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov 
delodajalcem, in sicer v območjih z visoko brezposel-
nostjo (Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo 
okolico in območje Radeče, Trbovlje, Hrastnik).

Ukrep 4: »Kreiranje delovnih mest«
•	 Osrednji program v tem ukrepu so Javna dela, finan-

cirana iz integralnega proračuna. V letu 2016 bodo 
imeli prednost programi s področja socialnega varstva, 
predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev 
programov javnih del s tega področja (starejši, invalidi) 
ter programi javnih del, v katere se bodo vključevale 
dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe 
(od I. do IV.). V okviru sredstev, namenjenih za javna 
dela se bo financiral tudi program »Pomoč pri obvla-
dovanju migracijskih tokov« (zaposlitev BO za pomoč 
pri obvladovanju migracijskih tokov).

•	 Podprti bodo tudi Zaposlitveni projekti na lokalni 
ravni, Inovativni projekti za mlade in projekti Učnih 
delavnic.

Ukrep 5: »Spodbujanje samozaposlovanja«
•	 Projekti Spodbujanja podjetništva med mladimi - na-

men projektov bo spodbujati podjetniško aktivnost 
med mladimi brezposelnimi osebami, izkoristiti 
njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ust-
varjalnost ter podpreti nove ideje;

•	 Z namenom omogočiti premagovanje začetnih 
finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir 
za udeležbo žensk v podjetniških sferah bo del sred-
stev namenjen tudi programu Spodbujanje ženskega 
podjetništva.

SEJA VLADE RS 28. 1. 2016
Vlada RS je na svoji 72. redni seji med drugim sprejela 
novelo Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne 
gospodarske javne službe sežiganja komunalnih od-
padkov, novelo Uredbe o načinu, predmetu in pogojih 
opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin 
Savinjske regije ter novelo Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Novela Uredbe o načinu opravljanja obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja 
komunalnih odpadkov in novela uredbe te 
službe v Savinjski regiji 
S sprejemom teh dveh uredb je urejen način oblikovanja 
cen obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja 
komunalnih odpadkov v skladu s priporočili Računskega 
sodišča RS Slovenije in določene amortizacijske stopnje 
za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabljajo pri 
gospodarski javni službi sežiganja komunalnih odpadkov, 
saj oblikovanje cene storitev javne službe sežiganja komu-
nalnih odpadkov do sedaj ni bilo urejeno, prav tako ni 
urejen nadzor nad oblikovanjem cene, oziroma nadzor nad 
poslovanjem izvajalca javne službe v smislu spremljanja 
razmerij med stroški in prihodki pri izvajanju te javne 
službe. Na območju občin Savinjske regije je zagotovljen 
način določanja in oblikovanja ter nadzor cene storitev 
javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki jo opravlja 
kot koncesionar podjetje Energetika Celje. S spremem-
bami in dopolnitvami je zagotovljeno upoštevanje pravil 
o državni pomoči v obliki nadomestila za javne storitve.
V skladu s spremembami uredb ceno storitev javne službe 
s sklepom določi vlada, in sicer v letu 2016 za triletno 
obračunsko obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Do 
31. 12. 2016 cena storitev javne službe ostaja enaka, in 
sicer 95 EUR na tono prevzetih odpadkov.

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini
Zaradi spremembe indeksa življenjskih stroškov v 
Organizaciji združenih narodov (OZN), se posledično spr-
eminja tudi omenjena Uredba. Indeks življenjskih stroškov 
OZN se spreminja  trikrat letno, in sicer 1. februarja, 1. 
junija in 1. oktobra. 
Zadnja sprememba indeksov je bila julija 2015. Najnovejše 
spremembe, ki se nanašajo na indekse OZN se pričnejo 
uporabljati 1. februarja 2016. 
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9  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

15. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
15. redna seja Državnega zbora RS se je začela 25. 
januarja, zaključila pa se bo 2. februarja. Poslanke 
in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o 
vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne 
dediščine, v drugem branju je bil potrjen Zakon o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 
(glasovanje o sprejemu zakona 2. februarja). Zavrnjena 
sta bila Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter 
upravljanju pokopališč ter predlog novele Zakona o 
prispevkih za socialno varnost.

Sprejeta zakona

Novela Zakona o vračanju protipravno 
odstranjenih predmetov kulturne dediščine 
(ZVPOPKD-A)
Novelo zakona v domači pravni red v celoti prenaša 
prenovljeno evropsko direktivo na tem področju. Novela 
prinaša višjo stopnjo varovanja nacionalnega bogastva.
Evropska direktiva 2014/60 o vračanju predmetov kul-
turne dediščine je bila sprejeta, ker se je pokazalo, da 
postopki vračanja predmetov kulturne dediščine, ki so bili 
protipravno odstranjeni z ozemlja države članice, niso bili 
dovolj uspešni.
Po prenovljeni direktivi države članice same določajo svoje 
nacionalno bogastvo, navedena sprememba pa omogoča, 
da se varuje celotno nacionalno bogastvo vsake države. 
Podaljšujeta se roka za vlaganje zahtevkov in preverbo, saj 
so se doslej veljavni roki izkazali kot prekratki.
Osrednji organi držav članic med seboj komunicirajo prek 
modula informacijskega sistema (IMI) za notranji trg, ki je 
posebej prilagojen predmetom kulturne dediščine, pose-
dovanje predmeta v dobri veri pa se razširi s podrobnejšo 
navedbo ravnanja z dolžno skrbnostjo. Takšna odločba 
zavezuje lastnike oziroma posestnike predmetov k odgovo-
rnemu ravnanju pri preverjanju provenience, ki je bilo 
doslej zelo šibko opredeljeno in podprto. Poleg tega se 

obdobje poročanja o uporabi direktive podaljšuje s treh 
na pet let.

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije (ZGGLRS), druga 
obravnava
DZ je s sprejemom nekaj dopolnil v drugi obravnavi 
podprl predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
države, s katerim se bo ukinilo koncesije ter ustanovilo 
novo podjetje za rabo in izkoriščanje lesa iz državnih 
gozdov. O sprejemu zakona bo glasoval še na januarski 
seji, in sicer 2. februarja.
Zdaj gospodarjenje z gozdovi v lasti države - gre za približno 
petino vseh gozdov v Sloveniji - temelji na koncesijah iz leta 
1996, ki so bile podeljene brez javnega razpisa za obdobje 
20 let. Večini koncesionarjev se koncesije iztečejo konec 
letošnjega junija, zato se s sprejemom zakona mudi.
Vlada je tako pripravila predlog zakona o gospodarjenju z 
gozdovi v lasti države, ki določa, da se namesto podeljevanja 
koncesij za gospodarjenje z državnimi gozdovi ustanovi 
družba Slovenski državni gozdovi v izključni lasti države.
Glavna dejavnost novoustanovljene družbe bo razpolaganje 
z državnimi gozdovi in njihovo upravljanje ter pridobivanje 
gozdov. Poleg tega bo lahko opravljala še druge dejavnosti 
s tega področja, kot so organiziranje centrov za zbiranje 
oz. predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter 
vzpostavljanje gozdno-lesnih verig.
Država bo novo podjetje ustanovila s kapitalskim vložkom 
ter stvarnim vložkom v obliki podjetja Snežnik. Za izva-
janje svojih nalog bo lahko najemalo posojila s poroštvom 
države, glede katerih je matični odbor za kmetijstvo določil, 
da jih bo lahko deležno le ob soglasju DZ. V opoziciji so 
državnim jamstvom nasprotovali - tudi zato, ker bi šlo 
lahko za nedovoljeno državno pomoč - a so ostala zapisana 
v predlogu zakona.
Nadzorni svet Slovenskih državnih gozdov bo imel osem 
članov, od katerih bodo trije zastopali interese delavcev, 
enega pa bo predlagala vsakokratna opozicija v DZ. 
Poleg nadzornega sveta bo imelo podjetje Slovenski državni 
gozdovi tudi strokovni svet. Ta bo imel deset članov, njego-
va naloga pa bo svetovati direktorju pri pomembnejših 
odločitvah v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem z 
gozdovi v državni lasti.
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Zavrnjena zakona

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter 
upravljanju pokopališč (ZPDUP)
Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju 
pokopališč nepovezanega poslanca Janija Möderndorferja 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je izglasoval DZ. 
Gospodarsko ministrstvo medtem usklajuje zadnje po-
drobnosti svojega predloga, katerega sprejem na vladi 
napoveduje do konca februarja.
Da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je sklenil 
že matični odbor za gospodarstvo, poslanci pa so večinoma 
prepričani, da vsebuje nekaj dobrih predlogov, ki naj jih 
vlada povzame v svojem. Tudi razprava o tej dejavnosti, 
katere zakon je bil sprejet davnega leta 1984, je po nji-
hovem mnenju konstruktivna in gre v pravo smer.
Računsko sodišče je na neurejenost področja opozorilo 
jeseni 2014. Lansko pomlad je stekla javna razprava o 
osnutku zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
upravljanju in urejanju pokopališč. Vlada po besedah 
državnega sekretarja z Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Aleša Cantaruttija sedaj usklajuje zadnje 
podrobnosti.
Kot je pojasnil, bo pokopališka dejavnost ostala ob-
vezna gospodarska javna služba, pogrebna pa bo tržna ob 
upoštevanju določenih omejitev. Pokopališka dejavnost bo 
ostala v pristojnosti občin. Bistvena razlika med vladnim in 
poslančevim predlogom pa je pri načinu izvajanja oz. del-
itvi pogrebnih storitev, ki se bodo izvajale kot gospodarska 
javna služba, in tistimi, ki se bodo izvajale na prostem trgu.

Predlog novele Zakona o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV-E)
DZ je ocenil, da predlog novele Zakona o prispevkih za 
socialno varnost, s katerim bi stranka NSi uvedla zgornjo in 
spodnjo mejo prejemkov, od katerih se plačuje prispevke, 
ter razbremenila obdavčitev božičnice, ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Finančni učinki bi občutno zarezali 
v zdravstveno in pokojninsko blagajno.
Poslanec predlagateljev je v splošni razpravi dejal, da predl-
agajo socialni copatek, razvojno kapico in nižjo obdavčitev 
božičnice. »Pri socialnem copatku je 3300 evrov zaslužka 
vsakega državljana neoprispevčenega, zato vsak dobi 50 
evrov večji neto prihodek. Razvojno kapico smo postavili 
na štirikratnik minimalne plače. Pri obdavčitvi božičnice 
pa smo potegnili analogijo z obdavčitvijo regresa.« 

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja 
Vraničar Erman je opozorila, da predlog ruši razmerja v 
sistemu javnih financ. »Skupni finančni učinek je približno 
800 milijonov evrov in pomeni za približno 145 milijonov 
evrov več prihodkov v proračun, za približno 615 do 620 
milijonov evrov manj prihodkov v pokojninsko blagajno 
in s tem tudi za enak znesek višje odhodke proračuna ter 
znižanje prihodkov blagajne zdravstvenega zavarovanja za 
približno 330 milijonov evrov. Tega ni mogoče nadomestiti 
z ukrepi, ki ne bi posegli v pravice iz socialnih zavarovanj,« 
je nanizala.
Predlogu so nasprotovali v koaliciji in v ZL, saj se jim 
zdi nedopustno, da bi se znižali prilivi v zdravstveno in 
pokojninsko blagajno, ki jih je že tako in tako premalo, 
predlog pa ne ponuja rešitve, s čim bi se izpad nadomestil. 
V SDS so predlog zakona pozdravili in menili, da gre v 
pravo smer.

Uradni prečiščeni besedili:
•	 Uradno prečiščeno besedilo Zakona o prevozih v 

cestnem prometu (ZPCP-2-UPB7)
•	 Popravek Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega 

zakonika (KZ-1-UPB2p)
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

PARLAMENTARNI ODBOR V DVEH 
DNEH SKOZI PREDLOG ZAKONA 
O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V 
DRŽAVNI LASTI
Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za 
obravnavo na plenarni seji pripravil Predlog zakona o gos-
podarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, s katerim 
se bo ukinilo koncesije ter ustanovilo novo podjetje za rabo 
in izkoriščanje lesa iz državnih gozdov. Nad njim bo bdela 
Vlada in ne SDH, kot je predlagala SMC.
Da upravljavske pravice novega podjetja uresničuje 
vlada, je zapisano v predlogu zakona, ki ga je DZ prejel 
v obravnavo oktobra lani. Nato pa so v SMC pripravili 
dopolnilo, s katerim bi upravljanje podjetja zaupali 
Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), zaradi česar 
je bilo v preteklih dneh kar nekaj koalicijskih usklajevanj. 
Toda SMC koalicijskih partneric ni uspela prepričati. 
Država bo novo podjetje ustanovila s kapitalskim in stvar-
nim vložkom v obliki podjetja Snežnik. Za izvajanje svojih 
nalog bo lahko najemalo posojila s poroštvom države, glede 
katerih so določili, da jih bo lahko deležno le ob soglasju 
Državnega zbora RS.
Nadzorni svet novega podjetja bo imel osem članov, od 
katerih bo eden zastopal interese delavcev, enega pa bo 
predlagala opozicija. 
Poleg nadzornega sveta bo imelo podjetje Slovenski državni 
gozdovi tudi strokovni svet. Strokovni svet bo imel deset 
članov, njegova naloga pa bo svetovati direktorju pri 
pomembnejših odločitvah v zvezi z razpolaganjem in 
upravljanjem z gozdovi v državni lasti.
Odbor je kar precej časa posvetil tudi razpravi o tem, kje 
naj bo sedež novega podjetja. Takšne določbe sicer sodijo 
v statut podjetja, a kljub temu so nekateri poslanci menili, 
da jih je treba urediti že z zakonom.

PO MNENJU ODBORA DZ PREDLOG 
ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI 
NI PRIMEREN ZA NADALJNO 
OBRAVNAVO
Odbor DZ za gospodarstvo je na seji 13. januarja sklenil, 
da Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju 
pokopališč nepovezanega poslanca Janija Möderndorferja 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Kot je pojasnil državni sekretar z Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, je predlog zakona 
že bil v javni razpravi, v obravnavo na vladi pa bo posre-
dovan v drugi polovici februarja. Cantarutti je pojasnil, 
da njihov predlog tako kot poslančev loči med pogrebno 
dejavnostjo in upravljanjem pokopališč. Pokopališka 
dejavnost je v obeh predlogih v pristojnosti občin, oba 
tudi uvajata visoko raven standardov in normativov za 
izvajanje pogrebne dejavnosti. Bistvena razlika pa je pri 
načinu izvajanja pogrebne dejavnosti oz. delitvi pogrebnih 
storitev, ki se bodo izvajale kot gospodarska javna služba, 
in tistimi, ki se bodo izvajale na prostem trgu.
Prav vladna izhodišča so očitno spodbudila Möderndorferja 
k pripravi svojega zakona, saj, kot je dejal, se je jeseni 
izkristaliziralo, da »se bo šlo v pretežno tržno dejavnost«. 
Sam je predlagal jasno razmejitev pogrebnih dejavnosti, ki 
so predmet javne službe, in tistih, ki to niso. Med prve pa 
bi sodili pokop pokojnikov, zagotavljanje 24-urne dežurne 
službe za prevoz pokojnikov znotraj lokalne skupnosti oz. 
prvi prevoz pokojnika ter priprava in izvedba minimalnih 
pogrebnih dejavnosti.
Pri tem je Möderndorfer večkrat kot ključno izpostavil 
ohranitev javnega interesa na tem področju. Kot je opo-
zoril, je razlika, ali se predpiše obvezne javne gospodarske 
službe in se tam, kjer je nimajo, dopusti tudi drugačna 
organizacija, ali pa se reče, da javne gospodarske službe niso 
nujne, tiste, ki so, pa lahko delujejo naprej. Möderndorfer 
svari, da bi lahko v tem primeru prišlo v posameznih lo-
kalnih okoljih do ukinjanja določenih služb, »da bi nekdo 
lahko zaslužil«.
Leo Kremžar, SOS, je izpostavil nasprotje med vladnim 
sklepom in odločbo Ustavnega sodišča RS. Sklep Vlade 
namreč po njegovih besedah zavezuje, da se bo pogrebna 
dejavnost izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot 
tržna dejavnost, medtem ko je ustavno sodišče »reklo, da 
gre za dejavnosti, ki ne sme biti tržna dejavnost«. Tudi 
po mnenju občin, je dodal, ta dejavnost ne smela biti 
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prepuščena trgu oz. bi lahko bila v delu, ki je dejansko že 
danes na trgu. Nasprotno so v Obrtno-podjetniški zbornici 
bolj naklonjeni vladnemu predlogu.
Vsa tri združenja občin ZOS, SOS in ZMOS smo sicer iz-
razila podporo konceptu Predloga zakona o pogrebni deja-
vnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Möderndorferja, 
podanih pa je biilo tudi nekaj vsebinskih pripomb.

PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI NAJ 
BI BIL SPREJET DO KONCA APRILA
Ministrstvo za okolje in prostor je 19. januarja v Ljubljani 
pripravilo javno predstavitev Osnutka programa ravnanja z 
odpadki, ki je v javni obravnavi do 1. februarja. Kot je po-
jasnila Jana Miklavčič s sektorja za odpadke na okoljskem 
ministrstvu, časovnica predvideva, da bo program do 
konca aprila predan v vladno obravnavo.
Ministrstvo za okolje in prostor je decembra v javno ob-
ravnavo dalo Osnutek operativnega programa ravnanja z 
odpadki, ki je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki 
in Programa preprečevanja odpadkov. Program zajema vse 
tokove odpadkov in celotno območje Slovenije ter vsebuje 
zakonodajne, finančne in druge ukrepe.
»V Sloveniji je lani nastalo 4,7 milijona ton odpadkov, od 
tega 81 odstotkov v proizvodni dejavnosti, 19 odstotkov pa 
je bilo komunalnih odpadkov,« je povedala Miklavčičeva. 
Program se osredotoča na vzpostavljanje hierarhije ravnanja 
z odpadki; v prvi vrsti je treba spodbujati preprečevanje 
nastajanja odpadkov, nato pa ponovno uporabo, recikli-
ranje, predelavo in šele na koncu odstranjevanje.
Slovenija mora program sprejeti na podlagi evropske direk-
tive o odpadkih, zaradi zamude pri tem pa si je že prislužila 
opomin Bruslja. 
Gre sicer za zelo obsežen dokument, ki obsega več kot 200 
strani. Po 1. februarju bo objavljen nov osnutek in javna 
razprava se bo nadaljevala, je napovedala Miklavčičeva. 
Spremljanje izvajanja bo nato potekalo letno, vsakih šest 
let pa naj bi ga obnavljali.
Slovenija je sicer pri ločenem zbiranju odpadkov že med 
najboljšimi, to področje pa bomo nadgrajevali. Regijskih 
centrov za ravnanje z odpadki imamo dovolj, verjetno pa 
bo potrebna dodatna infrastruktura za biološke odpadke, 
je nekaj rešitev naštela Miklavčičeva. Ob tem se bo država 
osredotočala na osveščanje o preprečevanju nastajanja 

odpadkov, spodbujanje ponovne uporabe materialov in 
tako naprej.
Poseben del bo namenjen tudi področju zavržene hrane, ki 
je težava tako z okoljskega kot etičnega vidika. V letu 2013 
je v Sloveniji nastalo 72 kilogramov odpadne hrane na 
prebivalca, kar je 64-odstotno znižanje glede na leto 2008. 
V EU je povprečje 123 kilogramov na prebivalca. Vseeno 
še vedno povprečna družina dnevno proizvede dobrega pol 
kilograma odpadne hrane. Tudi pri tem bo poudarek veljal 
osveščanju ter spodbujanju odgovornega ravnanja z viški 
hrane. Država bo na primer ljudi izobraževala o tem, kaj 
pomenita izraza »uporabno do« in »uporabno najmanj do«.
Še dodatno se želijo osredotočiti tudi na nagovarjanje 
trgovinskih verig, da bi te oddajale viške hrane. Pozornost 
pa bo še naprej veljala tudi dobrodelnim organizacijam in 
drugim, ki skrbijo, da viški hrane dosežejo lačne.

SISTEM DIMNIKARSKIH STORITEV 
PODALJŠAN DO KONCA LETA
S sprejetjem sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO) je 
podaljšan obstoječ sistem dimnikarskih storitev do konca 
leta 2016. To velja tako za prve preglede kot tudi za pogost-
nost čiščenja kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav, letne preglede ter vse ostale obvezne storitve. Prav 
tako se predpisane in izvedene storitve dimnikarske javne 
službe še vedno zaračunava v skladu z veljavnim Sklepom o 
ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 57/2010). 
V primeru zavrnitve izvajanja dimnikarske storitve ostajajo 
v veljavi tudi vse naloge pristojnih inšpektoratov za ukrepe 
povezane z dimnikarsko služb
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO 
v letu 2013 se je sedanja ureditev opravljanja dimnikarske 
službe ohranjala do konca leta 2015, ko bi se prenehala 
izvajati kot obvezna državna gospodarska javna služba. 
Brez uveljavitve novega sistema bi bile tako ne le ukinjene 
koncesije, temveč bi bile dimnikarske storitve v celoti 
prepuščene trgu. Na MOP so zapisali, da je zaradi za-
gotovitve javnega interesa, ki je v skrbi za varstvo okolja, 
zdravja in premoženja ljudi, požarno varnost ter energetsko 
učinkovitost malih kurilnih naprav, potrebna regulacija 
tega področja tudi v letu 2016, zaradi česar so pripravili 
spremembo in dopolnitev ZVO, ki določa podaljšanje 
obstoječe ureditve, in sicer do 31. 12. 2016. Navedeni 
zakon je Državni zbor RS sprejel 15. 12. 2015.
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Koncesionarji, ki jih predvideva predlog zakona, opravljajo 
dimnikarsko službo do sklenitve nove koncesijske pogodbe 
oziroma aneksa k pogodbi o podaljšanju koncesijske po-
godbe pod pogojem, da so vložili zahtevo za podaljšanje 
veljavnosti oziroma sklenitev koncesijske pogodbe v rokih, 
ki ju predvideva določba.
V koncesijskih območjih v katerih ne bi bilo določenega 
koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo se, skladno z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZVO, na podlagi 
javnega poziva podeli koncesijo drugi osebi, ki izpoln-
juje predpisane pogoje in zoper njo ni začet postopek za 
odvzem koncesije, če se ta s podelitvijo strinja. Zakon v 
takih primerih predvideva prednost pri podelitvi konc-
esije. Prednost ima oseba, katere sedež je najbližje središču 
koncesijskega območja ter določa, kaj se šteje za središče 
koncesijskega območja.
Zahteva za podaljšanje veljavnosti oz. sklenitev koncesijske 
pogodbe in potrebni obrazci so dostopni TU.

KONFERENCA OB ZAGONU 
STRATEGIJE EU ZA ALPSKO 
MAKROREGIJO
Konec januarja je na Brdu pri Kranju potekala dvodnevna 
konferenca ob zagonu strategije EU za alpsko makroregijo. 
Dogodka sta se drugimi udeležili tudi evropski komisarki 
Corina Cretu in Violeta Bulc. Strategijo za alpsko makro-
regijo je začela Evropska komisija izvajati v lanskem letu. 
Odločitev za pripravo strategije je bila sprejeta leta 2011 
v okviru sodelovanja regij in držav znotraj Alpske kon-
vencije, politično podporo je dobila leta 2013, Evropska 
komisija pa je dala uradno potrditev julija lani.
Strategija za alpsko makroregijo je četrta makroregionalna 
strategija EU. Zajema pet članic EU - Nemčijo, Francijo, 
Italijo, Avstrijo in Slovenijo - ter Liechtenstein in Švico. 
Prebivalcem 48 regij bo ponudila možnost koriščenja 
prednosti povezovanja na področju raziskav in inovacij, 
poleg tega pa se bodo podprle podjetniške pobude v malih 
in srednje velikih podjetjih.

SLOVENIJA NADPOVPREČNO 
USPEŠNA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV
Slovenija izvajanje evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2007–2013 zaključuje izjemno uspešno, 
kar je zasluga vseh, ki so vključeni v njeno izvajanje – vlade 
in ministrstev, upravičencev ter drugih vključenih. Po 
zadnjih podatkih se naša država v primerjavi z ostalimi 
državami članicami Evropske unije uvršča na odlično 4. 
mesto. 
Slovenija je v zadnjih letih izjemno povečala učinkovitost 
črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, 
pospešeno so se izvajali projekti in dinamično preraz-
porejali sredstva iz nerealiziranih na izvedljive projekte, 
za katere je bil tako zagotovljen vir financiranja. Slovenija 
je v zadnjem letu naredila opazen napredek, in sicer iz 
19. mesta v sredini leta 2014 se je povzpela na 8. mesto 
v mesecu novembru 2015 in kar na 4. mesto ob koncu 
leta 2015.  
V devetih letih izvajanja finančne perspektive je bilo 
skupno podprtih več kot 5000 projektov. V Sloveniji ni 
regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega 
iz evropskih skladov, v njihovem okviru pa je bilo npr. 
ustvarjenih več kot 45.000 delovnih mest, v investiranje 
v vse oblike znanja pa vključenih preko 610.000 oseb. 
Projekti so med drugim prispevali k zmanjševanju razlik 
v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu 
konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, ustvarjanju 
pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih 
virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega 
podjetniškega potenciala in posledično k boljšim pogojem 
za življenje državljank in državljanov. 

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI ŠE 
LETOS V POSLANSKIH KLOPEH
Priprava ustreznega zakona o dolgotrajni oskrbi je 
kratkoročna prioriteta te vlade, je v odgovoru na poslansko 
vprašanje na redni januarski seji zagotovil premier Miro 
Cerar. Financiranje tega področja je namreč po njegovi 
oceni izredno nepregledno in razdrobljeno ter posledično 
tudi premalo učinkovito. Rešitve naj bi bile na poslanskih 
klopeh še letos, je napovedal predsednik vlade.
Vprašanje o problematiki dolgotrajne oskrbe je premierju 
postavil poslanec Tomaž Gantar. Zanimalo ga je, ali sprejem 

http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6566/
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zakona o dolgotrajni oskrbi predstavlja kratkoročno prior-
iteto te vlade ter kje premier vidi možne vire financiranja.
Cerar je potrdil, da je priprava in sprejem ustreznega 
zakona prioriteta vlade za letos. Trenutno deluje uskla-
jevalna skupina, ki preučuje vire financiranja oz. njihovo 
medsebojno usklajevanje. Ob tem je premier opozoril, 
da je financiranje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji »izredno 
nepregledno in razdrobljeno ter posledično tudi premalo 
učinkovito«. Zato vsi dosedanji predlogi, ki stremijo k 
enotni ureditvi dolgotrajne oskrbe, predlagajo združitev 
obstoječih virov v eni blagajni oz. rešitev, s katero se bo 
zmanjšal pritisk na stalno naraščanje zasebnih izdatkov. 
Cerar je zagotovil, da dejavno delajo na iskanju rešitev. 
Do teh naj bi prišli v prihodnjih mesecih, nato pa bodo 
zakon predložili v DZ, predvidoma nekje sredi leta oz. 
septembra, je napovedal.
Bo pa po oceni ministrstva za delo za uveljavitev nove 
zakonodaje z novim virom financiranja, ki bo lahko tudi 
sklop različnih virov v eni blagajni, treba na letni ravni 
zagotoviti dodatnih 90 do 110 milijonov evrov javnih 
sredstev, je povedal premier. To vladi predstavlja velik 
izziv, kljub temu pa za Cerarja ni dileme, da je vprašanje 
dolgotrajne oskrbe treba urediti.

11  KORISTNE INFORMACIJE 

ZNIŽANJE STROŠKOV 
DELOVANJA OBČIN OZ. ODPRAVA 
ADMINISTRATIVNIH OVIR – 
OBVESTILO O SPLETNI STORITVI 
»REALIZACIJA UKREPOV ZA JAVNO 
FINANČNE PRIHRANKE«
Ministrstvo za javno upravo – Služba za lokalno samou-
pravo obvešča, da je od petka, 29. 1. 2016, razpoložljiva 
nadgradnja spletne storitve »Enotna zbirka ukrepov«, ki 
bo omogočala vpogled v izvedbo sprememb predpisov za 
doseganje prihrankov občin.
Vlada RS je januarja lani sprejela sklep, da pripravi 
predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje 
stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir 
ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira 
aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov 
sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada 
je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh 
predlogov ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge 
rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo 
ugotovljenih administrativnih ovir vladi. Na tej podlagi 
je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki 
na občine, ki ga je vlada do konca leta 2015 realizirala do 
dveh tretjin, preostanek postopkov je v sklepni fazi, so 
zapisali v obvestilu.
Omenjena spletna storitev bo nudila pregled nad 
uresničevanjem dogovorjenega nabora sprememb predpi-
sov, ki imajo finančne ali administrativne učinke na občine, 
nadzor nad njihovo realizacijo in pregled nad prihranki 
občin. Storitev je od navedenega datuma na voljo na 
vladni spletni strani ali na spletnem naslovu http://www.
enotnazbirkaukrepov.gov.si/. Stanje predpisov je na dan 
5. 1. 2016.

VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED 
DELOM
Ministrstvo z javno upravo obvešča, da je bil 22 . 1.2016 
v Uradnem listu RS št. 4/16 objavljen ugotovitveni sklep 

http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/
http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/
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o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v 
javnem sektorju.
Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega 
odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za nego-
spodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. 
člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa 
h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. 
člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), 
prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za 
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni 
list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen 
prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega 
urada RS. Statistični urad RS je Ministrstvu za javno upravo 
posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih 
izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje 
julij – december 2015 0,985. Glede na navedeni količnik rasti 
cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med 
delom od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 eurov. 
Posebej opozarjajo, da navedeni znesek ne velja za funk-
cionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za 
funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim 
višina regresa znaša 3,52 eurov. 

POJASNILA V ZVEZI Z 
EVIDENTIRANJEM SREDSTEV V 
PRORAČUNU OBČINE IZ NASLOVA 
DODATNEGA ZADOLŽEVANJA OBČIN 
V DRŽAVNEM PRORAČUNU
Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila v zvezi s sred-
stvi investicijskega transfera v višini 3 % skupne primerne 
porabe, ki se občinam zagotavljajo v obliki odobritve do-
datnega zadolževanja v državnem proračunu (prvi odstavek 
56. člena ZIPR1617). 
Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji 
obseg možnega zadolževanja iz 10.b člena ZFO-1, prav 

tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti 
soglasja Ministrstva za finance iz 10.a člena ZFO-1.
Celoten dopis s pojasnili je dostopen na povezavi.

VABILO OBČINAM K OBLIKOVANJU 
SKUPNEGA UKREPA ZA PODJETNIŠKE 
PROJEKTE
Slovenski regionalni razvojni sklad vabi občine k sode-
lovanju in oblikovanju skupnega ukrepa za podjetniške 
projekte na območju občine. 
Izhodišče: Sklad nudi ugodne razvojne kredite, »nima« pa 
subvencij. Občine namenjajo relativno manjša sredstva, 
ki zaradi skromnejšega obsega ne motivirajo podjetnikov 
k večjim naložbam. Oboje skupaj pa lahko omogoči 
večji kredit s subvencionirano obrestno mero, kar lahko 
praktično pomeni do 1,5 milijonski brezobrestni kredit z 
ročnostjo nad 10 let. Sklad zato predlaga sodelovanje na 
način združevanja finančnih virov za spodbujanje razvojnih 
investicij s področja podjetništva.
Več o skupnem ukrepu si lahko preberete v dopisu.

POJASNILA V ZVEZI S SPREMEMBAMI 
PREDPISOV ZA VPLAČEVANJE IN 
EVIDENTIRANJE JAVNOFINANČNIH 
PRIHODKOV OBČIN
Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila v zvezi s 
spremembami predpisov za vplačevanje in evidentiranje 
javnofinančnih prihodkov občin. Med drugim obveščajo, 
da morajo tudi občine pri evidentiranju prihodkov v svo-
jih poslovnih knjigah upoštevati drugi odstavek 13. člena 
ZIPRS1617: »Ne glede na določbe drugih zakonov in pred-
pisov se tisti prejemki sredstev na podračune 845 in 846 
pri Finančni upravi Republike Slovenije, ki so bili vplačani 
zadnji dan proračunskega leta in razdeljeni po blagajnah 
javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi 
letu, v katerem so bila sredstva vplačana, v posamezni blaga-
jni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem 
so bili dejansko vplačani na podračun 845 in 846.«
Zaradi te določbe morajo občine prilagoditi evidentiranje 
prihodkov v svojih poslovnih knjigah. Pri tem je potrebno 
upoštevati navodila, ki so bila občinam  poslana z dopisom 
št. 410-8/2015/1 z dne 7.1.2015 (točka C/1 – Sprememba 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/POJASNILA_MINISTRSTEV/MF_Pojasnila_v_zvezi_z_evidentiranjem_sredstev_v_proracunu_obcine_iz_naslova_dodatnega_zadolzevanja_obcin_v_drzavnem_proracunu.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/Vabilo_Slovenski_regionalni_razvojni_sklad.PDF
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evidentiranja javnofinančnih prihodkov na podračuna 845 
in 846 pri FURS) s tem, da se pri datumih evidentiranja 
upošteva leto 2015 oz. 2016. Dopis je dostopen na povezavi.

MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM 
KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za notranje zadeve nas je 11. januarja 2016 
obvestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za na-
jem kompleksa zemljišč na območju Republike Slovenije 
v velikosti 40.000 do 60.000 m² za postavitev začasnih 
montažnih objektov. Zemljišče mora biti komunalno 
opremljeno (voda, elektrika, kanalizacija).
Lokacija kompleksa mora biti izven območij urbanih 
naselij, po možnosti z ograjo ločena od ostalih zemljišč, 
z zagotovljeno infrastrukturno povezavo z avtocesto ali 
železnico.
Več informacij je dostopnih TU.

MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM 
POSLOVNIH PROSTOROV
Ministrstvo za notranje zadeve nas je 7. januarja 2016 ob-
vestilo o objavi informativnega zbiranja ponudb za najem 
poslovnih prostorov na območju Republike Slovenije v 
velikosti 12.000 do 15.000 m² za nastanitev ljudi, vključno 
s funkcionalnim zemljiščem med 3.000 in 5.000 m².
Poslovni prostori morajo imeti zagotovljeno ogrevanje 
in komunalne priključke - telefonija elektrika, voda, 
fekalna in meteorna kanalizacija. Lokacija poslovnih 
prostorov mora biti izven območij urbanih naselij, po 
možnosti z ograjo ločena od ostalih zemljišč, z zagotov-
ljeno infrastrukturno povezavo z avtocesto ali železnico. 
 
Več informacij je dostopnih TU.

KOHEZIJSKE E-NOVICE MESECA 
DECEMBRA
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 
pripravila decembrsko številko Kohezijskega e-kotička. V njej 
najdete informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge 
zanimivosti. Do publikacije lahko dostopate na povezavi.

12  NOVICE EU

POLLETNO PREDSEDOVANJE EU 
PREVZELA NIZOZEMSKA
1. januarja 2016 je polletno predsedovanje Svetu EU od 
Luksemburga prevzela Nizozemska. Predsedujoča država 
ima sicer možnost sooblikovati agendo EU in uveljavljati 
svoje prioritete, a Nizozemce bodo najverjetneje zaposlovali 
predvsem zgodovinski izzivi, s katerimi se sooča EU - z 
begunsko krizo in grožnjo t. i. brexita na čelu.
Vloga predsedujoče države se je sicer v minulih letih 
občutno zmanjšala, saj sta tako Evropski svet kot svet 
zunanjih ministrov dobila stalnega predsednika. A kljub 
temu se utegne tokratno nizozemsko predsedovanje iz-
kazati za zelo pomembno, saj je EU soočena z največjimi 
izzivi doslej - begunsko in migrantsko krizo, ki, še posebej 
ob povečani teroristični grožnji, postavljata pod vprašaj 
prihodnost schengna, grožnjo z izstopom Velike Britanije 
iz unije, vzponom evroskeptikov ter še vedno tlečo gospo-
darsko in finančno krizo držav z evrom.
Agenda, ki so jo za prihajajočih šest mesecev pripravili v 
Amsterdamu je skorajda identična agendi, ki si jo je ob 
prevzemu položaja leta 2014 zastavil predsednik Evropske 
komisije Jean-Claude Juncker - rast, zaposlovanje in 
inovacije, osredotočanje na bistveno in izboljšanje oz. 
prečiščenje evropske zakonodaje ter približevanje unije 
ljudem.

217 MILIJONOV EVROV V GLAVNE 
VSEEVROPSKE PROJEKTE 
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Države članice EU so potrdile predlog Komisije za 217 
milijonov evrov vredno naložbo v glavne vseevropske 
projekte energetske infrastrukture, predvsem v srednji in 
jugovzhodni Evropi. Na podlagi razpisa za zbiranje pred-
logov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), 
ki zagotavlja finančno podporo EU za infrastrukturne 
projekte, so izbrali 15 projektov. Ti bodo izboljšali ener-
getsko varnost in pripomogli k povezovanju držav članic 
z vseevropskimi energetskimi omrežji. Prispevali bodo 
tudi k dokončni vzpostavitvi evropskega trga z energijo 
ter vključevanju energije iz obnovljivih virov v električno 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/ZEMLJISCESLO-JZP.pdf
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omrežje. Devet od 15 projektov, ki bodo prejeli sredstva 
EU, je v plinskem sektorju (finančna pomoč v vrednosti 
207 milijonov evrov), 6 projektov je na področju električne 
energije (10 milijonov evrov). 
Več informacij je na voljo TU.

PREDSTAVNIŠTVO EVROPSKE 
KOMISIJE V SLOVENIJI Z NOVIM 
VODSTVOM
S 1. januarjem 2016 je vodenje Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji prevzel Zoran Stančič. 
Od leta 2009 je bil namestnik generalnega direktorja 
Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vse-
bine in tehnologijo (GD CNECT) pri Evropski komisiji. 
Instituciji se je pridružil leta 2004 kot namestnik general-
nega direktorja Generalnega direktorata za raziskave (GD 
RTD). Med letoma 2000 in 2004 je bil državni sekretar 
za znanost na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS, 
pred tem pa namestnik direktorja ZRC SAZU. 
Več informacij je na voljo TU.

JAVNO POSVETOVANJE O 
POSODOBITVI PODROČJA DRŽAVNIH 
POMOČI
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o Obvestilu 
Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekat-
erih vrst državnih pomoči in bo trajalo do 6. aprila 2016. 
Obvestilo določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija 
uporabi poenostavljen postopek za oceno nekaterih vrst 
primerov državnih pomoči. Komisija želi s posvetovanjem 
zbrati mnenja javnih organov, državljanov, podjetij, orga-
nizacij in drugih zainteresiranih strani o njihovih izkušnjah 
z izvajanjem obvestila.
EK namerava glede na odzive izvesti pregled, v katerem bo 
upoštevala prejete povratne informacije in spremembe iz 
pobude Komisije o posodobitvi področja državnih pomoči. 
Posvetovanje bo potekalo do 6. aprila 2016. 
Več si preberite TU. 

SPREJETIH VEČ PROGRAMOM 
ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
Evropska komisija je sprejela vrsto programov čezmejnega 
sodelovanja v skupnem znesku 1 milijarde evrov za podporo 
družbenemu in gospodarskemu razvoju v regijah na obeh 
straneh zunanjih meja EU. Prednost bodo imeli projekti, 
ki podpirajo trajnostni razvoj ob zunanjih mejah EU. Za 
vsakega od programov so sodelujoče države izbrale do štiri 
prednostne naloge, kot so razvoj malih in srednje velikih 
podjetij, kultura, okolje in podnebne spremembe, boj proti 
revščini, izobraževanje in raziskave, energija, dostopnost, 
upravljanje meja.
Sveženj programov čezmejnega sodelovanja zajema 27 
držav, od tega 14 držav članic EU. Sredstva zagotavljata 
Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski instru-
ment sosedstva. Sporazumi o financiranju bodo dokončno 
oblikovani med partnerskimi državami in EU do konca 
leta 2016. Nepovratna sredstva se bodo dodelila na podlagi 
pozivov za zbiranje predlogov, ki naj bi se začeli izvajati v 
letu 2016 oziroma v začetku leta 2017. 
Več si preberite TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-94_en.htm
file:///C:\Users\Mateja\Desktop\bit.ly\1VAPdb6
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-659_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-659_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-659_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-21_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_sl.htm

