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1  UVOD

V začetku marca so se sestali predstavniki vseh združenj občin, ki so člani delovne skupine za pripravo strategije 
razvoja lokalne samouprave v Sloveniji pri Ministrstvu za javno upravo. Izoblikovali so skupna stališča občin, ki 
so jih nato predstavili in zagovarjali na sestanku omenjene delovne skupine. MJU bo na podlagi podanih stališč 
pripravil čistopis vsebine strategije, nato pa je pričakovati naslednji sestanek.

ZOS je sredi marca na Arhiv RS vložil vlogo za potrditev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na 
voljo občinam članicam združenja.

Na obisku v Sloveniji se je mudil predsednik Odbora regij Markku Markkula: med drugim se je srečal s člani 
slovenske delegacije pri Odboru regij ter z župani slovenskih občin.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nas seznanili z načrtovanimi spremembami 
na področju socialnega varstva, delo na spremembah treh pravilnikov pa se bo nadaljevalo v okviru delovnih skupin, 
kamor bodo vključeni tudi predstavniki občin. Po zaključeni javni obravnavi smo s predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport obravnavali pripombe ZOS na predlog novega Zakona o športu in v veliki meri 
tudi uskladili besedilo zakona. 

Po zaključeni javni obravnavi predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje se delo nadaljuje z usklajevanji 
rešitev s posameznimi deležniki, tudi z občinami. Prav tako smo predstavniki občin pripombe predstavili na javnem 
posvetu.

GURS pristopa k informacijski prenovi nepremičninskih evidenc, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor. V 
ta namen so nas seznanili s predlogi za prenovo evidenc in predstavili vlogo občin pri prenovi. 

Predstavniki ZOS, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za javno upravo in 
Ministrstva za okolje in prostor smo iskali možnosti uskladitve uporabe določil FIDIC v postopkih javnega naročanja.

Izvedeno je bilo delovno srečanje glede predloga novega sistema javnih financ, glavne pripombe na predlog Zakona 
o javnih financah smo podali že na samem srečanju, podrobnejše pripombe pa smo podali še pisno.

Pisne pripombe so bile podane tudi na predlog novele Zakona o dedovanju, predlog novele Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih, predlog Pravilnika o vzdrževanju javnih cest ter osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo 
in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Ministrstvu za okolje in prostor smo naslovili 
pobudo za čim prejšnjo ureditev področja degradiranih območij in podali pobudo za sestanek.

V marcu smo izvedli dva seminarja in delavnico, aprila pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 12. aprila bo v sejni sobi ZOS delavnica na temo Inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o javnih uslužbencih 
in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v povezavi z Zakonom o lokalni samoupravi,

•	 15. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev določil Predloga zakona o javnih uslužbencih, 

•	  19. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Teoretično in praktično o izvršbi.

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 LEKARNIŠKI 
DEJAVNOSTI
Ministrstvo za zdravje je dalo v javno razpravo Predlog 
Zakona o lekarniški dejavnosti, katerega temeljni cilj je je 
odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ure-
ditve ter urediti področje, ki je do sedaj urejal izvajanje 
lekarniške dejavnosti.
Med cilji zakona je zapisana opredelitev storitve lekarniške 
dejavnosti, odprava pomanjkljivosti v sistemu financiranja 
lekarniške dejavnosti, ureditev statusne oblike in določitev 
izvajalcev lekarniške dejavnosti.
Na področju financiranja je cilj zakona vzpostaviti sistem 
in ureditev, ki bo zagotavljal oblikovanje cene storitev 
lekarniške dejavnosti, s čimer bo uresničen sistem, da bo 
financirana javna storitev in ne več izvajalec. 
Cilj zakona je tudi urediti sistem in postopek ter pravila za 
podeljevanje koncesij na področju lekarniške dejavnosti.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do 13. aprila 
2016 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.
si. 
Predlog zakona o lekarniški dejavnosti je dostopen TU.

PREDLOG PRAVILNIKA O IZDELAVI 
OCENE ODPADKA IN OCENE 
NEVARNEGA ODPADKA TER 
KONTROLNE KEMIČNE ANALIZE 
ODPADKOV
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo 
poslalo Predlog pravilnika o izdelavi ocene odpadka in 
ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize 
odpadkov. Javna obravnava predpisa se zaključi 1. aprila.
Pravilnik določa način izdelave in obseg ocene odpadka 
pred odlaganjem na odlagališču, način izdelave in obseg 
ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici 
odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov, način izvedbe 
kontrolne kemične analize odpadka in podrobnejše 

pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje 
obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki namerava  izdelovati 
ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka.
Predloženi pravilnik se uporablja v povezavi z Uredbo o 
odlagališčih odpadkov, ki določa, da je odlaganje odpadkov 
na odlagališču dovoljeno le, če je izdelana ocena njihovih 
za odlaganje pomembnih lastnosti, in v povezavi z Uredbo 
o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, 
ki določa, da upravljavec sežigalnice oziroma naprave za 
sosežig lahko prevzame nevarne odpadke v obdelavo le, 
če je izdelana ocena njihovih za sežiganje pomembnih 
lastnosti. Navedeni uredbi določata tudi, da mora oceno 
odpadkov pred odlaganjem in oceno nevarnih odpad-
kov pred sežiganjem zagotoviti imetnik odpadkov in jo 
predložiti v okviru dokumentacije, ki spremlja oddane 
odpadke.
Navedeni uredbi hkrati zahtevata od upravljavca odlagališča 
in upravljavca sežigalnice oziroma naprave za sosežig 
odpadkov, da periodično zagotavljata izvedbo kontrolne 
kemične analize reprezentativnih vzorcev odpadkov, ki sta 
jih prevzela v odlaganje ali sežig, da se preveri istovetnost 
oddanih odpadkov in dokumentacije, ki jih je pri oddaji 
spremljala. 
V skladu z navedenima uredbama lahko oceno odpadka 
izdela le oseba, ki ima v skladu z Zakonom o varstvu okolja 
pridobljeno potrdilo za izvajanje obratovalnega monito-
ringa, zakon pa hkrati določa, da podrobnejše pogoje za 
pridobitev takšnega potrdila predpiše minister, pristojen za 
varstvo okolja, kar je tudi predmet predloženega pravilnika.  

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, 
KI GA VODI SKUPNOST, V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020
Na portalu e-demokracija smo zasledili objavo Predloga 
uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014-2020. Predlog novele, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v 
medresorskem usklajevanju.
Uredba CLLD se spreminja zaradi: 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MZ_ZAKON_O_LEKARNISKI_DEJAVNOSTI.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_izdelava_ocene_odpadka.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_izdelava_ocene_odpadka.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_izdelava_ocene_odpadka.pdf
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•	 uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi, ki vplivajo 
na zadevno področje in zaradi odprave neskladnosti 
znotraj določb uredbe CLLD,

•	 uskladitve uredbe CLLD z revizijskimi priporočili 
preteklih revizij,

•	 podrobnejše opredelitve najvišjih vrednosti posa-
meznih vrst stroškov,

•	 podrobnejše opredelitve pomoči de minimis,
•	 tehničnih popravkov v uredbi CLLD.

OSNUTEK UREDBE O OBMOČJIH ZA 
KMETIJSTVO IN PREDELAVO HRANE, 
KI SO STRATEŠKEGA POMENA ZA 
REPUBLIKO SLOVENIJO
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in 
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko 
Slovenijo. Javna obravnava se je zaključila 29. marca 2016.
Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, 
ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo zaradi 
pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega 
obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali 
celovitega razvoja podeželja in krajine (strateška območja 
za kmetijstvo in pridelavo hrane).
Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane pred-
stavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč. Podlaga za določitev območij trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč (TVKZ) v prostorskih aktih lokalnih 
skupnosti bo namreč strokovna podlaga s področja kmeti-
jstva. Pri strokovni podlagi s področja kmetijstva gre za 
izključno sektorsko strokovno podlago, s katero bo minis-
trstvo, pristojno za kmetijska zemljišča, kot nosilec urejanja 
prostora vstopalo v postopek priprave in sprejemanja 
prostorskega akta lokalne skupnosti. Rezultat strokovne 
podlage s področja kmetijstva bo predlog območij TVKZ 
in ostalih kmetijskih zemljišč. 
Podrobnejše pogoje za določitev predloga območij TVKZ 
bo določal podzakonski predpis ministra (pravilnik). 
Predvideno je, da bo pravilnik poleg podrobnejših pogojev 
za določitev predloga območij TVKZ (po 3.c členu ZKZ) 
vseboval tudi usmeritve za določanje predloga območij 
TVKZ po posameznih podtipih strateških območij za 
kmetijstvo in pridelavo hrane, usmeritev glede upoštevanja 

državnih prostorskih načrtov ter zavarovanih, varstvenih 
in ogroženih območij. Priporočila glede upoštevanja 
državnih prostorskih načrtov ter zavarovanih, varstvenih 
in ogroženih območij pri določitvi predloga območij 
TVKZ je podala že strokovna podlaga za pripravo ure-
dbe. Predvideno je, da bo pravilnik določal katere državne 
prostorske načrte (in na kakšen način) se upošteva pri 
pripravi predloga območij TVKZ ter katera območja se 
lahko iz predloga območij TVKZ izloča (npr. območja 
redkih poplav s petletno povratno dobo (Q5), erozijska 
in plazovita območja, območja kritično onesnaženih tal, 
območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim na-
menom, najožje vodovarstveno območje). 
Območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč 
bodo nato, ob usklajevanju razvojnih dokumentov nosil-
cev urejanja prostora, upoštevanju varstvenih režimov po 
predpisih s področja ohranjanja narave in varstva okolja, 
voda, gozdov in kulturne dediščine ter razvojnih interesov 
občine, določena v postopku priprave prostorskih aktov 
lokalnih skupnosti. 
Določitev TVKZ v prostorskih aktih lokalnih skupnosti je 
namenjena izključno ohranjanju naravnega vira, pomemb-
nega za pridelavo hrane. Navedeno pomeni, da TVKZ 
ne regulirajo kmetijske kulture, načina rabe in pridelave 
ter izvajanje agrarnih operacij, prav tako pa ne negirajo 
ostalih ciljev in varstvenih režimov (npr. ohranjanje narave, 
varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, varstvo voda).

PREDLOG ZAKONA O DIMNIKARSKIH 
STORITVAH
V dvotedenski javni obravnavi, ki se je zaključila 24. marca, 
je bil predlog novega Zakona o dimnikarskih storitvah. 
Namen zakona, ki naj bi pričel veljati 1. 1. 2017, je varstvo 
okolja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska 
učinkovitost malih kurilnih naprav. Ena bistvenih novosti 
predlagane ureditve je možnost proste izbire, skladno s 
katero ima uporabnik dimnikarskih storitev dolžnost 
zahtevati dimnikarske storitve in pravico, da si sam izbere 
dimnikarsko družbo. Zakon se bo po javni obravnavi in 
preučitvi podanih pripomb predvidoma konec meseca 
vložil v vladno proceduro. Zakon se v zakonodajni posto-
pek vlaga po rednem postopku.
Glavna izhodišča zakona
Uporabniku dimnikarskih storitev je treba omogočiti 
izbiro dimnikarske družbe, kar je mogoče zagotoviti z 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_O_OBMOCJIH_ZA_KMETIJSTVO_IN_PRIDELAVO_HRANE_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_O_OBMOCJIH_ZA_KMETIJSTVO_IN_PRIDELAVO_HRANE_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_O_OBMOCJIH_ZA_KMETIJSTVO_IN_PRIDELAVO_HRANE_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZAKON_O_DIMNIKARSKIH_STORITVAH_2016.pdf
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uvedbo licenčnega sistema. Ena bistvenih novosti pred-
lagane ureditve je tako možnost proste izbire, skladno 
s katero ima uporabnik dimnikarskih storitev dolžnost 
zahtevati dimnikarske storitve in pravico, da si sam izbere 
dimnikarsko družbo.
Licenco, ki jo uvaja predlog zakona, bodo dimnikarju 
podeljevale in odvzemale upravne enote. Licenca ne bo 
krajevno omejena, veljala bo za celotno območje Slovenije, 
in ne časovno omejena (trajna). Novi zakon ureja tudi 
inšpekcijski nadzor ter strukturo cen, ki je maksimirana.
Načelo dostopnosti storitev je v predlogu zakona urejeno na 
način, ki določa, da mora dimnikarska družba uporabniku 
dimnikarskih storitev zagotavljati predpisan obseg storitev 
čez celo leto. Glede na neenakomerno gostoto poselitve je 
MOP v izognitev situacijam, kjer si uporabnik dimnikar-
skih storitev zaradi oddaljenosti ali težje dostopnosti ne bi 
mogel zagotoviti dimnikarskih storitev, predvidel rešitev, 
da mora dimnikarska družba opraviti dimnikarske storitve 
uporabniku dimnikarskih storitev, kadar je dimnikarska 
družba temu uporabniku geografsko najbližje in če jo je 
uporabnik dimnikarskih storitev k temu pozval.
Obveznosti uporabnika
Predlog zakona prvič določa obveznosti uporabnika. 
Predlagane obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev 
so zagotoviti, da se pravočasno izvedejo čiščenje, pregled 
in meritve na malih kurilnih napravah, zagotoviti izvedbo 
prvega pregleda, dopustiti dimnikarju izvajanje dimnikar-
skih storitev, zagotoviti vse potrebne podatke za vpis male 
kurilne naprave v evidenco, hramba potrdil o pregledu in 
odprava morebitnih ugotovljenih napak.
Prednosti za uporabnika dimnikarskih storitev so možnost 
izbire dimnikarske družbe, cenovna konkurenčnost sto-
ritev in predvidena višja kakovost storitev.
Obveznosti dimnikarja/dimnikarske družbe
Obveznosti dimnikarjev oziroma dimnikarskih družb se 
od obstoječe ureditve bistveno ne spreminjajo. Njihove 
naloge obsegajo pregledovanje naprave v predpisanem ob-
segu in na predpisan način, izdajanje potrdil o opravljenih 
storitvah, seznanjanje uporabnika male kurilne naprave 
z morebitnimi nepravilnostmi in predlaganje odprave 
ugotovljenih napak, vpisovanje malih kurilnih naprav in 
storitev v evidenco ter obnavljanje dimnikarskega znanja. 
Obveznost za dimnikarja je opraviti strokovni izpit  ter 
obnavljanje znanja.
Prednost za dimnikarje v predlaganem licenčnem sistemu 
je, da ne bodo več omejeni na območja. Že obstoječi 

izvajalci bodo lahko nadaljevali dejavnost, če bodo izpol-
njevali predpisane pogoje. Če so do zdaj opravljali svoje 
delo strokovno in imeli korekten odnos do uporabnikov, 
bo to predvidoma ugodno vplivalo na odločitve slednjih 
pri izbiri izvajalca oz. dimnikarske družbe. Prednost je tudi, 
da nov sistem pomeni priložnost za tiste, ki do zdaj niso 
mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev 
lahko vstopijo v dejavnost.
Evidenca EviDim
MOP je pri pregledu vlog za podaljšanje obstoječih 
koncesij preverjal tudi vpis podatkov v evidenco malih 
kurilnih naprav, dimnikarskih storitev in poročanja iz-
vajalcev državne javne gospodarske službe dimnikarstva 
(EviDim). Od decembra 2015 do sedaj se je odstotek 
vpisanih kurilnih naprav povečal iz 65 na 80. Tako jih je 
danes vpisanih približno 328 tisoč.
V evidence se bodo zdaj prvič vnašali tudi osebni po-
datki uporabnikov, dimnikarjev in dimnikarskih družb. 
Predvsem zaradi osebnih podatkov bo treba aplikacijo 
nadgraditi in urediti povečane zahteve varstva teh podat-
kov. Nadgradnja bo potrebna tudi zaradi vnosa delov stavb 
v aplikacijo in zagotavljanja dostopa dimnikarjev do vseh 
kurilnih naprav v evidenco. Vpisani podatki bodo zdaj 
dostopni v elektronski obliki pristojnim inšpekcijam in 
agencijam, ki bodo z informacijami, vnesenimi v evidence, 
lahko izvajali tudi neposredni nadzor nad izvajanjem sto-
ritev dimnikarjev in uporabnikov.
Na novo bodo torej v evidence vpisani podatki o uporabni-
kih in  izvajalcih – dimnikarjih, njihovi usposobljenosti in 
izpolnjevanje pogojev za licenco, kar bo MOP omogočalo 
in olajšalo nadzor nad trenutno zaposlenimi v dimnikarski 
družbi.
Cene dimnikarskih storitev
Predlog zakona določa najvišjo dovoljeno ceno saj gre za 
izvajanje storitev, ki so obvezne.
Skladno s predlogom se znesek plačila za opravljene 
dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja 
dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih 
enot dela dimnikarskih storitev. Ta znesek vključuje tudi 
potne stroške, kadar je uporabnik od sedeža dimnikarske 
družbe oddaljen 25 km ali manj. Kadar je uporabnik 
oddaljen več kot 25 km od sedeža dimnikarske družbe, 
se temu znesku prištejejo potni stroški, ki niso vključeni 
v ceno storitve, ki se oblikuje kot zmnožek cene izvajanja 
dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih 
enot dela dimnikarskih storitev.
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Nadzor nad izvajanjem predpisov
Predlagana ureditev ohranja inšpekcijski nadzor. 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki se 
nanašajo na naloge dimnikarja, dimnikarske družbe in 
uporabnika dimnikarskih storitev, je glede na medresorsko 
naravo tematike v pristojnosti več inšpekcij. Tako določbe 
v zvezi z varstvom okolja nadzira inšpekcija, pristojna za 
varstvo okolja, nadzor glede varstva pred požarom pa 
inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami. V zvezi s cenami izvajanja dimnikarskih 
storitev izvaja nadzor inšpekcija, pristojna za trg. Z na-
menom učinkovitega nadzora predlog zakona predvideva 
kadrovsko okrepitev okoljske inšpekcije, ki bo opravljala 
nadzor na tem področju.
Bistvene razlike predloga zakona v primerjavi lanskim
MOP je v lanskoletnem predlogu zakona predvidel izjavo 
o izbiri dimnikarske družbe zaradi zagotovitve enoletnega 
razmerja med uporabnikom in dimnikarsko družbo. MOP 
je glede na pripombo, da to pomeni delni odklon od 
možnosti proste izbire dimnikarja, to izjavo v predlogu 
umaknil.
MOP je vprašanju nadzora posvetil veliko pozornosti, saj 
se zaveda, da je prav nadzor bistven za učinkovito izvajanje 
predpisa in doseg zastavljenih ciljev. Prejšnji predlog je 
predvideval, da se poleg inšpekcijskega, opravlja tudi 
strokovni nadzor, ki pa ga je zaradi pravne nedorečenosti 
in kadrovske zmožnosti težko izvajati. Ta predlog zakona 
za potreben nadzor nad izvajanjem dimnikarskih storitev 
zato predvideva okrepitev obstoječe inšpekcijske službe 
(dodatnih 10 inšpektorjev za okolje).

PREDLOG PRAVILNIKA O REDNEM 
VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST
Predlog  pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest je 
Ministrstvo za infrastrukturo v mnenje posredovalo okto-
bra lanskega leta, v času od zadnjega pošiljanja do danes 
pa so s strokovnimi službami upravljavcev državnih cest in 
inšpektorji inšpekcije, pristojne za ceste, Inšpektorata RS 
za infrastrukturo posamezne določbe predloga pravilnika 
izboljšali v smislu njegove jasnosti in določnosti. Pripravili 
so novo besedilo predloga pravilnika, javna obravnava le-
tega se je zaključila 23. marca 2016.
Pravilnik določa vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih 
del na javnih cestah in potrebni nivo rednega vzdrževanja 
javnih cest.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA UREDBE O PLAČAH 
DREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Novela uredbe je začela veljati 27. februarja 2016. 
Spreminja se datum preverjanja podrobnejših kriterijev (po 
novem s 1. januarjem 2017) ter uvrščanja delovnih mest 
direktorjev v plačne razrede (po novem s 1. februarjem 
2017).

NOVELA UREDBE O POSEBNIH 
VARSTVENIH OBMOČJIH (OBMOČJIH 
NATURA 2000)
Novela uredbe je začela veljati 19. marca 2016. Z novelo 
uredbe se dopolnjuje omrežje Natura 2000. V nekatera 
obstoječa območja Natura 2000 so se dodala evropsko 
pomembne vrste in habitatni tipi (npr. nekatere vrste met-
uljev na vlažnih traviščih). Iz nekaterih območij Natura 
2000 pa so se določene vrste in habitatni tipi izločili. Na 
novo je opredeljeno eno območje Natura 2000, in sicer 
na Spodnji Savi od sotočja s Krko do hrvaške meje, da 
bo zagotovljen prehod ribe platnice med Krko in Sotlo.

UREDBA O PREPREČEVANJU VEČJIH 
NESREČ IN ZMANJŠEVANJU NJIHOVIH 
POSLEDIC
Uredba je začela veljati 26. Marca 2016, določa pa ukrepe 
za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih 
posledic za ljudi in okolje, in sicer: vrste in količine ne-
varnih snovi za uvrstitev med obrate večjega ali manjšega 
tveganja za okolje, merila za razvrstitev na obrate večjega 
ali manjšega tveganja za okolje, roke in vsebino prijave 
obrata, vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in 
varnostnega poročila, informacijo za javnost o obratih, 
vsebino in sestavine vloge za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja, analizo izpustov nevarnih snovi v obratih in 
poročanje o njih.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_PRAVILNIK_O_REDNEM_VZDRZEVANJU_CEST.pdf
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UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA 
ONESNAŽEVANJE ZRAKA Z EMISIJO 
OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Uredba začne veljati 1. aprila 2016, določa pa obveznost 
plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z 
emisijo ogljikovega dioksida v zrak pri zgorevanju goriva, 
zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo 
za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način 
njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja. Uredba 
določa tudi pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve, 
njeno oprostitev ali zmanjšanje plačila, določa pa tudi 
enakovredne ukrepe za izključitev malih naprav iz sistema 
Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

DELOVNA SKUPINA ZDRUŽENJ OBČIN 
ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA 
LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI
V začetku marca se je sestala delovna skupina, ki jo sestav-
ljajo predstavniki vseh treh združenj občin in oblikovala 
skupna stališča glede Strategije razvoja lokalne samouprave 
v Republiki Sloveniji. 
Vsi so si bili enotni, da vsebina dokumenta ni v ničemer 
naravnana k strateškemu razvoju lokalne samouprave, 
ravno nasprotno, naravnana je centralistično in brez 
razvojne usmerjenosti. Prav tako so si bili enotni, da je 
potrebna ustanovitev pokrajin in bodo na tem vztrajali. 
Tudi v zvezi z ukinjanjem krajevnih uradov so bili odločni, 
da je njihovo ukinjanje nedopustno in da se s tem storitve 
oddaljuje od njihovih uporabnikov. Kritični so bili tudi 
do področja financiranja občin, ki je naravnan izjemno 
centralistično. Izpostavljena je bila tudi bojazen posega v 
Zakon o financiranju občin. Že večkrat je bilo izpostav-
ljeno, da je samo sistem financiranja občin v Sloveniji 
dobro zastavljen, težava je v tem, da se ga ne izvaja. Občine 
se o višini zakonsko določenih sredstev vsako leto pogajajo, 
kar je nesprejemljivo. Poudarjeno je bilo tudi, da je treba 
pri financiranju občin v Strategijo vpeljat partnersko sode-
lovanje občin oz. združenj občin in države. Ključno je sode-
lovanje občin oz. združenj pri napovedovanju finančnih 
tokov v povezavi z zakonom o fiskalnem pravilu (5. člen). 
Prav tako pa bi bilo treba v Strategijo vključit kohezijsko 
politiko v povezavi s skladnim regionalnim razvojem.
Člani delovne skupine so svoja stališča predstavili tudi na 
sestanku s predstavniki MJU, vendar se v stališčih precej 
oddaljujejo. Predstavniki MJU bodo na podlagi prejetih 
pripomb s strani vseh treh združenj in na podlagi podanih 
stališč delovne skupine pripravili čistopis vsebine in nato 
pričakujemo sklic novega sestanka. nadejamo se, da bodo 
pripombe in predlogi sprejeti in upoštevani.
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SEMINAR: USPEŠNA PRIPRAVA 
NOTRANJIH PRAVNIH AKTOV V 
OBČINAH
V sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo smo 
23. marca izvedli seminar z naslovom Uspešna priprava 
notranjih pravnih aktov v občinah. 
Udeležencem seminarja sta direktorica Ksenija Mihovar 
Globokar in vodja službe za splošne zadeve Breda Koren 
predstavili notranje pravne akte, ki so pomembni za de-
lovanje občine. Predstavljene so bile vrste notranjih aktov, 
organi, ki jih sprejemajo, kakšni so postopki za sprejem 
notranjih pravnih aktov. Poudarili sta, da pravil za pisanje 
notranjih aktov ni, lahko pa se uporabljajo nomotehnična 
pravila. Udeležence sta posebej opozorili, da naj na občinah 
razmislijo. katere notranje akte dejansko potrebujejo in 
naj ne pripravljajo aktov zato, ker jih pač drugi imajo. V 
nadaljevanju je še bilo govora o strukturi aktov, jezikovnih 
pravilih, slabosti pravnih pravil in predstavljenih je bilo 
nekaj konkretnih primerov sprememb in dopolnitev pred-
pisov. V drugem delu predavanj, pa je bilo udeležencem 
predstavljen pregled obveznih in neobveznih notranjih 
aktov.

SEMINAR: ENERGETSKA PRENOVA 
STAVB V LASTI OBČIN V PRRIHODNJIH 
LETIH
V začetku meseca marca smo na ZOS izvedli seminar 
Energetska prenova stavb v lasti občin v prihodnjih letih. 
Na seminarju so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo 
in podjetja GE projekt, projektiranje d.o.o. predstavili en-
ergetsko prenovo stavb javnega sektorja v OP-EKP 2014-
2020, v nadaljevanju so predstavili dolgoročno strategijo za 
spodbujanje naložb energetske prenove stavb, kjer so bili 
predstavljeni tudi pričakovani rezultati, ocene prihrankov 
ter kakšne bodo ekonomske, družbene in okoljske koristi. 
Nadalje so predavatelji predstavili potenciale za prenovo, 
porazdelitve tveganj, skupni obseg naložb v obdobju 2016-
2023, finančni okvir, ki predvideva 30 % EU povratnih 
sredstev, 5 % javnih sredstev, 35 % EU nepovratnih sredstev 
in 30 % lastnih sredstev, na koncu pa je bila predstavljena 
še predvidena časovnica (objava javnega razpisa, priprava 
dokumentacije, izbor izvajalcev…). 
V drugem delu predavanj je bil podrobno predstavljen iz-
bor operacij s poudarkom na razmerjih med posredniškim 

organom in prijavitelji, kakšni so pogoji za prijavo, merila 
za izbor ter višina sofinanciranja. Priporočilo ministrstva za 
občine je, da združujejo stavbe v sklope/pakete in zasledu-
jejo cilje Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe 
(ANsNES). Merila za izbor  oziroma ocenjevalna merila 
za stavbe oseb širšega javnega sektorja v lasti občin bodo 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa za 
občine, kot pogoji in merila za izbor pa se bodo smiselno 
uporabili pogoji in merila iz Navodil. Ministrstvo za 
infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov 
energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega 
sektorja, katerih ustanovitelj je država. Z njihovo objavo 
se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja ko-
hezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Navodila so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za 
infrastrukturo in portalu Energetika.
V tretjem delu je bila predstavljena problematika izvajanja 
prenov, vplivi na dokumentacijo, pomanjkljivosti doku-
mentacije in priprava dokumentacije, kjer so udeleženci 
seminarja izvedeli več o navodilih za pripravo dokument-
acije o investicijski dokumentaciji, priročniku upravičenih 
stroškov, navodilih in tehničnih usmeritvah in o smernicah 
za stavbe kulturne dediščine. V zaključku pa je bil predstav-
ljen še koncept energetskega pogodbeništva s poudarkom 
na razmerju javno-zasebnega partnerstva. 

DELAVNICA: OCENJEVANJE 
IN NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENCEV
V začetku marca smo na Združenju  izvedli delavnico o 
ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev. Postopke 
ocenjevanj javnih uslužbencev je bilo treba izvesti do 15. 
marca 2016 in na podlagi ocen je bilo treba pravilno izvesti 
preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih 
uslužbencev. 
Udeleženci delavnice so imeli možnost sodelovati na 
praktični delavnici, na kateri so izvedeli, kako na pravilen 
način izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpoln-
jevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev, ter 
dobili odgovore na konkretna vprašanja in dileme. 
Na delavnici so udeleženci uvodoma poslušali podrobnejšo 
obrazložitev Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede in prikaz praktičnih primerov napredo-
vanj (na delovnem mestu brez naziva in na delovnem 
mestu z nazivi ter v povezavi z interventno zakonodajo), 

http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.energetika-portal.si/
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v nadaljevanju so šli udeleženci s predavateljico podrob-
neje skozi izvedbo ocenjevanja javnih uslužbencev in kako 
ravnati v primeru pritožbe in skozi izvedba napredovanja 
v naziv. Na delavnici so obravnavali tudi posamezne 
konkretne primere ter prakse in vprašanja udeležencev.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

JAVNI POSVET GLEDE PRENOVE 
PROSTORSKE IN GRADBENE 
ZAKONODAJE
Po zaključeni javni obravnavi in zbiranju pripomb na pred-
loge nove prostorske in gradbene zakonodaje je Ministrstvo 
za okolje in prostor 24. marca organiziralo javni posvet z 
vsemi ključnimi deležniki.
Na posvetu sta povzetek prispelih pripomb na Predlog 
zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona 
in predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 
najprej predstavila Luka Ivanič in mag. Sabina Jereb z 
MOP, nato pa so svoje pripombe predstavili še vsi ostali 
deležniki, vključeni v proces priprave nove zakonodaje: 
predstavniki zbornic (inženirske, zbornice arhitektov, 
GZS, OZS), predstavniki stroke s fakultet, ministrstev, 
občin.
Kot je poudaril Ivanič, prvotnih besedil predlogov zakonov 
še niso spreminjali, pogovori in usklajevanja tečejo. Ko 
bo ta postopek zaključen, bo šla predlagana zakonodaja v 
medresorsko usklajevanje, hkrati pa tudi v ponovno javno 
obravnavo vsem deležnikom.  Še vedno ostaja načrt, da naj 
bi vlada paket zakonov potrdila junija, uveljavitev novih 
zakonov je predvidena konec  letošnjega leta oz. v začetku 
prihodnjega leta.

ŽUPANI NA POGOVORU S 
PREDSEDNIKOM ODBORA REGIJ
18. marca je bil na obisku v Sloveniji predsednik Odbora 
regij Markku Markkula. Predsednika odbora regij je gostila 
slovenska delegacija v odboru regij, katere člani so tudi 
predstavniki Združenja občin Slovenije.
Predsednik Odbora regij se je najprej srečal s predsednikom 
republike Borutom Pahorjem, v nadaljevanju pa se je srečal 
s člani slovenske delegacije pri Odboru regij in župani.
Na srečanju so člani in župani predsednika Markkulo 
seznanili z ureditvijo lokalne samouprave v Sloveniji 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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in težavami, s katerimi se srečujejo občine predvsem 
pri mačehovskem odnosu države pri črpanju evropskih 
sredstev. Veliko pa je bilo govora tudi o centralizaciji. S 
težavami poveznimi s centralizacijo pa nimajo težav samo 
v Sloveniji, ampak imajo v Bruslju izkušnje in informacije 
tudi iz drugih evropskih držav.
Markkula podpira tri ravni upravljanja, državno, lokalno 
in tudi regionalno. Pri vsem tem pa je najbolj smiselno 
reševanje po principu »pristop od spodaj navzgor«.
Predsednik OR se je v nadaljevanju delovnega obiska srečal 
tudi z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem 
in ministrico za področje razvoja, strateške projekte in 
kohezijo Alenko Smerkolj.

DELOVNO SREČANJE GLEDE 
PREDLOGA NOVE UREDITVE JAVNIH 
FINANC
V sodelovanju z Ministrstvom za finance smo združenja 
občin 11. marca v Kranju organizirala delovno srečanje z 
namenom pogovora o predlogu novega Zakona o javnih 
financah in predloga novega Zakona o računovodstvu.
Združenja občin smo na svojih strokovnih delovnih telesih 
predhodno že obravnavala oba predloga zakonov, vendar 
se ja zaradi izjemno obsežne in strokovno zahtevne vsebine 
pokazala potreba po predstavitvi nove ureditve sistema 
javnih financ in razjasnitvi določenih rešitev.
Predloge novih zakonom so nam predstavile državna 
sekretarka z Ministrstva za finance mag. Mateja Vraničar 
Erman, vodja delovne skupine za pripravo ZJF generalna 
direktorica Marija Janc ter strokovne sodelavke ministrstva.
Delovno srečanje je bilo razdeljeno na pet delov, v katerih 
smo obravnavali posamezne vsebinske sklope, in sicer:
•	 priprava in izvajanje občinskih proračunov,
•	 zadolževanje občin,
•	 finančno poslovanje posrednih proračunskih uporab-

nikov in obravnava stvarnega premoženja
•	 notranja revizija,
•	 Zakon o računovodstvu.

Slovenija je v letu 2013 na podlagi mednarodnih zavez in 
lastnega zavedanja v Ustavo RS zapisala fiskalno pravilo in 
z njim zavezo k srednjeročnemu uravnoteženju proračunov 
države (država, ZPIZ, ZZZS, občine), sledilo pa je sprejetje 

Zakona o fiskalnem pravilu. Posledično se spreminja tudi 
Zakon o javnih financah, s katerim želijo vzpostaviti eno-
ten zakonski okvir, ki bo omogočal, da se izvede fiskalno 
pravilo. Kot je poudarila Vraničarjeva, posamezne blagajne 
ostajajo samostojne, specifike se urejajo posebej. Za občine 
se določa minimum, ki mora biti enoten na ravni države, 
proračune občin se postavlja v širok koncept stabilnih 
javnih financ.
Za vse sektorje države, torej tudi za občine, se določa 
obveznost sprejemanja dvoletnega proračuna, poleg tega 
pa še širši štiriletni javnofinančni okvir. Kot je povedala 
Vraničarjeva, država že od leta 2008 pripravlja program 
stabilnosti za prihodnje štiriletno obdobje, pripravlja pa 
ga na podlagi makroekonomskih izhodišč UMAR-ja. Za 
občine so do sedaj pogledali realizacijo proračunov zadnjih 
let in ocenili njihove odhodke, s spremembo ZJF pa želijo 
vključiti sodelovanje občin v pripravo štiriletnega načrta, 
torej za dveletni proračun in globalno oceno za nadaljnji 
dve leti. Vraničarjeva je poudarila, da se zavedajo, da so te 
projekcije negotove, se  bo pa ta postopek izvajal vsako leto 
in se bodo projekcije vsako leto lahko prilagajale. Na pod-
lagi teh napovedi Vlada do 31. marca pripravi srednjeročno 
fiskalno strategijo, s katero se določi ciljni deficit v sektorju 
države ter okvirni razrez globalnih odhodkov po enotah 
sektorja države, ter jo pošlje v potrditev Državnemu zboru. 
S tem se določi okvir za pripravo proračuna države. 
Ob tem se občinam zastavlja vprašanje, kakšna bo možnost 
vključevanja napovedi občin in spreminjanja napovedi. 
Vraničarjeva odgovarja, da tehnike sodelovanja občin še 
niso postopkovno določili. MF sicer ne želi posegati v 
napovedi občin, bo pa MF določil okvir obsega proračuna 
vseh občin. Na pomisleke, kaj občine s tem pridobijo, 
pa Vraničarjeva odgovarja, da bodo na ta način občine 
vključene v proces načrtovanja za prihodnje štiriletno ob-
dobje. V kolikor ocenjujejo, da takšno sodelovanje občin 
ni potrebno, je mogoče preoblikovanje teh določb.
Glede obveznosti sprejemanja dvoletnega proračuna ne 
morejo odstopiti, je poudarila Vraničarjeva, to pa tudi 
pomeni, da vsakoletno določanje povprečnine ne bo več 
ustrezno.
Glede določbe o uporabi presežkov preteklih let je bilo 
podano opozorilo občin, da morajo občine s presežki 
(216. člen) prosto razpolagati. Vraničarjeva pojasnjuje, da 
omejitev izhaja iz Zakona o fiskalnem pravilu, pri tem pa 
gre za presežke, ki se ustvarjajo zaradi cikličnosti delovanja 
gospodarskega procesa (v letih gospodarske rasti se ustvarja 
rezerva, ki se nato porablja v letih slabše rasti): presežki bi 



12

Marec 2016

se zbirali na posebnem računu, omejuje se, da bi se presežki 
porabljali za tekočo porabo; prelivanje med posameznimi 
sektorji države ni predvideno. Vraničarjeva je zatrjevala, 
da pri tem ne gre za sredstva, ki jih občine varčujejo za 
izvedbo projektov. 
Predstavniki občin smo poudarili, da gre za poseg v av-
tonomijo občin, da bo težko določiti, kateri presežki so 
»ciklični« in pozvali k ustrezni implementaciji četrtega 
odstavka 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu v novi ZJF.
Sestava proračuna ostaja takšna kot sedaj, razen tretjega 
dela, to je operativnega programa, ki ostaja štiriletni doku-
ment in zajema vse izdatke iz posebnega dela (sedaj so 
bili zajeti samo investicijski izdatki). Občine so opozorile, 
da to dejansko pomeni pripravo štiriletnega proračuna, 
načrtovanje pa za občine prinaša tudi dodatno delo (in 
dodatne zaposlitve). Dodatne stroške bo občinam prinesla 
tudi obveznost objave celotnega odloka z vsemi prilogami 
(brez obrazložitev) v uradnem glasilu. Vraničarjeva je 
poudarila, da gre za ustavno zahtevo po objavi celotnih 
aktov, da pa tudi sami iščejo možnosti modalitet glede 
objave proračunov. Predstavniki občin so se spraševali, 
kakšna bo kredibilnost strokovnih služb občin, če bodo 
morale pripravljati štiriletne proračune, prav tako se za-
stavlja vprašanje, če je programska oprema pripravljena za 
izvajanje predlaganega sistema. Vraničarjeva odgovarja, da 
se na programski opremi dela, glede operativnega programa 
pa bodo še premislili, ali bo določen v predlagani obliki.
Ob predlaganih spremembah se zastavlja tudi vprašanje, 
kakšen bo položaj in delovanja krajevnih skupnosti, ki so 
še vedno pravne osebe. Vsi ožji deli občin bodo finančni 
načrt vključili v proračun občine, ožji deli ne bodo več 
neposredni uporabniki, ne bodo imeli nalog izvrševanja – 
te bodo v pristojnosti župana, bo pa župan lahko pooblastil 
ožji del občine za izvajanje določenih nalog. S strani občin 
je bilo opozorjeno, da gre dejansko za ukinjanje pravne 
subjektivitete ožjih delov občin. Kot je dejala Jančeva, želijo 
s predlagano ureditvijo doseči, da je finančni del ožjih delov 
občin v polnosti skladen in vključen v finančni del občin, 
v kolikor pa  želimo, bodo ohranili rešitev, da imajo ožji 
deli občin transakcijske račune, jih bodo dodali.
Podana je bila zahteva, da ministrstvo pripravi vzorec 
proračuna za občine.
Predlog zakona predvideva vzpostavitev enotnega uprav-
ljanja denarnega sistema EZR občin, občine bodo dobile 
aplikativno podporo. Pri tem ministrstvo kot glavni namen 
za uvedbo navaja varnost, likvidnost in donosnost ter pri 
tem navaja prednosti sistema enotnega upravljanja: ugodno 

zadolževanje, tudi likvidnostno, podaljšana ročnost posojil 
na 3 leta itd. Aktivno upravljanje denarnih sredstev sistema 
EZR občin bo potrebno na strani občin vzpostaviti v roku 
enega leta, drugače bodo občine in njeni uporabniki 
proračuna vključeni v EZR države.
Kljub zagotovilom ministrstva še vedno ostaja pomislek 
glede posega v avtonomijo občin. Zahteva po ločenosti 
funkcij finančne službe in upravljavca EZR bo zahtevala 
nove zaposlitve,  smo opozorili.
Glede zadolževanja zakon ohranja dosedanji obseg 
zadolževanja, določajo se pogoji, pri izračunu kvote za 
zadolževanje bodo izločeni prejemki iz naslova stvar-
nega premoženja, saj gre za enkratni dogodek. Ne bodo 
dovoljeni finančni najemi in blagovni krediti. Mogoče 
bo zadolževanje tudi za tekočo porabo (v veljavnem 
zakonu je dovoljeno investicijsko zadolževanje) – tu se 
zastavlja vprašanje, ali to pomeni,  da bo država občinam 
še dodatno zniževala primerno porabo. Zastavlja se tudi 
vprašanje, kakšen bo skupen obseg zadolževanja vseh 
občin. Vraničarjeva odgovarja, da skupni obseg izdatkov 
in prejemkov bo omejen, skupni obseg zadolževanja 
občin pa ne. Ker so bili podani pomisleki glede omejitev 
likvidnostnega zadolževanja čez novo leto, ministrstvo 
sprememb sicer ne predvideva, bodo  pa poenostavili 
prehod iz likvidnostnega v kratkoročno zadolževanje.
Na opozorilo občin bo iz predloga črtana tudi kazenska 
določba – prekršek odgovorne osebe za kršitev 30-dnevnega 
plačilnega roka, kot prekršek pa ostaja dogovarjanje za 
daljše plačilne roke od zakonsko določenega.
Predlog zakona prinaša spremembe glede stvarnega 
premoženja posrednih proračunskih uporabnikov. Glede 
premoženje, ki ga ustanovitelj zagotavlja PPU za dejavnost, 
ki jo opravlja, zadeva danes ni lastninsko urejena. Predlog 
ZJF določa, da nepremičnine ostanejo v lasti ustanovi-
telja, premično premoženje pa se prenese kot ustanovna 
vloga posrednemu proračunskemu uporabniku v last. 
Predvideno je plačilo najemnino v višini obračunane amor-
tizacije. Določen je tudi datum za prenos nepremičnin 
PPU v poslovne knjige lastnika (1. 1. 2022). Obveznosti 
obračuna DDV pri obračunu najemnine ni, so zatrdile 
predstavnice MF, a da ne bi bili dvomov tudi za del, ki se 
ga lahko opravlja kot tržna dejavnost, smo zahtevali, da 
se to zapiše v zakon. Glede smiselnosti prenosa lastništva 
PPU na premičnem premoženju pa Jančeva odgovarja, da 
bo to poenostavilo opravljanje inventure. 
Na področju notranjega revidiranja in predloga novega 
Zakona o računovodstvu pripomb občin ni bilo.
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Neformalni rok za oddajo pisnih pripombe na predlagana 
zakona je MF za združenja občin podaljšal do 18. marca.

NA MDDSZ O TEŽAVAH NA PODROČJU 
SOCIALNEGA VARSTVA
9. marca je na Ministrstvu za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti potekal sestanek, na katerem so 
nas pristojni seznanili z načrtovanimi spremembami treh 
pravilnikov s področja socialnega varstva.
Ministrstvo bo pričelo s spremembo treh pravilnikov - 
Pravilnikom o metodologiji  za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev, Pravilnikom o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev ter Pravilnikom o minimalnih 
tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev. 
Oblikovane so bile tudi tri delovne skupine. Trenutno gre 
za ožje delovne skupine znotraj ministrstva, ki pa jih bodo 
razširili in k sodelovanju povabili tudi predstavnike občin 
oz. združenj. Namen ministrstva je doseči večjo urejenost in 
preglednost področja, prav tako pa naj bi šli v podrobnejšo 
razdelitev institucionalnega varstva. Pravilniki naj bi bili 
do junija nared za javno razpravo.
Najprej smo predstavniki občin izpostavili težave na 
celotnem področju dolgotrajne oskrbe in da se vse 
preveč sredstev občinskih proračunov namenja področju 
institucionalnega varstva. Opozorili smo, da sprememba 
pravilnikov ne bo spremenila sistema in da je treba pristo-
piti k sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavnika 
MDDSZ Janja Romih in Aleš Kenda sta pojasnila, da se 
zavedajo težav občin, vendar morajo biti prav tako previ-
dni pri vpeljevanju vseh sprememb, saj gre za obravnavo 
ranljive populacije.
V nadaljevanju sestanka smo izpostavili nekaj najbolj 
perečih zadev.
Občine so tudi plačnice oskrbe v institucijah institucional-
nega varstva in zato smo med drugim izpostavili, da bi bilo 
treba jasno določiti nivo osnovnih standardov, do katerih 
je posameznik upravičen. Prav tako je treba določiti, kaj 
natančno sodi v nadstandard, kar ne bi smelo biti predmet 
sofinanciranja iz občinskih proračunov. 
Kot problematični se v praksi izkazujejo tudi računi, ki 
jih občine prejemajo s strani zgoraj navedenih ustanov, 
saj dostikrat ne vsebujejo niti specifikacije, temveč samo 
znesek, ki pa je lahko iz meseca v mesec razlikuje. Prav 
tako iz odločb CSD dostikrat ni mogoče jasno razbrati, 
kolikšen delež cene oskrbe bo plačala občina. Menimo, 

da bi morala biti vrsta oskrbe in posledično tudi cena 
predhodno dogovorjeni na CSD in to jasno določeno tudi 
v odločbi. Žal se v praksi izkazuje, da občine nimajo vedno 
vpogleda v to, ali je obračunana pravilna oskrba.
Izpostavili smo tudi težave pri sklepanju pogodb o izva-
janju socialno varstvenih storitev. Posamezne občine so 
bile v letu 2014 pod nadzorom Računskega sodišča tudi v 
zvezi s to problematiko in na priporočilo sodišča so občine 
domovom v podpis poslale pogodbo, na podlagi katere 
bi morali domovi sporočati spremembe cen itd. Več kot 
polovica zavodov tega ni želela podpisati. 
Prav tako smo odprli vprašanje, ali bi lahko imele občine 
vpliv na namestitev uporabnikov v te institucije, seveda ta 
tiste, za katere se oskrba plačuje iz občinskih proračunov.
Težave se pojavljajo, ko se skušajo posamezniki s prenosom 
svojega nepremičnega premoženja na sorodnike izogniti 
zaznambi prepovedi odtujitve in s tem možnosti, da bi 
ob njihovi smrti del dediščine pripadal občini. Občine so 
nas tudi opozorile, da CSD velikokrat ne preverijo vseh 
dejstev o lastništvu nepremičnin upravičencev tri leta pred 
prošnjo za sofinanciranje. 
Sprememb bo deležno tudi področje koncesionarjev in 
pomoči na domu, saj tudi tu prihaja do veliko nejasnosti.
Predstavnika MDDSZ sta se strinjala, da so spremembe 
potrebne, da se odpravijo težave v praksi. Povedala sta, 
da boste vse naše predloge in pripombe prenesla članom 
delovnih skupin in nas bodo seznanjali s poteki dogodkov 
na tem področju.

OBRAVNAVA PRIPOMB GLEDE 
NOVE GRADBENE IN PROSTORSKA 
ZAKONODAJE
10. marca 2016 je bil na Ministrstvu za okolje in pros-
tor sestanek, kjer so bile obravnavane podane pripombe 
združenj občin na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.
Kot so povedali predstavniki ministrstva, so prejeli preko 
300 pripomb, ki pa so v določenih segmentih absolutno 
nasprotujoče, zato jih čaka še veliko dela.
Glavne pripombe občin, ki so bile oblikovane na skupni 
seji delovnih teles združenj in so skupne vsem združenjem, 
je povzel Izidor Jerala. Zahtevamo, da se v zakon zapiše, 
da morajo biti vsi posegi v prostor skladni s prostorskimi 
akti (posledično se črtajo določbe, ki dovoljujejo vse posege 
v prostor, ki »niso v nasprotju s prostorskim aktom«). 
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MOP na to odgovarja, da je tako obrnjena logika v nas-
protju s pravom, po katerem tisto, kar ni prepovedano, 
je dovoljeno. V skladu z našo logiko bi moral prostorski 
akte vse predvideti. Naš pristop bi bil izvedljiv, če bi imeli 
instrument odstopanja.
Pomisleki so tudi glede izdaje predodločb, predlagano 
je bilo, da se ta institut nadomesti z nalogo podajanja 
informacij o pogojih za izvajanje posegov v prostor in 
ugotavljanje skladnosti posegov v prostor z določili pravnih 
aktov, posledično pa tudi izdajanje soglasij občin k pro-
jektni dokumentaciji. MOP odgovarja, da želijo investi-
torjem omogočiti upravni akt v smislu  pridobljene pravice 
ne glede na spremembe prostorskih aktov in jim s tem 
zagotoviti določeno pravno varnost še pred pridobitvijo 
lastninske pravice. Predstavniki občin smo opozorili, da 
je potrebna varovalka, s katero investitor izkaže resnost 
namere. Rešitev je problematična tudi z vidika »blokade« 
občine zaradi izdanih predodločb, višina odškodnin. 
Nasprotujemo, da bi zakon delil dovoljevanje in 
inšpekcijski nadzor za posamezne vrste posegov v prostor 
med državo in občine. S tem se vnaša zmeda za občane, 
občinski inšpektorji nimajo ustreznih znanj itd.
Predlagano je bilo tudi, da nabor prostorskih aktov ostane 
v okvirih veljavne ureditve, zastavlja se vprašanje, kaj naj 
bi bil regionalni plan. Predlagano je bilo, da bi bilo spreje-
manje le-tega opcijska možnost. Pozdravljamo uvedbo 
zazidalnega načrta. Predlaga se dopolnitev nalog urejanja 
prostora z nalogo določanja oblike in lege gradbenih parcel. 
Zaradi uvedbe gradbenih parcel bi bilo potrebno hkrati s 
prostorsko zakonodajo spremeniti tudi Zakon o eviden-
tiranju nepremičnin, smo pozvali. 
Pripombe so bile podane tudi glede predlagane legalizacije, 
organizacije občinskih služb, integralnega postopka, 
poročanja o stanju prostora, težav z nosilci urejanja pro-
stora, plačilom komunalnega prispevka. Glede slednjega 
ima MOP idejo, da bi se plačeval fazno. Sicer ugotavljajo 
tudi velike razlike v višini komunalnega prispevka med 
občinami. Računsko sodišče je že napovedalo revizijo 
komunalnega opremljanja. Občine smo predlagale, da bi 
se določil presečni datum za legalizacijo objektov, vendar 
MOP to rešitev zavrača, saj želijo v zakon vpeljati sistemsko 
rešitev.
S strani občin je bila podana zahteva, da se ob legalizaciji 
naloži plačilo komunalnega prispevka. 
Na sestanku so bila izpostavljena še številna druga 
odprta vprašanja, zaradi pestre razprave pa niti niso bile 

obravnavane vse pripombe. MOP vodi pogovore tudi z 
drugimi deležniki. Nadaljevanje pogovorov zaenkrat ni 
predvideno, je pa predvidena javna predstavitev mnenj 
vseh deležnikov v postopku sprejemanja prostorske in 
gradbene zakonodajo 24. marca v dvorani Državnega sveta.

SESTANEK GLEDE INFORMACIJSKE 
PRENOVE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC 
GURS pristopa k informacijski prenovi nepremičninskih 
evidenc, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor. Ker pa 
so podatki v nepremičninskih evidencah GURS povezani 
s podatki, za katere so pristojne posamezne občine, so 
predstavnike občin na sestanku 8. marca 2016 seznanili s 
predlogi za prenovo evidenc.
Informacijska prenova nepremičninskih evidenc bo 
potekala vzporedno s prenovo Zakona o evidenti-
ranju nepremičnin, prva faza informacijske prenove 
nepremičninskih evidenc naj bi bila izvedena  v letu 2018, 
celotna prenova evidenc pa v letu 2019 oz. 2020. S tem 
želijo izboljšati programsko opremo  in homogenost vseh 
podatkov o nepremičninah.
GURS želi odpraviti problem, ki nastaja, ker se podatki o 
mejah občin v registru prostorskih enot (RPE) in zemljiškem 
katastru vodijo na različna načina z različnimi grafičnimi 
prikazi. V RPE so meje občin določeno grafično po mejah 
naselij, v zemljiškem katastru pa so meje občin določene 
po mejah parcel. Do leta 1995 so bile meje (starih) občin 
določene po mejah katastrskih občin, leta 1995 z reformo 
lokalne samouprave pa so bile meje občin določene po 
mejah naselij v RPE, s čimer se je lahko zgodilo, da so 
bile parcele »sekane«.
V postopkih vzpostavitve predlagajo uskladitev podatkov 
na način, da bodo meje občin evidentirane v zemljiškem 
katastru. Podatki o mejah občin v RPE in zemljiškem 
katastru bodo med seboj povezani, vse spremembe 
bodo evidentirane v obeh zbirkah. V primerih grafične 
natančnosti obeh slojev bo šla meja RPE na mejo parcel. 
Ko so razlike večje (pripad parcel občinam po večinskem 
deležu), se bo kot izhodišče vzel RPE. V primerih večjih 
posegov v prostor (prilagoditve – parcelacije - zarisane 
v zemljiški kataster, meje občin pa so ostale enake) bo 
potreben dogovor med občinami. V primerih komasacij 
(nova ureditev parcel) bi meje določili čim bližje mejam 
parcel; če do soglasja ne bi prišlo, bi meja ostala na RPE. Ko 
bodo meje na ta način določene, za postopke vzdrževanja v 
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primeru minimalnih odmikov določijo občine med sabo, 
v primeru večjih odmikov  bi bil potreben predlog GURS 
in spremembe s strani občin.
Predstavniki občin so opozorili na dva vidika: tehnično 
rešitev, ki jo predlaga GURS, in politično plat reševanja – 
usklajevanja mej med občinami. Opozorjeno je bilo tudi na 
primer, ko parcela ni v nobeni občini, prav tako se lahko 
zgodi, da bi ob takšnem določanju mej lahko kak objekt 
komunalne infrastrukture pristal v sosednji občini itd.
Predstavniki GURS se zavedajo, da bi bil način, ki ga 
predlagajo, lahko problematičen. Alternativa predlag-
anemu načinu, torej določitvi mej s tehničnimi rešitvami, 
je določitev posebnega postopka, predvidenega z ZEN, 
ki pa bo stvar precej podaljšal. V tem primeru bo GURS 
pripravil predlog uskladitve podatkov o mejah, občine pa 
bodo nato izvedle ustrezen postopek.
Nadalje GURS načrtuje izdelavo programske rešitve, ki 
jo bodo lahko uporabile občine in drugi subjekti (MNZ, 
Pošta Slovenije, GURS…), ki odločajo o spremembah mej 
prostorskih enot in bodo lahko sami predlagali spremembo 
mej (elaborat  sprememb podatkov v RPE). Obstoječi 
sistem vodenja in vzdrževanja podatkov RPE sedaj namreč 
poteka na način, da elaborat spremembe pripravi GURS 
v sodelovanju z občinami.
V zvezi z vodenjem podatkov o upravljavcih občinskega 
premoženja predlagajo, da začasne upravljavca ob migraciji 
podatkov v prenovljen informacijski sistem napolni GURS 
v skladu z lastništvom (če je lastnik  občina, je le-ta tudi 
upravljavec občina). V primeru spreminjanja podatkov 
o upravljavcih občine predlagajo vpise upravljavcev 
(dokončen ali začasen vpis). Ko občina pridobi lastništvo, 
se za upravljavca avtomatično vpiše občina. Pri prenosu 
lastništva z občine na drugo osebo se avtomatično izbriše 
upravljavca. Občine bodo kot aktivne stranke v postopku 
evidentiranja nepremičnin lahko sodelovale le, če so vpisane 
s popolnimi podatki v zemljiški knjigi kot lastnik ali če so 
v katastrih vpisane kot upravljavec nepremičnine. Potrebna 
je tudi dopolnitev podatkov o lastništvu občin v zemljiški 
knjigi (sedaj je lastnina občin vpisana na 762 načinov).
Glede vzdrževanja podatkov o nepremičninah GURS 
načrtuje uvedbo programa – opozorilnega sistema za 
javljanje neevidentiranih stavb in za javljanje sprememb 
podatkov o stavbah oziroma delih stavb. Orodje bi bilo 
zelo uporabno za občine, da sporočijo še neevidentirane 
spremembe na svojem območju. 

Ob tem so še povedali, da bo REN kot samostojna evi-
denca ukinjen, z določenimi podatki pa se bo dopolnil 
kataster stavb, vendar bodo to le podatki, ki jih bodo lahko 
ohranjali v ustrezni kakovosti. GURS je pri tem zanimalo, 
ali občinam pustiti možnost, da podatke pri zasebnih last-
nikih spreminjajo same (npr. ugotovijo, da ima stavba dve 
etaži, ne samo ene) ali se bo GURS ukvarjal z zasebniki.  
Ob tem napovedujejo tudi spremembo ZEN in zvišanje 
kazni zaradi sporočanja slabih podatkov.
Predstavniki občin so se strinjali, da je dal popis nepremičnin 
slabe podatke. Večinsko je bilo podano strinjanje, da lahko 
opozorilni sistem pomeni koristno orodje za občine, bo 
pa potrebno potegniti mejo, kaj še evidentirati npr. lope. 
Tu je Seliškar odgovoril, da se bo evidentiralo samo tloris 
»objekta«, ne bo pa vpisan v kataster stavb. Predstavniki 
občin so še opozorili, da se podatke o nepremičninah lahko 
spreminja le v ustreznem postopku (elaborat…).
GURS tudi predlaga dopolnitev stanovanjske zakonodaje 
na način, da bi se podatki o upravljavcih večstanovanjskih 
stavb evidentirali kot registrski podatki v nepremičninskih 
evidencah na izvoru (na UE in v mestnih občinah), saj 
GURS potrebuje ta podatek. Tudi za ta podatek bi vz-
postavili ustrezen modul.

NA MIZŠ O PREDLOGU ZAKONA O 
ŠPORTU
3. marca je na MIZŠ potekal sestanek, na katerem so bile 
obravnavane pripombe in predlogi ZOS na predlog Zakona 
o športu. Pripravljavci predloga zakona so v precejšnji meri 
upoštevali pripombe združenja. Predvidoma konec meseca 
marca bo na portalu E-Demokracija objavljen dopolnjen 
predlog zakona in tako ponovno poslan v javno obravnavo. 
Uvodoma je bilo povedano, da je 70% vseh sredstev za 
šport zagotovljenih iz občinskih proračunov in le 30% s 
strani države.
Predstavnica ministrstva mag. Mojca Pečnik Ternovšek je 
uvodoma povedala, da se zakon spreminja po 18 letih in 
da je njihov namen pripraviti čim bolj usklajen predlog 
zakona, za katerega želijo, da bi šel v obravnavo Državnemu 
zboru RS še pred poletnimi počitnicami.
Mag. Mojca Pečnik Ternovšek, ki je vodila sestanek, nas 
je seznanila, da so upoštevali nekaj predlogov ZOS, ki jih 
bodo uvrstili v dopolnjen predlog zakona. Tako so med 
drugim upoštevali, da za sprejem letnega programa športa 
na lokalni ravni ne bo potrebno soglasje športnih zvez, 
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temveč mnenje. Prav tako bo iz predloga zakona črtan rok 
45 dni za sprejem letnega programa športa na lokalni ravni.
ZOS je imel pomisleke pri tem, da bi se na podlagi tega 
zakona športnim društvom podeljeval status društva, ki 
deluje v javnem interesu. Tu naj ne bi šlo za avtomatično 
podeljevanje statusa. Kakšna bo dokončna odločitev v zvezi 
s tem, pa nam na ministrstvu niso mogli dati dokončnega 
odgovora. 
Šesti odstavek 14. člena predloga zakona določa, da imajo 
športna društva prednost pri izvajanju letnega programa 
športa, s čimer se na ZOS ne strinjamo, saj praksa kaže, 
da športna društva niso vedno glavni in najboljši izvajalci 
programov športa. Tako so na področju predšolskega in 
šolskega športa, vsaj v manjših občinah, veliko ustreznejši 
izvajalec šole in vrtci. Na sestanku smo predlagali, da se 
k temu členu zakona doda sedmi odstavek, ki bo določal 
izjeme za izvajalce športnih programov za področje 
predšolske in šolske mladine in to ne glede na deveti 
odstavek 2. člena predloga zakona. To je bilo zabeleženo 
in naj bi se tudi upoštevalo.
ZOS je v zvezi usposobljenostjo kadra, ki izvaja programe 
športa, zaprosil za natančna pojasnila. Skrbi nas namreč, 
da so pogoji usposobljenosti, vsaj za določene programe 
previsoko postavljeni. Tu mislimo na rekreacijo. Posledično 
bi tako v manjših občinah težko dobili izvajalce programov, 
prav tako pa bi se na ta način dvignile cene programov. 
Za izvajanje programov rekreacije otrok bo izvajalec moral 
imeti pridobljeno izobrazbo športnega pedagoga (vsaj).
Za izvajalce športnih programov sta predlagani dve stopnji 
usposobljenosti, in sicer naj bi druga stopnja obsegala od 
80 do 100 urni program usposabljanja, za tretjo stopnjo 
pa bo treba imeti končano univerzitetno izobrazbo. 
Ohranjena bo tudi prva stopnja, vendar bo le-ta omejena. 
Tisti minimalni tečaji usposabljanja bodo obsegali 80 ur.
Za pojasnilo smo zaprosili tudi glede tega, kakšno usposo-
bljenost oz možnost izvajanja programov imajo poklicni 
športniki oz nekdanji športniki. Povedano nam je bilo, 
da za izvajanje športnih programov tudi ti posamezniki 
potrebujejo usposabljanja, vendar bolj s področja teorije, 
saj imajo prakse dovolj.
Imeli smo tudi vprašanja, ali bo nivo usposobljenosti 
povzročil dvig cen športnih programov. Ministrstvo je 
zagotovilo, da bodo vadnina v zakonu določena za iz-
vajanje točno določenega programa in bo opredeljena 
kot namenski vir. To pomeni, da društva teh sredstev ne 
bodo smela porabljati za svoje delovanje. To bi lahko v 

primeru sofinanciranja s strani občin lahko pomenilo tudi 
nižje vadnine. Ministrstvo želi s tem ukrepom preprečiti 
kanaliziranje proračunskih sredstev iz dna proti vrhu oz. 
na vrh članskih sekcij.
Cilj ministrstva je tudi ohranitev brezplačnih preglede za 
vse registrirane športnike, in sicer na stroške ZZZS, čemur 
pa slednji niso preveč naklonjeni.
S strani ZOS so bile podane tudi pripombe v zvezi z 
namembnostjo javnih športnih objektov in površin za 
šport v naravi. Načrtovanje športnih površin na državni 
ali lokalni ravni je v pristojnosti pristojnih organov. 
Potrebe se spreminjajo, zato se ne moremo strinjati, da 
je potrebno vsako športno površino nadomestiti z novo. 
Ali se bo športni površini spremenila namembnost in ali 
je za to potrebno zagotoviti nadomestne površine je v 
pristojnosti tega organa in ne nekega zakona. Posamezni 
zakoni lahko le določajo, katere športne površine se morajo 
nujno zagotoviti in kdo jih mora zagotoviti. Uveljavitev 
omenjenega določila bi lahko prineslo negativni učinek 
na načrtovanje javnih športnih površin, saj bi se le to 
omejevalo na nujne površine. Prav tako pa bi to lahko 
po drugi strani povzročilo, da bi določene površine, za 
katere ne bi več obstajal interes, ostale zanemarjene in 
neuporabljene, saj njihovo namembnost ne bi mogli 
spremeniti brez zagotovitve novih površin, čeprav le-te 
ne bi bile potrebne. Ministrstvo nam je prisluhnilo do te 
mere, da bodo iz tega izvzete površine za šport v naravi.
Nejasnosti so bile tudi pri področju upravljanja s športnimi 
objekti in površinami za šport v naravi. Podpiramo 
možnost, da so društva upravljavci športnih objektov, 
imajo pa določene občine v zvezi s tem tudi pomisleke. 
Občine so v zvezi s tem, da bi društvo upravljalo športne 
objekte in površine za šport v naravi izrazile pomisleke, saj 
gre predvidevati, da vsa športna društva niso registrirana za 
upravljanje z objekti in površinami. Lastniki teh objektov 
(občine) so dolžne vzdrževati svoje lastne športne objekte 
in površine, kar pomeni, da za to zagotavljajo tudi finančna 
sredstva. Pomisleki o ustreznosti tega določila izhajajo tudi 
iz tega, da se člani menjajo vsako leto in poraja se vprašanje 
ali imajo potrebna znanja za vzdrževanje, oddajanje v na-
jem, itd. Ministrstvo je povedalo, da gre tu le za podan 
predlog lokalnim skupnostim in je to samo možnost, ni 
pa tu nuja.
Podali smo tudi pripombe v zvezi z nalogami upravljavca. 
Ministrstvo je v zvezi s tem podalo obrazložitev, da bo 
le-ta izbran na javnem razpisu in v podpisani pogodbi 
o upravljanju bodo določena vsa razmerja. Za oddajo v 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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najem in oddajo v brezplačno uporabo pa upravljavec 
moral pridobiti soglasje lokalne skupnosti.

DILEME OKOLI UPORABE FIDIC 
DOLOČIL V POSTOPKIH JAVNEGA 
NAROČANJA
Predstavniki Združenja občin Slovenije, Službe Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za 
javno upravo in Ministrstva za okolje in prostor smo na 
usklajevalnem sestanku 2. marca iskali možnosti uskladitve 
uporabe določil FIDIC v postopkih javnega naročanja.
FIDIC pogodbe se uporabljajo tudi v postopkih javnega 
naročanja, ki se nanašajo na izvajanje posameznih projek-
tov sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Posledice neusk-
lajenosti določb so se začele kazati ob izvajanju kontrol na 
terenu, zastavlja pa se tudi vprašanje, kako se bo ravnalo 
v prihodnje.
Uporaba FIDIC določil namreč ni usklajena z 
javnonaročniško zakonodajo, težave nastajajo v primeru 
nepredvidenih del oziroma odstopanj dejanskih količin 
izvedenih del od pogodbeno predvidenih. V obeh primerih 
gre za pogodbena dela, pri čemer peti odstavek ZJN-2 
določa obveznost izvedbe postopka s pogajanji za tista do-
datna dela, ki so potrebna za izvedbo naročila in so nastala 
zaradi nepredvidenih okoliščin. Pri FIDIC so presežna dela 
namenjena izpolnitvi predmeta javnega naročila, torej za 
že naročena dela, odrazijo se v aneksu in potrebno jih je 
plačati.
Z začetkom izvajanja nove javnonaročniške zakonodaje 
področje spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil 
med njihovo veljavnostjo določa 95. člen ZJN-3. V zvezi 
z navedeno določbo bo Ministrstvo za javno upravo za-
prosilo Evropsko komisijo za tolmačenje glede dopustnosti 
sprememb ne glede na vrednost, če je bilo to določeno s 
pogodbo, torej da ne bi bilo potrebno imeti pogajanj za 
presežna oziroma nepredvidena dela. Po prejemu odgovora 
bo organ upravljanja (SVRK) izdal ustrezna navodila.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
JAVNIH FINANCAH
Ob izteku javne obravnave je ZOS Ministrstvu za finance 
naslovil pripombe na predlog novega Zakona o javnih 
financah. Kot prvo smo poudarili, da je potrebno ob 
nadaljnjih postopkih priprav predloga ZJF ovrednotiti 
vse finančne učinke, ki jih bo nova ureditev prinesla za 
lokalne skupnosti, torej kadrovske obremenitve, dodatno 
administracijo, spremembe občinskih predpisov itd., ter 
opozorili, da se mora to tudi ustrezno odraziti v prihodkih 
občin.
Pozvali smo k črtanju obveznosti občin glede priprav 
napovedi prihodkov in odhodkov za naslednja štiri leta. 
Pomisleki so tudi glede obveznega sprejemanja dvoletnega 
proračuna, občine opozarjajo na nerealnost štiriletnega 
načrtovanja proračuna in določitve virov sredstev za vsako 
postavko. Predlagamo, da operativni program ohrani vse-
bino sedanjega NRP. V ZOS nasprotujemo takšni sestavi 
proračuna, ki nakazuje, da bi vsi subjekti, ki imajo pravno 
subjektiviteto (ožji deli občin), imeli enoten – občinski 
račun. To dejansko pomeni, da se ožjim delom občin jemlje 
sedanji status »samostojnosti«. 
Opozorili smo na povečanje stroškov zaradi obveznosti 
objave celotnega odloka z vsemi tabelarnimi prilogami. 
Datum za predložitev polletnega poročila je neustrezen. 
Pridobivanje kapitalskih naložb je s predlogom ZJF zelo 
omejeno, glede na drugi odstavek se zastavlja vprašanje, 
s čim se bodo občine sploh lahko ukvarjale. Sprašujemo 
se, na kakšen način lahko župan zagotovi popolno in 
pravočasno pobiranje javnofinančnih prejemkov npr. 
NUSZ. S tega vidika je tudi nesprejemljiva odgovornost 
za kršitev te določbe. Tudi sicer predlog ZJF predvideva 
izredno visoke denarne kazni za odgovorne osebe. Te 
določbe  so nesprejemljive, glede na višino plač so kazni 
nesorazmerno visoke. Ugotavljamo, da iz prikaza ureditve 
v drugih pravnih sistemih ni razvidna orientacijska višina 
globe, je pa vsekakor za razmere socialnega statusa oz. 
višine plač javnih uslužbencev prekomerna. Nedopustno 
je, da se kot prekršek šteje odgovornost za kršitev plačilnih 
rokov.
Veliko pripombe je bila deležna tudi ureditev glede finan-
ciranje posrednih uporabnikov proračuna (PPU). Zastavlja 
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se vprašanje glede tekočega vzdrževanja, plačevanja računov 
itd., zahtevali smo, da pri obračunu najemnine med občino 
in njenimi PPU ni obračuna DDV. Glede premičnega 
premoženja v lasti PPU uporabnikov  smo opozorili, da v 
določenih primerih to ni izvedljivo (prepoved odtujitve). 
Določbe predloga ZJF glede stvarnega premoženja so 
deloma v nasprotju z drugimi zakoni (zlasti ZSPDSLS 
– sistem upravljavcev premoženja), kar lahko povzroči 
nejasnosti in težave pri izvajanju.
Podali smo pomisleke glede zadolževanja za kritje za-
konskih obveznosti in se spraševali, če to pomeni, da 
se bo nadaljeval trend zmanjševanja povprečnine in se 
bodo občine dolžne zadolževati tudi za obveznosti iz tega 
naslova. Opozorili smo na ustavno zavezo, da je država 
dolžna občinam zagotoviti sredstva za izvajanja zakonskih 
nalog.
Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen bo skupni obseg 
zadolževanja vseh občin. Glede na tolmačenje, da bodo 
občine omejene v obsegu izdatkov, se utemeljeno zastavlja 
vprašanje, kje bo kvota za zadolževanje občin in kako bo 
to porazdeljeno med občinami. Opozorili smo na nepot-
rebne omejitve glede likvidnostnega zadolževanja preko 
31. decembra. Podali smo tudi predlog, da se občinam 
omogoči možnost dolgoročnega zadolževanje za večje 
investicije npr. za 30 let.
Ostajajo pomisleki glede posega v avtonomijo občin. 
Obveza po vključitvi občin v EZR države je nesprejemljiva. 
Predlagamo, da ostane v veljavi sedanji sistem, ki določa 
prostovoljno vključitev občin v EZR države. Opozarjamo 
tudi, da obstaja konflikt interesov med finančno službo 
občine in upravljavcem denarnih sredstev sistema EZR, 
kar posledično predstavlja potrebo po dodatnih zaposlitvi.
Tudi določba glede uporabe presežkov preteklih let grobo 
posega v avtonomijo lokalnih skupnosti glede uporabe 
njenih finančnih sredstev. Predlagali smo smiselno dopol-
nitev določbe, upoštevajoč Zakon o fiskalnem pravilu.

POBUDA GLEDE DEGRADIRANIH 
OBMOČIJ
Na pobudo občin smo sredi marca Ministrstvu za okolje 
in prostor naslovili pobudo glede degradiranih območij. 
Iz medijev smo bili namreč seznanjeni, da Ministrstvo za 
okolje in prostor pripravlja uredbo na temo degradiranih 
območij. 

V ZOS pozdravljamo odločitev Ministrstva za okolje in 
prostor, da pripravi sistemsko ureditev tega področja. 
Nekatere občine so se že srečale z problematiko oporečne 
zemlje na otroških igriščih na teh območjih in so na lastno 
pobudo tudi že namenile precejšnje vsote svojih sredstev za 
analize tal in odpravo posledic kontaminiranih površin, se 
pa pojavlja bojazen občin, da bo težnja države, da se nadzor 
in z njim povezani ukrepi naložijo občinam. Glede na to, 
da je država v preteklosti izdajala dovoljenja za delovanje 
industrijskih obratov in v ta namen tudi pobirala glavnino 
davkov iz tega naslova, so upravičena pričakovanja, da bo 
to pristojnost države.
MOP smo zaprosili, da nas seznanijo, v kateri fazi je prip-
rava uredbe in kakšna so izhodišča za ureditev predmetnega 
področja.  Hkrati smo MOP pozvali, da se v postopek 
priprave uredbe čim prej vključi tudi občine, in predlagali, 
da se v ta namen tudi sestanemo.

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O DEDOVANJU
ZOS je Državnemu zboru RS poslal pripombe na predlog 
Zakona o dedovanju. Združenje generalno nasprotuje spre-
membam zakona, dokler se v Zakonu o socialnovarstvenih 
prejemkih ne uredi določilo glede možnosti povrnitve 
stroškov za storitve, ki jih plačuje občina. Menimo, da bi 
občine morale imeti pravico do povrnitve stroškov iz celot-
nega premoženja, saj v večini primerov niti to ne zadošča 
za pokrivanje nastalih stroškov. Predlagali smo namreč, 
da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v 
skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vred-
nosti prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova 
varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih 
storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za 
plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika 
in ne zgolj do višine 2/3. Tega predloga Ministrstvo za 
pravosodje ni upoštevalo. 
Je pa Ministrstvo za pravosodje upoštevalo pripombo 
združenja, da se plačila osnovnih pogrebnih stroškov, ki jih 
plačajo lokalne skupnosti, vključijo v predmetno omejitev, saj 
poraba proračunskih sredstev iz tega naslova ni zanemarljiva. 
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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PRIPOMBE NA PREDLOG SPREMEMB 
ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH 
PREJEMKIH
ZOS je Državnemu zboru RS poslal pripombe na Predlog 
sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki 
ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank 
in poslancev.
Predlagatelji v predlogu novele zakona med drugim predl-
agajo črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnine za prejemnike denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka, prav tako pa tudi celotna 
obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine 
prejemnika socialne pomoči, in sicer za:
•	 Prejeto denarno socialno pomoč;
•	 Prejeti varstveni dodatke;
•	 Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev in 

prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo 
oz. doplačilo pravic družinskega pomočnika.

V ZOS se ne strinjamo s predlogi sprememb, saj bi te 
pomenile dodatne finančne obremenitve za občinske 
proračune. Predlogi sprememb gredo v smer dodatnega 
slabšanja finančnega položaja občin in zato temu odločno 
nasprotujemo.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST
Ministrstvi za infrastrukturo smo naslovili pripombo 
občine članice. Občina je predlagala spremembo določbo 
glede pogostnosti opravljanja pregledniške službe pregleda 
cest, in sicer razdelitev alineje predloga, ki sedaj vključuje 
državne regionalne ceste in občinske lokalne mestne in kra-
jevne ceste in kolesarske poti. Predlagajo, da tretja alineja 
obravnava zgolj državne ceste, četrta alineja pa občinske 
ceste. Glede občinskih cest so lahko pregledi bolj redki, 
predlagajo pregled enkrat na mesec. 
Občinam se zastavlja tudi vprašanje, ali 12. člen predloga 
pravilnika zajema tudi preplastitve in ostala obnovitvena 
dela, kot je bilo to definirano v veljavnem pravilniku pod 
členom 34, 35, 36 in 37. Prav tako jih zanima, ali navedba 
v 12. členu predloga pravilnika »izdelava asfaltnih prevlek 
preko zglajenih površin« pomeni asfaltiranje že zgrajene 
makadamske ceste.

PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE 
O OBMOČJIH ZA KMETIJSTVO 
IN PREDELAVO HRANE, KI SO 
STRATEŠKEGA POMENA ZA 
REPUBLIKO SLOVENIJO 
Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovili pripombe 
na  osnutek uredbe. Opozorili smo, da ni predpisan 
potek postopkov določanja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč v prostorskih aktih lokalnih skupnosti, prav 
tako ni določeno, kako bodo specifike posameznih občin 
vplivale na končno določitev območij trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč. Prav tako smo ministrstvu posredovali 
pripombe posameznih občin

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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7  IMENOVANJA

DELOVNA SKUPINA ZA MLADE
ZOS je v Delovno skupino za mlade v okviru zagotavljanja 
izvedbe pilotnih projektov iz Resolucije o Nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015-2025 predlagal za članico 
Patricijo Jelenič, Občina Ilirska Bistrica.

8  VPRAŠANJA OBČIN

POJASNILA GLEDE POSTOPKA 
RAZLASTITVE SPOMENIKOV 
LOKALNEGA POMENA IN JAVNE 
OBRAVNAVE
Na Ministrstvo za kulturo smo se na pobudo občine članice 
obrnili s konkretnim vprašanjem spremembe razglasitve 
(zmanjšanje območja)  kulturnega spomenika – vasi.
Postopki razglasitve spomenika so opredeljeni v 12. členu 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13; 
v nadaljevanju: ZVKD-1). 
Postopek razglasitve spomenika lokalnega pomena vodi 
pristojni organ pokrajine ali občine ob smiselni uporabi 
določb drugega do četrtega odstavka 12. člena. Predlog za 
razglasitev spomenika lokalnega pomena pripravi zavod. 
Seznanitev lastnikov s predlogom za razglasitev spomenika 
lokalnega pomena oziroma javno obravnavo izvede pris-
tojni organ pokrajine ali občine ob sodelovanju zavoda. 
Javno obravnavo je treba izvesti, če gre za razglasitev 
spomeniškega območja. O javni obravnavi se javnost 
obvesti z objavo datuma obravnave, načinom dostop-
nosti gradiv, rokov za podajo mnenj in navedbo organa, 
ki mnenja sprejema. Obvestilo o obravnavi se objavi v 
vsaj enem javnem sredstvu obveščanja najmanj deset dni 
pred javno obravnavo. V času do javne obravnave mora 
biti zagotovljen javen dostop do gradiv, ki so predmet 
javne obravnave. Na javni obravnavi se predstavijo razlogi 
za razglasitev, osnutek akta o razglasitvi in kartografska 
dokumentacija. Vsakdo ima možnost, da ustno ali pisno 
poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Zavod se mora 
do mnenj opredeliti. 
ZVKD-1 ne določa, kdaj je treba izvesti javno obravnavo. 
Občina jo lahko prilagodi utečenim postopkom spreje-
manja svojih aktov. Smiselno je, da se javna obravnava 
izvede, ko sta zavod in občina usklajena glede vsebine 
razglasitve. Če je javna obravnava prezgodaj in se gradiva 
v postopku bistveno spremenijo, je treba javno obravnavo 
ponoviti.
Javne razprave ZVKD-1 ne določa. 
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Kot pomoč v postopkih razglašanja kulturnih spomenikov 
so pripravili splošen vzorec odloka o razglasitvi, ki je na 
voljo na spletni strani
http://www.mk.gov.si/si/storitve/
postopki/varstvo_kulturne_dediscine/
razglasanje_kulturnih_spomenikov/.

9  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 3. 3. 2016 
Vlada RS se je na svoji 77. redni seji med drugim sez-
nanila s Poročilom o stanju sistema izvajanja evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020.
Slovenija v tem obdobju za cilj Naložbe za rast in delovna 
mesta razpolaga z okvirno 3 milijarde evrov iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skupaj s ciljem 
Evropsko teritorialno sodelovanje pa z 3,2 milijarde evrov). 
Do sedaj je bilo s tega področja izdanih 37 odločitev o 
finančni podpori projektom, v skupni vrednosti nekaj 
manj kot 360 milijonov evrov EU dela, na osnovi katerih se 
je pričelo z izvajanjem konkretnih javnih razpisov oziroma 
projektov in programov. 
Normativni okvir za izvajanje evropske kohezijske politike 
2014–2020 je bil v celoti sprejet v letu 2015, s tem pa so 
bili vzpostavljeni tudi ključni sistemski pogoji za pripravo 
posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma oper-
acij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev. 
V programskem obdobju 2014–2020 so sredstva pred-
nostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko 
rast ter ustvarjanje delovnih mest: raziskave in inovacije; 
informacijske in komunikacijske tehnologije; povečanje 
konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter 
podpori za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika. V okviru že izdanih odločitev o podpori je med 
drugim tudi devet projektov s področja pitne vode oz. 
čiščenja odpadne vode v skupni vrednosti preko 140 mili-
jonov evrov. Ministrstva so tudi že objavila za več kot 200 
milijonov evrov javnih razpisov, med drugim za celostne 
prometne strategije, raziskave, razvoj in inovacije v verigah 
in mrežah vrednosti, za Zdrav življenjski slog, krepitev 
zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih 
storitev 2015–2019 ter javna razpisa Prva zaposlitev na 
področju vzgoje in izobraževanja ter Prvi izziv 2015.
Vlada je v juliju 2015 prvič sprejela Izvedbeni načrt opera-
tivnega programa (t. i. INOP), ki določa način doseganja 
specifičnih ciljev operativnega programa in je podlaga za 
pripravo državnega proračuna. Trenutno je v pripravi njen 
četrti predlog sprememb, ki bo v vladni postopek posre-
dovan predvidoma še ta mesec in bo podlaga za pripravo 
proračunov za leti 2017 in 2018. Kot izhaja iz poročila, 
bo realizacija proračuna v letu 2016 predvidoma nižja od 

http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/varstvo_kulturne_dediscine/razglasanje_kulturnih_spomenikov/
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/varstvo_kulturne_dediscine/razglasanje_kulturnih_spomenikov/
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/varstvo_kulturne_dediscine/razglasanje_kulturnih_spomenikov/
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načrtovane v letu 2015 (t. j. 436 milijonov evrov), in sicer 
po trenutnih ocenah bo nižja za predvidoma 200 milijonov 
evrov.
Sicer pa so poleg sistemskega vidika v poročilu povzete 
tudi aktivnosti, povezane z akreditacijo sistema, ki bo 
omogočila povračilo porabljenih proračunskih sredstev iz 
sredstev EU, in vključena analiza operativnega delovanja 
sistema izvajanja. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, v poročilu 
kot odraz skupnih prizadevanj za intenziviranje izvajanja 
programskega obdobja 2014–2020 s konkretnimi ukrepi 
naslavlja tudi s strani ministrstev izpostavljene ovire, s 
katerimi se srečujejo pri pripravi ukrepov.

SEJA VLADE RS 10. 3. 2016
Vlada RS je na svoji 78. redni seji med drugim sprejela 
Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 
– DIGITALNA SLOVENIJA 2020, Načrt razvoja 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 
2020, Predlog resolucije o nacionalnem programu 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom za obdobje 2016-2025. Vlada RS se je tudi 
seznanila z informacijo o pripravi pilotnih projektov po 
Akcijskem načrtu Resolucije o Nacionalnem stanovan-
jskem programu 2015 - 2025 ter sprejela odgovor v 
zvezi s problematiko financiranja občin in ga bo posre-
dovala Komisiji DZ za nadzor javnih financ.

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020 
Vlada RS je sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020 in naložila Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport, da pri  operaterjih 
elektronskih komunikacij testira tržni interes za zagot-
avljanje širokopasovnega dostopa do interneta na način, 
kot je predviden v Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020. Vlada je tudi naložila 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da glede na 
izraženi tržni interes operaterjev elektronskih komunikacij 
pripravi spisek območij, ki so bele lise, s tem spiskom 
dopolni Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije do leta 2020 ter o tem seznani Vlado Republike 
Slovenije.
V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja 
priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko komunikacijske 

tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in 
družbenih koristi, kot so med drugim razvoj gospodarstva, 
večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta 
ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih področij, je 
strateški cilj do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti 
širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s 
in vsaj 30 Mb/s za 4 % gospodinjstev.

Strategijo razvoja informacijske družbe do 
leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020
Gre za krovno strategijo, ki določa ključne strateške 
razvojne usmeritve in pridružena strateška dokumenta 
Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 2020 in 
Strategijo kibernetske varnosti povezuje v enovit strateški 
razvojni okvir.
Strategija je zaveza za hitrejši razvoj digitalne družbe in 
izrabo priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko komu-
nikacijske tehnologije in internet za splošne gospodarske in 
družbene koristi. Predvideva ukrepe za odpravo največjih 
razvojnih vrzeli na področju digitalne družbe: hitrejši 
razvoj digitalnega podjetništva, večjo konkurenčnost IKT 
industrije, splošno digitalizacijo, razvoj ustrezne digitalne 
infrastrukture, gradnjo širokopasovne infrastrukture, 
izboljšanje kibernetske varnosti in razvoj vključujoče 
informacijske družbe. Strategija predvideva prednostno 
investiranje v inovativno podatkovno vodeno gospodarstvo 
in razvoj ter uporabo interneta, v tem okviru pa v raziskave 
in razvoj interneta stvari, tehnologije masovnih podatkov, 
računalništva v oblaku in mobilnih tehnologij.
Predvideva tudi ustanovitev Slovenske digitalne koalicije, 
ki bo povezala deležnike razvoja digitalnega gospodarstva 
in oblikovanja digitalnih delovnih mest. V sodelovanju z 
industrijo, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki 
bodo v njenem okviru izvedeni ukrepi za večje splošno 
zavedanje o pomenu IKT in interneta za razvoj celotne 
družbe, za boljšo digitalno pismenost, boljše e-veščine 
delovno aktivnih in za večje število usposobljenih IKT 
strokovnjakov.
Cilj, ki ga strategija zasleduje je, da bo Slovenija s 
pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristila razvojne 
priložnosti IKT in interneta in postala napredna digitalna 
družba. Postati želi referenčno okolje za uvajanje inova-
tivnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij
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Informacija o pripravi pilotnih projektov po 
Akcijskem načrtu Resolucije o Nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015 - 2025
Vlada RS je naložila pristojnim ministrstvom, da v čim 
krajšem času pristopijo k izvedbi predvidenih aktivnosti. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo o izvajanju 
aktivnosti poročal vladi do konca leta.
Stanje na nepremičninskem trgu ni v dobrem položaju, zato 
je treba oblikovati jasne smernice stanovanjske politike in 
nadzorovati politike glavnih akterjev na nepremičninskem 
trgu. Usmeritev stanovanjske politike narekuje Resolucija 
o NSP 2015-2025.
NSP izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, 
da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pri 
opredeljevanju kvalitete stanovanjske gradnje izhaja iz 
upoštevanja razvojnih trendov v načinu življenja in diferen-
ciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije 
bivalnega in delovnega okolja.
Za posamezne ciljne skupine prebivalstva je treba zagoto-
viti dostop do stanovanj različnega tipa, in sicer s pomočjo 
spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih 
sprememb in izvedbe pilotnih projektov ter z usklajenim 
izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, pros-
torska, šolska in zdravstvena.
S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let 
izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju 
stanovanjske oskrbe v Sloveniji. V novih okvirih bo zago-
tovljena enakopravna obravnava prebivalcev pri reševanju 
stanovanjskega problema. Hkrati bodo ukrepi usmerjeni 
v urejenost in transparentnost podatkov ter vključevanje 
zunanjih investitorjev v zagotavljanje stanovanjske oskrbe, 
kar bo posledično prispevalo k razbremenitvi javnih financ.
MOP skupaj s Stanovanjskim skladom RS, glavnim izva-
jalcem stanovanjske politike, pripravlja naslednje pilotne 
projekte za:
•	 zagotovitev ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za 

mlade, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje;
•	 zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za 

mlade
•	 deljeno lastništvo stanovanja za mlade in mlade 

družine, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje;
•	 javno službo za najemniško upravljanje;
•	 stanovanjske skupnosti za starejše;
•	 odkup stanovanja z doživljenjsko rento;

•	 shema za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot;
•	 shema za zagotavljanje stanovanjskih enot za deložirane 

posameznike in družine

Resolucija o nacionalnem programu 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025
Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o nacio-
nalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPROG) 
in ga posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo po 
rednem postopku.
ReNPROG v prvem poglavju na kratko opisuje slovenski 
jedrski program, pravno formalno opredelitev radioaktivnih 
odpadkov, veljavno zakonodajo in mednarodne pogodbe. 
V drugem poglavju podaja splošne cilje in načela ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, postopke 
za zmanjšanje nastajanja, vnos/iznos, uvoz/izvoz in tranzit 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, zagotavl-
janje kadrovskih in finančnih virov, financiranje področja, 
mejnike programa za obdobje 2016 – 2025, pripravo pro-
grama razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in programa 
odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva 
iz Nuklearne elektrarne Krško. Sledi obširna analiza stanja 
v tretjem poglavju za vse vrste radioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva po posameznih objektih s podatki o 
trenutnih količinah in ocenah prihodnjih količin, vključno 
z radioaktivnimi odpadki iz razgradnje. Analiza stanja na 
področju raziskav in razvoja obravnava pereče probleme, 
ki se nanašajo na raziskovanje in razvoj ter na izobraževanje 
in usposabljanje. S tem je povezana tudi raziskovalna in 
razvojna dejavnost na področju ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom. V četrtem poglavju so 
na podlagi analize stanja na področju ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ob upoštevanju 
potreb po pravočasnem zagotavljanju pogojev za reševanje 
problemov, povezanih z njimi, predstavljene strategije z 
ukrepi za dosego ciljev za vse vrste radioaktivnih odpadkov 
in izrabljenega goriva za čas veljavnost ReNPROG in tudi 
za daljše časovno obdobje. Predstavljenih je 12 strategij s 
konkretnimi ukrepi za dosego ciljev za vsako posamezno 
strategijo in s predlogi tehničnih ukrepov. Določeni so 
roki, nosilci ukrepov in viri financiranja. 
Prikazana je ocena stroškov za izvajanje ukrepov za 
dosego ciljev iz resolucije po posameznih področjih 
nacionalnega programa. Navedeni so okvirni stroški, 
ki bremenijo državni proračun in Sklad za financiranje 



24

Marec 2016

razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
(v nadaljnjem besedilu: Sklad za razgradnjo NEK). Za 
izvedbo celotnega programa je v naslednjem desetletnem 
obdobju treba zagotoviti 185.835.000,00 EUR, in sicer 
iz dveh glavnih virov financiranja: iz Sklada za razgradnjo 
NEK v vrednosti 145.370.000,00 EUR in iz državnega 
proračuna v vrednosti 36.465.000,00 EUR. V resoluciji 
pa so ločeno navedena tudi sredstva za raziskave in razvoj 
v vrednosti 4.000.000,00 EUR, ki bodo zagotovljena iz 
obstoječih raziskovalno-razvojnih sredstev ali neposredno 
od uporabnikov.
Zadnji del resolucije je namenjen komuniciranju, 
izobraževanju in poročanju, opredeljen pa je tudi način 
sodelovanja in obveščanja javnosti pri odločanju na tem 
področju. Navedena je odgovornost posameznih akterjev 
za izvajanje nacionalnega programa ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Opredeljeno je 
spremljanje napredka pri izvajanju nacionalnega programa, 
ki se zagotovi z vsakoletnim preverjanjem stanja izvajanja 
programa. Organ, pristojen za jedrsko varnost, enkrat letno 
zbere informacije od posameznih izvajalcev strategije in 
jih vključi v letno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti, ki ga vlada predloži Državnemu 
zboru  RS vsako leto do konca julija za preteklo leto. 

Problematika financiranja občin
Vlada ocenjuje, da je financiranje lokalne samouprave v 
Sloveniji ustrezno. V teku so analize po zaključnih računih 
občin za leto 2015 in prvi pokazatelji potrjujejo ustreznost 
financiranja. V poročilu Vlada posebej navaja že opravljeno 
delo na področju zniževanja stroškov za delovanje občin in 
odpravo administrativnih ovir, s tem delom pa nadaljuje 
in je zadevo vključila v spletno aplikacijo, ki omogoča 
redno spremljanje prihrankov na ravni države za lokalne 
skupnosti. 
Poleg tega je v sodelovanju z združenji občin v pripravi 
Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, ki bo za-
črtala razvoj slovenskih občin v naslednjih letih. Vlada pa se 
je že lotila tudi sprememb sistema financiranja občin, ki pa 
zaradi javno-finančnega položaja države ne smejo prinesti 
nove obremenitve državnega proračuna. Vlada želi posebej 
poudariti, da so v celoten proces zniževanja stroškov za 
delovanje občin, v proces sprememb področne zakonodaje, 
ki se nanašajo na občine, vključena vsa tri združenja občin, 
da je skoraj vedno dosežen konsenz pri spremembah, da 

pa predvsem zaradi zagotavljanja javnofinančne stabilnosti 
države ni vedno mogoče slediti težnjam združenj občin.
Komisija za nadzor javnih financ je namreč na 25. redni 
seji pozvala Vlado, Skupnost občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, da 
ji v roku 15 dni pisno poročajo o realizaciji sklepov, ki 
jih je Komisija v zvezi s financiranjem občin sprejela na 
14. redni seji, ko je komisija obravnavala predlog novele 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E) in na 9. nujni seji ob 
obravnavi problematike financiranja občin. 

SEJA VLADE RS 13. 3. 2016
Vlada se je na 79. redni seji seznanila s prvim osnut-
kom Nacionalnega reformnega programa ter je sprejela 
mnenje k Zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor 
RS ponovno odloča o noveli Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1I).

Prvi osnutek Nacionalnega reformnega 
programa 
Vlada RS je sprejela sklep, da bo s tem prvim osnutkom 
predvidoma 16. marca seznanila Ekonomsko socialni svet. 
Po razpravi na ESS bo vlada oblikovala drugi osnutek, ki ga 
bo do 24. marca poslala v Državni zbor. Končno verzijo bo 
vlada v Bruselj posredovala najkasneje do 15. aprila 2016.
Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o 
prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil 
Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev 
Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko 
skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na 
ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo 
danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva in družbe.
Ključne usmeritve ekonomske politike v letih 2016 – 2017 
ostajajo še naprej veljavne oziroma nadgrajujejo tiste iz 
preteklega leta. Ključna cilja sta spodbujanje gospodar-
ske rasti ter konsolidacija javnih financ s postopnim 
zniževanjem deleža dolga sektorja država. V ta namen bodo 
izvedeni prioritetni ukrepi, ki bodo pozitivno vplivali na 
produktivnost in zagon investicijskega cikla in delovnih 
mest vključno z ukrepi na trgu dela, ki bodo povečevali 
zaposljivost ljudi. Hkrati je pomembno izboljševati 
poslovno okolje z vidika enostavnosti, predvidljivosti in 
transparentnosti, kar bo povečalo zaupanje vlagateljev 
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in potrošnikov. Izziv predvsem na srednji in dolgi rok 
pomenijo demografska gibanja, kjer je nujna prava 
kombinacija politik za krepitev zaposlenosti, vključno z 
ukrepi v izobraževalnem sistemu, ter vzdržnih sistemov 
pokojninske in zdravstvene varnosti skupaj z dolgotrajno 
oskrbo. Vzporedno s tem bodo sprejeti nadaljnji ukrepi za 
krepitev kapacitet in izboljšanje upravljanja v javni upravi, 
ki bodo naslovili sistem pravosodja, lokalnih skupnosti, 
sistem plač v javnem sektorju, javno naročanje in fiskalno 
odgovornost.  

Mnenje k zahtevi Državnega sveta, da 
Državni zbor ponovno odloča o spremembah 
Zakona o varstvu okolja 
Državni svet v zahtevi med drugim navaja, da nekatere 
neustrezne zakonske določbe pomenijo večje tveganje za 
obremenjevanje okolja, še zlasti ker že sedanja, t.i. strožja 
zakonodaja ne ščiti dovolj ene od temeljnih ustavnih 
kategorij, to je zdravja ljudi.
Državni svet prav tako meni, da sklicevanje na ohlapnejše 
predpise EU ni korektno, vsaj ne v luči trajnostnega razvoja. 
Po njihovem mnenju bi morala biti Slovenija življenjsko 
zainteresirana za strožje okoljevarstvene predpise, kot 
veljajo v zakonodaji, direktivah in drugih predpisih EU.
Državni svet meni, da predvideno zmanjšanje bremen 
ministrstva in gospodarstva ne more biti utemeljen razlog 
za odpravo časovne omejitve veljavnosti okoljevarstven-
ega dovoljenja (OVD). Ta sprememba naj bi zmanjšala 
transparentnost celotnega postopka izdaje dovoljenj in 
onemogočanje pravice do vključevanja in soodločanja 
javnosti.
Vlada v sprejetem mnenju navaja, da določbe ZVO-1I 
ne pomenijo večje tveganje za obremenjevanje okolja. 
Veljavna slovenska zakonodaja je na področju varstva 
okolja v celoti usklajena z zakonodajo EU. Pri tem je ne-
sporno, da je prav pravo EU na področju varstva okolja 
verjetno najbolj napredno v svetovnem merilu. Vlada se ne 
more strinjati s poenostavljanjem problematike dosežene 
ravni varstva okolja v Sloveniji in njenim povezovanjem 
z ZVO-1I. Vse naprave v Sloveniji morajo izpolnjevati 
pogoje, kot jih določajo glede varstva okolja predpisi EU, 
ki so še posebej strogi glede velikih kurilnih naprav in 
sežiganja odpadkov. Vlada podpira prizadevanja za čim 
večjo ohranjenost okolja oz. narave v Sloveniji, saj je prav 
to podlaga za življenje in razvoj. Slovenija je članica EU 
in zanjo veljajo vsa pravila, ki urejajo njeno delovanje. V 
določenih primerih sprejemanje nacionalne zakonodaje, ki 

bi odstopala od zakonodaje EU sploh ni mogoče, v drugih 
primerih pa je dopustno, vendar tudi v teh primerih veljajo 
določena pravila, npr. o prostem pretoku blaga, storitev 
in kapitala.
V zvezi z odpravo časovne omejitve veljavnosti OVD 
vlada pojasnjuje, da v ZVO-1I predlagane rešitve, po 
kateri njihova veljavnost za delovanje naprave ali obrata 
ali izvajanje dejavnosti ne bo več omejena na deset let, 
ni mogoče razlagati, kot da gre zgolj za odpravo ad-
ministrativnih ovir in bremen, pri čemer se zmanjšuje 
transparentnosti celotnega postopka in onemogoča iz-
vajanje pravice do vključevanja in soodločanja javnosti. 
Razlogi za odpravo časovne omejitve veljavnosti OVD 
so vsebinske narave in so povezani z veljavnimi rešitvami 
in z ZVO-1I spremenjenimi in dopolnjenimi rešitvami, 
ki določajo primere, ko je OVD treba spremeniti, bodisi 
zaradi namere upravljavca naprave ali obrata ali izvajalca 
dejavnosti bodisi po uradni dolžnosti. Slovenija je bila 
tudi med redkimi državami članicami (če ne edina), kjer 
je bila takšna časovna omejitev dovoljenj uveljavljena (na 
10 let). Že veljavni zakon določa obveznost pristojnega 
organa, da pregleda in spremeni veljavno dovoljenje. 
Prav tako je treba omeniti, da je delovanje vseh naprav in 
obratov pod neprestanim inšpekcijskim nadzorom, zlasti 
naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanja okolja večjega 
obsega in obratov. V letu 2015 je bilo opravljenih 263 
nadzorov IED naprav (rednih v skladu s programom dela 
in izrednih na podlagi prejetih prijav ter obvestil Agencije 
RS za okolje o spremembi OVD), izdanih 78 ukrepov v 
inšpekcijskih postopkih (večino so bila to opozorila za 
odpravo manjših nepravilnosti, izdanih je bilo tudi nekaj 
ureditvenih odločb zaradi preseganja emisij snovi v zrak, 
namestitve števcev za merjenje količine odvzete vode ipd.). 
Uvedenih je bilo tudi 9 prekrškovnih postopkov. Iz nave-
denega nedvoumno izhaja, da omejitev veljavnosti OVD 
in postopek podaljševanja prav v ničemer ne prispevata 
k večjemu varstvu okolja, saj določbe v celoti vključujejo 
primere, ko je preverjanje in spreminjanje OVD nujno, 
potrebno in smiselno. Vlada še posebej poudarja, da ni 
mogoče z ničemer utemeljevati domnevnega zmanjšanja 
transparentnosti postopka, saj je ta v celoti predpisan, kar 
pomeni da je tudi pregleden, prav tako pa so natančno 
določen primeri, ko je dovoljenje treba preveriti in ga 
spremeniti. Vlada izpostavlja, da imata javnost in zain-
teresirana javnost tudi po spremembi veljavne ureditve 
popolnoma enake pravice glede sodelovanja v postopkih 
izdaje in spreminjanja dovoljenj kot v veljavni ureditvi, v 
skladu z zahtevami ustreznih direktiv.
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Iz vseh navedenih razlogov vlada državnemu zboru pred-
laga, da ob ponovnem odločanju ZVO-1l sprejme. S tem 
v zvezi opozarja tudi na možnost stopnjevanja nekaterih 
postopkov, ki jih zoper Slovenijo vodi Evropska komisija, ti 
postopki pa so povezani z rešitvami, ki jih ZVO-1I vsebuje.

SEJA VLADE RS 16. 3. 2016 
Vlada RS se je na svoji 80. redni seji med drugim sez-
nanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 
ter sprejela spremembe Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) in Načrt ugotavl-
janja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve 
razvojnih ukrepov, Poročilo Računskemu sodišču RS 
glede ravnanja s komunalnimi odpadki, Poslovno 
politiko Slovenskega regionalno razvojnega sklada za 
obdobje 2016-2020.

Pomladanska napoved: Letošnja 
gospodarska rast zaznamovana z nadaljnjo 
rastjo izvoza in krepitvijo zasebne potrošnje 
ter nižjimi državnimi investicijami
Gospodarska aktivnost se bo leta 2016 povečala za 1,7 
%, v letih 2017 in 2018 pa za 2,4 % oz. 2,3 %, kaže 
Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki so jo prip-
ravili v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. 
Izvoz in zasebna potrošnja bosta ključna dejavnika gospo-
darske rasti, nižja rast letos glede na lani pa bo predvsem 
posledica nižjih državnih investicij ob prehodu na novo 
finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev. Na trgu 
dela v uradu pričakujejo nadaljevanje izboljševanja razmer, 
ob čemer opozarjajo na vedno večji vpliv demografskih 
dejavnikov. V 2016 se bo rast plač okrepila zaradi sprejetih 
dogovorov v javnem sektorju, v zasebnem sektorju bo rast 
plač umirjena zaradi odsotnosti cenovnih pritiskov in 
težnje po stroškovni učinkovitosti. Po letošnji deflaciji bo v 
prihodnjih dveh letih rast cen ostala precej nizka. Tveganja 
ob pripravi Jesenske napovedi so povezana predvsem z 
mednarodnim okoljem.

Novela Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) ter Načrt 
ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 
2000 in določitve razvojnih ukrepov
Z novelo uredbe se dopolnjuje omrežje Natura 2000, glede 
na pomanjkljivosti, ugotovljene na bilateralnem sestanku 
z Evropsko komisijo v juniju 2014. 
V nekatera obstoječa območja Natura 2000 so se dodala 
evropsko pomembne vrste in habitatni tipi (npr. nekatere 
vrste metuljev na vlažnih traviščih). Iz nekaterih območij 
Natura 2000 pa so se določene vrste in habitatni tipi 
izločili. Razlog za to ni poslabšanje stanja, ampak boljše 
poznavanje zaradi raziskav in spremljanje stanja. Na 
novo je opredeljeno eno območje Natura 2000, in sicer 
na Spodnji Savi od sotočja s Krko do hrvaške meje, da 
bo zagotovljen prehod ribe platnice med Krko in Sotlo. 
Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu 
Zavoda RS za varstvo narave. 
Vlada je sprejela tudi Načrt ugotavljanja posledic vpliva 
območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov 
(pripravljen septembra 2015).
V načrtu se ugotavljajo posledice na socialne in gospodar-
ske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. Načrt 
se navezuje na oba, že sprejeta tovrstna dokumenta v letu 
2004 in 2013, v katerih so opredeljena izhodišča in tudi 
podrobnejša analiza vplivov ter možnosti razvojnih ukre-
pov. Letošnje spremembe uredbe o Naturi 2000 zaradi 
vplivov ne odstopajo bistveno od že ugotovljenih vplivov 
v obstoječih območjih, razen novega območja na Spodnji 
Savi, kjer so načrtovane hidroelektrarne. Za ugotavljanje 
vplivov in priložnosti so podrobneje obdelana nasled-
nja območja, kjer so pričakovane spremembe največje: 
Ajdovska jama, Ličenca pri Poljčanah, Notranjski trikot-
nik, Soča z Volarjo in Spodnja Sava.

Poročilo Računskemu sodišču glede ravnanja 
s komunalnimi odpadki 
Vlada RS je sprejela Poročilo Računskemu sodišču RS 
v zvezi s pozivom k ukrepanju za odpravo nesmotrnosti 
na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri ravnanju 
s komunalnimi odpadki. Vlada je naložila MOP, da o 
napredku glede izvedenih aktivnostih po posameznih 
ukrepih v prihodnjih dveh letih, poroča najkasneje do 
30. 9. za tekoče leto. 
Računsko sodišče je v revizijskem poročilu Ravnanje s ko-
munalnimi odpadki, z dne 2. 9. 2015, za obdobje revizije 
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od 2009 do 2012 ugotovilo, da MOP ni bil učinkovit 
pri določitvi pogojev ravnanja s komunalnimi odpadki, 
spremljanju ciljev ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov in urejanju sistema ravnanja z embalažo in odpadno 
embalažo. Ker za nesmotrnosti, ugotovljene v reviziji, med 
revizijskim postopkom niso bili sprejeti ustrezni popravl-
jalni ukrepi, je računsko sodišče v revizijskem poročilu od 
MOP zahtevalo predložitev odzivnega poročila. MOP je 
to poročilo predložilo 30. 11. 2015. Računsko sodišče je 
ugotovilo, da v odzivnem poročilu niso bili v celoti izkazani 
zadovoljivi popravljalni ukrepi.
MOP je na zahtevo računskega sodišča pristopil k objavi 
okoljskih ciljev ravnanja z odpadno embalažo. Tako je 
Agencija RS za okolje na svojih spletnih straneh okoljske 
cilje že objavila. Operativni program ravnanja z odpadki in 
program preprečevanja odpadkov v RS naj bi vlada sprejela 
predvidoma aprila, Uredbo o komunalnih odpadkih marca 
2017, Uredbo o embalaži in odpadni embalaži pa maja 
2018.
MOP bo za rešitev vprašanja meril za določanje stroškov 
družb za ravnanje z odpadno embalažo, predvidoma junija 
pripravil spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo. V letu 2017 bo po sprejetju Zakona o 
varstvu okolja 2, pripravljena tudi nova Uredba o embalaži 
in odpadni embalaži.
Na podlagi analize podatkov o stanju in zahtevah za 
ravnanje s komunalnimi odpadki na dan 31. 12. 2014 je 
MOP ugotovil, da je bilo v centre za ravnanje z odpadki 
vključenih 193 občin, 19 občin (kar prestavlja 197.250 
prebivalcev) pa ni bilo umeščeno v nobenega od delujočih 
oziroma predvidenih centrov za ravnanje z odpadki. MOP 
ugotavlja, da je bila na dan 31. 12. 2015 zmogljivost naprav 
za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov 352.600 t/leto, kar glede na količino zbranih 
oz. nastalih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2014 
(314.759 ton) zadostuje potrebam za celotno območje 
Slovenije. MOP bo predvidoma junija 2016 izvedel analizo 
prednosti in slabosti izvajanja gospodarskih javnih služb 
obdelave nekaterih vrst komunalnih odpadkov in odlag-
anja  komunalnih odpadkov na lokalni ravni  ter izdelal 
strokovne podlage za izvajanje gospodarske javne službe 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na ravni 
države. Inšpektorat RS za okolje in prostor stalno opravlja 
nadzor toka mešanih komunalnih odpadkov in ustreznosti 
obdelave odpadkov pred odlaganjem (ali se izvaja obdelava 
mešanih komunalnih odpadkov po postopkih D8/D9 pred 
odlaganjem, ali se izvaja javna služba obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov v okviru pooblaščenih izvajalcev, 
nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov - neobdelani 
mešani komunalni odpadki). Še ta ali naslednji mesec pa 
bo izvedel akcijo nadzora nad izvajalci obdelave komunal-
nih odpadkov - posredniki.

Poslovna politika Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za obdobje 2016-2020
Vlada RS kot ustanoviteljica Slovenskega regionalno raz-
vojnega sklada (Sklad) za določeno srednjeročno obdobje 
sprejme Poslovno politiko Sklada, na osnovi katere se 
pripravljajo drugi razvojni dokumenti in dvoletni Poslovni 
in finančni načrti. Poslovno politiko Sklada za obdobje 
2016–2020, ki je bila pripravljena na osnovi 23. člena 
Zakona o javnih skladih, je preveril nadzorni svet Sklada 
9. 10. 2015. Ocenil jo je kot ustrezno in jo posredoval 
pristojnim organom v razpravo in sprejem.
Poslovna politika navaja strateške usmeritve delovanja 
Sklada, izvajanje javnih spodbud, vključitev Sklada v ko-
hezijsko politiko v tej finančni perspektivi, financiranje in 
organizacijsko podporo. 
Spodbude Sklada se tudi v obdobju 2016-2020 vsebin-
sko in finančno navezujejo na izvajanje državne politike 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja, in sicer prek 
upoštevanja strateških dokumentov tako Evropske 
komisije kot RS. Sklad v obdobju 2016-2020 predvideva 
oblikovanje predvidoma 7 različnih programov spodbud 
z uporabo različnih kombinacij finančnih instrumentov. 
Če se bo pokazala potreba oz. bo izkazan interes resornega 
ministrstva oz. drugih državnih organov in/ali projektnih 
parterjev, se bodo oblikovali še dodatni programi. 
Programi spodbud se nanašajo na:
•	 dva programa spodbud za podjetništvo, in sicer za 

spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gos-
podarstvu (40 milijonov evrov) in spodbujanje pro-
jektov na področju obdelave in predelave lesa oz. na 
področju snovne in energetske učinkovitosti (sredstva 
bodo določena na podlagi postopka izbora finančnega 
posrednika); 

•	 spodbude za občine za spodbujanje lokalne in region-
alne javne infrastrukture (50 milijonov evrov); 

•	 spodbude za kmetijstvo za spodbujanje razvoja 
podeželja oziroma projektov, ki omogočajo razvoj 
podeželja ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na 
podeželju (10 milijonov evrov); 



28

Marec 2016

•	 spodbude za avtohtoni narodni skupnosti za spod-
bujanje razvojno investicijskih projektov na območju 
italijanske in madžarske ANS (8,5 milijonov evrov);

•	 spodbude za pred-financiranje kot premostitveno fi-
nanciranje razvojnih projektov, sofinanciranih iz EU 
(20 milijonov evrov);

•	 spodbude za regijske garancijske sheme za izvajanje 
RGS (5 milijonov evrov). 

Sklad se bo še naprej vključeval v mednarodne pro-
cese, s poudarkom na vključevanju v evropske razvojne 
procese. V finančni perspektivi 2007-2013 je bil Sklad 
imenovan za odgovorno funkcijo opravljanja nalog Organa 
za potrjevanje za tri operativne programe OP Slovenija-
Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. Vsi 
trije operativni programi se zaključujejo in Sklad kot 
Organ za potrjevanje bo v obdobju do pomladi 2017 
izvedel vse potrebne aktivnosti za njihovo zaključitev in 
izdelavo zaključnih poročil EK. Za obdobje 2014-2020 
Slovenija prevzema vlogo Organa upravljanja v treh opera-
tivnih programih čezmejnega sodelovanja, in sicer program 
sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, program 
sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska, pro-
gram sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška. V 
navedenih programih čezmejnega sodelovanja je Sklad tudi 
v novem programskem obdobju 2014-2020 predviden za 
izvajanje aktivnosti Organa za potrjevanje. 
V obdobju 2016-2020 ima Sklad namen pristopiti tudi k 
pripravi in izvedbi projektov, sofinanciranih iz sredstev 
EU in sredstev izven proračuna EU. Cilj Sklada je prido-
biti sredstva vsaj 5 projektnih idej iz različnih tujih virov, 
kjer Sklad kot inštitucija lahko kandidira kot enakovreden 
partner pri projektu. Prav tako pa ima namen pristopiti 
k izvajanju določenih ukrepov iz Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in 
Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Za uspešno udejanjenje strateških usmeritev Sklada pa je 
potrebna tudi ustrezna notranja organizacija. Le-ta bo 
tudi v obdobju 2016-2020 potekala v treh sektorjih, in 
sicer v Sektorju za izvajanje spodbud, v Splošnem sektorju 
in Finančnem sektorju. Tako kot v preteklosti bo Sklad 
tudi v prihodnje, predvsem zaradi kadrovske podhranjen-
osti in posledične preobremenitve zaposlenih, ki izhaja iz 
uvajanja novih, kompleksnejših finančnih instrumentov in 
programov spodbud, ob istočasnem prevzemanju dodat-
nega obsega dela, usmerjen v prilagoditev organizacijske 
strukture delovnih nalog.

Glede finančnega poslovanja Sklada 2016-2020 je 
potrebno najprej omeniti, da so edini sistemski finančni 
vir Sklada kupnine, ki jih Sklad pridobiva skladno z za-
konodajo. Sklad upravlja namensko premoženje skladno 
z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen in s ciljem, 
da se vrednost tega premoženja ohranja ali povečuje. Sklad 
vseskozi skrbno načrtuje investicije in minimizira stroške 
poslovanja. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki 
namenja za oblikovanje rezerv za kritje kreditnih tveganj 
in za povečanje namenskega premoženja.

SEJA VLADE RS 24. 3. 2016
Vlada RS se je na svoji 81. redni seji med drugim sez-
nanila s osnutkom Nacionalnega reformnega programa 
2016 – 2017 in s predlogi za tehnično pomoč v zvezi 
z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo 
strukturnim reformam za obdobje 2017–2020. Vlada 
RS je tudi sprejela Uredbo o preprečevanju večjih 
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, spremembe 
Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-
2020) ter Strategijo in izvedbeni načrt razvoja sloven-
skega elektronskega arhiva 2016-2020.

Drugi osnutek Nacionalnega reformnega 
programa 2016 - 2017
Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o 
prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil 
Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev 
Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko 
skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na 
ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo 
danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva in družbe.
Nacionalni reformni program vsebuje ukrepe za odziv na 
ugotovitve Evropske komisije, ki so vsebovane v Poročilu 
o fiskalni vzdržnosti 2015, Oceni skladnosti Slovenije 
s Paktom rasti in stabilnosti (SGP), na podlagi zimske 
napovedi EK, Poročilu o Sloveniji in Oceni makroeko-
nomskih neravnovesij v Sloveniji.
Ministrstvo za finance je na podlagi razprave s socialnimi 
partnerji ter dodatnih usklajevanjih in dopolnitvah vladnih 
resorjev, pripravilo drugi osnutek Nacionalnega reform-
nega programa 2016 – 2017. V osnutek dokumenta je 
bilo dodano poglavje Makroekonomski okvir, v katerem je 
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bila upoštevana tudi spomladanska napoved gospodarskih 
gibanj, ki jo je UMAR predstavil prejšnji teden. 
Ključne spremembe na predlog resorjev:
•	 jasna določitev virov financiranja investicij v prometno 

(cestno) infrastrukturo,
•	 jasna opredelitev za prilagoditve pokojninskega sistema 

zaradi demografskih gibanj po letu 2019,
•	 bolj podrobno in jasno določeni ukrepi na področju 

zdravja ljudi in dolgotrajne oskrbe.
Na priporočila socialnih partnerjev je bilo spremenjeno 
poglavje, ki govori o porazdelitvi davčnega bremena in 
davka na nepremičnine ter v okviru poglavja o Delujočem 
trgu dela dodana dikcija, da bodo vsi ukrepi načrtovani v 
sodelovanju s socialnimi partnerji. 
Prav tako  je spremenjeno besedilo v delu, ki se nanaša na 
plače v javnem sektorju, kjer nov predlog dikcije odraža 
trenutno stanje v pogajanjih.

Predlogi za tehnično pomoč EK za podporo 
strukturnim reformam 2017 – 2020 
Ministrstvo za finance je pooblaščeno, da opravlja naloge 
koordinatorja sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Službo Evropske komisije za podporo strukturnim refor-
mam ter opravlja koordinacijo nalog v zvezi z izvajanjem 
programa Evropske komisije za podporo strukturnim 
reformam za obdobje 2017-2020.
Ministrstvo za finance predlaga Vladi RS, da Službi 
Evropske komisije za podporo strukturnim reformam 
posreduje v presojo ožji izbor projektov, ki ustrezajo tako 
nacionalnim kriterijem, kot tudi področjem, ki jih EK 
šteje kot prednostne, kot so: 
•	 upravljanje javnih financ, 
•	 delovanje javne uprave, 
•	 učinkovita pravna država, 
•	 naložbe,  
•	 trajnostni sektorski razvoj,  
•	 socialna varnost, 
•	 javno zdravje.

Predlog izbranih projektov glede na vsebino in možen 
začetek aktivnosti: 
•	 Idejna zasnova projekta vzpostavitve enote za investicije 

v Sloveniji, nosilec SVRK; možen začetek  aktivnosti: 
marec 2016.

•	 Sistem plač v javni upravi na osnovi rezultatov, nosilec 
MJU; možen začetek aktivnosti: marec 2016. 

•	 Izvajanje zdravstvene reforme, nosilec MZ; možen 
začetek aktivnosti: maj 2016.

•	 Optimizacija mreže sodišč, nosilec MP; možen začetek 
aktivnosti: druga polovica 2016. 

•	 Poročila o učinkovitosti, nosilec MF; možen začetek 
aktivnosti: druga polovica 2016.

•	 Dolgotrajna oskrba ter vsebinska in tehnična podpora 
pri vzpostavitvi sistematičnega spremljanja oskrbe na 
domu; nosilec MDDSZ, možen začetek aktivnosti: 
november 2016. 

•	 Prehod na nizkoogljično družbo, nosilec MzI; možen 
začetek aktivnosti: 2016.

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih posledic
Uredba določa ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in 
zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje, in sicer: 
•	 vrste in količine nevarnih snovi za uvrstitev med obrate 

večjega ali manjšega tveganja za okolje;
•	 merila za razvrstitev na obrate večjega ali manjšega 

tveganja za okolje, roke in vsebino prijave obrata;
•	 vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in 

varnostnega poročila;
•	 informacijo za javnost o obratih; 
•	 vsebino in sestavine vloge za izdajo okoljevarstvenega 

dovoljenja; 
•	 analizo izpustov nevarnih snovi v obratih in poročanje 

o njih.
Za upravljavce obratov sta pomembni dve spremembi:
•	 uvrstitev med obrate manjšega tveganja za okolje ali 

obrate večjega tveganja za okolje z upoštevanjem velja-
vnega predpisa za razvrščanje, označevanje in pakiranje 
nevarnih snovi;

•	 glede zagotavljanja informacij za javnost bo treba 
osnovne informacije o obratih zagotoviti tudi za 
obrate manjšega tveganja za okolje, razširjena pa bo 
tudi vsebina informacije o obratih večjega tveganja 
za okolje.  

Za upravne organe pa uredba podrobneje ureja medsebo-
jno obveščanje o izpustih nevarnih snovi v obratih, analizo 
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takih izpustov ter zagotavljanje podatkov o obratih in 
izpustih nevarnih snovi v zbirkah podatkov na ravni EU. 

Spremembe Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (2015 do 2020)
Prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in raziskave se 
nadomestita z novima prilogama. Ministrstvo za okolje in 
prostor bo na svojih spletnih straneh objavilo spremenjeni 
prilogi iz prejšnje točke in čistopis programa.
Operativni program – Program upravljanja območij 
Natura 2000 za obdobje 2015-20 v skladu z Uredbo o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v 
prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično 
območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma us-
meritve za njihovo doseganje. Iz nabora z zakonodajo 
določenih ukrepov določa tiste varstvene ukrepe, ki so 
potrebni za doseganje varstvenih ciljev območij Natura. 
Nadalje ureja njihovo vključevanje v zakonske ukrepe, 
upravne ukrepe, pogodbene ukrepe, v največ primerih 
pa vključevanje v druge načrte (npr. načrt upravljanja 
zavarovanega območja, gozdno gospodarske načrte, načrte 
upravljanja ribištva oz. ribiško gojitvene načrte, načrt up-
ravljanja z vodami). Ukrepi se vključujejo tudi v ukrepe 
varstva kulturne dediščine.
S spremembami Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) v marcu 2016 se spreminjajo tudi 
nekatere vsebine v posameznih območjih, zato je treba 
posledično uskladiti tudi ukrepe v programu upravljanja, 
kot je na primer uskladitev imen območij Natura 2000 in 
dopolnitev s cilji in ukrepi za posamezna območja.

Strategija in izvedbeni načrt razvoja 
slovenskega elektronskega arhiva 2016-
2020  
Strategija in izvedbeni načrt predstavljata okvir aktivnosti 
na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva 
v pristojnosti slovenske javne arhivske službe v obdobju 
2016-2020. Gre za nadaljevanje petletne strategije za 
obdobje 2010-2015, s katero so bili vzpostavljeni temelji 
slovenskega javnega e-arhiva. Strategija 2016-2020 
temelji na dosedanjem napredku in predstavlja planirane 
aktivnosti v okviru trenutnega operativnega in strateškega 
okolja. To je poslovna strategija slovenske javne arhivske 
službe na področju dolgoročnega ohranjanja elektronskega 
arhivskega gradiva in je pomembna za vse zaposlene, ki 
so odgovorni za elektronsko arhivsko gradivo ter meta-
podatke v kateri koli fazi življenjskega cikla tega gradiva. 

Jasno opredeljuje strateške prednostne naloge, vloge in 
odgovornosti vseh, ki so zadolženi za izvajanje strategije 
in kazalnike, s katerimi bodo merjeni uspehi. Slovenski 
elektronski arhiv, predstavlja skupno storitev dolgoročnega 
ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva, katere skrb-
nik so slovenski javni arhivi. 
Dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva 
vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od 
ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne 
dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (dos-
topnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) 
in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti do tega gradiva 
vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe za bodoče 
uporabnike.
Strategija in izvedbeni načrt temeljita na dosedanjem delu 
arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog 
do leta 2020, in sicer:
•	 skrb za elektronsko arhivsko gradivo pri ustvarjalcih 

in prevzem v e-ARH.si;
•	 skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivske-

ga gradiva v e-ARH.si;
•	 skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti 

elektronskega arhivskega gradiva;
•	 aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami 

doma in v tujini;
•	 podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjal-

cih elektronskega arhivskega gradiva in v arhivih;
•	 zagotavljanje kakovosti e-ARH.si v skladu s 

CAF(Common Assessment Framework);
•	 promocija.

Strategija skupaj z izvedbenim načrtom postavlja okvir za 
vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega 
elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer 
bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne 
dediščine v elektronski obliki.

SEJA VLADE RS 31. 3. 2016
Vlada RS je na svoji 82. redni seji med drugim sprejela 
predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 
predlog novele Zakona o socialnem varstvu, novelo 
Uredbe o stanju površinskih voda, Uredbo o posredo-
vanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

e-ARH.si
e-ARH.si
e-ARH.si
e-ARH.si
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ter se seznanila s Poročilom Izvedbenega načrta nacio-
nalnega programa za mladino 2013–2022 za leto 2015.

Predlog Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti
Vlada RS pošilja predlog zakona v obravnavo Državnemu 
zboru RS po rednem postopku. 
Ključni cilji novega Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (ZPPD) so:
1. celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in 

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

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

službe;
4. prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri 

čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in 
upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu;

5. zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov občin 
in njihovega izvajanja ter nadzora nad izvajanjem 
pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ključna načela, ki jih upošteva ZPPD, so:
•	 zagotavljanje pietete,
•	 varovanje zdravja ter upoštevanja zdravstvenih in 

sanitarno-higienskih predpisov,
•	 prosta izbira mesta pokopa (pokopališča),
•	 prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev,
•	 enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev,
•	 prosti pretok storitev,
•	 učinkovit nadzor.

Predlog novega Zakona o pogrebni in pokopališki deja-
vnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti 
iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen 
tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, 
pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru 
proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. 
Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-
urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se 
opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge 
pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. 
Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne 
dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke 
dejavnosti  na lokalni ravni. 

Predlog zakona določa jasne pristojnosti nadzora nad iz-
vajanjem zakona in tudi skladnostjo lokalnih predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi.

Predlog novele Zakona o socialnem varstvu
Bistvene novosti: 
1. Predlog zakona uvaja pravno podlago za črpanje evrop-

skih sredstev za izvedbo pilotnega projekta, katerega 
namen je razvoj in umestitev v sistem socialnega varstva 
storitev socialne aktivacije (osnovni cilj je uvajanje 
celostne obravnave socialno najbolj ogroženih sku-
pin prebivalstva preko vključevanja oseb v programe 
socialne aktivacije z namenom dviga socialnih in za-
poslitvenih kompetenc), ki bo pilotno sofinancirana iz 
evropskih sredstev potrjenega Operativnega programa 
za evropsko kohezijsko politiko 2014 - 2020, kot po-
sledica predvidene reorganizacije centrov za socialno 
delo (pa tudi koordinirane oskrbe v skupnosti).

2. Ureja status posameznim vrstam socialnovarstvenih 
programov (javni, razvojni, eksperimentalni in dopol-
nilni) in daje ustrezno podlago za njihovo financiranje. 

3. Odpravlja pripravništvo kot obvezen pogoj za pristop 
k strokovnemu izpitu in skrajšuje obdobje opravljanja 
pripravništva. 

4. Odpravlja določene nepotrebne administrativne 
ovire, ki zavlačujejo postopke, ne prispevajo pa k večji 
kvaliteti dela ali transparentnosti postopka. 

5. Določajo se dodatni strokovni pogoji za podelitev sta-
tusa društva v javnem interesu na področju socialnega 
varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim 
pravnim osebam zasebnega prava.

6. Usklajujejo se predpisi o inšpekcijskem nadzoru z za-
konom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela.  

Novela Uredba o stanju površinskih voda
Uredba prenaša v slovenski pravni red Direktivo 2013/39/
EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne 
politike  V slovenski pravni red se tako prenaša dopolnjen 
seznam prednostnih snovi, dopolnjujejo pa se tudi nekateri 
okoljski standardi kakovosti za prednostne in prednostno 
nevarne snovi. 
Uredba se nanaša tudi na izvajanje monitoringa stanja 
površinskih voda, s katerim bo Slovenija zagotovila sprem-
ljanje snovi iz nadzornega seznama snovi za spremljanje na 
ravni Evropske Unije na področju vodne politike.
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Uredba o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E, 
32. člen) določa, da mora vlada po uveljavitvi ZDIJZ-E 
uskladiti Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi in-
formacij javnega značaja. Ker se je izkazalo, da je zaradi 
potrebe po bolj jasnem besedilu nekaterih določb  potrebno 
uskladiti več kot polovico določb Uredbe, predvsem zaradi 
večje preglednosti in lažje uporabljivosti, je Ministrstvo za 
javno upravo pripravilo v celoti novo, preglednejšo Uredbo.
Z 8. majem 2016 bodo v režim ponovne uporabe (po 
ZDIJZ-E) vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, zato je 
bilo nujno uskladiti režim zaračunavanja ponovne uporabe 
tudi za te zavezance. Uredba določa enotni stroškovnik 
zaračunavanja materialnih stroškov za posredovanje infor-
macij javnega značaja. Podrobneje je razdelan tudi postopek 
plačila stroškov posredovanja.  V skladu s spremembo 4. 
točke 10. člena ZDIJZ se obveznost proaktivne transpar-
entnosti poleg javnih naročil razširja tudi na javne razpise 
in druge oblike sofinanciranja iz državnega in občinskih 
proračunov, kar podrobneje ureja določba 10. člena pred-
loga uredbe. Informacijski pooblaščenec je k predlogu 
uredbe dal pozitivno mnenje.

Poročilo o Izvedbenem načrtu nacionalnega 
programa za mladino 2013–2022 za leto 2015 
Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 
(ReNPM13–22) je bila sprejeta za obdobje 9 let, spremljajo 
pa ga t. i. izvedbeni načrti, ki splošne cilje in usmeritve te 
resolucije po področjih zasledujejo s specifičnimi ukrepi. 
Izvedbeni načrt za leto 2015 je bil sestavljen iz ukrepov, 
katerih financiranje in izvajanje je bilo mogoče urediti 
znotraj proračuna 2015, v okviru evropskih strukturnih 
sredstev ter iz sistemskih ukrepov, ki nimajo nujno tudi 
finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, 
umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so 
v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki so se financirali izven 
proračuna Republike Slovenije in kohezijskih sredstev, to 
sta norveški finančni mehanizem in program Erasmus+.
Poročilo vsebuje ukrepe na področju izobraževanja, zapo-
slovanja in podjetništva, bivanjskih razmer mladih, zdravje 
in dobro počutje ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in 
mediji.

10  SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS

29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 29. izredni seji Državnega 
zbora RS, ki je bila nadaljevanje februarske redne seje, 
med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1I).
Novela Zakona o varstvu okolja med drugim prenaša 
evropske direktive v slovenski pravni red in odpravlja 
omejitve okoljevarstvenega dovoljenja na 10 let. Novela 
bo skladno z evropsko direktivo tudi omogočila, da lahko 
vlada določi podrobnejša pravila glede določanja mejnih 
vrednosti emisij, ki lahko odstopajo od vrednosti po 
najboljših dostopnih tehnologijah (t. i. BAT), če se raven 
varstva okolja ne bo poslabšala.
Za nevladnike in del opozicije je bil sicer sporen predlog, 
da se bo ukinila veljavna časovna omejitev okoljevarstven-
ega dovoljenja. To zdaj velja 10 let in ga je v posebnem 
postopku mogoče podaljšati.
Ministrstvo predlog utemeljuje s tem, da mora upravljalec 
naprave že zdaj sporočiti vsako spremembo naprave, poleg 
tega naj bi bile naprave pod stalnim nadzorom inšpekcije, 
pri predlogu pa da gre za »razumen ukrep za zmanjšanje 
administrativnih bremen za ministrstvo«.
Spreminja se tudi določilo, kdaj mora investitor pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Po veljavni ureditvi je treba 
za napravo, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, 
okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja. Za napravo, za katero gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, pa je okoljevarstveno dovoljenje 
treba pridobiti pred začetkom delovanja naprave ali izva-
janja dejavnosti.
Vlada je sprva predlagala, da bi bilo treba okoljevarstveno 
dovoljenje pridobiti šele pred začetkom obratovanja, na 
parlamentarnem odboru pa so nato sprejeli dopolnilo, 
po katerem bo treba okoljevarstveno dovoljenje pridobiti 
pred začetkom gradnje naprave. Torej bo investitor lahko 
okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje pridobival hkrati, 
graditi pa bo lahko začel ko bo imel (tudi) okoljevarstveno 
dovoljenje.
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Novele prinaša tudi nekatere spremembe glede Eko sklada. 
Za dodelitev sredstev upravičencev je poleg upravne 
odločbe zdaj potrebna tudi posebna pogodba o dodelitvi 
sredstev med skladom in upravičencem, po novem pa 
bo podlaga za dodelitev le odločba. Sklad bo dobil tudi 
podlago za odvzem neupravičeno dodeljenih sredstev, kar 
lahko sedaj uveljavlja le z izrednimi sredstvi.

17. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na redni marčevski seji, ki 
je potekala od 23. do 31. marca 2016, med drugim 
potrdili Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstven-
ega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25), novelo Zakona o sodnih taksah in 
novelo Zakona o kmetijskih zemljišč. DZ je po vetu 
Državnega sveta znova potrdil novelo Zakona o varstvu 
okolja. 

Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) - 
ponovno odločanje
Državni svet je veto izglasoval soglasno, in sicer zaradi 
določil, da veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja ne bo 
več omejena na 10 let ter da bo lahko okoljsko ministrstvo 
dopustilo višje izpuste, kot jih omogočajo najboljše dos-
topne tehnologije (BAT), če se stanje okolja s tem ne bo 
bistveno poslabšalo in če bo upravljavec naprave izkazal, 
da bi spoštovanje bolj strogih mejnih vrednosti povzročilo 
nesorazmerno visoke stroške. 
DZ je novelo Zakona o varstvu okolja znova potrdil.

Resolucija o Nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za 
družbo zdravja« (ReNPZV16–25)
Dokument določa specifične cilje, pa tudi aktivnosti in 
ukrepe za njihovo doseganje ter kazalnike, s katerimi bodo 
redno spremljali napredek. Uvaja pojem zdravja v vseh 
politikah, saj zavezuje vse vladne resorje, da upoštevajo to 
področje kot vrednoto in cilj.
Resolucija med drugim za letošnje leto predvideva nov 
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ter zakon v dolgotrajni oskrbi. V javni razpravi sta že pred-
log zakona o lekarniški dejavnosti in zakon o omejevanju 
porabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ministrstvo že 
pripravljajo kazalnike kakovosti in varnosti v zdravstvu, 
nadaljujejo s pilotnim projektom čakalnih dob, s katerim 

bodo na kratek rok dosegli skrajšanje čakalnih dob, pri-
pravljajo tudi spremembe zakona o pacientovih pravicah 
in pravilnika o čakalnih dobah. V zaključni fazi je tudi 
pravilnik o poklicnih boleznih.
MZ pripravlja strategijo razvoja primarnega zdravstvenega 
varstva, ki bo vključeval ginekologijo, pediatrijo, zoboz-
dravstvo, zdravstveno nego in patronažo. Prav tako bodo 
v naslednjem letu začeli s procesom prenove obračunskih 
modelov na vseh ravneh.

Novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)
Po sprejeti noveli celotna oprostitev plačila sodnih taks ni 
več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči. Pač 
pa novela kot pogoj za celotno oprostitev plačila sodnih 
taks določa kriterij občutnega zmanjšanja sredstev za 
preživljanje stranke ali njenih družinskih članov. Plačila 
sodne takse bodo oproščeni tudi delavci, ki že dva meseca 
niso prejeli plače.
Poleg tega so med oproščene plačila sodnih taks uvrščeni 
posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti 
občin.

Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ-E)
Novela širi nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s pro-
storskim aktom lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe, npr. čebelnjak, 
stajo in začasne objekte, in sicer v času sezone ali rekon-
strukcije državnih cest.
Številne poslance je zmotilo dejstvo, da je vlada med ob-
jekte, ki jih bo mogoče graditi brez spremembe namenske 
rabe kmetijskega zemljišča, uvrstila tudi vetrne elektrarne 
do nazivne moči enega megavata, a je bil predlog, da se 
to iz zakona črta, zavrnjen.
Na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih bo lahko lo-
kalna skupnost dopustila gradnjo le določenih pomožnih 
kmetijsko-gozdarskih objektov, med drugim rastlinjaka, 
ograje za pašo živine, ograje in opore za trajne nasade, 
opore za mreže proti toči, kozolca ali kmečke lope.
Novela spreminja potrebno stopnjo soglasja lastnikov za 
določene zemljiške operacije. Lokalne skupnosti bodo 
lahko prevzele lastništvo in skrb za namakalne sisteme, 
za to se bodo lahko dogovorili tudi zasebni lastniki kot 
namakalna zadruga. Za možnost prenosa namakalnih siste-
mov so se odločili, ker država denarja za izgradnjo novih ali 
posodobitev sistemov nima in ni upravičena do sredstev iz 
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programa razvoja podeželja, lokalne skupnosti ali zadruge 
pa bi se lahko prijavile za tovrstno sofinanciranje.
Novela zakona naj bi tudi olajšala postopke za selitev 
kmetije iz strnjenega naselja. Poenostavila bo administra-
tivne postopke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, med 
drugim bo skrajšala postopke in občinam olajšala nakup 
zemljišč, ki jih potrebuje za gradnjo kanalizacije, vodovoda 
ali cest.
Že matični odbor je sprejel dopolnilo, ki naj bi olajšalo 
uporabo zemljišč za kolesarjenje, in sicer z določilom, da 
oseba, ki ni lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmeti-
jskega zemljišča, uporablja kmetijska zemljišča na lastno 
odgovornost. Zakonodajno-pravna služba je opozorila, da 
je ta določba problematična, saj ni jasno, kakšno je razmerje 
do sistemske ureditve glede odškodninske odgovornosti, 
ter ne pomeni splošne izključitve odgovornosti za škodo.
Odbor je z dopolnilom tudi črtal določilo, da bi morale 
imeti osebe za vrednotenje kmetijskih zemljišč za potrebe 
odkupa in gradnje objektov tudi pooblastilo za bonitiranje. 
Menili so, da bi s tem pogojem pretirano omejili nabor 
oseb, ki bi bile primerne za vrednotenje kmetijskih zemljišč 
za te namene. DZ je s sprejetim dopolnilom takšno 
ureditev - da morajo imeti sodni cenilci ali pooblaščeni 
ocenjevalci vrednosti nepremičnin tudi pooblastilo za 
bonitiranje zemljišč - črtal tudi pri pogojih za vrednotenje 
zemljišč za potrebe komasacije.

11  NOVICE ZDRUŽENJA

PREDLOG ZAKONA O POGREBNI IN 
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 22. marca 
v vladni postopek vložilo Predlog zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. 
Predlog zakona določa, da bo pokopališka dejavnost 
v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to 
mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot 
tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost tako obsega zagotav-
ljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz 
pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna 
služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospo-
darske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za 
izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu 
urejanju pokopališke dejavnosti  na lokalni ravni. Predlog 
zakona določa jasne pristojnosti nadzora nad izvajanjem 
zakona in tudi skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi.

V VLADNI POSTOPEK PREDLOŽEN 
PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA
Predlog zakona ne uzakonja novih načel, sledi načelom 
ZSRR-2 ter načelom vzdržnosti javnih financ, gospodarne 
rabe javnih sredstev in zakonitosti, kar pomeni, da je treba 
dopolniti zakonsko podlago za učinkovitejše izvajanje 
regionalne politike.
Spremembe in dopolnitve ZSRR-2 so predlagane na dveh 
področjih:
7. izboljšanje sistemskih rešitev, ki so se po uveljavitvi 

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

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

Vlada bo najpozneje v:
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•	 treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladila z 
zakonom ustanovitveni akt Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja; 

•	 treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladila z 
zakonom Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude 
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje;

•	 v enem letu po uveljavitvi tega zakona pa bo sprejela 
strategijo regionalnega razvoja Slovenije. 

Predlog zakona je na voljo TU.

NOVELA ZAKONA O SOCIALNEM 
VARSTVU V VLADNI PROCEDURI
S predlogom zakona se celostno ureja področje socialno 
varstvenih storitev (socialna aktivacija in koordini-
rana oskrba v skupnosti), zagotavlja se pravna podlaga 
za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev 
socialnovarstvenim storitvam in ukrepom) in ukinja 
obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva. S 
spremembami se skuša odpraviti tudi določene nepotrebne 
administrativne ovire, ki zavlačujejo postopke, ne prisp-
evajo pa k večji kvaliteti dela, varnosti ali transparentnosti 
postopka. 
S predlogom zakona se določajo 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) in usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru 
z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela.
S predlogom zakona se izenačujejo domače in tuje pravne 
ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, 
izenačujejo se 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.
ZOS je na predlog zakona podalo pripombe, ki pa pri žal 
niso bile upoštevane. 

NOV PREDLOG STANOVANJSKEGA 
ZAKONA BO MOP PRIPRAVIL 
PRIHODNJE LETO
Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani 
objavilo novico, da so po analizi prispelih pripomb in 
predlogov s strani zainteresirane javnosti, organizacij in 
posameznikov kakor tudi pripomb in predlogov s strani 
ministrstev sklenili, da ustavijo pripravo sprememb in 
dopolnitev Stanovanjskega zakona. Skladno s programom 
dela in programom realizacije Nacionalnega stanovanjskega 
programa so že pristopil k pripravi novega stanovanjskega 
zakona.
Do konca leta 2016 bodo tako izvedene ključne analize 
in oblikovana izhodišča rešitev po posameznih vsebinskih 
sklopih. V proces oblikovanja rešitev bo vključena tako 
strokovna javnost kot tudi vsa zainteresirana organizirana 
javnost oziroma predstavniki vseh interesnih skupin, 
vključno z organizacijami, ki so se aktivno odzvale na pred-
lagane spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona. 
Na teh osnovah bo predlog novega stanovanjskega zakona 
pripravljen v letu 2017.
Vse že prispele pripombe in predloge, tako tiste, ki so se 
nanašale na predlog sprememb in dopolnitev kakor tudi 
tiste, ki se nanašajo na druga področja stanovanjske zako-
nodaje, ki ni bila predmet sprememb in dopolnitev, bodo 
sestavni del izhodišč za pripravo rešitev  novega zakona. 

SMERNICE O ŠOLSKIH POTEH ZA 
VEČJO VARNOST ŠOLARJEV NA CESTI
Agencija za varnost prometa je pripravila smernice za 
izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti. K temu so na 
agenciji pristopili zato, ker je v lokalnih skupnostih, vod-
stvih šol in tudi med starši interes za to področje velik. V 
smernicah ponujajo ukrepe za boljše šolske poti, z njihovim 
upoštevanjem bi občine lahko tudi nekaj prihranile.
Smernice bodo v šolah lahko uporabili za pripravo načrtov 
šolskih poti, lokalnim skupnostim pa bodo lahko v pomoč 
pri urejanju prometne infrastrukture. V smernice so 
vključena enotna merila za vodenje šolarjev na šolskih 
poteh in merila, po katerih bodo lahko tehnične komisije 
lokalnih svetov za preventivo v cestnem prometu presojale 
varnost šolskih poti. 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=6813
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MDDSZ_ZAKON_O_SOCIALNEM_VARSTVU.pdf
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Lokalna skupnost se lahko pri snovanju nove ali presoji 
obstoječe šolske poti po pomoč obrne tudi na presojevalce 
varnosti cest pri agenciji. 
Agencija bo v kratkem začela izvajati tudi usposabljanja na 
terenu. Aprila bo prvo usposabljanje potekalo v Mariboru, 
maja v Ljubljani, glede na interes na terenu pa bodo 
podobna usposabljanja pripravili tudi drugod po državi. 
Na usposabljanja so povabljene vse osnovne šole, lokalne 
skupnosti in pristojne občinske službe, na srečanjih pa 
bodo imeli možnosti podrobneje spoznati nove smernice 
in se pogovoriti s strokovnjaki o težavah, s katerimi se 
soočajo v svojem lokalnem okolju.
Več informacij je na voljo TU.

12 MILIJONOV EVROV 
MIKROKREDITOV ZA SOCIALNA 
PODJETJA
Ministrstvo za gospodarski razvoj je v začetku letošnjega 
leta z alokacijo 12 milijonov evrov neporabljenih sredstev 
iz prejšnje finančne perspektive na Slovenski podjetniški 
sklad razpisalo sredstva za mikrokredite za socialna podjetja 
in zadruge. Tako bodo v letošnjem letu podjetja s statusom 
socialnega podjetništva preko Slovenskega podjetniškega 
sklada lahko prvič na hiter in enostaven način dostopala 
do zelo ugodnih finančnih sredstev. V prvem koraku je za 
socialna podjetja razpisanih 4 milijonov evrov, upravičenec 
pa lahko dobi mikrokredit do največ 25.000 evrov. Do 
konca leta bo za enak namen razpisanih še preostalih 8 
milijonov evrov.  Vlada RS želi tako spodbuditi razvoj 
tega sektorja.
Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja 
Tomanič Vidovič je ob predstavitvi mikrokreditov dejala, 
da Slovenski podjetniški sklad letno z različnimi oblikami 
finančnih spodbud pomaga več kot 700 mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem. Prav tako pa je podjetniški 
letos, na pobudo MGRT, v svojo ponudbo dodal tudi 
mikrokredite za socialno podjetništvo, ki so za to vrsto 
podjetij naravnana bolj prijazno. Med ugodnimi pogoji je 
bilo izpostavljeno 100 % financiranje mikrokredita, nižje 
zahteve po zavarovanju kredita, nižjo obrestna mero, ki 
se giblje med 2,5 % in 5 % ter daljšo ročnost kredita, ki 
sega do 60 mesecev. 
Državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadej 
Slapnik je povedal, da se je v času ministrovanja Zdravka 
Počivalška število zaposlenih v socialnih podjetjih podvojilo 

in znaša okoli 700 zaposlenih v 130-ih socialnih podjetjih. 
Pojasnil je še, da segment socialnega podjetništva sega širše, 
tudi na področje zadrug. V Sloveniji imamo odlično razvite 
kmetijske zadruge, ogromno prostora za razvoj in izboljšave 
pa je na področju stanovanjskih, delavskih in mladinskih 
zadrug. Na slednje se je navezala tudi mag. Nena Dokuzov 
vodja Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in 
ekonomsko demokracijo. Povedala je, da bodo razpisih, ki 
sledijo, posebno pozornost namenili mladinskim zadru-
gam, saj te za mlade predstavljajo pomembno vstopno 
točko na  trg dela.
Osnovni namen socialnega podjetja je ustvarjanje pozi-
tivnih družbenih učinkov, dobiček pa se v večini primerov 
ponovno investira. Zaposluje se tiste, ki sicer na trgu dela 
ne bi bili zelo konkurenčni.

https://www.avp-rs.si/sporocilo-za-javnost-informacija-z-danasanje-novinarske-konference-o-predstavitvi-smernic-za-solske-poti/
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12  KORISTNE INFORMACIJE 

ZOS NA ARHIV RS VLOŽIL VLOGO ZA 
VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA 
OBČINE ČLANICE
ZOS je 15. marca 2016 na Arhiv RS vložil vlogo za potrd-
itev vzorčnih notranjih pravil, katera bodo brezplačno na 
voljo občinam članicam združenja.
Združenje je v mesecu februarju pričelo z izvajanjem 
brezplačnih delavnic, na katerih so občine članice prejele 
vse potrebne informacije v zvezi z kompleksnostjo izdelave 
notranjih pravil in z njihovo implementacijo. Ker lahko 
izdelava notranjih pravil predstavlja velik strošek, smo se 
na združenju odločili, da občinam članicam zagotovimo 
brezplačna vzorčna notranja pravila, ki jih lahko prenesejo 
in prilagodijo svojemu poslovanju. Občine članice s pre-
vzemom pravil ne boste imele nikakršnih stroškov, saj je 
upravno takso že plačalo združenje.
V kolikor bi želeli prevzeti vzorčna notranja pravila, nam 
prosim sporočite na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

POROČILO O OPRAVLJENIH 
STROKOVNIH NADZORIH OBČIN V 
LETU 2015
Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je Služba za 
lokalno samoupravo pripravila Poročilo o izvedbi nad-
zora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015, ki ga 
najdete na naslednji povezavi:  http://www.mju.gov.si/
si/lokalna_samouprava/ 
Služba za lokalno samoupravo je v letu 2015 opravila 
pregled predpisov 50 občin. Prvotno je bil načrtovan 
pregled 45 občin, na pobudo občin je služba pregledala 
dodatnih osem sklopov predpisov, treh načrtovanih stro-
kovnih nadzorov občin pa služba ni opravila.  V letih 2013 
in 2014 je Služba za lokalno samoupravo opravila pregled v 
46 občinah, skupaj v zadnjih treh letih že v 96 občinah, kar 
pomeni 45 % vseh občin. V letu 2016 bo služba opravila 
nadzor v 41 občinah.

POZIV K ODDAJI ZAHTEVKOV 
ZA SOFINANCIRANJE SKUPNIH 
OBČINSKIH UPRAV
Ministrstvo za javno upravo je 3. marca občinam, 
vključenim v medobčinsko sodelovanje in povezovanje, 
ter skupnim občinskim upravam posredovalo poziv za 
uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske 
uprave. V letošnjem letu je v ta namen predvidenih nekaj 
čez 4,6 milijona evrov.
Kot so zapisali na ministrstvu, morajo občine in skupne 
uprave, ki želijo sofinanciranje iz tega naslova, do konca 
meseca posredovati zahtevek z višino sredstev. V proračunu 
ministrstva je za to v letošnjem letu namenjenih 4.639.003 
evrov. Občine pa bodo sredstva prejele v dveh nakazilih, 
prvi del konec meseca maja, drugi januarja 2017.

OBJAVLJEN NOV RAZPIS V OKVIRU 
POMURSKEGA ZAKONA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. 
Marca v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo 
8. javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij 
in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja 
zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-
2017. Razpisanih je 6.000.000 evrov, od tega 3.000.000 
evrov v letu 2016 in 3.000.000 evrov letu 2017. Rok za 
oddajo vlog je 9. april 2016, do 12.00 ure.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v os-
novna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, 
širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki 
pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega 
procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo 
racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter 
ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno 
investicijo.
Investicija se mora izvajati  na območju občin  Apače, 
Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, 
Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, 
Turnišče, Velika Polana ali Veržej upravičeno območje).
Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop ja-
vnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinan-
ciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1059
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stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 
27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za 
sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 
135.556,01 evra (vključno z vsemi davki).
Investicija mora  ustrezati definiciji projekta. Projekt 
je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo 
natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in 
imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče 
presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. 
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z 
datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen 
za začetek projekta, je datum oddaje vloge na javni razpis.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV OSNOVNE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V ROMSKIH 
NASELJIH V LETIH 2016 IN 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. 
marca 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani 
objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne 
komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 
in 2017.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lo-
kalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo 
v romskih naseljih v letih 2016 in 2017.
Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno 
neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v 
tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile 
predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o 
lokalni samoupravi oziroma imajo na dan objave razpisa v 
skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega 
sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega 
člani so tudi predstavniki romske skupnosti.
Predvidena višina sredstev za ta namen je:
•	 predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2016 in
•	 predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2017.

JAVNI RAZPIS ZA OPERACIJO 
UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE 
IZ PRP 2014-2020 ZA LETO 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec 
februarja na svojih spletnih straneh objavilo javni razpis 
za operacijo ureditev gozden infrastrukture iz PRP 2014-
2020 za leto 2016. 
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo 
in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter prip-
ravo gozdnih vlak. Okvirna višina razpisanih nepovratnih 
sredstev znaša do 3.500.000 evrov. Roka za prijavo je 22. 
4. 2016.
Vse informacije o razpisu so na voljo TU.

POSREDOVANJE PODATKOV O 
DOHODNIH ZA LETO 2015
S Finančne uprave RS (FURS) so nas seznanili, da na 
finančne urade od občin prejemamo razna zaprosila in 
poizvedbe za podatke o dohodkih zavezancev za leto 2015.
V zvezi s tem so zapisali, da bo FURS z zbranimi podatki o 
dohodkih za leto 2015 razpolagala šele v začetku meseca ju-
nija 2016, ko bo zaključena izdaja informativnih izračunov 
dohodnine in glavnina odmer dohodnine za dohodke, 
ki niso vključeni v letno odmero dohodnine (cedularni 
dohodki). Občine naprošajo, naj z vlaganjem pisnih za-
prosil za podatke o dohodkih za leto 2015 počakajo do 
meseca junija. Do takrat FURS občinam podatkov za leto 
2015 ne more posredovati.

NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJ 
ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB
Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani ob-
javilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove 
stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih usta-
novitelj je država. Z njihovo objavo se začenjajo odvijati 
aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev v 
programskem obdobju 2014-2020.
Navodila so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za 
infrastrukturo  in portalu Energetika. Ministrstvo bo v 
kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov 
projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1060
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1246
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.energetika-portal.si/
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sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je 
država. Naknadno pa bodo objavljene tudi smernice za 
energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ter navodila 
in tehnične usmeritve pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja.
Navodila sestavljajo trije dokumenti: navodila za delo 
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu ener-
getske prenove stavb javnega sektorja, podrobnejše us-
meritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja in priročnik upravičenih stroškov.
Navodila za delo posredniških organov in upravičencev 
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
vsebujejo ključno pravno podlago, navodila za izvedbo 
operacij, pogoje, kriterije in merila za izbor operacij, ki 
bodo sofinancirane, opis sistema sofinanciranja in izved-
bene napotke za pripravo potrebne dokumentacije.
Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja javnim part-
nerjem približujejo koncept energetskega pogodbeništva 
prek identifikacije, premagovanja ovir in spopadanja z 
izzivi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva 
za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu en-
ergetskega pogodbeništva ter podajajo jasne informacije 
o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi tovrstnih 
projektov.
Priročnik upravičenih stroškov sistematično obravnava 
vse upravičene in neupravičene stroške, ki nastanejo pri 
izvajanju operacije energetske prenove stavb.
Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega 
sektorja, katerih ustanovitelj je občina, oziroma za 
občine bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji 
javnega razpisa, pri čemer se bodo kot pogoji in kriteriji 
za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno up-
orabili pogoji in kriteriji, kot so opredeljeni v teh navodilih.
Za dodatna pojasnila je na voljo Projektna pisarna za en-
ergetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo.
Dokumenti:
Navodila za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja
Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja
Priročnik upravičenih stroškov

13  NOVICE EU

30. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH 
IN REGIONALNIH OBLASTI
22. marca 2016 se je v Strasbourgu, v senci terorističnega 
napada v Bruslju, začelo 30. plenarno zasedanje Kongresa 
lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Kongresa so se 
udeležili tudi predstavniki slovenske delegacije, Bernardka 
Krnc, Breda Pečan in Anton Leskovar.
Prvi dan zasedanja sta prof. Francesco iz podjetja Merloni 
in Marin Mrčela, sodnik vrhovnega sodišča Republike 
Hrvaške,  govorila o etiki in transparentnosti v državah 
članicah Sveta Evrope in o preprečevanju raznih oblik 
korupcije na lokalni in regionalni ravni. Predavatelja  
in udeleženci v razpravi so se strinjali z dejstvom, da so 
različne oblike korupcije »solzenje tkanine«  vsake države 
in da je potreben stalni nadzor ustreznih državnih organov  
v boju proti korupciji.
V nadaljevanju plenarnega zasedanja so delegati razprav-
ljali o izzivih ustanavljanja  večkulturnih in večverskih 
lokalnih skupnosti. V okviru razprave, ki se je začela že 
s sprejetjem strategije za boj proti radikalizaciji na lo-
kalni ravni na 28. plenarnem zasedanju kongresa 2015. 
Druga pomembna tema, o kateri je tekla razprava,  je bila 
vključevanje beguncev v lokalne skupnosti. O tematiki 
so razpravljali  Thorsten Klute, minister za delovno in 
socialno vključevanje v provinci  Severno Porenje Vestfalija 
(Nemčija), Mustafa Dundar, župan Osmangazija (Turčija) 
in Gabriele C. Klug, namestnica župana mesta Köln. 
To je  bilo tudi zadnje plenarno zasedanje kongresa v tej 
sestavi, ker letos prenehajo mandati članom nacionalnih 
delegacij. Vse države članice Sveta Evrope, tudi Slovenija, 
bodo v tem obdobju (od aprila do septembra 2016) iz-
birale nove člane delegacij, ki se bodo že lahko udeležili 
plenarnega zasedanja v oktobru 2016.
Kongres je tudi tokrat na plenarnem zasedanju gostil  
mlade iz držav članic Sveta Evrope z namenom,  da jim 
približa delo kongresa in institucij Sveta Evrope. 
Naslednje, 31. zasedanje, bo potekalo od 19. do 21. ok-
tobra 2016.

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/NDPOEPS_februar2016.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/NDPOEPS_februar2016.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/NDPOEPS_februar2016.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/PUJPEPS_februar2016_final.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/PUJPEPS_februar2016_final.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Kabinet_ministra/PUSEPS_februar2016_final.pdf
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EVROPSKI PARLAMENT PODPRL 
PROGRAM SPODBUJANJA ZDRAVE 
PREHRANE V ŠOLAH
Evropski parlament je podprl predlog nove zakonodaje, ki 
združuje doslej ločeni shemi in zvišuje sredstva za dodatnih 
20 na skupno 250 milijonov evrov. Tako naj bi bili evropski 
otroci kmalu deležni prednosti bolje financirane sheme za 
razdeljevanje mleka, sadja in zelenjave v šolah ter učenja o 
zdravi prehrani. Za šolsko mleko bo odslej namenjenih 100 
milijonov, za šolsko sadje in zelenjavo pa 150 milijonov 
evrov letno.
Bolj poštena bo tudi razporeditev sredstev med državami, 
saj bo temeljila na dveh osnovnih merilih - številu otrok 
med šestim in desetim letom starosti ter stopnji razvi-
tosti regije v članici. Upoštevala se bo še pretekla uporaba 
pomoči za oskrbo otrok z mlekom in mlečnimi proizvodi, 
dodaja pa se minimalna višina pomoči za vsakega otroka.
Spremenjen je tudi seznam zdravih proizvodov, upravičenih 
do evropskih sredstev. Tako bodo imeli prednost pred 
predelanimi sveži in lokalni proizvodi, proizvodi pa ne 
smejo imeti dodanih sladil ali umetnih ojačevalcev okusa 
oziroma le izjemoma.
Države, ki prostovoljno sodelujejo v shemi, bodo morale 
v šolske programe vključiti več izobraževalnih vsebin o 
zdravi prehrani, vključno s spodbujanjem lokalne preh-
ranske verige, ekološkega kmetovanja, trajnostne pridelave 
in preprečevanjem zavržene hrane. Otroke naj bi tudi bolj 
povezali s kmetijstvom, na primer z obiski kmetij.

EVROPSKI PORTAL NALOŽBENIH 
PROJEKTOV NA VOLJO V VSEH 
URADNIH JEZIKIH EU
EIPP je nov spletni portal, kjer lahko javni in zasebni nos-
ilci projektov s sedežem v EU s svojimi projekti seznanijo 
morebitne vlagatelje po vsem svetu. Projekti morajo za 
objavo na portalu izpolnjevati nekatere pogoje, kar pred-
hodno preveri Evropska komisija. Med pogoji so zahteve, 
da se morajo projekti začeti izvajati najpozneje v treh letih 
po prijavi in vsebovati stroške v višini vsaj 10 milijonov 
evrov. Projekti morajo soditi v sektor z visoko gospodarsko 
dodano vrednostjo, kot so promet, energetska unija ali 
digitalno gospodarstvo. Prav tako morajo biti skladni 
z veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo. 

Nosilec projekta je lahko javni ali zasebni pravni subjekt 
s sedežem v državi EU. 
Portal ima posredniško vlogo in ne pomeni jamstva, da 
bo oddani projekt prejel finančna sredstva. Nastal je kot 
del naložbenega načrta za Evropo za spodbuditev naložb, 
gospodarske rasti in zaposlovanja v EU. 
Prijave je mogoče oddati v katerem koli uradnem jeziku EU, 
Evropska komisija pa bo poskrbela za brezplačen prevod v 
angleščino in prevod objavila informativno. Verodostojna 
pa bo samo različica v izvirnem jeziku. Če bo Komisija 
potrdila popolnost projektne vloge in projekt objavila na 
portalu, bo zasebnim nosilcem zaračunala pristojbino. Ta 
bo v začetku delovanja portala znašala 100 evrov, pozneje 
pa do 250 evrov. Nosilci projektov iz javnega sektorja so 
plačila pristojbine oproščeni. Prvi projekti bodo objavljeni 
v prihodnjih tednih. 
Več informacij je na voljo TU. 

JAVNO POSVETOVANJE O CENAH 
ZAKLJUČEVANJA KLICEV V FIKSNIH IN 
MOBILNIH OMREŽJIH
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o cenah 
zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih omrežjih. 
Komisija bo upoštevala rezultate javnega posvetovanja 
pri posodobitvi priporočila o regulaciji cen zaključevanja 
klicev iz leta 2009. Namen priporočila je spodbuditi regu-
lativne organe držav EU, da uskladijo način zaračunavanja 
cen zaključevanja klicev in tako zmanjšajo razlike med 
temi cenami. Posvetovanje bo potekalo do 7. junija 2016. 
Cene zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih omrežjih 
se nanašajo na stroške, ki jih telekomunikacijski operaterji 
zaračunavajo med seboj za klice med omrežji. Ti stroški 
so vključeni v cene klicev za potrošnike in so ključni del 
računa za telefonske storitve. 
Več informacij je na voljo TU. 

OBJAVLJENO NACIONALNO POROČILO 
EUROBAROMETRA
Predstavništvo Evropske komisije je objavilo nacionalno 
poročilo z rezultati standardne raziskave javnega mnenja 
Eurobarometer. 
Celotno poročilo je na voljo TU. 

http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_sl#register
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TerminationRatesRecommendationEvaluationQuestionnaire2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TerminationRatesRecommendationEvaluationQuestionnaire2015
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-825_en.htm
http://ec.europa.eu/slovenia/documents/2016-0216-final-eurobarometer_84_report-si.pdf
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OBJAVLJEN RAZPIS ZA ZBIRANJE 
PREDLOGOV V OKVIRU INSTRUMENTA 
ZA POVEZOVANJE EVROPE
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov 
v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Connecting 
Europe Facility - CEF) za financiranje ključnih energetskih 
infrastrukturnih projektov v EU. V okviru razpisa bo za 
projekte  izboljšanja pretoka energije med državami EU 
na voljo 200 milijonov evrov. Boljša infrastruktura naj bi 
pripomogla k dokončanju notranjega energetskega trga EU 
in oblikovanju trdne energetske unije s podnebno politiko, 
usmerjeno v prihodnost, kar je med glavnimi prednost-
nimi nalogami Komisije. Podpora EU iz Instrumenta za 
povezovanje Evrope naj bi pospešila izvajanje projektov 
ter k sodelovanju pritegnila zasebne in javne vlagatelje.
Razpis je prvi od dveh energetskih razpisov v okviru tega 
instrumenta za letošnje leto, skupno vrednih 800 milijonov 
evrov. Rok za oddajo vlog je 28. april 2016. Odločitev o iz-
biri projektov naj bi bila sprejeta do konca julija. Komisija 
je sicer prek Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), 
ki je osrednji steber naložbenega načrta za Evropo, že 
podprla 21 projektov za ukrepe na področju energetike 
in podnebnih sprememb. 
Več informacij je na voljo TU.

NAPOVEDANI NOVI RAZPISI V OKVIRU 
PROGRAMA DEAR
Evropska komisija je napovedala nove razpise za zbi-
ranje predlogov v okviru programa za izobraževanje in 
ozaveščanje o razvoju (DEAR). Evropske organizacije 
civilne družbe in lokalne organizacije bodo tako lahko od 
EU prejele 90 milijonov evrov sredstev. 
Program DEAR podpira projekte organizacij civilne 
družbe in lokalnih organov o temah, kot so podnebne 
spremembe, migracije, enakost spolov, pravice delavcev in 
trajnostna potrošnja. Prav tako je namenjen ozaveščanju 
javnosti o ciljih trajnostnega razvoja, ki so bili dogovorjeni 
v okviru Združenih narodov leta 2015 za odpravo revščine 
ter boj proti neenakosti in podnebnim spremembam.  
Več informacij je na voljo TU.

OBJAVLJENI PODATKI O KOMUNALNIH 
ODPADKIH V EU
Eurostat je objavil podatke o komunalnih odpadkih v 
Evropski uniji. Leta 2014 je bilo proizvedeno 475 kg 
komunalnih odpadkov za osebo, kar je 10 % manj kot 
na vrhuncu leta 2002, ko je ta količina znašala 527 kg na 
osebo. Od leta 2007 se količina proizvedenih komunalnih 
odpadkov na osebo stalno zmanjšuje in je zdaj pod ravnmi 
iz sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja. Najmanj 
komunalnih odpadkov na osebo je bilo proizvedenih v 
Romuniji, na Poljskem in v Latviji (manj kot 300 kg), 
največ pa na Danskem (759 kg), na Cipru, v Nemčiji in 
Luksemburgu (nad 600 kg). 
Od 475 kg komunalnih odpadkov na osebo v EU je bilo 
465 kg na osebo obdelanih - 28 % je bilo recikliranih, 
28 % odloženih na odlagališčih, 27 % sežganih in 16 % 
kompostiranih. Delež recikliranih ali kompostiranih ko-
munalnih odpadkov v EU se stalno povečuje. Leta 1995 
je ta znašal 17 %, leta 2014 pa 44 %.
Leta 2014 je bilo največ komunalnih odpadkov obdelanih 
v Sloveniji (49 %) in Nemčiji (47 %), delež recikliranih 
in kompostiranih komunalnih odpadkov pa je bil najvišji 
v Nemčiji (64 %), v Sloveniji (61 %) in Avstriji (58 %). 
V Sloveniji smo leta 2014 proizvedli 432 kg komunalnih 
odpadkov na osebo, od tega jih je bilo obdelanih 257 kg. 
Več informacij je na voljo TU.

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/sector-factsheet-energy_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-925_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-925_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-5cc7290825c3

