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1  UVOD

Združenje občin Slovenije je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, in 
sicer v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. Opozorili smo na poseg v izvirno pristojnost 
občin in v javni interes. Na Ustavno sodišče RS pa smo podali tudi dodatna pojasnila glede podatkov Ministrstva za 
finance v okviru zahteve za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017, in sicer glede člena, ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v nasprotju z Zakonom o financiranju 
občin. Pričakujemo, da bo odločitev sprejeta še letos.

Kljub temu, da so se pogajanja o financiranju občin za prihodnji dve leti zaključila že v septembru, pa nismo stali 
križem rok. Vse od konca septembra si prizadevamo za sestanek s predsednikom vlade, v Državni zbor smo vložili 
amandmaje na predlog zakona o izvrševanju proračunov v 2017 in 2018, te smo zagovarjali tudi na proračunski 
seji matičnega odbora DZ.

Tudi sicer smo bili v novembru zelo aktivni v pogovorih z zakonodajalcem. V začetku novembra smo Ustavno 
komisijo DZ in poslance opozarjali na določene sporne predloge glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS, 
predvsem glede načina izvajanja oskrbe s pitno vodo, ki je po Zakonu o lokalni samoupravi izvirna naloga občin. V 
razpravi o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki jo je Vlada RS sicer sprejela 
konec septembra 2016, pa smo poslance opozorili, da je strategija premalo ambiciozna in da je nesprejemljivo, da 
strategija zaobide pokrajine.

V začetku novembra se je zaključila javna obravnava nove prostorske in gradbene zakonodaje. Pristojni odbor 
združenja je pripravil obsežne pripombe, ki smo jih tudi posredovali na MOP. Presenetilo pa nas je, da je MOP 
predloge zakonov brez usklajevanj, ki so jih sicer obljubili, poslal v nadaljnji vladni postopek.

V javni obravnavi so številni zakonodajni predlogi, med drugim nov Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, novela Zakona o vrtcih, novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Prosimo, da predloge pregledate in nam posredujete morebitne pripombe.

Ponovno bi želeli spomniti, da so za občine članice ZOS brezplačno na voljo vzorčna notranja pravila, potrjena s 
strani Arhiva RS.

V novembru smo izvedli delavnico in tri seminarje, decembra pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 6. decembra bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev projekta Zdravje v občini,

•	 15. decembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Ukrepi na področju plač v letu 2017, delovna razmerja 
ter inšpekcijski nadzor.

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 STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI
Potem, ko nam je Ministrstvo za javno upravo v začetku 
novembra poslalo v pregled delovni osnutek predloga 
novega Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti, smo konec novembra prejeli 
besedilo Predloga zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je Ministrstvo 
za javno upravo posredovalo v medresorsko obravnavo. 
Pripombe na nov predlog lahko pošljete do 9. decembra 
2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeob-
cin.si 
Predlog zakona predstavlja vsebinsko prenovo trenutno 
veljavnega ZSPDSLS, in sicer na način, da ob varovanju 
temeljnih načel ravnanja s stvarnim premoženjem države 
v kar največji možni meri sledi aktualnemu razvoju in 
situaciji na trgu ter potrebam države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Ker so pretekle izkušnje pokazale, 
da je na nekaterih področjih gospodarjenja s stvarnim 
premoženjem potrebno različno urediti ravnanje za državo 
in samoupravne lokalne skupnosti, predloženi zakon 
upošteva navedene razlike. Lokalnim skupnostim se med 
drugim z uveljavitvijo možnosti zavarovanja zadolževanja z 
ustanovitvijo hipoteke omogoča cenejši način zavarovanja 
obveznosti, kot jih predstavljajo bančne garancije.

PREDLOG ZAKONA O NEVLADNIH 
ORGANIZACIJAH
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in nam v pregled 
posredovalo Predlog zakona o nevladnih organizacijah. 
Predlog zakona je v medresorski obravnavi. Pripombe na 
predlog zakona lahko pošljete do 9. decembra 2016 na 
elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Poglavitne rešitve osnutka zakona so:

•	 Opredelitev pojma nevladna organizacija: vsaka or-
ganizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko 
obliko, ki bo izpolnjevala naslednje pogoje:
 » je pravna oseba zasebnega prava,
 » njeni ustanovitelji so izključno domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe zasebnega prava, 
 » je nepridobitna in neprofitna,
 » je neodvisna od državnih organov, političnih strank 

ali gospodarskih subjektov in
 » v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta 

povezana z njenimi nameni ali cilji.
•	 Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa 

nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru 
sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva. 

•	 Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za orga-
nizacije s statusom nevladne organizacije v javnem 
interesu, in sicer: izključna pravica do uporabe po-
imenovanja »nevladna organizacija v javnem interesu« 
v svojem imenu ali pri poslovanju, prednost pri javnih 
razpisih, ki so namenjeni nevladnim organizacijam. 

•	 Zagotovitev pogojev za sprejem razvojnih dokumentov 
s področja razvoja nevladnih organizacij, kar po-
meni pripraviti ustrezno podlago za sprejem posebne 
strategije razvoja nevladnih organizacij in na njeni 
podlagi programa ukrepov, ki bodo zajemali ukrepe 
različnih ministrstev za spodbuditev razvoja nevladnih 
organizacij.

•	 Za namen priprave in spremljanja izvajanja strategije 
se pooblasti Svet Vlade Republike Slovenije za razvoj 
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, 
ki je ustanovljen na podlagi Zakona o prostovoljstvu.

•	 Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih 
organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES. 

PREDLOGI SPREMEMB DELOVNE 
ZAKONODAJE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je v javno obravnavo posredovalo predloge 
sprememb naslednjih zakonov:
•	 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o delovnih razmerjih,

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZSPDSLS_24.11.16.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZSPDSLS_24.11.16.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZNVO_25112016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZDR_11_11_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZDR_11_11_2016.pdf
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•	 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o inšpekciji dela, 

•	 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o urejanju trga dela. 

Pripombe na predloge sprememb lahko pošljete do 7. 
decembra 2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si 
Predlagane spremembe vsebujejo kar nekaj predlogov, ki 
krepijo socialno varnost. Temu so na primer namenjene 
predlagane spremembe Zakona o urejanju trga dela, da bi 
tudi v primeru sporazumne prekinitve delovnega razmerja 
delavcu pripadlo denarno nadomestilo za primer brezposel-
nosti v polni višini in trajanju glede na posameznikovo 
zavarovalno dobo oz. največ šest mesecev, plačal pa bi ga 
delodajalec. Hkrati bi bila v primeru sporazumne preki-
nitve delovnega razmerja kot izjema določena možnost, da 
se delavec in delodajalec dogovorita o možnosti izključitve 
pravice do prejemanja denarnega nadomestila.
Predlagane spremembe Zakona o urejanju trga dela 
poskušajo brezposelne tudi v večji meri spodbujati k 
aktivaciji. Posegajo tako na primer v določilo o prijavi v 
evidenco iskalcev zaposlitve med trajanjem odpovednega 
roka.
Trenutno velja, da se lahko delavec, ki mu teče odpovedni 
rok po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega ra-
zloga ali razloga nesposobnosti, prijavi v evidenco iskalcev 
zaposlitve že v odpovednem roku. S predlagano zakonsko 
spremembo se ta možnost spreminja v obveznost, in to 
najpozneje v treh dneh po vročeni odpovedi. V primeru, 
da delavec te obveznosti ne bi spoštoval, pa bi se mu de-
narno nadomestilo za prve tri mesece upravičenosti do 
njega odmerilo v višini 60 odstotkov, in ne siceršnjih 80 
odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 evrov.
V Zakonu o urejanju trga dela že zdaj obstaja možnost, da 
se delavec v času odpovednega roka lahko vključuje tudi 
v ukrepe na področju trga dela, Zavod za zaposlovanje 
pa delodajalcu za čas odsotnosti povrne stroške. Glede 
na predlagane spremembe se delavcu za dneve dogovo-
rjene odsotnosti z dela zaradi vključevanja v ukrepe na 
področju trga dela pravica do denarnega nadomestila ne 
bi več skrajšala, delodajalci pa ne bi bili več upravičeni do 
povrnitve stroškov s strani zavoda.
Spodbujanju brezposelnim k čimprejšnji aktivaciji je 
namenjena tudi predlagana uvedba spodbude za zapo-
slovanje nižje izobraženih prejemnikov denarnega nado-
mestila v času upravičenosti do te pravice. Gre za nadaljnje 

izplačevanje 20 odstotkov zadnjega izplačanega neto zneska 
denarnega nadomestila tudi po zaposlitvi za polni delovni 
čas. Takšnemu upravičencu bo z zaposlitvijo denarno 
nadomestilo sicer prenehalo, Zavod za zaposlovanje pa 
mu bo omenjeno denarno spodbudo izplačeval do izteka 
priznane pravice, a največ 12 mesecev po zaposlitvi.
Predvidena je tudi uvedba postopnega sankcioniranja 
kršitev načrta aktivnega iskanja zaposlitve. Trenutni režim 
sankcij velja po pojasnilih ministrstva za enega najstrožjih 
med članicami OECD, saj ob prvi kršitvi obveznosti, 
sprejetih s sklenitvijo zaposlitvenega načrta na Zavodu za 
zaposlovanje, predvideva izbris iz evidence brezposelnih 
oseb in s tem izgubo pravice do denarnega nadomestila 
in do možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. Po novem bi ob prvi kršitvi zaposlitvenega 
načrta prišlo do znižanja denarnega nadomestila za 30 
odstotkov, sankcija v obliki prenehanja vodenja v evidenci 
brezposelnih oseb pa bi se brezposelni osebi izrekla šele ob 
drugi kršitvi ene izmed obveznosti po tem načrtu.
Za zmanjšanje prekarnosti na trgu dela se v predlogu 
sprememb Zakona o inšpekciji dela predvideva dodaten 
ukrep inšpektorja, ki bi po novem imel pooblastilo, da, 
kadar se delo ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
pa bi se moralo, ob izdaji odločbe o prepovedi tovrstnega 
dela izda tudi odredbo, da mora delodajalec delavcu ponu-
diti pisno pogodbo o zaposlitvi. Ta bi morala biti ustrezna 
ugotovljenemu dejanskemu stanju. Sam ukrep inšpektorja 
sicer ne bi vzpostavil pogodbenega delovnega razmerja, 
temveč bi določil obveznost delodajalca, da delavcu v treh 
dneh po ugotovitvi ponudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi.
Ministrstvo za delo v predlogu sprememb Zakona o de-
lovnih razmerjih predlaga tudi povišanje glob za kršitve 
prepovedi dela na podlagi pogodb, kadar obstajajo elementi 
delovnega razmerja, in uvedbo sankcije za posameznika, ki 
je delo opravljal na podlagi pogodb v nasprotju z Zakonom 
o delovnih razmerjih.
Predvideno je tudi obrnjeno dokazno breme v primeru 
domneve obstoja delovnega razmerja, tako da bo dokazno 
breme na strani delodajalca, ki bo moral dokazati, da pri 
sodelovanju z delavcem niso podani elementi delovnega 
razmerja.
Če gredo te spremembe bolj v korist delojemalcem, pa 
bi delodajalcem po drugi strani po trenutnih predlogih 
sprememb zakona o delovnih razmerjih odpuščanje olajšali 
z redefinicijo odpovednega razloga nesposobnosti.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZID_11_11_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZID_11_11_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZUTD_11_11_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZUTD_11_11_2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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Po trenutnem predlogu bi lahko bil razlog za odpoved iz 
nesposobnosti, poleg že sedaj določenega neizpolnjevanja 
pogojev za opravljanje dela, ki jih določa zakon ali drugi 
predpisi, tudi »ravnanje ali sposobnost delavca«, zaradi 
katere ne izpolnjuje oz. ne more izpolnjevati obveznosti 
iz delovnega razmerja.
Pri sposobnosti delavca bi šlo za dve komponenti - poman-
jkanje sposobnosti ali lastnosti, ki so potrebne za izvedbo 
opravil, kar vodi v nezadovoljivo opravljanje dela, in ne-
doseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ki ni posledica 
namernih ravnanj delodajalca.
Med delavčevo sposobnostjo in nedoseganjem pričakovanih 
delovnih rezultatov mora obstajati vzročno-posledična 
zveza, nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov pa 
mora biti ugotovljeno objektivno, pri čemer mora biti 
delavec predhodno seznanjen z delodajalčevimi zahtevami 
in pričakovanji.
Delodajalec bi moral delavcu tudi v teh primerih omogočiti 
zagovor, razlog bi moral biti resen in utemeljen, dokazno 
breme bi bilo na strani delodajalca, veljala bi pravica do 
odpravnine delavcu in do denarnega nadomestila iz zava-
rovanja za primer brezposelnosti.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE
Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo posredovalo 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). 
Javna obravnava se bo zaključila konec decembra 2016, 
pripombe pa lahko pošljete do 23. decembra 2016 na 
elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Glavne spremembe zakona zasledujejo naslednje cilje 
oziroma usmeritve:
•	 Določa in utrjuje se skupni okvir enotnih minimalnih 

standardov v širšem javnem sektorju glede tega, kakšno 
ravnanje je skladno z integriteto in pri posameznih 
institutih preprečuje, da bi drugi področni zakoni za 
določene kategorije zavezancev, ki sodijo pod ZIntPK, 
posamezne institute ZIntPK ne urejali ali urejali mileje.

•	 Jasno se določa vrste in pravila postopkov, ki jih 
vodi KPK ter jasno določa pravice in obveznosti 
»sodelujočih« v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, 
vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane spremembe 

spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma ko-
rupcije, in sicer tako, da je poudarek na ugotavljanju 
kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v 
katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki 
jih vodijo strokovni uslužbenci komisije.

•	 Podrobnejše se opredeljuje pogoje za imenovanje in 
razrešitev članov komisije ter določa, da predsednik 
republike v svojem aktu natančneje uredi sam posto-
pek izbire funkcionarjev komisije.

•	 Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na 
področju daril. Področje prepovedi prejemanja daril 
se uredi na enem mestu enotno za ves javni sektor 
tako za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do 
sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o 
javnih uslužbencih), odpravijo se podzakonski akti in 
se pripravijo smernice pričakovanih ravnanj.

•	 Prenovitev poglavja o nasprotju interesov.
•	 Delna prenovitev poglavja o nadzoru nad 

premoženjskim stanjem.
•	 Ureja se pravna podlaga v zvezi z nadgradnjo aplikacije 

KPK, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih 
sredstev (Erar).

•	 Dopolnjujejo se določila o prekrških in sankcije po 
ZIntPK. 

PREDLOG PRAVILNIKA O IZDELAVI 
OCEN OGROŽENOSTI
Uprava RS za zaščito in reševanje nam je v pregled posredo-
vala Predlog pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti. Javna 
obravnava se je zaključila 30. novembra 2016. S pravil-
nikom se ureja vsebina in način izdelave ocen ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vrtcih. Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja lahko 
pošljete 7. decembra 2016 na elektronski naslov sonja.
parkelj@zdruzenjeobcin.si
Predlagane spremembe se med drugim nanašajo na orga-
niziranje javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe, 
uveljavljanje in učinkovanje pravice do znižanega plačila 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_ZIntpk-C_18.11.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_ZIntpk-C_18.11.2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/URSZR_PRAVILNIK_Ocene_ogrozenosti.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_ZVRT_obrazlozitev-OKT_2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_ZVRT_obrazlozitev-OKT_2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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vrtca, dodatne ugodnosti znižanega plačila za vrtec, ki 
jih prizna občina, poenostavitev sedanjih izobrazbenih 
pogojev za varuha predšolskih otrok, obveznost registracije 
dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisom, ki ureja 
standardno klasifikacijo dejavnosti, itd.

PREDLOG ZAKONA O PROBACIJI
Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo posredovalo 
Predlog zakona o probaciji. Pripombe na predlog zakona 
lahko posredujete do 21. decembra 2016 na elektronski 
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Z zakonom se želi vzpostaviti sistem probacije. Cilj pro-
jekta je med drugim obsojene na kratke zaporne kazni 
obdržati v matičnem okolju in jim namesto zapora naložiti 
alternative oblike kazni, ki pa bodo še vedno dovolj vzgo-
jne, so pojasnili na ministrstvu. Pri probaciji za to, da se 
oseb, ki so obsojene na kratke zaporne kazni, ne izvzame 
iz njihovega okolja in se jim s tem še dodatno poslabša 
njihov položaj, pač pa ostanejo v svojem okolju, kazen pa 
odslužijo z alternativnimi oblikami kazni.
Zakon o probaciji naj bi bil sprejet aprila prihodnje leto, 
spomladi prihodnje leto pa načrtujejo vzpostavitev uprave 
za probacijo, ki bo organ v sestavi ministrstva in bo imel 
pet uradov, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru 
in Novem mestu.
Naloge uprave bodo poleg organiziranja in nadzora dela 
v splošno korist tudi svetovanje sodnikom in tožilcem 
pri določanju pravične kazni, nudenje pomoči predčasno 
odpuščenim ter tistim, ki se bodo po prestani kazni 
vključevali v običajno življenje. Pri tem bo njihov glavni 
cilj, da obsojeni kaznivega dejanja ne ponovi.
S sistemom želijo vzpostaviti tudi enovito prakso obrav-
nave storilcev kaznivih dejanj, povezati vse službe, ki se 
ukvarjajo z izrekanjem sankcij, ter usposobiti kader za 
tovrstno obravnavo.

PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA 
ZAKONA
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Predlog 
novele je v fazi medresorskega usklajevanja, z njim pa 
želijo realizirati odločbo Ustavnega sodišča RS, s katerim 
je le-to ugotovilo protiustavnost  Zakona o ukrepih za 

uravnoteženje javnih financ občin v delu, ki je črtal drugi 
stavek tretjega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) – pravica do subvencije 
najemnine v tržnih in hišniških stanovanjih. Javna ob-
ravnava se je zaključila 18. novembra.
Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da 
glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega 
premoženja brezplačno dostopajo in uporabljajo infor-
macijski sistem, ki je bil vzpostavljen po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Po sedanji ureditvi (90. in 195. člen SZ-1) je mogoče 
preverjati izpolnjevanje pogojev za pridobitev neprof-
itnega stanovanja v najem le za najemnike neprofitnih 
stanovanj, ki so stanovanje pridobili po uveljavitvi SZ-1 
(14. 10. 2003). Posledično se nekaterih neprofitnih na-
jemnih razmerij ne bi nikoli preverjalo, ne glede na to, da 
številni najemniki  (iz časa pred 14. 10. 2003) dejansko 
ne izpolnjujejo več predpisanih pogojev za pridobitev 
neprofitnega stanovanja v najem. S spremembo bi naj 
se izenačili vsi najemniki v javnih neprofitnih najemnih 
stanovanjih. Izenačitev bi pomenila le možnost preverjanja 
in posledično spremembo neprofitne najemnine v tržno, 
ne pa tudi prenehanje najemnega razmerja. 
S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih 
skladov želijo spodbuditi in omogočiti graditev javnih 
najemnih stanovanj.

PREDLOGA PRAVILNIKOV - ARHIVSKO 
GRADIVO
Ministrstvo za kulturo nam je v pregled posredovalo:
•	 Predlog pravilnika o določitvi nadomestila stroškov 

uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega 
gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri 
arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo, ter

•	 Predlog pravilnika o strokovnih izpitih in prido-
bivanju strokovnih nazivov na področju varstva 
arhivskega gradiva.

Javna obravnava se je zaključila 28. novembra 2016.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_ZoP_22112016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_novela_SZ_2.11.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_novela_SZ_2.11.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_predlog_pravilnika_nadomestilo_stroski_uporabe_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_predlog_pravilnika_nadomestilo_stroski_uporabe_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_predlog_pravilnika_nadomestilo_stroski_uporabe_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_predlog_pravilnika_nadomestilo_stroski_uporabe_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_Predlog_pravilnika_strok_izpit_naziv_varstvo_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_Predlog_pravilnika_strok_izpit_naziv_varstvo_arh_gradiva.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_Predlog_pravilnika_strok_izpit_naziv_varstvo_arh_gradiva.pdf
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PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH 
JAVNEGA NAROČANJA
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje 
je konec oktobra v javno obravnavo posredoval Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (obrazložitev). 
Pripombe na predlog zakona lahko podate do 13. de-
cembra 2016 na elektronski naslov sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si 
S predlogom novele zakona se povečuje učinkovitost ja-
vnega naročanja, poglavitne rešitve predloga zakona, poleg 
sprememb, ki se nanašajo na uskladitev z ZJN-3 in drugih 
manjših popravkov besedila, pa se nanašajo na:
•	 informatizacijo postopka pravnega varstva,
•	 ureditev taks,
•	 zagotavljanje enotnosti odločanja in občno sejo,
•	 uvedbo javno naročniškega sveta,
•	 učinkovita pravna sredstva (odškodnina, razveljavitev 

pogodbe).

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O NAČRTIH UPRAVLJANJA 
VODA NA VODNIH OBMOČJIH 
DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA
Uredba je začela veljati 29. oktobra 2016, z njo pa se 
sprejmeta: Načrt upravljanja voda na vodnem območju 
Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt upravljanja 
voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 
2016–2021. Uredba določa podrobnejšo vsebino opisnega 
dela načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega 
morja, določa pa tudi:
– vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se 
podaljšajo roki za doseganje ciljev načrta na VO Donave 
in načrta na VO Jadranskega morja;
•	 – odseke vodotokov in jezer, pomembne za določitev 

za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer, in
•	 – pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi 

zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev 
načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega 
morja za referenčne odseke.

NOVELA PRAVILNIKA O IZBORU IN 
SOFINANCIRANJU PROGRAMOV 
JAVNIH DEL
Sprememba pravilnika je začela veljati 29. oktobra 2016, 
sprememba pa se nanaša na merila, po katerih Zavod za 
zaposlovanje zagotavlja udeležencem programov javnih 
del deleže plač.

ZAKON O DIMNIKARSKIH STORITVAH 
(ZDimS)
Zakon je začel veljati 19. novembra 2016, uporabljati pa 
se začne 1. januarja 2017. Zakon ureja način izvajanja 
dimnikarskih storitev in plačilo zanje, pogoje in postopke 
za pridobitev licenc za izvajanje ter dovoljenj za opravljanje 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN_28.10.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN_28.10.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN_28.10.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJ_obrazlozitev_28.10.2016.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dim-
nikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev ter 
druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami.

NOVELA ZAKONA O URESNIČEVANJU 
JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
(ZUJIK-F)
Novela zakona je začela veljati 19. novembra 2016. Novela 
predvideva, da se bo nacionalni program za kulturo kot 
strateški dokument sprejemal za najmanj osem in ne več 
štiri leta. Gmotni položaj samozaposlenih rešuje tako, da 
uvaja delovne štipendije, določa minimalno plačilo za 
opravljeno pogodbeno delo v programu ali projektu, ki 
je financiran iz javnih sredstev, ter jim podaljšuje pravico 
do plačila prispevkov za socialno varnost s treh na pet 
let. Določa tudi, da se bo posameznik lahko registriral 
za opravljanje več specializiranih poklicev. Med poglavit-
nimi novostmi, ki jih prinaša novela, je tudi možnost za 
predčasno upokojevanje baletnih plesalcev.

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO V JAVNEM 
SEKTORJU
Novela uredbe je začela veljati 12. novembra 2016. S 
spremembo uredbe se med drugim ureja nabor delovnih 
mest za delo v tujini, ki so vsebovana v prilogi k uredbi. 
Uredba vsebuje nabor izrazov in vrst izplačil na podlagi 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 
za delo v tujini in na podlagi Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju ob-
veznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma 
z mednarodnimi pogodbami. Vse opredelitve izrazov in 
izplačil, ki so določene za obračun plače za delo v tujini, se 
bodo začele uporabljati pri obračunu plače za junij 2017.

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU 
SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV
Pravilnik je začel veljati 12. novembra 2016, določa pa 
področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske 
in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti 

glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež 
finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način 
njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti 
programa ter spremljanje in vrednotenje programov.

PRAVILNIK O REGISTRU 
NASTANITVENIH OBRATOV
Pravilnik začne veljati 1. decembra 2016, ureja pa vz-
postavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov, 
podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko 
prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz regis-
tra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih 
obratih ter način dostopa do podatkov iz registra.

NOVELA UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014-2020
Novela uredbe je začela veljati 19. novembra 2016. 
Uredbo se spreminja zaradi uskladitve z drugimi pred-
pisi, podrobnejše opredelitve meril in postopkov v okviru 
podukrepa 19.3 za EKSRP, podrobnejše opredelitve oddaje 
vlog in zahtevkov, podrobnejše opredelitve upravičencev 
in upravičenih stroškov ter tehničnih popravkov.

PRAVILNIK O VSEBINAH VLOG ZA 
IZDAJO DOVOLJENJ DIMNIKARSKIH 
DRUŽBAM IN LICENC DIMNIKARJEM
Pravilnik je začel veljati 19. novembra 2016, določa pa 
opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, vse-
bino vloge za izdajo dovoljenja dimnikarskim družbam in 
vsebino vloge za pridobitev licence dimnikarjem.

NOVELA UREDBE O PODROBNEJŠI 
VSEBINI IN NAČINU PRIPRAVE NAČRTA 
UPRAVLJANJA VODA
Novela uredbe je začela veljati 26. novembra 2016. S 
spremembami in dopolnitvami se usklajuje slovenska 
zakonodaja z zahtevami zakonodaje EU na področju 
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vsebine načrtov upravljanja voda za prihodnja načrtovalska 
obdobja. Hkrati se črtajo določbe, ki se nanašajo na post-
opke priprave načrtov upravljanja voda in predstavljajo 
nepotrebno podvajanje določb druge zakonodaje.

NOVELA PRAVILNIKA O NORMATIVIH 
IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH 
ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA
Novela pravilnika je začne veljati 10. decembra 2016, 
spreminja pa se določba, ki ureja vzdrževanje igral in 
igrišč. Podaljšuje se rok za obratovanje vrtca, sestavljenega 
iz mobilnih enot.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

ODBOR ZOS OBRAVNAVAL IN 
PRIPRAVIL PRIPOMBE NA PREDLOG 
NOVE PROSTORSKE IN GRADBENE 
ZAKONODAJE
Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in 
komunalno infrastrukturo se je 8. novembra 2016 sestal 
na delovno zelo intenzivni seji, na kateri je obravnaval 
predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje in prip-
ravil pripombe, ki so bile nato posredovanje pripravljavcu, 
Ministrstvu za okolje in prostor.
Po prvi verziji nove prostorske zakonodaje, ki je bila v javni 
obravnavi od novembra 2015 do februarja 2016 in na 
katero je ministrstvo prejelo ogromno pripomb, je MOP 
v začetku oktobra 2016 dal v ponovno javno obravnavo 
ter hkratno medresorsko obravnavo novo verzijo pred-
logov zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona ter 
zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih ter Predlog 
pravilnika o projektni dokumentaciji.
Glavne pripombe se nanašajo na zaračunavanje komunal-
nega prispevka, prenos nadzora nad gradnjami enostavnih 
objektov ter ukinitev licenc za prostorsko načrtovanje, 
ustanovitev zemljiške službe, podane pa so bile tudi pri-
pombe na posamične člene. Predlagali smo, da se ohrani 
sedanja ureditev, torej plačilo komunalnega prispevka pred 
izdajo gradbenega dovoljenja. Prenos nadzora nad grad-
njami enostavnih objektov je nesprejemljiva, dvotirnost 
sistema namreč ni skladna ne z Ustavo RS ne s samim 
konceptom lokalne samouprave. Prav tako bi ukinitev 
licence za prostorsko načrtovanje »P« lahko pomenila, da 
marsikateri uslužbenec občine ne bi mogel več opravljati 
svojega dela. 

SEMINAR: FINANCIRANJE OBČIN V 
LETIH 2017 IN 2018 TER PRIHAJAJOČE 
SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNIH 
FINANC
15. novembra je Združenje občin Slovenije organiziralo 
seminar na temo financiranja občin v letih 2017 in 2018 
ter sprememb na področju javnih financ.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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Seminar sta vodili predstavnici Ministrstva za finance 
mag. Marjetica Mahne in mag. Nataša Dolanc Jerman. 
Udeleženci so se seznanili  s spremembami in vplivi Zakona 
o fiskalnem  pravilu in ZIPRS1718 na financiranje občin. 
Mahnetova je poudarila 5. in 6.  člen ZFisP, kje je določen 
okvir za pripravo proračunov in najvišji obseg izdatkov, 
kjer je ciljni saldo v letih 2017, 2018, 2019 je 0, najvišji 
obseg izdatkov za leto 2017 bi bil 1,992 mio EUR, 2018; 
2,117 mio EUR in 2019; 2,115 mio EUR.
Predlog ZIPRS1718 uvaja novosti glede višine povprečnine, 
ki je določena za leto 2017 v višini 530 € in za leto 2018 
536 €. Izpostavljen je bil tudi 55. člen, ki pravi da v 
letu 2017 občinam ne pripadajo presežki nad primerno 
porabo (zamrznitev POS), v letu 2018 se prizna 50 % 
presežkov nad primerno porabo , kar je enako 9,3 mio €. 
Predavateljica se je dotaknila tudi zadolževanja in NUSZ, 
ki v 57. členu ponuja dodatno možnost zadolževanja za 
evropsko sofinancirane projekte za 2 odstotni točki  (kvota 
je 8% plus 2% osnove) - predvideno že v 2016. V 58. 
členu je zapisano da bo minister za finance izdal soglasje 
k zadolžitvi za upravljanje z dolgom tudi, če občina s to 
zadolžitvijo ne bo prišla v okvir kvote, v 59. členu najdemo 
določilo, da se sprejemanje občinskih odlokov o NUSZ 
šteje za uporabo določb Zakona o stavbnih zemljiščih. 
Uvajajo se tudi novosti pri uporabi zbranih presežkov 
iz preteklih let občin ter uporaba in vplačila presežkov 
(kdaj lahko župan zahteva vplačilo presežkov v občinski 
proračun).
V drugem delu, ki ga je vodila mag. Nataša Dolanc Jerman, 
so udeleženci lahko slišali več o NRP-jih ter investicijski 
dokumentaciji. Predstavljen je bil zakonski okvir NRP, ra-
zlikovanje med investicijo, projektom, redno dejavnostjo. 
Predstavljena je bila tudi investicijska dokumentacija, njen 
pomen, razvoj UEM ter izvajanje, težave pri pripravi in 
izvrševanju projektov v NRP ter predvidene spremembe 
v novem ZJF.

SEMINAR: KRIZNE SITUACIJE IN AFERE 
NA OBČINSKEM PARKETU
Župani, podžupani in direktorji občinskih uprav plačujejo 
visoko ceno iz naslova družbene funkcije, ki jo opravljajo. 
Vanje so usmerjena velika družbena pričakovanja in nič 
manjše družbene frustracije, ne nujno na lokalni ravni. 
Tudi v kriznih situacijah in aferah pogosto igrajo glavno 
vlogo. Mnoge so zoper vodilne posameznike sprožene z 
namenom, da povzročajo škodo in ranijo.   Zato se ne 

ozirajo na dejstva in posledice. Udarijo vsem na očeh; 
praviloma tja, kjer najbolj boli in jemljejo ugled, dosto-
janstvo, prihodnost. 
Zato je dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja 
Urednica, d.o.o., ki deluje na področju strateškega in 
kriznega managementa in ima celovit vpogled v družbeno, 
gospodarsko, politično in medijsko realnost, 11. novembra 
županom, podžupanom in direktorjem občinskih uprav 
spregovorila o kriznih situacijah in aferah, ki jih spremljajo 
družbeni, politični, medijski, kapitalski in drugi pritiski 
in interesi. 
To so situacije, kjer ni prostora za napake in kjer je časa za 
ustrezen strateški odziv zelo malo in se večkrat meri le v 
minutah in urah, ki so na voljo, preden je družbeni prostor 
preplavljen in prežet z obremenilnimi zgodbami in ključni 
deležniki izgubijo potrpljenje in zaupanje. 
Mnogi terjajo odgovore in jih hkrati niso pripravljeni sprejeti
V okolju visokih družbenih pričakovanj zapleti terjajo 
profesionalen, premišljen in hiter strateški odziv, ki ra-
zume pričakovanja odločevalcev, regulatorjev, laične in 
strokovne javnosti, lokalne skupnosti, medijev, politike 
in drugih deležnikov. V hudih zgodbah je seznam tistih, 
ki terjajo odgovore in jih hkrati niso pripravljeni sprejeti, 
izjemno dolg. V kriznih situacijah in aferah šteje vsaka 
javno izrečena beseda, vsak ukrep. Največkrat prav prvi 
ukrepi in odzivi odločajo o tem, ali bo neljubi dogodek 
oz. zaplet prerasel v neobvladljivo krizno dogajanje, afero 
širših družbenih razsežnosti, ali ne.
Preganjalci, vaši aktivni nasprotniki
Udeleženci so spoznali tudi vlogo in način delovanja 
preganjalcev, aktivnih nasprotnikov na sodišču javnega 
mnenja, ki vešče upravljajo z mediji, hranijo strahove, skrbi 
in jezo občanov in zaigrajo na prave strune družbenih 
institucij, ki praviloma niso del pravosodnega sistema, a 
vešče in po uradni dolžnosti skrbijo za družbeno moralo 
in krepost. Akterji na sodišču javnega mnenja  težko ra-
zumejo, da človekove pravice in ustavna jamstva pripadajo 
tudi družbeno izpostavljenemu posamezniku, kot je župan, 
podžupan, direktor občinske uprave. Zato so te temeljne 
pravice na sodišču javnega mnenja, kjer na večnem ognju 
brbota ogorčenje in si je prostor za dejstva potrebno vsakič 
znova šele izboriti, zelo pogosto kršene.  
Hude zgodbe na občinskem parketu so samo vprašanje časa
Bralec morda upa, da so krizne situacije in afere, ki dodobra 
pretresejo življenje prizadetega posameznika, rezervirane 
za druge, za tiste pač, ki hodijo po robu. Žal ni tako. 

http://www.urednica.si
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Dogajajo se vsem, ki sprejemajo odločitve. Tudi uspešnim, 
predanim, dobrim županom, podžupanom, direktorjem 
občinskih uprav in drugih izpostavljenim posameznikom, 
ki v takšnih trenutkih ne bi smeli ostati sami, brez stro-
kovne pomoči.

DELAVNICA: DIREKTORJI V JAVNEM 
SEKTORJU, DODATKI, DELOVNA 
USPEŠNOST, POLOŽAJNI DODATEK
V začetku novembra smo za zainteresirane pripravili 
delavnico, kjer so bile obravnavane vse spremembe na 
področju plač direktorjev v javnem sektorju ter vseh ostalih 
prejemkov iz delovnega razmerja.
Delavnice so se udeležili direktorji občinskih uprav, 
kadroviki in finančniki, ki se ukvarjajo s tem področjem. 
Udeležencem so bile predstavljene spremembe, ki so 
se dogajale v javnem sektorju v preteklih letih z inter-
ventnimi posegi na področju plač, obračuna dajatev iz 
plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja. Predvsem pa so jim bile predstavljene novosti 
in spremembe pri plačah direktorjev v javnem sektorju. 
Beseda je tekla tudi o dodatkih v povezavi z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo 
za javni sektor.
Tudi sicer v zadnjem času uveljavljeni novi predpisi ali 
spremembe teh predpisov ki segajo na področje plač in 
plačevanja obveznosti iz plač (ZDR-1 ZPIZ-2, ZZVZZ, 
ZUTD, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMinP, REK obrazci itd.) 
uvajajo novosti pri obračunu plač, povračil stroškov in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Nekatere teh 
sprememb so sistemskega, druge pa interventnega značaja. 
Posledica je, da se zamegljuje pregled, kaj velja in do kdaj, 
zato se je predavateljica potrudila in zadeve predstavila 
pregledno in urejeno ter hkrati uskladila interakcijo z 
udeleženci. Predavateljica je podala tudi  najnovejše in-
formacije v zvezi s pogajanji med predstavniki Vlade RS 
in sindikati javnega sektorja. Obseg interventnih posegov 
v plačni sistem za leto 2017 sicer še ni potrjen, prognoze 
pa niso najboljše. V letu 2017 pa se ohranjajo novosti, 
predpisane v letu 2016 s »srečujočo« zakonodajo.

SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI 
RAČUN ZA LETO 2016 IN NOVOSTI 
ZA LETO 2017 NA PODROČJU PLAČ, 
RAČUNOVODSTVA TER DAVČNIH 
PREDPISOV
V prostorih Državnega sveta je 17. 11. 2016 ZOS v sode-
lovanju s Svetovalno hišo Gominšek organiziral seminar o 
pripravi na zaključni račun in novostih na tem področju 
za leto 2017.
Predavateljica je najprej predstavila pregled zakonske 
podlage za sestavo zaključnega računa. V nadaljevanju pa 
so udeleženci izvedeli vse v zvezi z izvedbo redne letne 
inventure. Predavateljica je udeležencem spregovorila o 
sestavi pravilnika o popisu, pripravah na popis, predmetih 
popisa, sestavi in nalogah popisne komisije, samem post-
opku popisovanja, rokih za izvedbo popisa, poročilu o 
popisu –elaboratu, poročila o obvezni inventuri in ob-
vezne priloge k inventuri. Opozorila je tudi na prednosti 
elektronskega popisa. Nekaj časa je namenila knjiženju 
inventurnih razlik, poudarila pa je tudi problem velikega 
števila osnovnih sredstev in razdrobljenosti njihovih lokacij 
in pojasnila, da morajo občine narediti petletni načrt z 
izvedbo, katerega se morajo popisati vsa osnova sredstva. 
Na koncu tega dela pa se je še ustavila pri popisu sredstev 
v upravljanju. 
V drugem delu je bilo govora o novostih na tem področju 
v letu 2017, kot prvo je predstavila mini davčno reformo, 
ki zajema spremembe Zakona o dohodnini (ugotavljanje  
statusa rezidentstva, spremembe davčne osnove iz osnovne  
kmetijske  in gozdarske dejavnosti, spremembe pri dohod-
kih iz zaposlitve, davčne olajšave, spremembe lestvice 
za odmero dohodnine), Zakona o davčnem postopku 
(spremembe v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, 
nižje obrestne mere glede na fazo postopka, poboti, davčna 
izvršba na denarne prejemke z omejitvami, avtomatična 
izmenjava podatkov držav članic, plačilo davčnega odtegl-
jaja in prispevkov z odmikom 5 dni, predizpolnjeni obrazci 
za prispevke samozaposlenih), Zakona o davku dohodkov 
pravnih oseb ( zvišanje splošne stopnje davka), Zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(e-vročanje, dolžnost dajanja podatkov in njihovem zbi-
ranju). Na koncu je spregovorila še o spremembah  pri 
vlaganju refundacij in o plačni politiki v letu 2017.
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5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

POGOVOR S PREDSTAVNIKI 
RAČUNSKEGA SODIŠČA RS GLEDE 
UREDITVE PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA
Na Računskem sodišču Republike Slovenije (v nad-
aljevanju: RS) izvajajo revizijo smotrnosti poslovanja, in 
sicer revizijo učinkovitosti urejenosti postopka prostor-
skega načrtovanja občin, v kateri poleg preverbe samega 
postopka preverjajo tudi učinkovitost (predvsem časovno) 
nosilcev urejanja prostora pri podajanju smernic in mnenj. 
Pri predmetni reviziji so revidiranci posamezni nosilci ure-
janja prostora (NUP). O urejenosti revidiranega področja 
RS potrebuje številne informacije, zato so se obrnili tudi na 
Združenje občin Slovenije in s tem na občine. V ta namen 
je 22. novembra 2016 na sedežu ZOS potekal sestanek 
predstavnikov RS in občin, kjer so slednji predstavili svoje 
poglede in izkušnje pri sprejemu občinskih prostorskih 
načrtov (OPN) ter podali mnenje o učinkovitosti urejen-
osti postopka prostorskega načrtovanja.
Nabor tem, o katerih je potekal pogovor se je nanašal na:
•	 kompleksnost postopka glede na veljavne pravne 

podlage,
•	 umestitev okoljskega poročila oziroma CPVO (celovita 

presoja vplivov na okolje) v postopek priprave OPN,
•	 vključevanje javnosti v postopek priprave OPN,
•	 odzivnost NUP,
•	 razloge, da nekatere občine še nimajo sprejetih 

OPN-jev,
•	 učinkovitost urejanja priprave OPN.

Občine so predstavnikom RS na podlagi svojih izkušenj, 
s ponazarjanjem primerov iz prakse:
•	 neenotno razumevanje hierarhije pravnih aktov s strani 

NUP, 
•	 odsotnost ali pa različne definicije oziroma interpre-

tacije ključnih pojmov, 

•	 pomanjkljiva komunikacija med NUP, 
•	 neučinkovitost delovanja posameznih NUP,
•	 težave s proračunskim načrtovanjem sredstev zaradi 

dolžine postopka priprave in sprejema OPN (občine 
ocenjujejo, da povprečna doba sprejema traja 5,5 let),

•	 zaradi časovne oddaljenosti začetka in konca post-
opka sprejeti OPN za potencialne investitorje ni več 
primeren,

•	 »zaviranje« postopka priprave OPN zaradi obstoječega 
načina umestitve CPVO v postopek,

•	 strošek izvedbe OPN
prikazale svoje nezadovoljstvo nad obstoječim postopkom 
prostorskega načrtovanja, zlasti pa nad delom posameznih 
NUP. Predstavnikom RS so občine zato podale predloge 
za izboljšave, ki bi lahko prispevale k večji učinkovitosti 
postopka prostorskega načrtovanja. 
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6  POBUDE IN PRIPOMBE

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI 
ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI 
DEJAVNOSTI
Združenje  občin Slovenije je sredi novembra vložilo zahtevo 
za oceno ustavnosti Zakon o pogrebni in pokopališki de-
javnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih 
lokalnih skupnosti in javni interes, in sicer v delu, kjer 
pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, ter 
zahteval začasno zadržanje izvajanja Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti.
Državni zbor RS je 20. septembra 2016 potrdil Zakon o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Zakon ureja 
pokopališko dejavnost kot občinsko javno službo, prav 
tako kot občinsko javno službo opredeljuje 24-dežurno 
službo (t.i. prvi prevoz), medtem ko se ostale pogrebne 
dejavnosti, torej večina od njih, prepušča trgu: prevoz 
pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, 
priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in 
izvedba pogreba. 
V ZOS smo skozi celoten postopek priprave in sprejemanja 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti nasprotovali 
opredelitvi pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti, saj 
sta v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi urejanje, 
upravljanje in skrb za lokalne javne službe ter organiziranje 
opravljanja pokopališke in pogrebne službe izvirni nalogi 
občine. Ta določba je konkretizacija 140. člena Ustave 
RS, ki opredeljuje avtonomijo občin: v pristojnost občine 
spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samosto-
jno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Da sta narava 
pogrebne in pokopališke dejavnosti v veliki meri pogojena 
s tradicijo in krajevnimi običaji, se je zakonodajalec za-
vedal že ob sprejemanju Zakona o lokalni samoupravi in 
določanju izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti, zato 
smo mnenja, da mora biti lokalna skupnost tista, ki bo 
opredelila režim izvajanja pogrebne in pokopališke deja-
vnosti na svojem območju. 
Opozorili smo tudi na minule odločitve Ustavnega sodišča 
RS na tem področju. Ustavno sodišče RS je že v preteklosti 
pripoznalo pogrebno in pokopališko dejavnost kot tisti 
dejavnosti, ki jih iz pietetnih, zdravstvenih in sanitarno-
higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem  
trgu. Poleg tega je Ustavno sodišče zapisalo, da je odnos 

do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj, zato pri 
normativnem urejanju obstaja močan javnopravni interes, 
ki od države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni 
glede ravnanja z mrtvimi. Narava teh dejavnosti torej terja, 
da je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju 
javnih potreb, to pa utemeljuje podreditev pogrebne in 
pokopališke dejavnosti takšnemu režimu, ki bo zasledoval 
javni interes. Novi zakon javnega interesa ne zasleduje, 
zasleduje pa interes zasebnih podjetjih po zaslužku.
V ZOS smo predlagali tudi zadržanje izvajanja Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti, saj menimo, da 
zakonodajalec ni v zadostni meri uredil prehodnega ob-
dobja, v katerem lahko pride do resnih konfliktnih situacij. 
Prav tako bi takojšnja vzpostavitev nove ureditve Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti vodila v razkroj 
obstoječe ureditve občinskih gospodarskih javnih služb, 
katerih ponovna vzpostavitev ob ugotovljeni neustavnosti 
zakona bi lahko imela težke finančne, organizacijske in 
pravne posledice.

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI 
PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA 
ZIPRS1617 
V zadevi U-I-14/16 - zahtevi za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (glede investici-
jskega transfera iz 21. člena ZFO-1), ki jo je ZOS vložil 
januarja 2016, je Ustavno sodišče pridobilo podatke 
Ministrstva za finance o dodeljenih sredstev po drugem 
odstavku 21. člena ZFO-1 glede na primerno porabo po 
posameznih občinah za leto 2014, 2015, 2016. V ZOS 
smo se odzvali na poziv Ustavnega sodišča in podali 
pojasnila glede podatkov in posledično opozorili na raz-
likovanje dveh popolnoma različnih vsebinskih segmentov, 
ki so opredeljeni v drugem ter tretjem odstavku 21. člena 
ZFO-1.

PRIPOMBE NA PROSTORSKO IN 
GRADBENO ZAKONODAJO
Pripombe, ki jih je Združenje občin Slovenije naslovilo 
na predloge prostorske in gradbene zakonodaje, so sad 
pripomb občin in obravnave na pristojnem strokovnem 
odboru ZOS. 
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V ZOS se ne moremo strinjati z zamikom roka plačila 
komunalnega prispevka do faze prijave dokončanja del 
in hkratna opustitev preverjanja, kar je v nasprotju z 
nameni zakonodajne spremembe in s tem povezanim 
javnim interesom. Tu je predvsem ključno interes, da se 
občinam predhodno vložena javna sredstva v izgradnjo 
javne komunalne opreme čim prej povrnejo v obliki plačila 
sorazmernega dela stroškov. Predlagali smo ohranitev 
obstoječe ureditve.
Nesprejemljive so tudi določbe predloga ZureP-2 glede 
ureditve nadzora nad gradnjami enostavnih objektov. 
Področje je zaradi pereče problematike potrebno urediti, 
vendar je predlagani način, s predvidenim prenosom 
nalog na občinske inšpekcijske službe, s čimer se uvaja 
»dvotirnost« nadzora nesprejemljiv, saj je neskladen s 
konceptom lokalne samouprave. V kolikor se bo predla-
gana ureditev ohranila, pa je občinam potrebno zagotoviti 
finančne vire za opravljanje nalog in kader.
Ne strinjamo se niti z ukinitvijo dosedanja licenca za pro-
storsko načrtovanje niti z ugasnitvijo veljavnosti že prido-
bljene licence. Licenca je po veljavni zakonodaji omogočala 
funkcijo občinskega urbanista, ki naj bi ga skladno s 161. 
členom ZUreP imela vsaka občina. Preveliko število občin 
nima zaposlenega občinskega urbanista, predlagana ure-
ditev pa bo to funkcijo vzela še dodatnemu deležu občin.
Glede ustanovitev občinske službe urejanja prostora smo 
opozorili, da predlagana ureditev predstavlja poseg v 
organizacijsko strukturo občin, v njihovo enovito orga-
niziranost. Tudi ustanovitev zemljiške službe bo za manjše 
občine veliko breme. Nasprotovali smo tudi določbi, po 
kateri je izravnalni prispevek prihodek države, če občina ne 
ustanovi zemljiške službe. Zakon namreč zasleduje načelo, 
da bi občina s tem prispevkom poplačala stroške izdelave 
prostorskega akta, prehodne določbe pa določijo, da to 
pripade državi.
Predlagana ureditev glede dovoljenj za objekte daljšega 
obstoja in začasnih dovoljenj smo opozorili, da gre za pri-
krito legalizacijo nelegalnih in neskladnih gradenj. Občine 
so mnenja, da bi bilo potrebo ob tem naložiti obveznost 
plačila komunalnega prispevka.
Predstavili smo le nekaj pripomb, podane so bile še številne 
druge, zato še toliko bolj čudi ravnanje MOP, da se je 
odločilo nadaljevati s postopkom sprejemanja prostorske 
in gradbene zakonodaje brez uskladitve vsaj ključnih 
vprašanj, ki so za občine kot nosilke tako prostorskega 
načrtovanja kot novih nalog v okviru gradbenega zakona 
izjemnega pomena.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
VLAGANJ V EKONOMSKO-POSLOVNO 
INFRASTRUKTURO ZA OBDOBJE 2016-
2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
je dne 24. 6. 2016 je objavilo »Javni razpis za sofinanciranje 
vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 
2016-2017«. Po spremembah razpisne dokumentacije dne 
22. 7. 2016 je bil kot zadnji rok za oddajo prijav določen 
8. 8. 2016. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo 
odpiranje vlog izvedeno najkasneje v roku osmih delovnih 
dneh, prijavitelji pa bodo o rezultatih obveščeni s sklepom 
najkasneje v roku 60 dni od datum odpiranja vlog. Vsi ti 
roki so že mimo.
Dne 4. 11. 2016, torej skoraj tri mesece po tem, ko je 
bilo zbiranje ponudb zaključeno in ko bi morali biti ne 
samo znani rezultati, ampak tudi že podpisane pogodbe 
- je MGRT »presenetil« z naknadno spremembo Javnega 
razpisa, v katerem je na novo prerazporedil sredstva med 
kohezijskima regijama. Ministrstvu smo zato naslovili 
vprašanja občin:
•	 kaj je razlog in kakšna je pravna podlaga za spremembo 

razpisa, ter
•	 kdaj lahko občine pričakujejo uradno obvestilo MGRT 

o rezultatih razpisa.
Odgovor ministrstva še čakamo.
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7  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 3. 11. 2016
Vlada RS je na svoji 108. redni seji med drugim sprejela 
predlog novele Zakona o občinskem redarstvu, novelo 
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju ter obravnavala in-
formacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja za sklenitev Dogovora o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju od vključno leta 2017 do 2019.

Predlog novele Zakona o občinskem 
redarstvu
Gre za prvi predlog novele Zakona o občinskem redarstvu 
(ZORed) od njegove uveljavitve v letu 2007. V tem času 
so se spremenili predpisi, ki podredno vplivajo tudi na 
izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za 
katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo 
sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje 
in izvajanje nalog občinskega redarstva. 
Vrste pooblastil se ne spreminjajo, spreminjajo pa se pogoji 
za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni 
ZORed določa pogoje, ko sme občinski redar osebo 
zadržati, ne vsebuje pa določb, ki bi občinskemu redarju 
omogočile izvedbo navedenega pooblastila v primerih, ko 
oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza 
in poskuša oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev je občinski 
redar ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, 
zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, ki je 
primerno konkretni situaciji.
Novela se dopolnjuje tako, da terminološko usklajuje vrste 
pooblastil z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije 
- vrste pooblastil, ki jih ima občinski redar, se ne spremin-
jajo. Predlagane spremembe so v skladu s poenotenjem 
poimenovanja enakih pooblastil občinskega redarja in 
policista ter posledično pomenijo jasnejšo uporabo določb 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Spreminja se 
način ugotavljanja identitete (prej v uporabi termin »is-
tovetnost«), tako lahko občinski redar izvede ugotavljanje 
identitete, vendar ne na enak način kot policist, ki ima 
pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc in drugih 
zbirk podatkov. 

Novela ZORed sistematično in na bolj pregleden način 
kot doslej določa oblike nadzora (obveznost poročanja 
občinskih redarjev, nadzor vodje občinskega redarstva, 
komisijo ter odločanje o pritožbah, ki jo obravnava župan 
kot predstojnik uprave in s tem tudi občinskega redarstva 
zaradi morebitne kršitve pravic in svoboščin). Spreminja 
se člen, ki ureja pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih 
oseb občinskega redarstva (pooblaščena uradna oseba 
občinskega redarstva mora za vodenje postopka o prekršku 
in odločanje izpolnjevati pogoje, skladne z Zakonom o 
prekrških).
Novost, ki jo prinaša novela, je vodenje evidence o up-
orabi prisilnih sredstev, kar pomeni uskladitev ZORed 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančno je 
določeno, kateri podatki se vodijo v evidenci in koliko časa. 
Novela pa se usklajuje tudi z določbami Zakona o javnih 
uslužbencih, ki ureja način določanja vodje medobčinskega 
redarstva, ter z določbami Zakona o lokalni samoupravi, 
ki urejajo ustanavljanje skupnih občinskih uprav. 

Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja za sklenitev 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od 
vključno leta 2017 do 2019
Na seji pogajalske komisije dne 2.11.2016 je sindikalna 
stran ponovila zahtevo, da se v omenjeni Dogovor vključi 
zaveza vlade, da v zakonodajni postopek brez soglasja s 
sindikati ne bo vložila predloga sprememb in dopolnitev 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter predloga 
sprememb in dopolnitev Zakona o javnih uslužbencih, 
ki bi pomenil poseg v temeljna vprašanja plačnega in 
uslužbenskega sistema javnega sektorja. 
Vlada se je opredelila do omenjene zahteve sindikatov in 
te zahteve ni sprejela, saj je ocenila, da bi se s tem odrekla 
temeljni pristojnosti, tj. da predlaga zakone. Prav tako je 
mnenje vlade, da bi takšna zahteva sindikatov pomenila 
poseg v ustavno-pravno ureditev države.  K temu je treba 
dodati tudi to, da že obstoječi zakonodajni postopek na-
rekuje vladi, da zakone z delovno-pravno in uslužbensko 
vsebino usklajuje s sindikati in ob vložitvi predpisa v parla-
mentarni postopek priloži t.i. Izjavo o stopnji usklajenosti 
predloga zakona. Sicer pa se vlada absolutno zavzema za 
nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja, ki potekajo že od februarja letos dalje.

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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Novela Uredbe o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju (UMED) na podlagi 
Zakona o sistemu plač v javnem sektoju določa, da vsi 
izplačevalci plač v javnem sektorju obračunavajo in 
izplačujejo plače v skladu z uredbo. 
Podatki o plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev, 
napotenih na delo v tujino, se po doslej veljavni uredbi 
ne posredujejo v sistem ISPAP (informacijski sistem za po-
sredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih 
in številu zaposlenih v javnem sektorju), s to spremembo 
pa je urejen tudi nabor delovnih mest za delo v tujini, 
ki so vsebovana v prilogi k tej uredbi. Uredba vsebuje 
nabor izrazov in vrst izplačil na podlagi Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in 
na podlagi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadni-
kov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih 
v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi 
pogodbami. Spremenjena uredba velja naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu. Vse opredelitve izrazov in izplačil, 
ki so določene za obračun plače za delo v tujini, se bodo za-
čele uporabljati pri obračunu plače za junij 2017. Vmesno 
obdobje je namenjeno proračunskim uporabnikom za 
prilagoditve programske opreme, ki jih uporabljajo pri 
posredovanju podatkov o izplačanih plačah v sistem ISPAP. 

SEJA VLADE RS 10. 11. 2016
Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela 
Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki 
so strateškega pomena za RS, novelo Uredbe s področja 
Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in 
varnosti ter stališče do mnenja Državnega sveta o pred-
logu proračuna. Vlada se je tudi seznanila s Poročilom 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, z 
Informacijo o stanju izvajanja sistema evropske kohezi-
jske politike za obdobje 2014–2020 in s Sporazumom 
o sodelovanju razvojnih svetov kohezijskih regij pri 
pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020 
ter z Informacijo o koordinaciji deležnikov digitalnega 
preoblikovanja Slovenije z vzpostavitvijo Slovenske 
digitalne koalicije.

Uredba o območjih za kmetijstvo in 
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena 
za RS
Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki 
so strateškega pomena za RS zaradi pridelovalnega poten-
ciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, 
zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja 
podeželja ter ohranjanja.
Uredba določa štiri tipe strateških območij za kmetijstvo 
in pridelavo hrane, za vsak tip pa tudi dva ali več podti-
pov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane. 
Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane pred-
stavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč 
se bodo ob upoštevanju uredbe o strateških območjih za 
kmetijstvo in pridelavo hrane določila v prostorskih aktih 
lokalnih skupnosti. Podlaga za določitev trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč v prostorskem aktu lokalne skupnosti 
bo strokovna podlaga s področja kmetijstva, v okviru kat-
ere bosta pripravljena predlog območij trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč ob upoštevanju uredbe in predlog 
območij ostalih kmetijskih zemljišč. 
Ocenjuje se, da bo v Sloveniji določenih okoli 350.000 
ha trajno varovanih kmetijskih zemljišč, s čimer se sledi 
cilju Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmer-
itvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 
2020. Bistven delež trajno varovanih kmetijskih zemljišč 
bo določen na izjemno pomembnih in zelo pomembnih 
območjih, pomemben delež trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč bo določen v pomembnih območjih, manjši delež 
pa v ostalih območjih.

Novela Uredbe s področja Zakona o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih 
storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti 
na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, 
občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih 
informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpoln-
jevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski 
komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona 
o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
Od uveljavitve novele Zakona o javnem naročanju na 
področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) se zagotavljanje 
transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov ureja 
na enak način kot v novem Zakonu o javnem naročanju 
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(ZJN-3), tj. z objavo obvestila o oddaji naročila na ob-
rambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja 
ponudb po predhodni objavi na portalu javnih naročil 
oziroma obvestila o oddaji naročila na obrambnem in var-
nostnem področju na portalu javnih naročil, če je to glede 
na vrednost potrebno, pa tudi v Uradnem listu Evropske 
unije. Doslej se je transparentnost zagotavljala z objavo 
obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega 
sporazuma – obrazcem, ki je bil vzpostavljen za nacionalne 
potrebe v okviru portala javnih naročil, zaradi česar ga 
ni bilo mogoče objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 
2014–2020 navaja presek stanja od januarja 2014 do 
konca septembra 2016 v okviru cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta. Poročilo med drugim predstavlja izvedene 
aktivnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru katere je 
Slovenija do leta 2023 upravičena do dobrih treh milijard 
evrov. 
V obdobju, ki ga obravnava poročilo, je bilo potrjenih za 
dobrih 715 milijonov evrov projektov, programov in javnih 
razpisov oziroma 24 odstotkov razpoložljivih sredstev (EU 
del). O tega je bilo za nekaj več kot 591 milijonov evrov 
oziroma 20 odstotkov podpisanih pogodb, iz državnega 
proračuna pa je bilo izplačanih več kot 37 milijonov ev-
rov, kar predstavlja 1,2 odstotkov razpoložljivih sredstev. 
Povračila iz evropskega proračuna še niso bila realizirana. 
Zahtevke za odobrene projekte za zdaj zalaga slovenski 
proračun iz 90 milijonov evrov avansa, ki ga je Slovenija 
(tako kot tudi druge države članice) prejela s strani Evropske 
komisije ob odobritvi operativnega programa za obdobje 
2014–2020. Ko bo država zaključila z akreditacijo sistema 
izvajanja – predvidoma konec leta, bodo v Bruselj posre-
dovani prvi zahtevki za povračilo sredstev, v naslednjem 
koraku pa bo slovenski proračun realiziral prve prilive iz 
blagajne EU iz naslova evropske kohezijske politike. 
Najaktualnejši podatki (z začetka meseca novembra) pa 
v primerjavi s septembrskimi kažejo napredek. Doslej je 
bilo skupno izdanih 141 odločitev o podpori v skupni 
vrednosti več kot 776 milijonov evrov oziroma 25 odstot-
kov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike 
(EU del).

Informacija o stanju izvajanja sistema 
evropske kohezijske politike 2014–2020
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) je v marcu 2016 na podlagi Izvedbenega načrta 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 in predlogov 
ministrstev pripravila sveženj ukrepov za učinkovitejše 
izvajanje kohezijske politike na področjih, kjer je mogoče 
doseči dodatne izboljšave. Gre za ukrepe na področju 
procesov načrtovanja, usklajevanja med izvajanjem kohe-
zijske politike in nacionalnih politik v smislu izvrševanja 
proračuna in financiranja iz javnih virov, informacijskega 
sistema in splošne optimizacije administrativnih postopkov. 
O stanju izvajanja ukrepov SVRK vlado seznani vsake 
tri mesece. V tokratni informaciji je prikazano stanje na 
področju izvajanja dodatnih ukrepov in aktivnosti, ki 
so bile izvedene do 30. septembra 2016 oz. se izvajajo. 
Uresničevanje aktivnosti poteka v skladu s pričakovanji, 
zato bodo predvideni ukrepi izboljšav sistema izvajanja 
izvedeni v predvidenih rokih. 

Sporazum o sodelovanju razvojnih svetov 
kohezijskih regij pri pogajanjih o evropski 
kohezijski politiki po letu 2020
Vlada se je seznanila z besedilom Sporazuma med Službo 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Razvojnim svetom kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
in Razvojnim svetom kohezijske regije Zahodna Slovenija 
o sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki 
po letu 2020. 
Sporazum vzpostavlja sodelovanje med Službo Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 
in razvojnima svetoma pri oblikovanju stališč, ki bodo v 
največji možni meri odražala skupne interese Vlade RS in 
kohezijskih regij na področju evropske kohezijske politike 
po letu 2020. SVRK bo kohezijski regiji obveščala o vseh 
relevantnih dokumentih EU se z njima posvetovala glede 
skupnih stališč RS. Na drugi strani pa bosta kohezijski 
regiji SVRK obveščali o dokumentih v okviru regionalnih 
povezav, kot je Skupščina evropskih regij.

Stališče do mnenja Državnega sveta o 
predlogu proračuna
Državni svet je oktobra obravnaval predlog sprememb 
proračuna RS za leto 2017 in predlog proračuna RS za 
leto 2018 ter sprejel mnenje, v katerem navaja, da ju ne 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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podpira. Prosili so za dodatne obrazložitve, med drugim 
glede zniževanja sredstev za izvajanje zakonskih obveznosti 
občin, črpanja evropskih sredstev in uresničenja nekaterih 
obljub o navezavi povišanja plač v javnem sektorju na višji 
znesek pri določanju povprečnine.
Vlada v mnenju pojasnjuje, da je v predlagani povprečnini 
za leto 2017 upoštevano povečanje stroškov občin zaradi 
povečanja plač v javnem sektorju in zaradi večjih izdatkov 
za subvencioniranje tržnih najemnin, občinska združenja 
pa imajo od vladne strani zagotovilo, da se bo morebitno 
povišanje plač v vrtcih, če bo ugotovljen učinek na občine, 
upoštevalo v nadaljnjih pogovorih o povprečnini. 
Vlada razume položaj lokalnih skupnosti in stališče 
državnega sveta glede črpanja evropskih sredstev, zato bo 
v največji možni meri predlog, da se sredstva namenijo 
tudi lokalnim skupnostim, upoštevala ob prilagoditvi 
nacionalnih ovojnic v letu 2017. 

Slovenska digitalna koalicija
Vlada se je seznanila z informacijo o koordinaciji deležnikov 
digitalnega preoblikovanja Slovenije z vzpostavitvijo 
Slovenske digitalne koalicije, ki je predvidena s Strategijo 
razvoja informacijske družbe do leta 2020. Vlada pooblašča 
Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju s predstavni-
ki gospodarstva, javnega, izobraževalnega in raziskovalnega 
sektorja, lokalnih skupnosti ter civilne družbe vzpostavi 
Slovensko digitalno koalicijo.
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, 
Digitalna Slovenije 2020 (DSI 2020) je temelj zaveze 
Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe 
in za izrabo priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko 
komunikacijske tehnologije in internet za splošne gos-
podarske in družbene koristi. Strategija Evropa 2020 in 
Evropska Digitalna Agenda 2020, ki IKT namenjata eno 
temeljnih vlog, sta osnovna strateška dokumenta Evropske 
komisije in tudi izhodišče predvidenih aktivnosti v DSI 
2020 za soočenje Slovenije z razvojnimi izzivi digitalne 
dobe. Vizija Republike Slovenije je, da s pospešenim 
razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti 
IKT in interneta, postane napredna digitalna družba in 
referenčno okolje za uvajanje inovativnih rešitev temelječih 
na digitalnih tehnologijah. Strategija DSI 2020 predvideva 
prednostno vlaganje v digitalizacijo podjetništva, v inova-
tivno na podatkih temelječe gospodarstvo ter v razvoj in 
uporabo interneta, pametne skupnosti, mesta in domove, 
v teh okvirih pa v raziskave in razvoj tehnologij interneta 
stvari, računalništva v oblaku, masovnih podatkov in 

mobilnih tehnologij. Da bo Slovenija zastavljeno vizijo 
lahko tudi uresničila, je potrebno pospešiti digitalizacijo 
družbe in podjetništva, spodbujati digitalno rast, investi-
rati v izobraževanje za digitalno družbo ter uresničevati 
strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT 
in interneta na vseh področjih.
Za usklajeno digitalizacijo Slovenije strategija DSI 2020 
predvideva ustanovitev Slovenske digitalne koalicije 
(SDK), ki bo povezala deležnike razvoja digitalnega gos-
podarstva ter druge deležnike digitalizacije Slovenije. 
Namen vzpostavitve SDK je usklajevanje digitalnega 
preoblikovanja Slovenije s sodelovanjem deležnikov iz 
gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega 
sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe. Cilj de-
lovanja SDK je doseganje medsektorskih multiplikativnih 
razvojnih učinkov, ki bodo pospešili razvoj digitalne družbe 
in omogočili izrabo razvojnih priložnosti IKT in interneta. 
SDK bo delovala na področju digitalizacije podjetništva 
in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, 
e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in 
po potrebi tudi na drugih razvojnih področjih digitalne 
družbe.
Cilji SDK je usklajeno digitalno preoblikovanje Slovenije 
s ciljem umestitve Slovenije kot referenčnega digitalnega 
okolja, oblikovanje razvojno spodbudnega zakonoda-
jno-regulatornega okolja, digitalizacija industrije in 
podjetništva, razvoj e-poslovanja, e-storitev, učinkovite 
digitalne javne uprave, vključujoča digitalna družba, 
izboljšanje e-veščin, zagotovitev varnega kibernetskega pro-
stora ter razvoj pametnih mest in skupnosti. Splošna digi-
talizacija bo prispevala k družbenemu razvoju, izboljšanju 
gospodarske uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti 
življenja in socialne vključenosti.
Slovenska digitalna koalicija je v razvojnem obdobju do 
leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni element 
digitalizacije Slovenije, od katerega je odvisna uspešnost 
razvojnih prizadevanj, zato je treba k sodelovanju pritegniti 
čim širši krog deležnikov in ustrezno podpreti vzpostavitev 
ter kasneje tudi delovanje SDK.

SEJA VLADE RS 17. 11. 2016
Vlada RS je na svoji 110. redni seji med drugim sprejela 
novelo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 ter 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf


20

November 2016

Odgovor na Pobudo Komisije za lokalno samoupravo 
in regionalni razvoj Državnega sveta.

Novela Uredbe o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020
Uredba določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor 
ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in 
sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja 
(SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje 
upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukre-
pov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR 
in ESPR).
Uredbo je bilo potrebno spremeniti zaradi uskladitve 
uredbe CLLD z drugimi predpisi, podrobnejše opre-
delitve meril in postopkov v okviru podukrepa 19.3 za 
EKSRP, podrobnejše opredelitve oddaje vlog in zahtevkov, 
podrobnejše opredelitve upravičencev in upravičenih 
stroškov ter tehničnih popravkov.

Odgovor na Pobudo Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj Državnega 
sveta 
Vlada je sprejela Odgovor na Pobudo Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Republike 
Slovenije za vzpostavitev enotne številke na nivoju države 
za potrebe pridobivanja informacij o kontaktnih podatkih 
pristojnih inšpekcijskih služb in ga posreduje Državnemu 
svetu RS.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj je na 81. seji dne 19. 9. 2016, ob obravnavi 
Poročila o izvajanju nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, opozorila na problem ugot-
avljanja pristojnosti inšpekcijskih služb in drugih državnih 
organov, če se državljani ali posamezne institucije želijo 
pritožiti, a ne vedo kam. 
Državni Svet RS je na 44. seji 12. 10. 2016 podprl pobudo 
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki se 
glasi: ''Vzpostavi naj se enotna telefonska številka na ravni 
države, prek katere bodo državljani vse dni v letu prejeli in-
formacije o posameznih ministrstvih, inšpekcijskih službah 
in drugih državnih organih, na katere se lahko obrnejo 
zaradi pritožb, ter o njihovih kontaktnih podatkih.''
Vlada pojasnjuje, da od julija 2015 deluje prenovljeni 
enotni kontaktni center (EKC), ki je na tel. št. 080 2002 

dosegljiv vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 
22.00. 
EKC je bil med drugim ustanovljen tudi z namenom 
svetovanja in reševanja težav državljanov v zvezi s 
področji delovanja državne uprave in reševanja tehničnih 
težav v zvezi s storitvami, ki jih pokriva državna uprava 
z elektronskimi rešitvami. Državljani tako dobijo (poleg 
tehnične podpore pri uporabi elektronskih storitev) tudi 
vsebinska pojasnila in informacije o delovanju državnih 
organov, tudi inšpekcijskih služb. Na EKC državljanom 
svetujejo in jih usmerjajo na ustrezne organe, tako da v 
zvezi z inšpekcijskimi organi državljani lahko pridobijo 
kontaktni podatek.
Pred tem, od junija 2014 pa do julija 2015, enotni kon-
taktni center ni deloval. Sporočila, ki so prispela na elek-
tronski naslov ekc@gov.si, so bila posredovana pristojnim 
organom.
Na portalu za državljane eUprava (http://e-uprava.gov.si/), 
v okviru vsebine »Država in družba« zavihek »Inšpekcijski 
postopki«:
•	 so navedeni vsi inšpekcijskih organi v RS,
•	 je pri vsakem inšpekcijskem organu dodan opis njegov-

ega delovnega področja,
•	 je možno oddati bodisi podpisano bodisi anonimno 

prijavo kateremkoli od 25 inšpekcijskih organov v RS,
•	 je dodan tudi opis pristojnosti Inšpekcijskega sveta 

ter prav tako obe možnosti oddaje vloge – podpisano 
ali anonimno.

V zvezi z inšpekcijskimi službami pojasnjujemo še, da sklad-
no z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru deluje Inšpekcijski 
svet kot stalno medresorsko delovno telo, pristojno za 
medsebojno koordinacijo dela različnih inšpekcij, vodi pa 
ga minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister 
pooblasti. Inšpekcijski svet opravlja naloge, povezane z 
doseganjem večje učinkovitosti in usklajenosti delovanja 
inšpekcij, usklajuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega 
nadzora različnih inšpekcij, obravnava skupna vprašanja 
glede delovanja inšpekcij, obravnava vprašanja, povezana 
z usposabljanjem v inšpekcijah ter obravnava in usklajuje 
oziroma načrtuje ukrepe za zagotovitev informacijske pod-
pore inšpekcijam. Vsebinska obravnava konkretnih zadev 
ni niti v pristojnosti Inšpekcijskega sveta niti v pristojnosti 
predsednika Inšpekcijskega sveta. 
V Ministrstvu za javno upravo je Direktorat za javni sek-
tor pristojen za strokovno – administrativne naloge za 

mailto:ekc@gov.si
http://e-uprava.gov.si


21

November 2016

Inšpekcijski svet. Vsako prijavo, vlogo oziroma kakršnokoli 
pisanje, ki prispe na Ministrstvo za javno upravo in je 
naslovljena bodisi na Inšpekcijski svet bodisi na ministra 
za javno upravo kot predsednika Inšpekcijskega sveta in iz 
njene vsebine izhaja, da je za reševanje pristojen določen 
inšpekcijski organ ali več inšpekcijskih organov, nemu-
doma posredujemo v pristojno reševanje. O tem tudi 
pisno obvestimo prijavitelje oziroma pošiljatelje vlog, poleg 
tega jim v okviru svojih pristojnosti dajemo tudi ustrezna 
pojasnila v njihovi konkretni zadevi.
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je pod naslo-
vom »Inšpekcijski svet« eden od zavihkov »Inšpekcijski 
organi v Republiki Sloveniji«. S klikom se odpre tabela 
z naštetimi vsemi 25 inšpekcijskimi organi v Republiki 
Sloveniji, kjer so navedeni njihovi elektronski naslovi, 
dodane pa so tudi neposredne internetne povezave do 
njihovih spletnih strani.
Poudarjajo, da torej že obstaja enotna telefonska številka, 
na kateri državljani lahko dobijo splošne informacije o 
posameznih ministrstvih, inšpekcijskih službah in drugih 
državnih organih, in sicer je to št. 080 2002 (Enotni kon-
taktni center). Vendar je trenutni delovni čas delovanja 
Enotnega kontaktnega centra v delovnih dnevih od 8:00 
do 22:00, medtem ko pobuda govori o tem da se vzpostavi 
pomoč, kjer bodo državljani vse dni v letu dobili ustrezne 
informacije, česar trenutni delovni čas ne omogoča. Ravno 
tako področja svetovanja Enotnega kontaktnega centra 
ne pokrivajo vsebin lokalne samouprave ampak samo 
delovanja državne uprave.
V zvezi s pobudo Komisije za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj, na podlagi katere bi ministrstvo drugače 
organiziralo dostopnost informacij, je tako treba upoštevati 
tudi vse kadrovske in finančne posledice realizacije pred-
lagane pobude. 
Navedeno velja za medsebojno povezljivost državnih or-
ganov, medtem ko pri občinah takšna rešitev ni omejena 
le s tehničnimi možnostmi, pač pa tudi z zakonskimi. 
Občine so namreč v skladu s slovensko ustavo in sistem-
skimi zakoni samostojne upravno politične oblasti, zato 
zakon ne omogoča, da bi bodisi ena občina opravljala 
storitve za drugo, niti ne omogoča, da bi državni organi 
opravljali naloge za občine. Takšna rešitev bi bila mogoče 
le z eno od oblik medobčinskega sodelovanja (skupna 
občinska uprava, zveza občin) ali s pooblastilom, ki bi ga 
vse občine dale enemu od združenj občin. Vendar takšna 
rešitev predpostavlja jasno voljo vseh 212 občin, da takšno 

rešitev uresničijo, veljala pa bi le za medsebojno izmenjavo 
informacij o občinskih pristojnostih, ne pa tudi o državnih. 
Ob tem velja poudariti, da imajo občani slovenskih občin 
na voljo že obstoječe orodje, kadar so v dvomu, ali gre 
za državno ali občinsko pristojnost. Že več kot desetletje 
deluje enotni spletni portal »Katalog pristojnosti občin«, 
ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, državljanom 
pa omogoča celovit vpogled ne le v to, kaj je v pristojnosti 
občine, pač pa tudi kateri občinski organ je dolžan to 
pristojnost izvajati.  

SEJA VLADE RS 24. 11. 2016
Vlada RS je na svoji 111. redni seji med drugim sprejela 
novelo uredbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, 
novelo Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave 
načrta upravljanja voda ter odgovorila na poslansko 
vprašanje glede priprav Slovenije na nov val migrantov.

Novela Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih
Predlog ukinja zaznambe na nepremičninah in ukinja 
vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka 
in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik 
oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vred-
nosti do 120.000 evrov. 
Varstveni dodatek je namenjen posameznikom in 
družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti 
zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Zaradi 
svoje starosti oz. stanja potrebujejo pomoč trajno, saj ni 
mogoče pričakovati, da bi si lahko socialni položaj izboljšali 
s pridobitnim delom. Denarna socialna pomoč pa je na-
menjena posameznikom ali družinam, ki si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti začasno.
Stopnja tveganja revščine v Sloveniji v letu 2015 je bila 14,3 
% in je prvič po dveh letih padla. V splošnem se revščina 
zmanjšuje, kar pa ne velja za revščino med starejšimi, zlasti 
samskimi, ki je bistveno višja kot pri splošni populaciji. 
Predlog prinaša črtanje zaznambe na nepremičnini v lasti 
upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne 
pomoči, ki je do omenjenih pravic upravičen, ker v skladu z 
zakonskimi določbami nima dovolj sredstev za preživljanje. 
Kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za preživljanje, se 
po predlogu šteje oseba, ki ima v lasti stanovanje (oz. hišo), 
katerega vrednost presega 120.000 evrov. Če ima oseba v 
lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 evrov, je do 
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omenjenih pravic lahko upravičena le, če center za socialno 
delo po prostem preudarku presodi, da si preživetja z 
nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, 
na katere ne more vplivati. Po preteku 24 mesecev pa pod 
dodatnim pogojem zaznambe na nepremičnini.

Novela Uredbe o podrobnejši vsebini in 
načinu priprave načrta upravljanja voda   
S spremembami in dopolnitvami uredbe vlada opravlja 
prenos Direktive Komisije 2014/80/EU, in sicer zahteve, ki 
se nanašajo na spremembo Priloge 2 Direktive 2006/118/
ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in 
poslabšanjem, in zahtev Direktive 2013/39/EU v zvezi 
s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, ki se 
nanašajo na vsebino načrtov upravljanja voda. S tem se 
bo zagotovila uskladitev slovenske zakonodaje z zahtevami 
zakonodaje EU na področju vsebine načrtov upravljanja 
voda za prihodnja načrtovalska obdobja. Hkrati se črtajo 
določbe, ki se nanašajo na postopke priprave načrtov 
upravljanja voda in predstavljajo nepotrebno podvajanje 
določb druge zakonodaje.

Odgovor na poslansko vprašanje glede 
priprav Slovenije na nov val migrantov
Razmere so se na področju migracij v zadnjih šestih mes-
ecih močno spremenile. Države severno od nas (Avstrija, 
Nemčija, Danska, Švedska in Norveška) so uvedle nadzor 
na notranjih mejah, da bi preprečile nekontroliran dotok 
večjega števila nedovoljenih migracij. Države okoli nas 
vse bolj zaostrujejo politiko sprejema tujcev in temu us-
trezno spreminjajo zakonodajo. Nestabilnost v državah 
Zahodnega Balkana je še naprej velika, prav tako do-
govor EU–Turčija predstavlja precejšnje tveganje. Zato 
Republika Slovenija dnevno spremlja razmere v regiji in 
širše in se intenzivno pripravlja na morebitno ponovitev 
spremenjenih migracijskih razmer. 
Policija že izvaja poostren nadzor na zeleni meji in mejnih 
prehodih z Republiko Hrvaško in izvaja izravnalne ukrepe 
v notranjosti države, saj je le celovit pristop pri varovanju 
meje učinkovit. Policiji pri varovanju državne meje še 
vedno pomagajo pripadniki Slovenske vojske, vzdržujejo se 
začasne tehnične ovire na posameznih odsekih južne meje, 
v pripravljenosti vzdržujemo sprejemno-registracijske cen-
tre v Dobovi, Šentilju in Lendavi, po potrebi pa se bosta 
aktivirala tudi dva dodatna sprejemno-registracijska centra 
na območju Bele krajine in Ilirske Bistrice. 

Z drugimi državnimi organi, predstavniki lokalnih skup-
nosti, nevladnih in humanitarnih organizacij potekajo 
številni, predvsem pa redni operativni sestanki, strokovne 
službe pa pregledujejo in posodabljajo obstoječe načrte ter 
pripravljajo nove možne scenarije, na podlagi katerih se 
pripravljajo tudi ukrepi in aktivnosti za slehernega od njih. 
Na večji prihod prosilcev za mednarodno zaščito se je 
Republika Slovenija pripravila s Kontingentnim načrtom, 
ki je preventivni akcijski načrt države, kako se odzvati 
pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito. 
V njem so opredeljeni vsi potrebni ukrepi in organi, hkrati 
pa vzpostavljeni sistemi možnega odzivanja na novo nastalo 
izredno situacijo. 
Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo tudi zako-
nodajne rešitve in ukrepe, ki bi v spremenjenih migraci-
jskih razmerah, ki bi ogrožale javni red in notranjo varnost, 
omogočili učinkovito delovanje Policije. 



23

November 2016

8  SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS

24. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
24. redna seja Državnega zbora RS je bila od 14. do 23. 
novembra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave 
RS in s tem potrdili vpis pravice do pitne vode v Ustavo 
RS ter potrdili Zakon o ratifikaciji Pariškega spora-
zuma. Sprejeli so tudi državni proračun za leti 2017 
in 2018, Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018, novela Zakona o goz-
dovih, novelo Zakona o organiziranosti in delu v 
policiji, Resolucijo o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 
2022 ter Resolucijo o nacionalnem programu razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. 
Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 
sektorju je bil umaknjen iz postopka.

Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja 
Ustave Republike Slovenije (UZ70)
V skladu z ustavnim zakonom bo v Ustavo RS vnesen 
nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne 
vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države 
ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 
in v tem delu niso tržno blago. V Ustavi bo zapisano tudi, 
da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih 
lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.
Ustavni zakon sicer določa, da mora DZ v 18 mesecih z 
novimi ustavnimi določbami uskladiti še preostalo zako-
nodajo. DZ bo ustavni zakon predvidoma razglasil osmi 
dan po njegovem sprejemu.

Proračun Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017-A), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2018 (DP2018)
Postavke glede stroškov dela v javnem sektorju še niso 
usklajene, a Vlada pričakuje, da ji bo uspelo dogovor s 

sindikati doseči do začetka novega proračunskega leta. V 
nasprotnem primeru napoveduje enostranske ukrepe, saj 
mora masa za plače ostati v načrtovanem obsegu.
Slovenija v obdobju od leta 2014 dalje spet beleži rast 
obsega bruto domačega proizvoda, ta pa se bo nadaljevala 
tudi v letih 2017 in 2018. V teh razmerah so proračunski 
prihodki v letu 2017 načrtovani v višini 8,8 milijarde 
evrov, kar je 421 milijonov evrov več od ocene letošnjih 
prihodkov. Precej zmernejša rast je predvidena na strani 
odhodkov, namreč za 351 milijonov evrov na 9,5 milijarde 
evrov v letu 2017. Proračunski primanjkljaj v letu 2017 naj 
bi znašal 681 milijonov evrov. V deležu bruto domačega 
proizvoda to pomeni 1,6 odstotka.
V letu 2018 se bo v proračun steklo blizu 9,3 milijarde 
evrov, odhodki pa so načrtovani v višini nekaj manj kot 9,6 
milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi tako znašal 
306 milijonov evrov oz. 0,7 odstotka BDP v letu 2018.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
Z zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 
2017 in za proračun Republike Slovenije za leto 2018 
določa njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, 
poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki 
in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države 
ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine, 
prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje 
izdatkov proračuna države in proračunov občin, 
izračunavanje presežkov ter urejajo druga vprašanja, 
povezana z izvrševanjem proračuna.
Povprečnina je za leto 2017 določena v višini 530 evrov 
na prebivalca, v letu 2018 pa 536 evrov.
Sredstva za sofinanciranje investicij se zagotavljajo v višini 5 
% skupne primerne porabe občin, pri čemer se v letu 2017 
2 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz 
državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, v letu 
2018 pa se 3 % sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih 
sredstev iz državnega proračuna in 2 % sredstev v obliki 
odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu 
države.

Novela Zakona o gozdovih (ZG-H)
Zaradi ugodnih vremenskih razmer v letošnjem letu napad 
podlubnikov v slovenskih gozdovih enormno povečal. Z 
novelo zakona se bodo lahko pravočasno in učinkovito 
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opravila sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela v 
gozdovih ter zagotovilo ohranitev in krepitev biotskega 
ravnovesja v gozdovih.
Vlada je v novelo zakona zapisala nujne ukrepe s področja 
varstva gozdov ter zmanjšala administrativne ovire, ki bi 
oteževale odvoz napadene hlodovine in ostalih gozdno-
lesnih sortimentov iz gozda. To naj bi pripomoglo k 
hitrejšemu in učinkovitejšemu obvladovanju podlub-
nikov, preprečevanju njihovega širjenja ter hitrejši obnovi 
poškodovanih gozdov.
Po novem bo prevoz lesa namesto prevoznic spremljala 
knjigovodska listina, ki jo tudi v okviru zakonitega po-
slovanja uporabljajo podjetja že sedaj. Lastniki gozdov pa 
bodo lahko za lastno potrebo do 10 kubičnih metrov lesa 
prevažali zgolj z odločbo Zavoda za gozdove.
Novela opredeljuje tudi rastiščni koeficient, ki je eden 
izmed elementov za določitev višine katastrskega dohodka. 
S to dopolnitvijo zakona bodo zagotovili transparentnost 
pri določitvi rastiščnega koeficienta, hkrati pa lastnikom 
gozdov omogočili, da zahtevajo dodatno preveritev tega 
koeficienta za njihovo posest.Zavod za gozdove to pobudo 
prouči po metodi določitve koeficienta in če se pobuda 
izkaže za upravičeno, gozdni parceli določi nov rastiščni 
koeficient. V primeru spremembe nastale materialne 
stroške nosi zavod, v nasprotnem primeru pa lastnik 
gozdne parcele.
V novelo zakona je vključena še določitev glob za tiste 
obiskovalce gozdov, ki pri nabiranju plodov, rastlin, mahov 
in gob presežejo dovoljene količine. Doslej je gozdarska 
inšpekcija izrekala globe le za presežene količine nabranih 
gob.
Novela obenem določa prosto gibanje obiskovalcev po 
gozdu, a na lastno odgovornost in v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje v gozdovi.
Poslanci so z več dopolnili natančneje opredelili prost 
dostop v gozd ter dodali možnost, da se v gozdnogospo-
darskem načrtu gozdnogospodarske enote lahko opredelijo 
tudi dejavnosti, ki bi zagotovile pogoje za vzpostavitev 
gozdno-lesnih verig. Natančneje so določili tudi način 
ugotavljanja rastiščnega koeficienta za posamezno gozdno 
parcelo ter opredelili možnosti in postopke za proučitev ali 
spremembo rastiščnega koeficienta, ki se opravi na pobudo 
lastnika.

Novela Zakona o organiziranosti in delu v 
policiji (ZODPol-C)
Z novelo zakona se izpolnjujejo zaveze iz stavkovnega 
sporazuma s policijskima sindikatoma, hkrati pa izboljšuje 
nekatere pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki so se po-
kazale v praksi.
Novela tako ureja določene posebnosti delovnopravnih 
razmerij. Vzpostavlja karierni sistem, ki bo omogočil 
izkoriščanje kadrovskih potencialov znotraj policije. 
Zaposleni v policiji bodo po predlogu še naprej del 
plačnega sistema javne uprave, ampak bo zanje sistem 
dopolnjen zaradi specifik njihovega poklica. 
Novela prinaša tudi novost, da bodo uslužbence policije, 
ki niso pripadniki posebne policijske enote, a opravljajo 
naloge skupaj z enoto, postavili v enak pravni položaj. 
Uvajajo tudi dopust za ohranjanje psihofizične priprav-
ljenosti na specifičnih delovnih mestih. V ustrezen položaj 
se postavlja policiste, ki niso nezgodno zavarovani, saj se 
jim posebna odškodnina prizna, ko opravljajo operativno 
ali drugo nevarno delo.
Pri višini dodatka za stalno pripravljenost se uvaja razlika, 
ali je policist v tem času doma ali na drugem kraju. Na 
15 let pa zmanjšujejo obvezen obseg delovnih izkušenj za 
spregled izobrazbe pri napredovanju.
Z zakonom se definira tudi položaj tajnih sodelavcev 
policije, ki so bili v zdajšnjem zakonu izvzeti. Novost je 
tudi ta, da bodo otroci umrlih policistov imeli pravico do 
štipendije oziroma šolnine.

Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma 
(MPS)
Pariški sporazum je bil sprejet 12. decembra lani na 21. 
zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spre-
membi podnebja (UNFCCC) v francoski prestolnici. 
Po podatkih ZN se je pod sporazumom doslej nabralo 
193 podpisov, ratifikacijske listine pa je predložilo 110 
pogodbenic - 109 držav in EU. V imenu Slovenije je 
pariški sporazum 22. aprila v New Yorku podpisal premier 
Miro Cerar. Pariški sporazuma v boju proti podnebnim 
spremembam prvič v zgodovini združuje razvite države in 
države v razvoju.
Sporazum med drugim določa dolgoročen cilj, da se dvig 
povprečne globalne temperature zadrži občutno pod dvema 
stopinjama Celzija glede na predindustrijsko raven in da 
se nadaljujejo prizadevanja, da dvig globalne temperature 
ne preseže 1,5 stopinje Celzija. Sporazum bo nadomestil 

posest.Zavod
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kjotski protokol iz leta 1997, ki je veljal v obdobju 2008-
2012, ter t. i. amandma iz Dohe, ki se nanaša na obdobje 
2013-2020. Uporabljati se bo začel po letu 2020.
Pariški sporazum je začel veljati 4. novembra, 30 dni za-
tem, ko je bil izpolnjen pogoj, da svoje ratifikacijske listine 
predloži najmanj 55 pogodbenic, katerih ocenjeni skupni 
delež emisij pomeni najmanj 55 odstotkov vseh svetovnih 
izpustov toplogrednih plinov.
Slovenija mora sicer po potrditvi v DZ še formalno 
zaključiti postopek ratifikacije ter listine predložiti ZN, šele 
takrat bo prišteta med pogodbenice sporazuma. Vseeno 
pa je ključno fazo v postopku država še uspela zaključiti 
v času globalne podnebne konference, ki letos poteka v 
maroškem Marakešu in ki naj bi začrtala pot k uresničitvi 
pariškega sporazuma.

Resolucija o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 
od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)
Nacionalni program posebno pozornost namenja področju 
preventive, hkrati pa opredeljuje osnovna ogrožanja, ki se 
v zadnjih letih niso bistveno spremenila. Stalnice ogrožanja 
tako še vedno predstavljajo potresi, poplave, zemeljski in 
snežni plazovi, močan veter ter neurja. Priča smo tudi 
večjemu številu množičnih nesreč v prometu.
Temeljni cilji na področju omenjenega sistema v prihod-
njem obdobju so izboljšanje preventive, razvoj sistemov 
za pravočasno napovedovanje, odkrivanje in opozarjanje 
na nevarnosti ter celovita ureditev področja ukrepanja ob 
železniških nesrečah. Načrtujejo tudi večje vključevanje 
zmogljivosti Slovenske vojske in več vaj za posamezne vrste 
nesreč.
Občine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
letno namenjajo okoli 48 milijonov evrov, država pa nekaj 
več kot 30 milijonov letno. Sredstva naj se v prihodnjih 
letih ne bi zmanjševala.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 
leta 2030 (ReNPRP30)
Resolucije vsebuje nabor največjih izzivov na področju 
prometa, pa tudi opredelitev in financiranje njihovih 
rešitev. Program predstavlja operacionalizacijo lani spre-
jete strategije razvoja prometa. Glavni cilj programa je 
zagotoviti stabilno financiranje na področju prometa.

V strategiji razvoja prometa so našteti ključni problemi in 
izzivi, ki jih je treba v Sloveniji urediti na vseh področjih 
prometnega sistema, torej cest, železnic, pomorstva, letal-
stva in trajnostne mobilnosti. Z nacionalnim programom 
pa se za posamezna področja identificira tudi reševanje 
problemov, zato je vlada v njem opredelila tudi finančna 
sredstva, roke in nosilce posameznih projektov, potrebne 
za njihovo izvedbo. Država s tem po njegovem mnenju 
vstopa v novo obdobje vlaganj v prometno infrastrukturo, 
s katerim želijo začeti nov razvojni cikel.
Nacionalni program naslavlja celotno obdobje, vendar 
podrobno obravnava predvsem prvih šest let. Predvideva 
vlaganja v infrastrukturo v višini med 600 in 700 mili-
jonov evrov letno s strani državnih virov ter še dodatnih 
300 milijonov evrov letno s strani zasebnih investitorjev 
in občin. Skupaj je v obdobju 2016-2022 za realizacijo 
aktivnosti iz nacionalnega programa predvidenih za devet 
milijard evrov naložb, do leta 2030 pa nato še dodatnih 
7,9 milijarde evrov. Od tega je vložek države predviden v 
višini 10,2 milijarde evrov.
Ključni projekti, ki bodo v tem obdobju realizirani, se 
dotikajo tako obnove državnega cestnega omrežja kot tudi 
odprave ozkih grl na železniškem omrežju. 

Predlog zakona o ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela za leto 2017 
in drugih ukrepih v javnem sektorju 
(ZUPPJS17)
Umaknjen iz postopka.
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9  NOVICE ZDRUŽENJA

PRIZADEVANJA ZOS ZA VIŠJO 
POVPREČNINO
Združenje občin Slovenije je tudi v novembru nadaljevalo 
prizadevanja za povečanje sredstev za financiranje občin v 
prihodnjih dveh letih. 12. novembra se je podpredsednica 
ZOS Jasna Gabrič udeležila proračunske seje Odbora DZ 
za finance in monetarno politiko, že vse od konca septem-
bra si ZOS prizadeva za srečanje s predsednikom vlade.
Združenja občin smo konec septembra predsedniku Vlade 
RS dr. Miru Cerarju naslovila pobudo za čim prejšnji ses-
tanek na temo financiranja občin v letih 2017 in 2018 in s 
tem tudi za formalni zaključek pogajanj, vendar povabila s 
strani predsednika vlade kljub večkratnemu posredovanju 
Združenja občin Slovenije nismo prejeli. Vedno so nas 
odslovili z besedami, da bomo pisno dobili povabilo oz. 
odziv na našo zahtevo za srečanje s predsednikom vlade.
Združenja občin smo v Državni zbor RS vložila tudi 
amandmaje na Predlog zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki jih je na 
seji  Odbora DZ za finance in monetarno politiko pred-
stavila podpredsednica ZOS Jasna Gabrič. Kljub legitimni 
zahtevi, da bi občine zahtevale financiranje v višini, kot 
ga določa Zakon o financiranju občin, pa so bili vloženi 
amandmaji, ki bi po našem mnenju tudi z vidika omejitev, 
ki jih prinaša fiskalno pravilo, za državni proračun ne bi 
smela predstavljati težav: povprečnina v višini 543 evrov, 
investicijski transfer v višini 4 % skupne primerne porabe 
ter ohranitev presežka nad primerno porabo.
Povprečnina, ki jo je potrdil tudi Odbor DZ za finance 
in monetarno politiko, v letu 2017 znaša 530 evrov na 
prebivalca, v letu 2018 pa 536 evrov. Ministrica za fi-
nance mag. Mateja Vraničar Erman je ob tem povedala 
, da na pogajanjih z občinami soglasja niso dosegli. Ni 
dvoma, da bi občine želele še višjo povprečnino, a tudi 
na tem področju ni mogoče odpraviti vseh omejitvenih 
ukrepov naenkrat, je pojasnila Vraničar Ermanova. Ob 
tem je izrazila prepričanje, da bodo občinam odmerjena 
sredstva zadoščala tudi za pokritje dodatnih obveznosti, ki 
jih prinašajo spremembe plačne politike v javnem sektorju 
in spremembe na področju stanovanjske zakonodaje zaradi 
letošnje odločbe Ustavnega sodišča.

14. novembra smo na ZOS prejeli tudi dopis Ministrstva 
za finance, v katerem pojasnjujejo, zakaj ni mogoče zago-
toviti večjega obsega sredstev iz državnega proračuna za 
financiranje občin.

USTAVNA KOMISIJA POTRDILA 
PREDLOG ZA VPIS PRAVICE DO PITNE 
VODE V USTAVO
Ustavna komisija DZ je na nadaljevanju prekinjene nu-
jne seje 3. novembra potrdila predlog za vpis pravice do 
pitne vode v ustavo. Nadaljevanje seje se je osredotočilo na 
amandma, ki so ga skupaj vložile poslanske skupine SMC, 
DeSUS, SD, ZL ter NP. Z njim so omenjene poslanske 
skupine skušale odpraviti pomisleke občin, ki jih je pri 
prvotnem predlogu skrbelo, da država posega v njihove 
pristojnosti in ruši obstoječi sistem.
Prvi trije odstavki predlaganega 70. a člena ustave tako 
določajo, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni 
viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri 
služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno 
vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso 
tržno blago. Znova se je razprava osredotočila predvsem 
na četrti odstavek. 
Pravnik France Grad, član strokovne skupine, je izpostavil, 
da glavna beseda ostaja državi, saj lahko le država zagotavlja 
izvrševanje pravice do vode na tak način, da je dostopna 
vsem državljanom. Vendar pa je opozoril, da predlagano 
besedilo ne zagotavlja neposrednega izvrševanja in tako 
ne izključuje koncesij. Tako so poslanci na koncu potrdili 
besedilo, ki določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko sa-
moupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.
Nekateri  poslanci so poudarili, da se je besedilo v procesu 
tako zapletlo, da ga »nihče v državi več ne razume«, različna 
mnenja pa imajo celo strokovnjaki. Med drugim je bil 
izpostavljen izraz »neprofitna javna služba«, ki v slovenski 
zakonodaji ni opredeljen. Pravnik Lojze Ude, ki je prav 
tako sodeloval v strokovni skupini za pripravo predloga 
besedila, je sicer spomnil, da je neprofitnost v slovenski 
zakonodaji že uveljavljen pojem, in sicer na področju 
oddajanja nepremičnin.
Določene pomisleke in vprašanja so izpostavili tudi v 
Zbornici komunalnega gospodarstva. Miran Lovrič je med 
drugim izpostavil, da bo zaščita vodnih virov terjala do-
datna sredstva, ni pa jasno, kdo naj bi ta sredstva zagotovil. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/MF_so_financiranje_obcin_14.11.2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/MF_so_financiranje_obcin_14.11.2016.pdf
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Antun Gašparac je vprašal, kaj bo z infrastrukturo - ali bo 
ta ostala v lasti občin ali bo prenesena na državo. Vprašanje 
je tudi, kdo bo financiral izgradnjo novih vodovodov in 
ali bodo sedanji izvajalci gospodarske javne službe lahko 
še naprej opravljali svoje delo.
Ustavna komisija je svoje delo začasno prekinila, po pos-
vetovanjih pa potrdila predlog besedila.
Vpis pravice do pitne vode v ustavo nadaljuje pot v DZ, 
ki mora akt o spremembi ustave sprejeti z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev. Nato pa bo izrednega po-
mena, da se z ustavnim členom ustrezno uskladi tudi 
preostala zakonodaja.

POSODOBLJENA INFRASTRUKTURA 
PODATKOV V PROSTORU
Geodetska uprava RS je vzpostavila sodobno državno 
geodetsko infrastrukturo, med drugim je vpeljala satelitske 
tehnologije določanja koordinat in posodobila topograf-
ske podatke. Večja kakovost podatkov bo med drugim 
zagotovila boljše nepremičninske, topografske in ostale 
evidence ter omogočala natančno načrtovanje protipo-
plavnih ukrepov.
Gre za rezultat projekta posodobitve prostorske infra-
strukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav, ki je 
bil sofinanciran iz finančnega mehanizma Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP).
Kot je 22. novembra na novinarski konferenci v Ljubljani 
povedal direktor Urada za geodezijo na Gursu in vodja 
projekta Jurij Režek, je bil najzahtevnejši in najobsežnejši 
del projekta vzpostavitev novega geodetskega referenčnega 
sistema, za kar so med drugim izvedli številne natančne 
meritve in na novo določili slovenski geoid - matematično-
fizikalno določeno ploskev, ki je najboljši približek površine 
na območju Slovenije.
Del tega je nov višinski sistem, ki temelji na novem 
izhodišču v Kopru, medtem ko je prejšnji na izhodišču v 
Trstu, ki je 17 centimetrov višje, ter je tudi za razred bolj 
točen kot prejšnji in ima tako napako med pet in 10 cen-
timetrov, pri prejšnjem je bila ta 20 centimetrov. Razlike 
bodo vplivale na določitev vseh višin v Sloveniji. Doslej 
so na novo izmerili višino Triglava, ki je 2863,65 metrov, 
medtem ko je bila po prejšnjih meritvah 2863,99 metra.
V okviru projekta so tudi posodobili strukturo topograf-
skih podatkov in jih uskladili z mednarodnimi standardi. 

Posodobljeni podatki vključujejo tudi na novo zajeto 
hidrografsko mrežo Slovenije.
Zagotovili so tudi programsko opremo za obdelavo in dis-
tribucijo podatkov laserskega snemanja površja Slovenije 
ter posodobili spletni portal Inspire, ki je del evropskega 
portala za prostorske podatke.
»Večina vseh podatkov, ki se zbirajo, je povezana s pro-
storom. Torej je vsebina skoraj vsakega podatka podatek 
o lokaciji. Osnova za določanje in izražanje lokacije je 
geodetski prostorski koordinatni sistem,« je pomen pro-
jekta ponazoril Režek. »Če želimo kakovostne prostorske 
podatke ter jih želimo uporabljati v različnih modelih in 
aplikacijah, morajo biti vsi v enakem referenčnem sistemu, 
da bodo primerljivi.«
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je dejala, da 
je treba tveganja ob nevarnih naravnih dogodkih, kot so 
tudi poplave, razumeti in se nanje čim bolje pripraviti. 
»Modeliranje in nato vključevanje teh strokovnih ocen 
v načrtovanje prostorskega razvoja, poselitve, graditve in 
izvajanje protipoplavnih ukrepov sta ključna koraka pri 
povečevanju poplavne varnosti,« je poudarila.
Geodetska infrastruktura je osnova za vse podatke, ki se 
uporabljajo pri računalniškem modeliranju, študijah in 
simulacijah razlivanja voda ter ocenah ogroženosti. Z bolj 
točnimi podatki bodo tudi modeli in napovedi bolj točne, s 
tem pa tudi ukrepi za preprečevanje poplav bolj učinkoviti, 
je dodal Režek.
S projektom so vzpostavili podlago za nov državni topo-
grafski sistem, na katerega bo država prešla v prihodnjih 
letih, starega pa opustila, je povedal generalni direktor 
Gursa Anton Kupic. Dobili so boljšo podlago za vse geo-
detske evidence - nepremičninske, topografske in vse ostale 
z geolociranimi podatki.
Slovenija ima ničto mrežo državnih geodetskih točk, ki 
omogoča spremljanje stanja v geodetskih mrežah, ima 
nov geoid, ki je najnovejši v Evropi, po 20 letih uvaja 
nov višinski sistem in odpravlja napake starega, ima tudi 
prenovljen in sodoben topografski sistem, je strnil vodja 
Gursa.

DRŽAVNI SVET IZGLASOVAL VETO NA 
ZIPRS1718
Državni svet je na izredni seji 24. novembra s 27 glasovi 
za in dvema proti izglasoval odložilni veto na zakon o 
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izvrševanju državnega proračuna za prihodnji dve leti, ki 
ga je DZ sprejel pred tednom dni. Predlog veta je soglasno 
vložila interesna skupina lokalnih interesov, ki je ocenila, 
da proračun ne zagotavlja primernega financiranja občin.
Vodja interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič 
je v predstavitvi predloga veta spomnil, da državni svet že 
v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 
in 2018 ni podprl zakona. Zakonodajalec po njegovih 
besedah ni upošteval pripomb DS, ki so sledile predlogom 
združenj občin.
V obrazložitvi veta je DS poudaril, da čeprav povprečnini 
za leto 2017 v višini 530 evrov in za leto 2018 v višini 
536 evrov dajeta vtis o približevanju zahtevam občin, pa 
določeni povprečnini vendarle ne upoštevata dviga stroškov 
občin. Po besedah Ozimiča je DS podprl predlog združenj 
občin o povprečnini v višini 543 evrov.
Svetniki so v razpravi večkrat opozorili, da so se stroški 
občin pomembno dvignili zaradi nedavno sprejetega 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, kot tudi 
zaradi sprememb pri plačni politiki v javnem sektorju ter 
pri subvencijah za najem tržnih in hišniških stanovanj.
Obenem so se svetniki izrekli proti omejitvi sredstev nad 
primerno porabo občin. Glede solidarnostne izravnave je 
v zakonu zapisano, da za leto 2017 še ohranjajo omejitev 
izplačila le do višine primerne porabe, v letu 2018 pa bodo 
omejitev deloma omilili. A svetniki so spomnili, da je bil 
ta ukrep v letu 2015 sprejet le kot začasen.
Prav tako so se svetniki izrekli proti temu, da z zakonom 
znova znižujejo sredstva za sofinanciranje naložb občin. 
Opozorili so tudi na zahteve sindikatov javnega sektorja 
glede povečanja mase plač javnih uslužbencev. Zvišanje 
plač bo namreč bremenilo tudi občine, kljub temu pa niso 
imele možnost sodelovati na pogajanjih.
Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Marija Janc 
je na pripombe svetnikov odgovorila, da se je Vlada z 
obsegom sredstev za financiranje občin, ki je določen za 
leti 2017 in 2018, skušala v največji možni meri približati 
občinskim pričakovanjem, ob hkratnem upoštevanju vseh 
ostalih potreb, za katere mora poskrbeti proračun.
»Glede opozorila o masi plač javnih uslužbencih, pa 
naj omenim, da je finančna ministrica obljubila, da bo 
ponovno odprla vprašanje višine povprečnine, če bo 
prišlo na plačnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja 
do dogovora, ki bi tudi za občine pomenil večje izdatke 
iz proračuna,« je poudarila Jančeva.

Dodala je še, da bi morala tudi razprava v DS upoštevati 
dejstvo, da je država dolžna spoštovati fiskalno pravilo 
in fiskalni okvir. Na svetniški strani pa je bilo v zvezi s 
tem slišati oceno, da je dovolj sredstev tudi za občinske 
potrebe, le proračunski kolač bi morala vlada oz. minis-
trstvo pravičneje razdeliti.
Uveljavitev zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 
in 2018 je sicer predvidena 1. januarja. Ob ponovnem 
odločanju v DZ bodo za sprejetje zakona potrebni glasovi 
večine vseh poslancev, to je najmanj 46.

PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ OBČIN 
SO SE NA ODBORU DZ ZAVZELI 
ZA ČIMPREJŠNJO USTANOVITEV 
POKRAJIN
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo je na zahtevo poslanske skupine SDS 25. 
novembra 2016 razpravljal o Strategiji razvoja lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki jo 
je 30. septembra 2016 sprejela Vlada RS. V razpravi so 
sodelovali tudi predstavniki združenj občin, ki so se zavzeli 
za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin. Dokument namreč 
to vprašanje po njihovem mnenju prelaga v prihodnost.
Tomaž Lisec je uvodoma opozoril, da se strategija skoraj nič 
ali pa zelo malo dotika vprašanja ustanavljanja pokrajin, 
katerih ustanovitev je predvidena v Ustavi RS. V strategiji 
je tako Vlada zapisala zgolj, da se s tem vprašanjem ne bo 
ukvarjala, saj da za ustanovitev pokrajin ni političnega so-
glasja, je dejal. A se v SDS s tem ne strinjajo, saj menijo, da 
bi bilo mogoče doseči soglasje, če je le volja. »Zakonodaja, 
ki predvideva ustanovitev pokrajin, je bila v enem izmed 
preteklih mandatov že pripravljena. Morda ni optimalna, 
a bi se jo dalo dopolniti. Tudi druga vprašanja bi bilo 
mogoče z nekaj volje rešiti,« je dejal Lisec. Za začetek bi 
bilo smiselno preveriti prav vprašanje, če je politična volja, 
je dodal.
Da bi bilo pokrajine treba ustanoviti čim prej, so menili 
na seji navzoči predstavniki združenj občin. Po besedah 
predstavnika Skupnosti občin Slovenije Darka Frasa bi bile 
pokrajine potrebne zato, da se z njimi institucionalizira 
povezovanje občin. Povezovanje slednjih zgolj na interesni 
ravni namreč ni dovolj, je opozoril.
Predsedniku Združenja občin Slovenije Robertu Smrdelju 
se zdi nesprejemljivo, »da strategijo sprejemamo na način, 
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da se pokrajine povsem zaobide«. Po njegovem mnenju 
namreč nadaljnji preboj na področju lokalne samouprave 
brez pokrajin ni mogoč. Za pokrajine se je zavzel tudi 
predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije.
Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 
je temeljna težava, da pokrajine še niso ustanovljene, v 
tem, da nikoli niso bile opredeljene njihove pristojnosti. 
Zato želijo s to strategijo po njegovih besedah najprej 
določiti prav te. »Če namreč najprej ne naredimo tega 
koraka, potem bo ustanovitev pokrajin dejansko šla zgolj 
v smer dodatne birokratizacije, administracije in dodatnih 
stroškov,« je dejal.
Nujno sejo odbora DZ za notranje zadeve so v SDS 
zahtevali, ker so jih zmotili tudi nekateri drugi zapisi v 
strategiji. Po besedah Lisca jih moti, da strategija pred-
videva ukinitev statusa mestne občine občin Ptuj, Slovenj 
Gradec, Nova Gorica in Murska Sobota. V strategiji se po 
njegovem mnenju tudi bolj kaže želja po centralizaciji kot 
decentralizaciji države.
Koprivnikar je takšne navedbe zavrnil. »Ukinjanje statusov 
mestne občine ni napisano nikjer,« je dejal. Vsebuje pa 
strategija po njegovih besedah dikcijo, da se bo preverilo, 
ali nekatere občine izpolnjujejo pogoje za mestno občino, 
»vendar ne v smislu, da se jih ukine, ampak da se ukrepa, 
da bi pogoje spet izpolnjevale«.
V SDS odboru v sprejem predlagajo kar nekaj sklepov, 
vendar odbor o njih še ni odločal. Razpravo je moral 
namreč prekiniti zaradi izredne seje DZ.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. 
U-I-150/15 Z DNE 10. 11. 2016
Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo mestnih občin za 
presojo dveh členov Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki sta določala 
višino povprečnine za občine v omenjenih dveh letih. Je 
pa Ustavno sodišče razveljavilo Pravilnik o določitvi pod-
programov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, ter 
ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo RS sedmi odstavek 
86.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki ureja pogoje, 
po katerih lahko združenje občin pridobi reprezentativnost.
Kot so na sodišču zapisali v obrazložitvi, Ustavno sodišče 
praviloma presoja veljavne predpise. O ustavnosti predpisa 
ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, 
ki je prenehal veljati, pa presoja le, če predlagatelj izkaže, 
da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti 

oz. nezakonitosti. Sodišče je tako predlagateljice pozvalo, 
naj izkažejo morebitne protiustavne posledice v zvezi 
s predpisi, kar so te tudi storile. Pojasnile so, da jim je 
izpodbijana proračunska ureditev, ki je prenehala veljati, 
povzročila negativne finančne posledice, v primeru ugoto-
vljene protiustavnosti pa bi bile upravičene do povrnitve 
teh sredstev.
Sodišče na podlagi njihovega odgovora ugotavlja, da 
pričakujejo izboljšanje svojega ekonomskega položaja, 
česar pa niso določno opredelile. »Glede na ustaljeno 
ustavnosodno presojo s temi navedbami niso izkazale 
t. i. pravovarstvene potrebe oz. niso izkazale, da bi ugo-
ditev zahtevi izboljšala njihov pravni položaj,« je zapisalo 
sodišče. Zato je njihovo zahtevo v tem delu zavrglo, enako 
je ravnalo tudi pri dogovoru o višini povprečnine za leto 
2015, kjer so občine prav tako izpodbijale določbo glede 
višino povprečnine. Zavrglo je tudi zahtevo občin za 
odpravo protiustavnega stanja in ureditev položaja mestnih 
občin, ker navedbe predlagateljic v tem delu niso obsegale 
z Zakonom o ustavnem sodišču predpisanih sestavin.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo 
sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi, 
ki določa kriterije za pridobitev lastnosti reprezentativnosti 
združenj občin. Zakon o lokalni samoupravi dopušča 
občinam ustanovitev združenja občin tudi v primeru, ko so 
osrednji namen združevanja posebni interesi občin. Mestne 
občine imajo po Ustavi drugačen položaj kot druge občine, 
tako glede značilnosti občinskega območja kot glede nalog. 
Združenja, kamor se lahko združujejo le mestne občine, 
so glede na to različna od združenj občin, kamor se lahko 
združujejo vse občine. Vendar pa je zakonodajalec določil 
enake kriterije za pridobitev reprezentativnosti prav vseh 
združenj občin. Za enako obravnavo različnega položaja za-
konodajalec ni izkazal razumnega razloga, zato je Ustavno 
sodišče odločilo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona 
o lokalni samoupravi v neskladju z drugim odstavkom 
14. člena Ustave. Ustavno sodišče je Državnemu zboru 
za odpravo ugotovljene protiustavnosti določilo rok enega 
leta.
Ustavno sodišče je razveljavilo Pravilnik o določitvi pod-
programov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, 
ker ne zagotavlja, da bi se v njem določeni podprogrami 
nanašali le na naloge občin, določene z zakoni, in s tem 
povezane stroške občin. Zato je odločilo, da je navedeni 
Pravilnik v neskladju z legalitetnim načelom iz drugega 
odstavka 120. člena Ustave. Pravilnik je Ustavno sodišče 
razveljavilo z odložnim rokom enega leta. Minister, 
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pristojen za finance, bo tako glede na potek postopkov 
za pripravo proračunskih predpisov za leto 2018 lahko 
protiustavno ureditev iz Pravilnika pravočasno uskladil 
z Ustavo. 
Ustavno sodišče je še ugotovilo, da niti sistem financiranja 
občin kot tak niti drugi odstavek 11. člena Zakona o 
financiranju občin, ki ureja sklenitev dogovora o višini 
povprečnine med Vlado in reprezentativnimi združenji 
občin, nista v neskladju z Ustavo. Izhajalo je iz že sprejetih 
stališč, da glede na načelo socialne države iz 2. člena Ustave 
zakonodajalec celo mora sprejeti ukrepe, ki korigirajo 
objektivne razlike med občinami, da bi se vsem prebival-
cem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zagotovile 
dobrine, ki pomenijo njihove ustavne in zakonske pravice 
ter jih izvajajo občine. Ustavno sodišče je izrecno navedlo, 
da je v drugem stavku 142. člena Ustave za financiranje 
občin uveljavljena posebna ureditev v razmerju do načela 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena 
Ustave. 
Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da pripad sredstev 
občinam iz pobrane dohodnine le do višine izračunane 
primerne porabe (55. člen Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017), ni v neskladju z 
Ustavo. Ustavna ureditev lokalne samouprave občinam ne 
zagotavlja presežkov sredstev, namenjenih za financiranje 
primerne porabe (zakonske naloge občin).
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-150/15

10  KORISTNE INFORMACIJE 

POTRJENA VZORČNA NOTRANJA 
PRAVILA ZOS – OBČINAM ČLANICAM 
NA VOLJO BREZPLAČNO
Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS, je potrdil Vzorčna 
notranja pravila, ki smo jih vložili na Združenju občin 
Slovenije.
Združenje občin Slovenije je 4. novembra 2016 prejelo 
odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih no-
tranjih pravil, ki so potrjena s strani republike Slovenije in 
so skladna z zahtevami Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih.
Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna 
notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem 
sporočila na spletni naslov info@virtuo.si, kjer vam bodo 
v Virtuo d.o.o kot pripravljavci posredovali gradivo in vse 
druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL 
JAVNO POVABILO ZA IZBOR 
PROGRAMOV JAVNIH DEL 2017
Na Zavodu RS za zaposlovanje so 4. 11. 2016 objavili javno 
povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na 
voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev 
dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali 
neprofitni delodajalci.
Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zapo-
slovanja. Namenjena so  predvsem spodbujanju socialne 
in delovne vključenosti  ranljivih skupin brezposelnih, 
izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.
Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofi-
nanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih 
javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih social-
nega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in 
prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na 
javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki 
so izvajalci programov javnih del.
V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brez-
poselni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v 
evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/RAZNO/U-I-150_15.pdf
mailto:info@virtuo.si
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2017-1
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2017-1
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so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposel-
nimi in v tem času niso bili vključeni v noben program 
aktivne politike zaposlovanja.
Izvajalci  oddajo  ponudbo  za program javnega dela 
na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno 
povabilo je  odprto od 11. 11. 2016 od 8. ure, do po-
rabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2017 
do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 
Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom 
končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen 
na spletni strani.
Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih  27 
milijonov EUR,  ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega 
proračuna.  Sredstva bodo razdeljena med  tremi sklopi 
programov javnih del:
•	 1. sklop – socialnovarstveni programi,
•	 2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do 

IV. ravnjo izobrazbe in 
•	 3. sklop – programi drugih področij iz Kataloga pro-

gramov javnih del 2017. 
Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal 
kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi 
kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa 
ugotavljajo, da je bilo v programe vključenih dobrih 10 
% več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med 
brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 
476, ki so bili prijavljeni več kot pet let.
Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da bomo omogočili 
zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas (najmanj 
25 ur na teden).
Po območnih službah Zavoda za zaposlovanje bodo 
izvedli  sestanke  s potencialnimi izvajalci in naročniki 
programov javnih del. 

PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA 
ODPRTO POVABILO OPERACIJ ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN
Ministrstvo za infrastrukturo je 2. septembra 2016 obja-
vilo javni razpis  za sofinanciranje energetske prenove stavb 
v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne 
osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pa-
metna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne 

naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pamet-
nega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, 
in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Na prošnjo Konzorcija lokalnih energetskih agencij 
Slovenije, da postopek za pripravo dokumentov zahteva 
časovno omejene procese, kot so obravnave dokumentov 
na občinskih svetih, upoštevanje procesov rokov pri izdaji 
sklepov ali odločb ter določena tehnična usklajevanja s pri-
pravljavci nekaterih tehničnih dokumentacij in na katere 
ne občine in ne agencije nimajo vpliva, je Ministrstvo za 
infrastrukturo podaljšalo rok za oddajo vlog v skladu z 
navodili iz razpisne dokumentacije. Končni rok je z 12. 
decembra 2016 prestavljen na 12. januar 2017. (Vir)

MJU: JAVNI ZAVOD KOT 
ORGANIZACIJA S PROSTOVOLJNIM 
PROGRAMOM
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede 
izvajanja Zakona o prostovoljstvu glede izvajanja prosto-
voljnega dela v organizacijah s prostovoljnim programom, 
predvsem v javnih zavodih.

ARHIV RS: OBVESTILO O SPREMEMBI 
PRAVILNIKA O STROKOVNI 
USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z 
DOKUMENTARNIM GRADIVOM
Arhiv RS obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 66/2016 
z dne 21.10.2016 izšel nov Pravilnik o strokovni uspo-
sobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. S 4. 11. 
2016 bo tako prenehal veljati star Pravilnik o strokovni us-
posobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev 
ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom 
(Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08). 
Ob tem opozarjajo na dve bistveni spremembi, ki ju 
pravilnik prinaša:
•	 V drugem členu so bolj konkretno opredeljeni 

uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom 
in ki morajo biti za to tudi strokovno usposobljeni.

•	 V desetem členu pa je na novo opredeljeno tudi ob-
vezno dopolnjevanje in obnova pridobljenega znanja.

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-1069/
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8538/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_Javni_zavodi_ZProst_obcine_P.pdf
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Pravilniki/Pravilnik_o_strokovni_usposobljenosti_za_delo_z_dokumentarnim_gradivom.pdf
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Pravilniki/Pravilnik_o_strokovni_usposobljenosti_za_delo_z_dokumentarnim_gradivom.pdf


32

November 2016

Celotno obvestilo Arhiva RS je dostopno tukaj.

MJU: TRANSPARENTNOST OSNOVNIH 
AKTOV OBČIN IN OBČINSKIH 
PRORAČUNOV TER NJIHOVA OBJAVA 
NA SVETOVNEM SPLETU
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo 
je pripravila priporočila glede transparentnosti osnovnih 
aktov občin in občinskih proračunov ter njihove objave 
na svetovnem spletu. Predlagajo objavo osnovnih splošnih 
aktov občine na vstopni spletni strani občine v posebni 
rubriki »Splošni akti občine«, ki naj vsebuje tudi določene 
vsebine. Več si lahko preberete tukaj.

MJU: OBVESTILO O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Ministrstvo za javno upravo nam je v seznanitev poslalo 
obvestilo o spremembami in dopolnitvami Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile obja-
vljene v Uradnem listu RS 70/16 dne 11. 11. 2016. 
Obveščajo tudi, da bodo pripravili spremembo Pravilnika o 
metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, 
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, 
predvidoma do 5.12. 2016.

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA 
NAČRTA RAZVOJA NAMAKANJA IN 
PROGRAMA UKREPOV
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja in z javnim 
naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga 
Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v 
kmetijstvu do leta 2020 in Programa ukrepov za izvedbo 
načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v 
kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt 
in program.

Dokumenti:
•	 Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje 

v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za 
izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za 
namakanje v kmetijstvu do leta 2020

•	 Okoljsko poročilo
•	 Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na va-

rovana območja
•	 Mnenje o ustreznosti

Javna razgrnitev bo trajala od 28. 11. 2016 do 28. 12. 
2016.
Pripombe in predloge s pripisom »Načrt in program 
namakanja do leta 2020 z OP« lahko posredujete do 
28. 12. 2016 na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali na 
naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/POJASNILA_MINISTRSTEV/Pravilnik_o_strokovni_usposobljenosti_za_delo_z_dokumentarnim_gradivom_-_obvestilo_o_spremembi.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_Transparentnost_splosnih_aktov_obcin_v_Sloveniji_-_17._11._2016.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2016/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_Okroznica-1-2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/NacrtN-18-11-2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/NacrtN-18-11-2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/NacrtN-18-11-2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/NacrtN-18-11-2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijska_zemljisca/zemljiske_operacije/javna_razgrnitev_predloga/predloge/
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/Dodatek_Namakanje_2016_po_pripombah_NUP_cistopis-20_09_2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/Dodatek_Namakanje_2016_po_pripombah_NUP_cistopis-20_09_2016.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/MNENJE_OP_NAMAKANJE.pdf
mailto:gp.mkgp@gov.si
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11  NOVICE EU

MINISTRI EU ZA KOHEZIJO O 
SPREMEMBAH PRI FINANČNEM 
OKVIRU 2014-2020
Ministri držav EU, pristojni za evropsko kohezijsko poli-
tiko, so se 16. novembra v Bruslju seznanili s trenutnim 
stanjem glede pregleda večletnega finančnega okvira 
2014-2020. Evropska komisija je predvidela dodatnih šest 
milijard evrov za reševanje najbolj aktualnih vprašanj, kot 
sta upravljanje migracij in zaposlovanje mladih.
Evropska komisija je sredi septembra predstavila vmesni 
pregled aktualnega proračuna EU, v predloženem svežnju 
dokumentov pa je predvidela več kot šest milijard evrov do-
datnih sredstev znotraj zgornjih meja večletnega finančnega 
okvira za reševanje najbolj aktualnih vprašanj, kot sta 
upravljanje migracij in zaposlovanje mladih. Predlagala 
je tudi spremembe izvedbenih in sektorskih predpisov, da 
bi zagotovila večjo prožnost uporabe sredstev, so sporočili 
iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Slovenija po besedah ministrice Alenke Smerkolj pozi-
tivno ocenjuje smer, ki jo je pri vmesnem pregledu izbrala 
Evropska komisija. »Ustrezno je prepoznala najnujnejše 
izzive, ki jim mora EU nameniti več pozornosti, in v ta 
namen predlagala povečanje finančnih sredstev, in sicer na 
način, ki ne odpira novih pogajanj o kohezijski in skupni 
kmetijski politiki,« je dejala Smerkoljeva.
Predlogi ne posegajo v temeljna prioritetna področja 
Slovenije, kot sta kohezija in razvoj podeželja, ne bo pa 
niti poseganja v finančne ovojnice, kar je po njeni oceni 
za Slovenijo kot neto prejemnico zelo dobro.
Ministrica je dejala, da »kohezijska politika deluje, da 
imajo z evropskimi sredstvi uresničene naložbe velik vpliv, 
ne le na posamezno regijo, ampak tudi širše, in da je to 
evropska politika, ki je najbližje državljanom EU«.
Po njenih besedah je Slovenija velika zagovornica kohe-
zijske politike. »Zagovarjamo usmerjenost k rezultatom 
in koncentracijo na omejeno število ciljev, zato tudi 
pripravljamo Strategijo razvoja Slovenije 2030,« je dejala 
ministrica, ki si prizadeva za poenostavitve. Ker postajajo 
postopki vedno bolj kompleksni in zapleteni, si morajo 
države članice EU po njenem mnenju prizadevati za ta cilj 
ter se truditi, da kohezijo še bolj približajo državljanom.

Kohezijski ministri so imeli na dnevnem redu tudi 
predlog spremembe uredbe o skupnih določbah evrop-
skih strukturnih in investicijskih skladov, s katero želijo 
poenostaviti izvajanje finančnih instrumentov, vključno z 
lažjim kombiniranjem sredstev, govorili pa so tudi o dose-
danjih rezultatih in novih elementih kohezijske politike. 
»Slovenija ocenjuje predlagane sklepe Sveta kot primerne 
in ambiciozne, predvsem zaradi želje po večji učinkovitosti 
in poenostavitvah izvajanja, je dejala ministrica.
O akreditaciji slovenskega sistema izvajanja kohezijske 
politike - ki je pogoj za povračilo sredstev, ki jih je oz. 
jih bo za evropsko sofinancirane projekte založil državni 
proračun - so v vladni službi povedali, da bo Urad za 
nadzor proračuna, ki je v izvajanju kohezijske politike 
revizijski organ, mnenje izdal, ko bo dokončno opravil 
pregled postavljenega sistema.
Nato se bo s tem seznanila Vlada, urad pa bo o zaključku 
postopkov obvestil Evropsko komisijo. S tem bo akredi-
tacija končana in izpolnjeni pogoji za to, da bo lahko 
Slovenija od Evropske komisije zahtevala povračila za 
projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi, za katere je 
sredstva že založil nacionalni proračun, so povedali v službi 
in dodali, da lahko Slovenija zahtevke v Bruselj pošlje, ko 
so končani postopki v Sloveniji.

BRUSELJ: V SLOVENIJI TVEGANJA 
PRORAČUNSKE NESKLADNOSTI S 
PRAVILI
V Sloveniji obstajajo tveganja neskladnosti osnutka 
proračunskega načrta za leto 2017 z evropskimi pravili, 
so 16. novembra ocenili v Bruslju.
Evropska komisija je pri ocenjevanju proračunskih os-
nutkov članice razdelila v tri skupine: skladne s pravili, 
pretežno skladne s pravili in tiste s tveganji neskladnosti s 
pravili. Slovenija se je znašla v najslabši od teh treh skupin.
Pri tem je seveda treba razlikovati med članicami v kore-
ktivni in članicami v preventivni fazi procesa spremljanja 
javnih financ. V korektivni fazi so članice, ki kršijo temeljni 
proračunski cilj, da mora biti javnofinančni primanjkljaj 
pod tremi odstotki BDP.
Ker je slovenski javnofinančni primanjkljaj občutno pod 
tremi odstotki BDP, je Slovenija spomladi prešla iz ko-
rektivne v preventivno fazo, v kateri pa Bruselj še vedno 
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budno spremlja članice. V korektivni fazi so le Španija, 
Portugalska in Francija.
V skupini držav s proračunskimi osnutki, ki so skladni s 
pravili, so Nemčija, Estonija, Luksemburg, Slovaška in 
Nizozemska. V skupini držav, ki so pretežno skladne s 
pravili, so Irska, Latvija, Malta in Avstrija ter iz korektivne 
faze Francija.
V skupini držav, kjer obstajajo tveganja neskladnosti s 
pravili, pa so poleg Slovenije iz preventivne faze še Belgija, 
Italija, Ciper, Litva in Finska. Prav tako tveganja nesklad-
nosti ugotavlja komisija v Španiji in na Portugalskem, ki 
sta v korektivni fazi.
Grčije komisija v ta pregled ne vključuje, ker za državo 
velja program finančne pomoči, v katerem so opredeljeni 
strogi pogoji, ki jih mora država izpolniti, tako da javne 
finance spremlja v okviru nadzora izvajanja tega programa.


