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Uvodnik Osrednja tema

Združenje občin Slovenije je 18. januarja 2016 na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno 
ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v občinah. 
Ustavno sodišče je na predlog ZOS zahtevo vzelo v absolutno prednostno obravnavo.

Velikokrat sem v zadregi, ko se sprašujem, ali ima-
mo na strani državnih institucij opravka z zelo do-
mišljenimi in zvitimi pristopi ali pa pravzaprav z 

diletanti, ki nimajo pojma o lokalni samoupravi. Hkrati 
je treba priznati, da se trenutno na precej področjih stvari 
dogajajo zelo aktivno in da je težko slediti vsemu skupaj. 
Občine smo že skoraj po pravilu postavljene v položaj, ko 
moramo razlagati in pojasnjevati nepričakovane posledice 
morebitne uveljavitve predlaganih predpisov ali pa njihove 
kontradiktornosti z že veljavno zakonodajo. 
Poseben primer zadnjega meseca je zagotovo Predlog (no-
vega) zakona o javnih financah. Če ne bi videl na lastne 
oči, bi res zelo težko verjel, da sploh lahko nastane takšen 
izdelek in da si ga uslužbenci Ministrstva za finance sploh 
upajo predlagati, kaj šele zagovarjati! Ne upam si zami-
šljati, kaj bi bilo, če predstavniki občin ne bi zagnali vse-
splošnega vika in krika ter bi bil takšen predlog zakona 
tudi sprejet! Si predstavljate sprejemati štiriletne proraču-
ne in te proračune ter njihove rebalanse objavljati v urad-
nih glasilih skupaj s prav vsemi prilogami!?! Na ZOS smo 
ocenili, da bi posledice uveljavitve takšne verzije zako-
na občine letno stale dodatnih okoli 30 milijonov evrov! 
Ironija pa je, da se s temi istimi uradniki na Ministr-
stvu za finance že nekaj časa tako zelo zavzeto pogovarja-
mo o nižanju (prav ste prebrali – NIŽANJU) stroškov 
občinam.  Res težko verjeti, kaj jim pade na pamet …   
Prejšnja finančna perspektiva je zaključena in malo čudno 
se mi zdi, da se o zaključkih nič kaj posebej ne hvali niti sto-
ka. No, mogoče pa vsega pravzaprav še ni konec in se čaka 
še na dodelavo projektov s korekcijami oz. zahtevki za delna 
povračila že dodeljenih sredstev. Če je bilo res kaj narobe, je 
treba škodo povrniti, ni kaj, ampak naše nadzorne službe bi 

ZIPRS1617 v 56. členu določa sredstva za sofinan-
ciranje investicij v višini 5 % skupne primerne porabe 
občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki 
transfera iz državnega proračuna, 3 % sredstev pa v 
obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v pro-
računu države. Navedena določba dejansko pomeni, 
da občine prejmejo investicijski transfer v višini 2 % 
skupne primerne porabe občin, dodatna povratna 

bile rade na zelo var-
ni strani in bolje je, 
če  že same in vnaprej 
»potalajo« malo večje 
kazni, kot pa da jih 
ošteje sama Evrop-
ska komisija, da niso 
bile dovolj ostre. Se-
veda pa se je treba iz 
zgodovine tudi kaj 
naučiti. Zakaj bi si v 
novi perspektivi dela-
li probleme z vračili 
iz korekcij, če lahko 
občine prisilimo, da 
se z nezakonitimi po-
godbami vnaprej odpovejo vsakršni pritožbi na v bodoče 
izrečene finančne korekcije? Takšen neustaven in nezakonit 
člen v novih sofinancerskih pogodbah je na meji neduhovi-
te domišljije vladnih uradnikov in res si težko predstavljam, 
do kam vse še nameravajo iti ...  
V pripravi pa je seveda še precej »adrenalinskega« materiala: 
strategija razvoja lokalne samouprave, novela ali nov zakon 
o financiranju občin, nepremičninski davek, ustavna pre-
soja ZIPRS1617 glede sofinanciranja investicij (21. člen 
ZFO-1) ... 
Moja velika želja je, da bi občine na vladni ravni (spet) ime-
le svojega zastopnika, da bi lahko skupaj čim prej začeli 
delati prave stvari.    

Robert Smrdelj,
predsednik Združenja občin Slovenije

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena 
ZIPRS1617 glede višine investicijskega transfera

sredstva v višini 3 % pa ne sodijo v koncept 21. člena 
ZFO-1. Z navedeno določbo se neposredno posega v 
21. člen Zakona o financiranju občin, ki določa, da se 
sredstva občinam za vsako proračunsko leto zagotovi-
jo v višini 6 % skupne primerne porabe občin. 
V Združenju občin Slovenije smo prepričani, da gre za 
neustaven poseg v sistem financiranja občin. Z nave-
denim ukrepom se sredstva v nesorazmernem obsegu 
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jemljejo najšibkejšim območjem Slovenije, s tem pa se 
v neenakopraven položaj postavlja prebivalce različnih 
občin, saj jih omenjeni varčevalni ukrep prizadene v 
zelo neenakomernem obsegu. Po naši oceni je prvi od-
stavek 56. člena ZIPRS1617 v neskladju z ustavnim 
načelom sorazmernosti v 2., 9., 14., 140. in 146. členu 
Ustave Republike Slovenije.
Sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1 
so sredstva, ki jih država zagotavlja občinam za so-
financiranje investicij v lokalno javno infrastrukturo 
in za investicije posebnega pomena za zadovoljevanje 
skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Na-
vedena sredstva občine uporabljajo za sofinanciranje 
investicij, kot so zgradbe osnovnega šolstva, vrtcev, za 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni, javna špor-
tna in kulturna infrastruktura, vodovodi, kanaliza-
cija, čistilne naprave, občinske ceste, gasilski domovi 
idr., torej za izgradnjo osnovne infrastrukture, ki je 
nujna za izvajanje temeljnih nalog občin. Poseg v sred-
stva za sofinanciranje investicij tako pomeni poseg v 
avtonomijo občin.
Institut sredstev za sofinanciranje investicij občin je 
sistemski ukrep, ki zagotavlja skladnejši razvoj ce-
lotnega ozemlja Slovenije: šibkejšim, razvojno slabše 
razvitim lokalnim skupnostim se zagotavlja dodatna 
sredstva za izenačevanje razlik pri prihodkovnih mož-
nostih. S tem se sledi okviru Ustave RS, po katerem 
sistem javnih financ lokalnih skupnosti temelji na 
lastnih virih lokalne skupnosti in na zagotavljanju do-
datnih sredstev države po načelu vnaprejšnje izravnave 
razlik med občinami.
Obseg sofinanciranja investicij posamezne občine se 
torej določi ob upoštevanju kazalnikov, kot je gosto-
ta poseljenosti, delež Nature 2000, zmožnost lastnega 
financiranja, omejeni naravni dejavniki, prisotnost v 
obmejnem pasu, nadpovprečnost obremenitve z lokal-
nimi cestami itd. 
Naj navedemo nekaj primerov v trenutni situaciji, ko 
so sredstva za sofinanciranje investicij zmanjšana s 6 
na 2 % skupne primerne porabe občin. Izguba direkt-
nih prihodkov pomeni na primer za Občino Ilirska 
Bistrica 10,45 % oziroma 62,64 evra na prebivalca, 
Občino Bovec 23,60 % oziroma 200,80 evra na pre-
bivalca, Občino Solčava 29,59 % prihodkov oziroma 
382,91 evra na prebivalca, medtem ko občine z več-
jim razvojnim potencialom, kot so na primer Mestna 
občina Ljubljana 0,43 % oziroma 1,93 evra na pre-
bivalca, Občina Trzin 0,60 % oziroma 2,82 evra na 
prebivalca, Občina Šempeter–Vrtojba 1,29 % oziroma 

5,88 evra na prebivalca, izgubljajo bistveno manj.
Kot kažejo izračuni, se sredstva v nesorazmernem 
obsegu in arbitrarno jemljejo najšibkejšim območ-
jem Slovenije. S tem se povzroča geografsko-prostor-
ski preustroj lokalne samouprave. Poleg tega ukrep v 
neenakopraven položaj postavlja prebivalce različnih 
občin. Četudi se zdi, da je poseg enak za vse lokalne 
skupnosti oziroma njihove prebivalce, pa so posledi-
ce oziroma učinki tega posega izjemno nesorazmerni 
(razlike med posameznimi lokalnimi skupnostmi tudi 
dvestokratne) in arbitrarne ter na škodo najšibkejših 
območij Slovenije.
Načelo enakosti pred zakonom se namreč izraža v 
pravici prebivalcev Slovenije do enakopravnega finan-
ciranja nalog, ki so jih občine dolžne izvajati za svoje 
prebivalce. Enakopravnost se zagotavlja s porazdelitvi-
jo sredstev prihodkov državnega proračuna ob upošte-
vanju primernega obsega sredstev posamezne občine 
za financiranje nalog, ki so jih občine dolžne izvajati.
Združenje občin Slovenije je Ustavnemu sodišču RS 
predlagalo, da ugotovi neustavnost varčevalnega ukre-
pa in razveljavi prvi ter posledično tudi drugi in tretji 
odstavek 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Predlagali 
smo tudi ohranitev namenskosti uporabe sredstev v 
višini iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1 skladno 
s četrtim in petim odstavkom 56. člena ZIPRS1617.
Z Ustavnega sodišča RS so nas 23. februarja 2016 ob-
vestili, da je bilo ugodeno predlogu Združenja občin 
Slovenije, da se zahteva za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 obravnava 
absolutno prednostno.
Ustavno sodišče RS je sklenilo obravnavati zahtevo 
absolutno prednostno v skladu z določbo petega od-
stavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča.
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Strategija razvoja lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji, ki to ni
Ministrstvo za javno upravo je novembra 2015 poslalo v javno razpravo Osnutek strategije razvo-
ja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki so jo tako občine kot združenja občin označili za 
nesprejemljivo, saj se vsebina ne nagiba v smeri racionalizacije, temveč centralizacije. Prav tako 
ni zaznati razvojnih vsebin, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Združenje občin Slovenije je Mini- 
strstvo za javno upravo še pred zaključkom javne razprave pozvalo, naj se nemudoma pristopi k 
pripravi novega dokumenta.

Ministrstvo je že februarja 2015 pripravilo izhodišča 
za pripravo strategije in terminski načrt njenega spre-
jemanja, ki je predvideval sprejem v Državnem zboru 
že septembra 2015. Pri pripravi izhodišč je ministrstvo 
želelo slediti načelom čim širšega aktivnega vključe-
vanja politične, strokovne in druge zainteresirane jav-
nosti za doseganje najširšega konsenza pri oblikovanju 
prihodnjih rešitev. Na podlagi izhodišč, rezultatov jav-
ne in interne razprave je ministrstvo pripravilo bese-
dilo strategije, ki naj bi izpostavilo ključne strateške 
usmeritve v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih in 
predloge ukrepov, ki naj bi v določenem časovnem 
obdobju pripeljali do uresničitve strateških ciljev. Pri-
pravljavci so se v besedilu strategije opredeljevali zgolj 
do tistih vprašanj, ki so se skozi pripravo izhodiščnega 
dokumenta in javno razpravo pokazala kot relevan- 
tna in na katere se je bilo po njihovem mnenju treba 
odzvati. 
Med ključnimi poudarki in stališči, ki so bila podana 
v okviru javne razprave o izhodiščih za pripravo 
strategije je bilo med drugim izpostavljeno:
•	 podpora načinu priprave dokumenta s predhodno 

javno razpravo o izhodiščnih vprašanjih prihodnje-
ga razvoja lokalne samouprave;

•	 da mora biti strategija sprejeta v dogovoru in soglasju 
z občinami;

•	 poudarek na soobstoju dveh ravni upravno politič-
nih oblasti – države in občin – kot sogovornikov pri 
snovanju prihodnjega razvoja lokalne samouprave;

•	 da je pomanjkanje strateškega javnega dokumenta 
o prihodnjem razvoju lokalne samouprave v pretek-
losti povzročilo številne stranpoti;

•	 da je reforma lokalne samouprave pred dvema de-
setletjema upravičila svoj namen;

•	 da sistem deluje dobro in da je stabilen;
•	 da sočasnost priprave strategije javne uprave in stra-

tegije razvoja lokalne samouprave lahko pozitivno 

prispeva k prihodnjim rešitvam tako v organizaciji 
državne uprave kot tudi lokalne samouprave;

•	 da so stališča predstavnikov občin in združenj do 
konkretnih vprašanj raznolika;

•	 da strategija ne sme ponujati družbenih eksperi-
mentov, pač pa razumne in uresničljive rešitve;

•	 da imamo relativno enostaven upravni sistem – naj 
tak tudi ostane;

•	 da naj strategija ne ponuja radikalnih posegov, am-
pak odpravo anomalij;

•	 da naj bo dokument po obsegu obvladljiv in kon-
kreten;

•	 da naj bodo predlagane rešitve strokovno utemel-
jene in medsebojno koherentne, brez konkretnih 
interesov politike;

•	 da naj bo več različnih rešitev skladnih z ustavno 
zasnovo slovenske občine in z Evropsko listino lo-
kalne samouprave;

•	 prihodnje rešitve na področju normativnih podlag 
delovanja slovenske lokalne samouprave morajo biti 
rezultat trajnega dialoga med Vlado in predstavniki 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi javne razprave je ministrstvo novembra 
2015 pripravilo besedilo strategije.

Kratek povzetek strategije razvoja 
lokalne samouprave v RS
Med razlogi za sprejem strategije so pripravljavci zapi-
sali, da vse od uvedbe lokalne samouprave v Sloveniji 
ne Vlada ne Državni zbor nista obravnavala ali sprejela 
podobnega strateškega dokumenta. Izjema so Izhodi- 
šča in predlogi za nadaljnji razvoj lokalne samouprave, 
ki jih je julija 2001 sprejela Vlada in deloma temeljijo 
na priporočilih in predlogih Sveta Evrope o položaju 
lokalne in regionalne demokracije v Sloveniji oz. njiho- 
vem poročilu, ki je bilo sprejeto maja 2001 na zase-
danju Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 
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Evrope. Posledica tega dokumenta je bila sprememba 
Ustave 2006. 
V poglavju o razvoju sposobnosti zadovoljevanja skup-
nih potreb in interesov prebivalcev na lokalni ravni 
je zapisana funkcionalna krepitev medobčinskega so-
delovanja, vzpostavitev sistema spodbujanja medob-
činskega povezovanja ter postopno in prostovoljno 
združevanje občin. V nadaljevanju je navedeno, da 
je funkcionalna krepitev medobčinskega sodelovanja 
najbolj uveljavljen način za zagotavljanje bolj učin-
kovitega izvajanja tistih pristojnosti, ki so občinam v 
skupnem interesu, ker občin, glede na ustavno uredi-
tev, ni mogoče deliti na več tipov. S področnimi za-
koni naj bi se optimiziralo oblikovanje interesnih zvez 
občin, in sicer s prenosom izvajanja posameznih na-
log z državne pristojnosti na eni strani in z občinske 
ravni na medobčinsko raven na drugi strani z jasno 
zavezo po optimizaciji delovanja občin s povezovan-
jem nalog. Prav tako pa mora biti ureditev medobčin-
skega sodelovanja v skladu z načelom prostovoljnosti 
sodelovanja na podlagi ugotovitve skupnih interesov 
in samostojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti v 
zadevah urejanja in izvajanja njihovih z Ustavo in za-
konom določenih nalog. Med ključnima aktivnostma 
za povezovanje in prostovoljno združevanje občin sta 
navedeni reorganizacija in spremembe pri vzpostavljan-
ju skupnih organov izvajanja ustanoviteljskih pravic v 
javnih podjetjih in javnih zavodih tudi v okviru ob-
činskih uprav, reorganizacija organov skupnih občin-
skih uprav z ureditvijo, ki jim bo omogočila skupno 
izvajanje predvsem razvojno zahtevnejših upravnih in 
strokovnih nalog uprave, ter institucionalno preraščan-
je skupne občinske uprave in skupnega organa v zvezo 
občin, ki naj bo sposobna učinkovito upravljati tako 
razvojne projekte iz občinske pristojnosti, ki presegajo 
sposobnosti vsake od občin ustanoviteljic, 
kot tudi zagotavljati preskrbo širšega ob-
močja z javnimi dobrinami in storitvami 
občinskih javnih služb. S spremembami 
področne zakonodaje se bo spodbudilo 
sodelovanje občin pri zagotavljanju javnih 
služb in skupnem izvajanju razvojnih in in-
vesticijskih programov.
Na področju optimizacije delovanja javne-
ga sektorja na lokalni ravni bodo morala 
posamična ministrstva nujno pristopiti k 
optimizaciji delovanja občinskih javnih 
zavodov z njihovega delovnega področja.   
Ključno vlogo bo imelo ministrstvo,        

pristojno za javno upravo, ki mora skupaj z resorni-
mi ministrstvi in v sodelovanju z združenji občin pri-
praviti in uveljaviti spremembe za posodobitev stanja. 
Načrtuje se tudi vzpostavitev mehanizmov spremljan-
ja organizacijske učinkovitosti, kjer se bo pričakovane 
cilje presojalo kot razmerje med koristjo in vloženimi 
javnimi sredstvi.
V poglavju glede razvoja finančne avtonomije občin 
je med izzivi navedeno, da bi bili finančni viri občin 
sorazmerni z obsegom nalog; doslednejše uveljavlja- 
nje financiranja občin iz lastnih davčnih in nedavčnih 
virov; odprava neskladij med strukturo stroškov in 
vrednostjo uteži, pomembnih za ugotovitev primerne 
porabe.
V nadaljevanju navajajo, da bo treba spremeniti sistem 
financiranja občin, in sicer zamenjati in nadgraditi 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) z 
davkom na nepremičnine. Davek na nepremično pre-
moženje naj bi postal osnovni davek lokalnih skupno- 
sti, čemur bo prilagojen izračun deleža dohodnine za 
financiranje lokalnih skupnosti. Pri elementu primer-
ne porabe se kažejo neskladja med strukturo stroškov 
in vrednostjo uteži, pomembnih za ugotovitev primer-
ne porabe. Za izračun povprečnine je treba v prihodnje 
izboljšati obstoječi model, ki bo upošteval podatke o 
realnih stroških oziroma podatke o standardiziranih 
stroških glede na vrsto nalog, kjer je to mogoče. Spre-
membe bodo nujne tudi na področju administrativnih 
stroškov in administrativnih ovir na ravni države ter 
tistih, ki jih v lokalni sistem postavljajo občine same 
(npr. osnovno šolstvo, otroško varstvo, oskrba z vodo). 
V poglavju glede razvoja urbane identitete občin je 
zapisano, da ustavna zasnova mestne občine temelji na 
predpostavki, da v Sloveniji soobstajata dva tipa občin, 
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navadne in mestne, in da naj bi slednje imele več pri-
stojnosti. Vendar ustavna norma zaradi pomanjkljive 
idejne zasnove ni bila izpeljana. Po uveljavitvi ZLS je 
bilo nekaj neuspešnih zakonodajnih poskusov, s kate-
rimi so se poskušale opredeliti dodatne naloge oziro-
ma pristojnosti mestnih občin. Prav tako pa odločitev 
o statusu mestne občine zahteva strokovni razmislek 
o vlogi mest bolj kot zgolj o vlogi mestnih občin ter o 
sobivanju mest in podeželja.
V poglavju o razvoju regionalne identitete je govora 
o krepitvi uveljavljenih institucij upravljanja in uvel-
javljanju testa subsidiarnosti pri določanju pristojnosti 
države, občin in vmesne – regionalne ravni upravlja- 
nja. Vzpostavitev pokrajinske ravni bi zahtevala poli-
tično in upravno infrastrukturo (voljeni predstavniški 
organi, pokrajinska uprava) in leta prilagajanj tako 
državnih institucij kot občin. Pristojni vidijo rešitev 
v iskanju drugih možnosti, da se pristojnosti pokrajin, 
kot jih definira Ustava, organizira na regionalnem ni-
voju v okviru drugih že obstoječih oblasti, in sicer z 
medobčinskim povezovanjem ali v upravnih okrajih; z 
upravnimi okraji kot enotno regijsko strukturo orga-
niziranosti državne uprave; z upravnimi centri – kjer 
bodo možnosti za močnejše lokacijsko združevanje, se 
bodo kot način poslovanja različnih organov javnega 
sektorja na enem naslovu oblikovali t. i. upravni cen-
tri, ki pa imajo lahko enako ali celo večje število vstop-
nih točk za uporabnike storitev.
Prenos državnih nalog v občinsko pristojnost je možen 
ob pogoju, da država zagotavlja občini tudi ustrezna 
sredstva za njihovo opravljanje. V prihodnje slovenske 
občine kljub ustavnim okvirom ne bodo izvajale pre-
nesenih državnih nalog; te bo na nižji teritorialni ravni 
država izvajala prek upravnih enot oziroma upravnih 
okrajev. Težave pri izvajanju določenih državnih nalog 
(npr. izdaja gradbenih dovoljenj) izvirajo iz načina nji-
hovega izvajanja, ne pa iz nosilca izvajanja.
V poglavju glede razvoja lokalne demokracije je na-
vedena uveljavitev pravice sodelovanja prebivalcev in 
zainteresirane javnosti pri pripravi odločitev in utrdi-
tev položaja ožjih delov občine kot oblike sodelovan-
ja prebivalcev. Obstaja potencial, da se tradicionalne 
oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini 
dopolnijo z modernejšimi in manj formaliziranimi 
oblikami sodelovanja. Prav tako pa bo zaradi krepitve 
vloge ožjih delov občin kot orodij za sodelovanje pre-
bivalcev na lokalni ravni na zakonski ravni v sode-

lovanju z združenji občin ter na podlagi statističnih 
podatkov proučeno, ali bi za občine nad določenim 
pragom števila prebivalcev predpisali obvezno obliko-
vanje ožjih delov.
V poglavju o razvoju medinstitucionalnega dialoga 
je med izzivi navedena krepitev vloge združenj pri za-
gotavljanju strokovne pomoči občinam, kot partnerji 
državnim organom pa so navedena združenja občin.
Zapisano je, da je pri prenosu nalog resorjev na raven 
združenja občin nujna jasna ureditev pravne podlage 
za dodelitev sredstev iz državnega proračuna, in sicer 
tako, da bo omogočeno sofinanciranje strokovnih 
služb združenj, ki opravljajo določen del njegovih na-
log (strokovna pomoč občinam, izobraževanje in skrb 
za implementacijo novih predpisov), nalog pri vzdr-
ževanju skupnih informacijskih baz podatkov in stro-
kovne pomoči občinskim organom pri zagotavljanju 
pravilnosti in zakonitosti njihovih predpisov. Krepila 
naj bi se udeležba združenj v fazi priprave in spreje-
manja zakonodaje. Prenovila naj bi se tudi zakonska 
ureditev pogojev za pridobitev statusa reprezentativ-
nosti (tudi mestnih občin). 

Pripombe 
Združenja občin Slovenije
Konec decembra 2015 smo Ministrstvu za javno upra-
vo poslali pripombe, v katerih smo med drugim zapi-
sali, da bi bilo logično, da v Sloveniji kot centralizirani 
državi strategija ponuja in spodbuja decentralizacijske 
ukrepe, vendar namesto teh, pod pretvezo raciona-
lizacije, teži k centralizaciji in koncentraciji državnih 
nalog. Razbrati je, da želi država obstoječe stanje pod-
hranjenosti občin skozi strategijo nekako legitimira-
ti, hkrati pa tudi sistemsko slabiti ustavno kategorijo 
lokalne samouprave, kar je za občine nesprejemljivo. 
Združenje občin Slovenije odločno nasprotuje takšne-
mu predlogu strategije.
Ocenili smo, da strategija ni primerna za nadaljnjo 
obravnavo in predlagali, da se pristopi k novemu do-
kumentu s ciljem merljivega decentralizacijskega pri-
stopa, ki bo npr. iz sedanjega deleža manj kot 15 % 
javnih financ na lokalnem nivoju stremel k povečan-
ju na 30 % v obdobju 10 let (povprečje držav članic 
OECD je 30 %). 
Vsebina strategije bi morala iti v smeri iskanja nadgrad-
nje sedanjega sistema, obdelati mora področja, kjer 
prihaja do težav in jih izboljšati ter nadgraditi. Krepi-
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tev lokalne samouprave mora krepiti decentralizacijo, 
saj je pomembno, da so storitve bližje ljudem, ki jih 
potrebujejo, in da se od njih ne oddaljujemo (primer 
ukinitve davčnih uradov in geodetskih pisarn). Po 
sedanjem predlogu strategije bi se z uvedbo upravnih 
okrajev zgodilo prav to – oddaljevanje javnih storitev 
od državljanov. Že pred časom smo predlagali ravno 
obratno, in sicer da se naloge oz. pristojnosti upravnih 
enot prenese v pristojnost občin. Predlagali smo, da se 
upravne enote preoblikujejo v skupne občinske uprave, 
in sicer v okviru občin, ki jih ta teritorialno pokriva. 
Del pristojnosti je lahko prenesen kot izviren, del pa 
kot prenesene naloge. Takšen korak bi bil konkreten 
pristop k decentralizaciji in racionalizaciji.
V Sloveniji smo se že odločili in v samo Ustavo zapisa-
li, da imamo dvonivojski sistem lokalne samouprave. 
Strinjamo se, da se do zdaj nismo bili sposobni dogo-
voriti, kakšne pokrajine hočemo, vendar to ne pome-
ni, da pokrajin ne želimo oz. ne potrebujemo. Če bo 
glede tega dosežen nov nacionalni konsenz in bomo 
spremenili Ustavo z opredelitvijo, da pokrajin v Slo-
veniji ne bomo imeli, potem bo nujno tudi preobli-
kovanje občin s prilagoditvijo novi ustavni ureditvi. 
Preoblikovanje usmeritev v enonivojski sistem lokalne 
samouprave je potencialno lahko tudi del logike stra-
tegije, ki pa mu v ZOS odločno nasprotujemo. Meni-
mo, da so sedanje slovenske občine skladne z logiko 
dvonivojskega sistema in zagotovo ni mogoče trditi, da 
so premajhne, saj so pravzaprav še enkrat večje, kot 
pa je evropsko povprečje. Strinjamo se s spodbudami 
za skupno opravljanje nalog občin, vendar pa odločno 
nasprotujemo logiki, ki bi stimulirala k združevanju 
občin, saj je zelo tanka meja med stimuliranjem in pri-
siljevanjem. Iz prakse lahko ugotovimo, da je najlažje 
udariti po najšibkejših in temu bomo v ZOS odloč-
no nasprotovali. Vzporedna je namreč logika nižanja 
sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO, 
ki je brez slabe vesti Vlade najbolj oškodovala ravno 
občine z največjim indeksom razvojne ogroženosti. Žal 
se strategija s takimi tendencami sploh ne ukvarja. 
Menimo tudi, da mora strategija okrepiti avtonomi-
jo lokalne samouprave, kar predvsem pomeni iskanje 
rešitev za nearbitrarno vsakoletno odločanje o finan-
ciranju občin oz. posameznih vrst občin. Strategija 
pa lahko pokaže smeri in spodbude za še odločnejšo 
participacijo občanov pri občinskih odločitvah in v tej 
luči mora biti občinam samim prepuščena ureditev ož-
jih delov občin. Omejevanja občin na nivoju statusnih 

opredelitev svojih ožjih delov ni v duhu ne avtonomije 
ne participativnosti odločanja.
Strategija bi morala imeti rešitve tudi v smeri skladne-
ga regionalnega razvoja slovenskega prostora, vendar 
se tega v ničemer ne dotika in nekaj besed namenja 
le razvoju regionalne identitete. Občine že ves čas 
programiranja nove perspektive opozarjajo, da je skla-
den razvoj na nivoju NUTS 2 za Slovenijo absolutno 
pregrob (dve kohezijski regiji) in da je nujno ukrepati 
tudi na nivoju NUTS 3, vendar tudi to ni našlo svoje-
ga mesta v strategiji. Skladen razvoj je z vidika lokalne 
samouprave izjemnega pomena, zato pričakujemo, da 
se tudi temu nameni posebna pozornost.
Začasne ureditve lahko slonijo tudi na regionalnem 
povezovanju, ki pa ga je treba sistemsko okrepiti in 
institucionalizirati. Vendar pa odločni koraki v smeri 
decentralizacije in vzpostavljanja stabilnih regionalnih 
razvojnih vzvodov brez vzpostavitve pokrajin ne bodo 
možni. 
Resen razvoj lokalne samouprave tudi ne bo udejan-
jen, če ne bo z državne ravni resnejšega sistemskega 
pristopa. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko je v preteklosti že odigrala zelo po-
membno vlogo in tak vladni vzvod v strategiji ne sme 
manjkati. Osnovni trije stebri lokalnega razvoja – re-
gionalni razvoj, obvezne in upravne naloge ter finan-
ciranje lokalne samouprave – so zdaj razpeti kar na tri 
različna ministrstva, kar očitno razkraja sistem lokalne 
samouprave.

Oblikovana delovna skupina za 
pripravo strategije razvoja lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na 
prvi seji 2016 imenovali člane delovne skupine, ki 
bodo sodelovali pri pripravi strategije. Za člana sta bila 
imenovana Jurij Lep in Franci Rokavec, za nadomest-
nega člana pa Robert Smrdelj. Delovno skupino poleg 
članov ZOS sestavljajo tudi člani SOS in ZMOS.
V začetku marca so člani delovne skupine združenj 
oblikovali skupna stališča. Za predsednika so ime-
novali Darka Frasa. Člani delovne skupine so si bili 
enotni, da se predloga strategije ne da obravnavati kot 
strateškega, saj se preveč nagiba h centralizaciji drža-
ve in koncentraciji nalog na ravni države. Pred samim 
oblikovanjem strategije bi bilo treba pripraviti analizo 
sedanjega stanja in izhajati iz nje. 
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Oblikovali so naslednja izhodišča:
1. v strategiji je treba opredeliti časovno obdobje;
2. dokument mora biti sprejet v Državnem zboru in 

ne le na ravni Vlade;
3. pred pripravo besedila je treba pripraviti analizo se-

danjega stanja;
4. združenja vztrajajo na vzpostavitvi pokrajin;
5. združenja nasprotujejo ukinjanju krajevnih uradov 

(treba je ohraniti dostop do storitev);
6. v strategijo je treba vključiti sodelovanje občin in 

združenj občin pri napovedovanju finančnih tokov 
v povezavi z Zakonom o fiskalnem pravilu (5. člen);  

7. v strategijo je treba vpeljati ustanovitev samostoj-
nega ministrstva za področje lokalne samouprave;

8. treba je zagotoviti finančna sredstva za delovanje 
občin - iz sedanjega deleža manj kot 15 % javnih 
financ na lokalnem nivoju na recimo 30 %; 

9. naloge naj se prenese z upravnih enot na občine, te 
naj se preoblikujejo v skupne občinske uprave - v 
okviru občin, ki jih ta teritorialno pokriva.

Izhodišča so člani delovne skupine predstavili pred-
stavnikom na Ministrstvu za javno upravo, s katerimi 
so se srečali marca. Razhajanja pri vsebini strategije so 
precejšnja, predlogi združenj pa niso padli ravno na 
plodna tla. Vendar bo treba počakati na novo različico 
strategije, kjer, upamo, ne bo šlo samo za minimalne 
popravke in bodo upoštevani predlogi združenj. 

Ukinjanje 
krajevnih uradov
V zvezi z ukinjanjem krajevnih uradov je bil na MJU 
aprila sestanek, na katerem so bili predstavljeni razlo-
gi, zakaj do tega prihaja. Že delovna skupina zdru-
ženj za pripravo strategije je izpostavila, da je njihovo 
ukinjanje nedopustno in da se s tem storitve oddaljuje 
od svojih uporabnikov. Člani delovne skupine so se 
strinjali, da bi se lahko naloge oz. pristojnosti z uprav-
nih enot preneslo na občine. Predlagalo se je, da se 
upravne enote preoblikujejo v skupne občinske uprave, 
in sicer v okviru občin, ki jih ta teritorialno pokriva. 
Del pristojnosti je lahko prenesenih kot izvirnih, del 
pa kot prenesenih nalog. Izpostavljeno je bilo področje 
urejanja prostora in poudarjeno, da bi bilo treba zade-
ve prenesti na lokalno raven. 
Na sestanku so predstavniki MJU povedali, da je 
ukinjanje krajevnih uradov posledica sprejete Strategi-
je državne uprave, ki jo je Vlada že sprejela in predvi-

deva racionalizacijo poslovanja. Sestanka se je udeležil 
tudi podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij 
Lep, župan Občine Selnica ob Dravi.
Uvodoma je Darja Dernovšek, vodja Službe za uprav-
ne enote, predstavila analizo delovanja upravnih enot 
v preteklem letu in razloge za ukinjanje krajevnih 
uradov. Med razlogi za ukinjanje krajevnih uradov 
je bil naveden manjši obseg dela in nalog ter manjše 
povpraševanje po storitvah, manj strank, večja mo-
bilnost prebivalstva, ukinjanje krajevne pristojnosti, 
zmanjševanje števila zaposlenih (posledica prepovedi 
zaposlovanja). 
Župani in drugi predstavniki občin so bili enotni, da 
ni govora o racionalizaciji dela, temveč o centralizaciji 
države. Izpostavili so, da je treba vsem državljanom 
omogočiti enak dostop   do storitev in ukinjanje raz-
ličnih služb te storitve zgolj oddaljuje od uporabnikov. 
Poudarili so, da razumejo potrebo po reorganizaciji, 
vendar so ob tem izpostavili, da se je treba tega loti-
ti preudarno in po opravljenih predhodnih analizah. 
Menili so, da mora država pri ukinjanju krajevnih ura-
dov in drugih državnih služb upoštevati tudi razprše-
nost prebivalstva, ki se razlikuje od občine do občine. 
Podpredsednik Združenja občin Slovenije Jurij Lep 
je izrazil zaskrbljenost nad odnosom države do držav- 
ljanov. Opozoril je, da se vse preveč gleda skozi šte-
vilke in stroške ter vse premalo skozi ljudi. Dejstvo, 
da se na krajevnih uradih opravi vse manj upravnih 
in drugih nalog, je označil za logično, saj so krajev-
ni uradi odprti po nekaj ur tedensko. Poudaril je, 
da si občine želijo malo več sodelovanja in dialoga.  
Občine ponekod že zdaj nosijo breme stroškov delo-
vanja krajevnih uradov, zato predstavniki občin ne 
vidijo težav, da bi del tega nosile tudi v prihodnje. 
Predlagali so tudi rešitev kadrovske zagate, in sicer na 
način, da bi zaposleni na občini opravljal naloge tako 
za občino kot za upravno enoto (npr. oseba bi 6 ur 
opravljala naloge za občino in 2 uri za upravno enoto). 
Državi so občine ponudile roko pri reševanju proble-
ma, vendar se predstavniki MJU s tem niso strinjali. 
Občine so izpostavile tudi dejstvo, da država občinam 
– in ne le upravnim enotam – nalaga vedno več obvez-
nosti. Razlika je le v tem, da država ob tem občinam 
namenja vedno manj sredstev, naloge pa morajo biti 
kljub temu opravljene.
S sestankom razprava o ukinjanju krajevnih uradov še 
ni končana. Dokončno in na podlagi konkretnih ana-
liz je treba priti do rešitev, ki bodo v korist tako države 
kot tudi njenih državljanov. 
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Županje in župani s predsednikom 
Borutom Pahorjem o pomenu 
lokalne samouprave v Sloveniji

V začetku februarja se je na Brdu pri Kranju več kot polovica žu-
panj in županov slovenskih občin na povabilo predsednika Re-
publike Slovenije Boruta Pahorja udeležila konference Sloveni-
ja 2030: pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski 
razvoj Slovenije. 

Predsednik Pahor je uvodoma pouda-
ril, da je projekt lokalne samouprave 
zanj eden redkih uspešnih projektov v 
Sloveniji. Kar sicer ne pomeni, da je 
brezhiben in brez napak, temveč – za 
razliko od drugih sistemov – ne potre-
buje temeljite strukturne reforme, am-
pak posamezne posodobitve. Predsed-
nik Pahor je še povedal, da so občine 
v času gospodarske in finančne krize, 
ko so državne oblasti odpovedovale, 
igrale pomembno vlogo stabilizatorja 
– družbenega in razvojnega. Dodal je 
še, da se je tam pravzaprav »pokazalo, 
da ima lokalna samouprava eno poten-
co, ki morda celo ni v celoti izkoriščena 
tako, kot bi lahko bila, in da se moramo 
zato potruditi«. Pred samo razpravo o 
strategiji razvoja lokalne samouprave 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevan-
ju: strategija) in o posodobitvah ter 
nadgraditvah sedanjega sistema je 
predsednik Pahor povedal, da je čas, 
da poskušamo »ugotoviti, v katero 
smer zapeljati par ključnih stvari, ki 
se odpirajo v zvezi z razvojem občin, 
pri čemer bi rekel samo dvoje - da ni 
glavni problem lokalne samouprave šte-
vilo občin, tako kot se mestoma najprej 
in predvsem površno reče« in da je bil 
ob ustanavljanju občin skeptičen gle-
de števila občin in v dvomih, če bodo 
vidni rezultati, vendar so, pa še dobri 
so. 
V tem okviru je županom zastavil tri 
vprašanja:
•	 Kaj občine potrebujejo, da bi bile 

uspešnejše, da bi izpolnjevale priča-
kovanja ljudi?

•	 Kaj je dolžna storiti država?
•	 Kako nadgraditi prvi nivo lokalne 

samouprave z drugim, da bi ta pri-
nesel želene rezultate? 

Najprej sta bila k razpravi povablje-
na predsednika obeh reprezentativ-
nih združenj občin, nato pa so svoje 
mnenje podali še minister Koprivni-
kar ter župani nekaterih velikih, sred-
njih in majhnih občin.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj 
se je strinjal, da »je sistem lokalne 
samouprave soliden, da je dobro 
nastavljen, problem je v tem, da 
se nekako ne izvaja na pravi način 
oziroma se vanj posega na različne 
načine.« Poudaril je, da glavna težava 
neustreznega delovanja sistema lokal-
ne samouprave izvira iz sistema finan-
ciranja občin. Povedal je, da je Slove-
nija dokaj centralizirana država, saj se 
manj kot 15 % javnofinančnih sred-
stev porabi na lokalni ravni, medtem 
ko ta odstotek po podatkih OECD za 
druge države znaša okrog 30 %.  
Ob strategiji je poudaril, da bi doku-
ment moral podati odločitev, ali stre-
mimo k decentralizaciji ali pa ostajamo 
na sedanjem nivoju. Dodal je, da »če 
želimo narediti malo bolj resne presko-
ke v kontekstu decentralizacije, hitro 
ugotovimo, da bomo to težko naredili 
brez drugega nivoja lokalne samoupra-
ve. Prenos moči, take in drugačne, na 
drugi nivo se zdi tako rekoč nujen. Seve-
da je tukaj lahko precej debate, ali res to 
potrebujemo, kako je ali ni drago, ali se 
ali se ne splača to narediti, ampak dej-
stvo je nekaj, da v naši Ustavi pokrajine 

imamo zapisane in tega dejstva se eno-
stavno ne da preskočiti.«  
Izpostavil je tudi razprave o veli-
kosti občin in poudaril, če gledamo 
povprečje EU, so občine v Sloveniji v 
povprečju še enkrat večje. Dodal je, 
da bi s pokrajinami dosegli pomemb-
no stabilnost funkcioniranja države 
in ocenil, da se »pokrajine enostavno 
splača narediti« ter dodal, da so plusi 
lahko večji kot pa stroški. 
Dotaknil se je tudi področja dela 
upravnih enot, v zvezi s katerimi je 
ZOS pristojnim že pošiljal predloge, 
vendar nismo bili slišani. Povedal je, 
da bi se lahko na občine prenesel »en 
del kot prenesene pristojnosti, en del 
pa kot izvirne pristojnosti, recimo - 
področje prostora se zdi logično, da bi 
ostalo v izvirni pristojnosti občin.« Iz-
postavil pa je tudi težave, povezane z 
regionalnim razvojem. Upoštevajoč 
dejstvo, da so občine praviloma edini 
nosilec regionalnega razvoja, bi bilo 
treba ohraniti lokalni nivo in ga prek 
uveljavitve drugih ustavnih kategorij 
(pokrajine) še bolje razviti. Na koncu 
je poudaril še nekatere druge izzive 
– kohezijo in razmislek o spremembi 
operativnih programov, boljši razvoj 
gospodarstva, socialno podjetništvo – 
s katerimi bi se bilo treba nujno soočiti 
v prihodnosti. 
Predsednik SOS dr. Ivan Žagar se je 
strinjal, da je razvoj lokalne samoupra-
ve nujen, a sočasen z regionalnim 
razvojem. Občine so eden od sistemov, 
ki dobro delujejo, saj so v neposred-
nem stiku z ljudmi, zato je ključnega 
pomena, da se ohrani lokalni nivo, saj 
brez slednjega ni vidnega razvoja. Po-
vedal je, da »projekt lokalne samoupra-
ve v Sloveniji ni bil izpeljan do konca. 
Bil je vložen prvi napor, takrat so bile 
ustanovljene občine v tej novi funkciji, 
pokrajin žal nismo dobili in s tem je 
seveda naša lokalna samouprava, pri 
čemer je treba omeniti, da so pokrajine 
tudi ustavna kategorija, ostala na nek 
način invalidna.« Dotaknil se je tudi 
Evropske listine o lokalni samoupravi 
in poudaril, da ni dovolj, da je Slove-
nija podpisala to listino, ampak jo je 
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treba izvajati tudi v praksi. Tudi na 
nivoju evropskih institucij prihaja do 
spoznanj, da brez vključevanja lokal-
nega nivoja, tudi na evropskem ni-
voju, ni pravega razvoja. Dodal je še, 
da »70 % zakonodaje, ki jo sprejme 
Evropska unija, direktno ali posredno 
zadeva oz. jo izvaja v bistvu regionalni 
lokalni nivo in zato je zelo močno oz. 
vedno bolj izraženo načelo subsidiarno- 
sti in večnivojskega upravljanja – seveda 
po partnerskem principu.« 
V zvezi s strategijo je dr. Žagar pove-
dal, da gre za krovni dokument, ki bi 
moral najprej podati analizo sedanjega 
stanja in nato jasno definirati cilje, ki 
jih želimo doseči v nekem določenem 
časovnem obdobju.  Poudaril je, da bi 
bilo treba postaviti okvir nalog, ki jih 
izvajajo občine, in finančne vire zanje, 
znotraj tega pa avtonomijo prepustiti 
posamezni občini.  
Minister Boris Koprivnikar je na os-
novi poudarkov predsednikov obeh 
združenj uvodoma povedal, da je na-
klonjen temu, da se sistemi izboljšuje-
jo in ne »da jih vedno znova radikalno 
reformiramo in za lokalno samoupravo 
skupaj ugotavljamo, da dobro deluje.« 
V zvezi s financiranjem občin je pove-
dal, da so te pri »razpolaganju s svoji-
mi viri avtonomne in se strinja s tem, 
da je težko načrtovati razvoj, če viri 
niso vnaprej predvidljivi in stabilni.« 
Minister je izpostavil tudi investicijska 
sredstva nove finančne perspektive, v 
kateri se sredstva namen-
jajo bolj vsebinskim inves-
ticijam. Povedal je, da je 
bila pretekla perspektiva 
naklonjena investicijam v 
občinah in te so bile od-
lično izpeljane.
V kontekstu priprave 
strategije minister od ob-
čin pričakuje konkretne 
vsebinske argumente, ki 
bodo izkazovali večjo 
učinkovitost delovanja ter 
večje zadovoljstvo občank 
in občanov ob okrepitvi 
regionalizacije, pri tem pa 
je treba upoštevati tudi 
velikost občin. Pri pisanju 

strategije namreč ne morejo izhajati le 
iz potreb občin, saj jih je treba umesti-
ti v kontekst države.   
Na podlagi uvodnih nagovorov je 
predsednik Pahor izpostavil tri klju- 
čne točke za diskusijo:
•	 finančno avtonomijo;
•	 regionalni razvoj;
•	 odnos med občino in državo.
Župani so bili v razpravi večinoma 
enotnega stališča, in sicer da je treba 
pristopiti k ustanavljanju pokrajin. Dr. 
Žagar je povedal, da »s pokrajinami ne 
dajemo samo možnosti in priložnosti 
določenemu okolju, ampak mu 
prenašamo tudi odgovornost za lasten 
razvoj.«   
Poudarili so tudi nujo po večji finan- 
čni avtonomiji občin, saj brez lastnih 
virov ne morejo delovati avtonomno. 
Opozorili so na to, da se občinam 
dodeljuje vedno več nalog in vedno 
manj sredstev ter pozvali k vsebinskim 
in dejanskim premikom na področju 
zmanjševanja stroškov občin. Pred-
lagali so, da bi bilo treba razmisliti o 
»zagovorniku občin« na vladni rav-
ni ter izpostavili nenehne težave pri 
neusklajenem delovanju ministrstev 
(npr. težave pri pripravi OPN itd.).
Spregovorili so tudi o nujnosti spre-
memb operativnih programov, saj je 
v novi finančni perspektivi prišlo do 
izločanja občin iz dostopanja do evrop-
skih sredstev. Občine so v pretekli fi-

nančni perspektivi zelo uspešno črpale 
evropska sredstva in tako prispevale k 
rasti BDP. S temi sredstvi jim je neka-
ko uspelo krpati luknje v proračunih, 
vendar sedanja finančna perspektiva 
v tem kontekstu ni nič kaj obetajo-
ča, zato so župani pozvali k pripravi 
sprememb operativnih programov, ki 
bodo omogočali investicije in razvoj. 
Izpostavljene so bile tudi gospodarske 
težave, s katerimi se soočajo občine, 
in sicer predvsem nujnost zagotovitve 
ustrezne infrastrukture, ki bo omogo-
čala gospodarski razvoj (npr. izgrad-
nja obvoznih cest, ki bi omogočale 
delovanje obrtnih con, pridobivanje 
okoljskih dovoljenj, itd.) in posledično 
regionalni razvoj. Predlagano je bilo, 
da bi občine lahko po minimalni ceni 
prodajale zemljišča za strateške inves-
ticije, kar bi Sloveniji omogočilo, da bi 
postala konkurenčnejša avstrijskemu, 
madžarskemu in hrvaškemu poslov-
nemu okolju. 
Pri razpravi o skladnem regionalnem 
razvoju je predsednik ZOS Robert 
Smrdelj izpostavil, da se o tem prema-
lo govori in da »kohezija in operativni 
programi ne sledijo našemu skladnemu 
regionalnemu razvoju, pa čeprav je 
evropska politika kohezijskih skladov 
namenjena prav temu. Slovenska kohe-
zija sloni na tako imenovanih NUTS 
regijah, to sta dve regiji v Sloveniji, 
kar pa ne more biti skladen regionalni 
razvoj Slovenije.«
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Med izpostavljenimi težavami je bilo 
tudi področje kmetijstva, posledično 
samooskrbe. Prepričani so namreč, da 
se temu posveča premalo pozornosti. 
Minister Koprivnikar je v zvezi s sa-
mooskrbo povedal, da je bil napredek 
na tem področju narejen pri javnem 
naročanju in da se piše t. i. zelena 
uredba. S tem bo domači proizvod do-
bil prednost pri naročanju, kar prinaša 
tudi druge pozitivne učinke.
Izpostavili so tudi premalo dialoga 
med občinami in državo, ki jim vse 
prevečkrat daje občutek, da so obči-
ne nekakšen »nebodigatreba«, zato so 
pozdravili tokratno srečanje in izra-
zili upanje, da bo obrodilo sadove. 

Prav tako so župani poudarili nujnost 
vzpostavitve vladne službe za lokalno 
samoupravo, saj je zdaj to področje 
preveč razdrobljeno po različnih mi-
nistrstvih.
Predsednik Pahor je ob razpravi o 
ustanavljanju pokrajin predlagal, da 
bi se skupaj s predsednikoma združenj 
občin in z ministrsko ekipo sestali na 
delovnem sestanku in pogledali, kako 
postopoma pristopiti k tematiki, da 
ne bi več tiščali glave v pesek, »ampak 
se počasi začeli razumno, razsodno 
pogovarjati o tem, kako narediti ko-
rak naprej.« K temu je dodal, da »ne 
moremo reči, da se bomo odpovedali 
nečemu, kar je ustavna kategorija. Te 

pravice in te možnosti nimamo.«
Ob zaključku konference je predsed-
nik Pahor poudaril, da potrebujemo 
več dialoga med občinami in državo. 
Dodal je, »da se je treba potruditi z 
dialogom, okrepiti zaupanje. To pa se 
bo okrepilo samo, če bodo rezultati.« 
V zvezi s tem je obljubil, da se bo sestal 
s predsednikom Vlade RS dr. Mirom 
Cerarjem. Prav tako bo treba poiskati 
vir financiranja, ki bo stimulativen in 
bo spodbujal razvoj občin. Menil je, 
da je to temeljno vprašanje bodočega 
financiranja občin. 
Predlagal je tudi nadaljevanje pogovo-
ra med združenji občin, predstavniki 
vladne ekipe in predsednikom RS. 

Predsednik Odbora regij 
Markku Markkula obiskal Slovenijo
18. marca 2016 je bil na obisku v Sloveniji predsednik Odbora regij Markku Markkula. Najprej se 
je srečal s predsednikom države Borutom Pahorjem, sledili sta še srečanji s člani slovenske dele-
gacije v Odboru regij ter z župani slovenskih občin. Slednji so ga seznanili z aktualnimi vprašanji 
lokalne samouprave pri nas. Tudi gost je soglašal, da bi bila vzpostavitev druge ravni lokalne 
samouprave koristna.

Markku Markkula, mestni svetnik 
mesta Espoo (Finska), je predsednik 
Odbora regij dobro leto, mandat pred-
sednika traja dve leti in pol. 
Markkula je v pogovoru z župani opo-
zoril na pomen lokalnih in regional-
nih organov pri reševanju izzivov, s 
katerimi se sooča Evropa, torej z od-
piranjem novih delovnih mest, traj-
nostno rastjo, gospodarsko rastjo itd. 
Kot je med drugim poudaril, spodbu-
de za ustvarjanje novih delovnih mest 
nastajajo v lokalnih okoljih, ne pa, na 
primer, v Ljubljani ali Bruslju.
Po njegovih besedah iz večine Evrope 
dobivajo sporočila, da obstaja premoč-
na centralizacija in da potrebujemo 
„pristop od spodaj navzgor“. Prav tako 
potrebujemo vse tri ravni upravljanja, 
poleg državne in lokalne tudi regi- 
onalno. Ob tem je predstavil primer 
Finske, od koder prihaja, kjer gradi-
jo regionalno mrežo, s katero želijo 

vzpostaviti močno gonilo regionalne-
ga razvoja: kljub trdnemu socialne-
mu varstvu, kjer imajo vzpostavljeno 
javno zdravstveno varstvo vseh pre-
bivalcev, želijo vpeljati še zasebni ele-
ment. Posebej pomemben je element 
skrbi za starejše, regionalni vidik pa 
je pomemben tudi za področje urba-
nističnega oziroma prostorskega na-
črtovanja ter za področje načrtovanja 

infrastrukture.
Tudi za Slovenijo je med prednostni-
mi nalogami za prihodnji razvoj po-
leg bolj otipljive finančne avtonomije 
lokalnih organov omenil vzpostavitev 
druge ravni upravljanja – regije. Vzpo-
stavitev te ravni bi bila po njegovem 
mnenju pomembna ne le z vidika čr-
panja evropskih sredstev, ampak tudi 
boljšega sodelovanja in izmenjave 
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praks med različnimi regijami v Evro-
pi. Nemogoče se mu zdi, da bi bila ce-
lotna Slovenija ena regija. Namen regij 
je namreč, da se vsaka regija osredoto-
či na svoje probleme in prioritete ter 
na tej osnovi sodeluje z regijami dru-
gih držav.
Odbor regij kot eno od ključnih pod-
ročij za sinergijo vseh virov financiran-
ja vidi v poenostavitvi pravil in postop-
kov koriščenja sredstev. Strinjajo se, da 
je treba sredstva porabljati namensko, 
vendar je treba postopke poenostaviti, 
in v to smer gredo tudi pobude, naslo-

vljene na Evropsko komisijo. 
Župani so gosta seznanili z aktualnimi 
vprašanji, s katerimi se soočajo na 
ravni lokalne samouprave. Kot je dejal 
predsednik slovenske delegacije v Od-
boru regij dr. Ivan Žagar, so težave 
pri finančni avtonomiji, brez katere ni 
vsebinske avtonomije, pa tudi pri ko-
riščenju evropskih sredstev. Kot je po-
jasnil, je večina občin iz nove finančne 
perspektive praktično odrezana, zato 
gre njihov poziv Vladi RS, da znotraj 
sprejetih dokumentov poišče rešitve 
ali pa spremeni dokumente. Na dalj-

ši rok bi morali resno razmisliti tudi 
o regijah oziroma drugi ravni lokalne 
samouprave, saj bi ta nivo lahko pri-
nesel pravo vsebino in dodaten razvoj-
ni element.
Župani so opozorili na centralizacijo 
države, gosta pa prosili, da njihova 
sporočila prenese pristojnima mi-
nistroma.  Po srečanju z župani se je 
predsednik Odbora regij srečal še z 
ministrom za javno upravo Borisom 
Koprivnikarjem in ministrico za pod-
ročje razvoja, strateške projekte in 
kohezijo Alenko Smerkolj.

Nacionalni reformni 
program in Program stabilnosti

Vlada RS je na seji 14. aprila 2016 sprejela Nacionalni reformni 
program 2016–2017, teden za tem pa še Program stabilnosti. 
Vsebini obeh dokumentov se dopolnjujeta. Pakt stabilnosti se 
osredotoča na makroekonomski razvoj, fiskalno politiko in jav-
ne finance, Nacionalni reformni program pa opisuje ukrepe na-
povedane strukturne reforme in doseganje srednjeročnih ciljev. 
Ministrstvo za finance je oba dokumenta posredovalo Evropski 
komisiji.

Nacionalni reformni program je 
srednjeročni načrt Vlade o prednost-
nih ukrepih in projektih za dose-
ganje priporočil Evropskega sveta in 
usmerjenih tudi v izpolnjevanje cil-
jev strategije Evropa 2020. Slovenija 
vodi ekonomsko politiko skladno z 
usmeritvami in prioritetami, določe-
nimi na ravni Evropske unije, hkrati 
pa zasleduje cilje, ki ustrezajo dano- 
stim in možnostim glede na značilnos-
ti slovenskega gospodarstva in družbe. 
Nacionalni reformni program vsebuje 
ukrepe za odziv na ugotovitve Evrop-
ske komisije. 
Ključne usmeritve ekonomske politike 
Slovenije v letih 2016–2017 še naprej 
ostajajo veljavne oziroma nadgrajujejo 
tiste iz preteklega leta. Ključna cilja 
sta spodbujanje gospodarske rasti ter 
konsolidacija javnih financ s postop-
nim zniževanjem deleža dolga sektorja 
država. 

V ta namen bodo izvedeni prednostni 
ukrepi, ki bodo pozitivno vplivali na 
produktivnost in zagon investicijske-
ga cikla in delovnih mest, vključno 
z ukrepi na trgu dela, ki bodo pove-
čevali zaposljivost ljudi, napoveduje 
Vlada. Hkrati bodo izvedeni ukrepi za 
izboljšanje poslovnega okolja z vidika 
enostavnosti, predvidljivosti in trans-
parentnosti, kar bo povečalo zaupanje 
vlagateljev in potrošnikov. 
Slovenija bo tako na srednji rok 
skušala spodbuditi gospodarsko 
rast prek javnih naložb ter spod-
bujanja okolja za zasebne naložbe. 
Vlada je v dokumentu zapisala, da bo 
zagotovljeno redno in enakomerno fi-
nanciranje na področju prometa, nov 
cikel investicij v prometu pa bo pome-
nil tudi stabilnejše okolje za gradbeni 
sektor. Ob tem ugotavljajo, da bo na 
podlagi nacionalnega programa tre-
ba zagotoviti dodatna javna sredstva 

za stabilno financiranje vzdrževanja 
in novogradenj na državnem cestnem 
omrežju. Za oceno javnih investicij in 
presojo o njihovi učinkovitosti načrtu-
jejo oblikovanje investicijske pisarne 
za večjo preglednost nad porabo jav-
nih sredstev.
2016 so predvideni tudi ukrepi v sme-
ri spremembe porazdelitve davčnega 
bremena med potrošnjo, delom in 
premoženjem, tako da bo nova poraz-
delitev zagotavljala bolj konkurenčno 
poslovno okolje. O tem že potekajo 
pogovori z deležniki. Načrtovana je 
uvedba davka na nepremičnine. Vlada 
napoveduje poenostavitev Zakona o 
davčnem postopku, nov zakon o troša-
rinah in nov zakon o izvajanju carinske 
zakonodaje EU, nadaljeval se bo tudi 
projekt prenove reguliranih poklicev 
in dejavnosti za poenostavitev vstop-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti 
na trgu.
Vlada bo nadaljevala s privatizacijo, 
medtem ko se postopki sanacije banč-
nega sistema letos zaključujejo.  
Vzporedno s tem bodo sprejeti na-
daljnji ukrepi na področju socialne 
varnosti. Vlada bo letos po napove-
dih sprejela predlog zakonske ureditve 
dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. 
Letos in prihodnje leto je predvidena 
tudi reorganizacija centrov za socialno 
delo. Pokojninska reforma iz leta 2013 
še naprej kaže pozitivne učinke, ven-
dar pa ne zagotavlja dolgoročne vzdrž-
nosti pokojninskega sistema po letu 
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2023, zato Vlada za prihodnje leto na-
črtuje sprejetje zakonskih sprememb 
predstavljene bele knjige. Med pri- 
oritetami je tudi zdravstvena reforma. 
Vlada za oktober napoveduje sprejetje 
novega zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. V letih 
2016 in 2017 se bo nadaljeval projekt 
skupnega javnega naročanja zdravil, 
spremembe prihajajo tudi v lekarniški 
dejavnosti.
Vlada načrtuje aktivnosti za  krepitev 
kapacitet in izboljšanje upravljanja v 
javni upravi, ki bo zadevalo sistem pra-
vosodja, lokalne skupnosti, sistem plač 
v javnem sektorju, javno naročanje. 
Ključna ostaja tudi fiskalna odgovor-
nost. V ta namen je letos predvideno 
dokončanje institucionalnega okvira 
upravljanja javnih financ s sprejemom 
novega zakona o javnih financah in za-
kona o računovodstvu.
Na področju lokalne samouprave 
je 2016 načrtovan sprejem Strategije 
razvoja lokalne samouprave, Vlada na-
daljuje s procesom spreminjanja pred-
pisov, s katerim želi zmanjšati finančne 
obremenitve občin pri izvajanju nji-
hovih nalog, s čimer se sicer trudi že 
zadnji dve leti.
Zaradi nižanja obsega vplačane do-
hodnine v zadnjih letih in upadanjem 
javno-finančnih virov tudi na lokalni 
ravni Vlada vidi nujo za spremembe 
na področju financiranja občin. Po-
večuje se namreč razkorak med obse-
gom izračunane primerne porabe in 
virom njenega financiranja. Razkorak 
vidi tudi v nelogičnosti samega izra-
čuna primerne porabe, zato načrtuje 
spremembe Zakona o financiranju 
občin in/ ali ustreznih podzakonskih 
aktov. 
Program stabilnosti se osredotoča na 
strukturne ukrepe, ki bodo imeli tra-
jen vpliv na strukturo in učinkovitost 
javnih financ. 
Progam stabilnosti za leto 2016 je pr-
vič pripravljen skupaj z Odlokom o 
okviru za pripravo proračunov, ki ga 
je, skladno z Zakonom o fiskalnem 
pravilu, Državni zbor obravnaval in 
izglasoval na seji 19. aprila 2016. 

Program stabilnosti je do zdaj služil 
tudi kot slovenski srednjeročni fiskal-
ni okvir, od letos naprej pa v skladu s 
6. členom Zakona o fiskalnem pravilu 
predstavlja dopolnitev Okvira za pri-
pravo proračunov. Tako izpolnjujemo 
zahteve Direktive Sveta 2011/85/EU o 
zahtevah v zvezi s proračunskimi okvi-
ri držav članic.
Slovenija bo na podlagi aprilskega 
Poročila o primanjkljaju in dolgu o 
temeljnih agregatih sektorja država za 
leto 2015 lahko izšla iz postopka pre-
sežnega primanjkljaj in iz korektivne 
roke Pakta stabilnosti in rasti (SGP). 
Primanjkljaj države je bil za leto 2015 
po prvi reviziji ocenjen na 2,9 % BDP, 
2014 pa je po reviziji znašal 5,0 % 
BDP. V letih 2016–2019 bo Slovenija 
nadaljevala s postopno konsolidaci-
jo javnih financ tako, da bo zniževala 
nominalni saldo sektorja država po 0,6 
odstotne točke letno. S tem je začrtana 
pot do srednjeročne uravnoteženosti 
javnih financ 2020. 
V srednjeročnem obdobju Slovenija 
načrtuje postopno zniževanje salda 
sektorja država in ciklično prilagojene-
ga salda, zato se pri načrtovanju jav-
nih financ osredotočajo na strukturne 
ukrepe, ki bodo imeli trajen vpliv na 
strukturo in učinkovitost javnih fi-
nanc. 
Ključni strukturni ukrepi za doseganje 
ciljev javnih financ na področju pri-
hodkov zajemajo prestrukturiranje 
bremen javnih dajatev. Na strani pri-
hodkov Vlada tako 
načrtuje nekatere 
davčne spremembe, 
o katerih usklajevan-
ja še potekajo, šle pa 
bodo v smeri raz- 
bremenitve stroškov 
dela, medtem ko se 
bo izpad iz tega na-
slova predvidoma na-
domestil z zvišanjem 
davka od dohodkov 
pravnih oseb. Eden 
od pomembnejših na-
črtovanih ukrepov na 
davčnem področju je 

tudi uvedba davka na nepremičnine, 
ki ga namerava Vlada tokrat uvajati 
postopoma. V celoti naj bi sistem za-
živel 2020.
Med ukrepe na strani prihodkov so-
dijo tudi zmanjšanje administrativnih 
ovir s ciljem izboljšanja poslovnega 
okolja ter izboljšanje učinkovitosti 
pobiranja javnih dajatev. 2016 bodo 
ukrepi neposredno zastavljeni proti 
sivi ekonomiji in drugim oblikam izo-
gibanja plačevanja javnih dajatev, prav 
tako si bo Vlada še naprej prizadevala 
ustvarjati pogoje za dvig ravni prosto-
voljnega plačevanja davkov.
Na področju javnofinančnih odhod-
kov bodo zajemali prenos ustreznih 
kratkoročnih ukrepov, ki so bili med 
drugim določeni v preteklosti v Za-
konu za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), zakonih o izvrševanju prora-
čuna in Dogovoru o ukrepih za zman-
jšanje obsega sredstev za plače in druge 
stroške dela v javnem sektorju za leto 
2015 v sistemsko zakonodajo, ostali pa 
bodo nadomeščeni z drugimi sistem-
skimi ukrepi, s katerimi bodo doseženi 
primerljivi finančni učinki. 
Predvidena je tudi restriktivna politi-
ka dodeljevanja subvencij, in sicer se 
jih bo še naprej poskušalo nadomešča-
ti s povratnimi sredstvi, medtem ko 
se bodo javne investicije letos zaradi 
prehoda v novo programsko obdob-
je financiranja iz evropskih sredstev 
zmanjšale za 35 %, vendar že 2017 
spet dobile zagon.
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Resolucija o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025
Državni zbor je novembra 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25). Sprejeta 
resolucija predvideva aktivacijo obstoječega stanovanjskega 
fonda z gradnjo novih javnih stanovanj, spodbujanje oddajanja 
stanovanj v najem, postopno uvedbo stroškovne najemnine in 
tudi nove nabore rešitev za mlade in starejše. 

Resolucija o nacionalnem stano-
vanjskem programu 2015–2025 
(ReNSP15–25) je eden ključnih do-
kumentov za reševanje stanovanjske 
problematike v prihodnje, ki hkrati 
oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. 
Pri oblikovanju programa je bilo vodilo 
načelo javnega interesa in dolgoročno 
zagotavljanje kakovosti bivanja za vse 
prebivalce. 
Nacionalni stanovanjski program opre-
deljuje elemente celovitega razvoja na 
stanovanjskem področju, predvsem 
programe, ukrepe za realizacijo in stra-
teške cilje, letne akcijske programe, in-
dikatorje za spremljanje njihovega ures-
ničevanja in merjenja ciljev, indikativen 
finančni načrt in prikaz skladnosti ciljev 
z državnimi razvojnimi prioritetami.  
Nacionalni stanovanjski program izhaja 
iz ustavne določbe, da država ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko prido-
bijo primerno stanovanje. Predstavlja 
dokument, ki se odziva na dejanske raz-
mere na področju stanovanjske oskrbe. 
Z njim država ustvarja pogoje za izva-
janje ustavno zapisane možnosti izbire 
pri reševanju stanovanjskega vprašanja 
za vse prebivalce in določa splošne cil-
je na področju stanovanjske oskrbe. 
Posebej se osredotoča na zagotavljanje 
kakovosti bivanja ranljivejših skupin 
prebivalstva – mladih in starejših. Do-
kument je operativne narave in vklju-
čuje akcijski načrt za obdobje petih let, 
ki zajema ključne izvedbene nosilce 
in projekte, ki jih določa stanovanjski 
program. 
Med nosilnimi dolgoročnimi cilji 
programa so uravnotežena ponudba 
primernih stanovanj, lažja dostopnost 
do stanovanj, kakovostna in funkci- 
onalna stanovanja ter večja stanovanj-
ska mobilnost prebivalstva. Je tudi ope-

rativni dokument stanovanjske politike 
v naslednjem obdobju in se osredotoča 
na ranljivejše skupine – mlade, starejše, 
socialno ogrožene in prebivalce s poseb-
nimi potrebami.
Program predvideva ukrepe za akti-
viranje nezasedenega stanovanjskega 
fonda, med njimi povečanje varnosti 
najemnih razmerij, davčne spodbude za 
oddajo in sankcije za lastnike nezasede-
nih stanovanj ter okrepljen inšpekcijski 
nadzor.
Vzpostavili bi javno službo za najem-
niško upravljanje, ki bi delovala v okvi-
ru Stanovanjskega sklada RS, bila pa bi 
posrednik med najemnikom in naje-
modajalcem. Predvidena je vpeljava 
davčnih olajšav za vključitev v shemo.
Olajšali naj bi tudi dostopnost do stano-
vanj za ranljivejše skupine prebivalstva. 
Predvidena je uvedba stanovanjskega 
dodatka, ki bi združil zdaj razdrobljen 
sistem subvencioniranja neprofitnega 
in tržnega najema, ki bi bil vključen v 
enotni sistem socialnih transferjev.
Reševanje stanovanjskega vprašanja 
mladih in mladih družin predstavlja 
eno ključnih področij, zlasti prvo reše-
vanje stanovanjskega vprašanja. Pred-
videni ukrepi za mlade so stanovanj-
ske skupnosti za mlade, zagotavljanje 
ugodnih najemnih stanovanj, deljeno 
lastništvo in tudi instrument najema z 
možnostjo kasnejšega odkupa po amor-
tizirani ceni. Načrtuje se pilotni projekt 
za izgradnjo in pilotni projekt za zago-
tovitev cenovno ugodnih stanovanj. 
Za omogočanje nakupa stanovanja na 
trgu je predvidena tudi uporaba jav-
no-zasebnega partnerstva, v okviru 
katerega zasebni partner stanovanje 
uporablja v celoti, javnemu skladu pa 
za njegov solastniški delež plačuje me-
sečno nadomestilo.

Med rešitvami za starejše je spodbujanje 
sobivanja v večjih ali skupnostnih gos-
podinjstvih, tudi kot varovanih ali oskr-
bovanih stanovanjih, ki bi jih zagotovili 
v okviru javno-zasebnih partnerstev. 
Predvidena je tudi možnost, da stano-
vanje odkupi javni stanovanjski sklad, 
ki tako lahko zagotovi doživljenjsko 
rento.
Program predvideva izgradnjo 800 bi-
valnih enot in stanovanj za prebivalce s 
posebnimi potrebami. Program vsebuje 
tudi shemo za zagotavljanje stanovanj-
skih enot za deložirane posameznike in 
družine.
Za spodbujanje prenove stanovanjskega 
fonda je predvideno povezovanje ukre-
pov in finančnih mehanizmov energet-
ske prenove s funkcionalno prenovo. 
V okviru aktivne zemljiške politike je 
predvidena priprava nove zakonoda-
je ter uvedba davka na nepremičnine. 
Preizkusiti nameravajo instrument 
energetskega pogodbeništva. Posebna 
pozornost je namenjena reševanju ener-
getske revščine in celoviti energetski 
sanaciji večstanovanjskih stavb. Pred-
videno je spodbujanje celovite prenove 
stanovanjskih sosesk z evropskimi sred-
stvi. 
Na območjih, kjer so potrebe največje, 
je poleg drugih ukrepov, kot sta najem-
niško posredovanje in spodbujanje pre-
nove, predvidena tudi gradnja novih 
javnih najemnih stanovanj.
Strokovnjaki pozdravljajo sprejem re-
solucije in pri tem poudarjajo, da v 
splošnem ustreza glavnim opredelitvam 
stroke glede ciljev in sprememb za do-
seganje teh,  seveda pa obstaja veliko 
pomislekov glede dejanske realizacije 
zapisanih ciljev in finančnih virov.

Kaj pa zakon?
Pri izvajanju Stanovanjskega zakona, ki 
je bil sprejet 2003 in dopolnjen 2007, 
so se pokazale potrebe po spremem-
bi, nadgradnji in dopolnitvi, zlasti na 
področju upravljanja in zagotovitvi 
učinkovitejšega inšpekcijskega nadzo-
ra nad izvajanjem zakona z namenom 
urejanja odnosov med etažnimi last-
niki in poenostavljanja postopkov glede 
upravljanja večstanovanjskih stavb. 
Predlog zakona, ki je bil v javni obrav-
navi od sredine novembra 2015 pa vse 
do začetka januarja 2016, med drugim 
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predvideva naslednje spremembe: 
- načrt vzdrževanja se pripravi največ 

za obdobje treh let; 
- obvezno vodenje sredstev rezervnega 

sklada za vsako stavbo na posebnem 
transakcijskem računu (po veljav-
ni ureditvi lahko namreč sredstva 
rezervnega sklada za vse stavbe, s 
katerimi upravlja upravnik, vodi na 
enem računu);

- črtanje možnosti, da je lahko 
upravnik tudi posamezni etažni 
lastnik;

- glede inšpekcijskega nadzora predlog 
določa, da mora upravnik v breme 
etažnih lastnikov zagotoviti izvedbo 
z inšpekcijsko odločbo odrejenih del, 
določa pa tudi njegove obveznosti in 

obveznosti etažnih lastnikov;
- novela predvideva tudi odpravo ne-

jasnosti glede imenovanja začasnega 
upravnika v sodnem oz. inšpekcij-
skem postopku ter izvajanja nujnih 
vzdrževalnih del. Zamenjava uprav-
nika bi začela učinkovati s sklenitvi-
jo pogodbe med etažnimi lastniki 
in upravnikom in ne bo odvisna od 
vpisa v register upravnikov;

- stanovanjski inšpektor bi lahko izre-
kal globo v razponu. 

Ministrstvo za okolje in prostor je mar-
ca na svoji spletni strani objavilo novi-
co, da so po analizi prispelih pripomb 
in predlogov zainteresirane javnosti, 
organizacij in posameznikov kakor 
tudi pripomb in predlogov ministrs-
tev sklenili, da ustavijo pripravo spre-

memb in dopolnitev Stanovanjskega 
zakona. Skladno s programom dela in 
programom realizacije Nacionalnega 
stanovanjskega programa so že pristo-
pili k pripravi novega stanovanjskega 
zakona.
Do konca 2016 bodo tako izvedene 
ključne analize in oblikovana izhodiš-
ča rešitev po posameznih vsebinskih 
sklopih. V proces oblikovanja rešitev 
bo vključena tako strokovna javnost 
kot tudi vsa zainteresirana organizira-
na javnost oziroma predstavniki vseh 
interesnih skupin, vključno z orga-
nizacijami, ki so se aktivno odzvale na 
predlagane spremembe in dopolnitve 
stanovanjskega zakona. Na teh osno-
vah bo predlog novega stanovanjskega 
zakona pripravljen 2017.
 

Finančna perspektiva 2007–2013

Slovenija je konec decembra 2015 vstopila v krog petih najus-
pešnejših držav članic EU na področju koriščenja evropskih sred-
stev, in sicer je ob koncu 2015 zasedla četrto mesto v primerjavi 
z drugimi državami članicami glede na povrnjena sredstva iz 
evropskega poračuna. Slovenija je bila v obdobju 2007–2013 
upravičena do dobre 4,1 milijarde evrov evropskih sredstev, ki 
jih je bilo treba porabiti do konca 2015.

Črpanje evropskih sredstev
Za obdobje 2007–2013 je ime-
la Slovenija v okviru vseh treh ope-
rativnih programov na razpolago 
4.101.048.636 EUR evropskih sredstev 
(EU del). Do konca decembra 2015 je 
bilo iz slovenskega proračuna izplača-
nih 4.312.527.143 EUR (EU del), kar 
predstavlja 105,16 % razpoložljivih 
sredstev. Kot je razvidno iz Poročila o 
črpanju sredstev evropske kohezijske 
politike 2007–2013, se je z izplačilom 
proračunskih sredstev v večjem obsegu, 
kot pa je bilo razpoložljivih sredstev 
za programsko obdobje 2007–2013, 
omogočilo optimalnejše črpanje evrop-
skih kohezijskih sredstev.
Podatki o zahtevkih, ki jih je Sloveni-
ja do 31. 12. 2015 izstavila Evropski 
komisiji, kažejo, da je njihova skupna 
višina znašala 3.951.547.309 EUR 
(EU del) oziroma 96,35 % razpolož- 
ljivih sredstev, pri čemer je treba hkrati 
upoštevati tudi podatek, da je Evrop-

ska komisija povrnila le do 95 % pravic 
porabe, preostalih 5 % pa bo Sloveni-
ja prejela, ko bodo v Bruslju potrdili 
končna poročila o izvajanju vseh treh 
operativnih programov obdobja 2007–
2013, in sicer predvidoma konec 2017.

Dosežki finančne perspektive 
V okviru vseh treh operativnih progra-
mov je bilo v programskem obdobju 
2007–2013 sofinancirano prek 5.000 
projektov, ki so med drugim prispe-
vali k zmanjšanju razlik v razvitosti 
med slovenskimi statističnimi regija-
mi, dvigu konkurenčnosti in inova-
tivnosti, ustvarjanju pogojev za dvig 
dodane vrednosti, varovanju vodnih 
virov in kulturne dediščine, izkoriščan-
ju čezmejnega podjetniškega potenciala 
ter posledično k boljšim pogojem za živ- 
ljenje državljank in državljanov. Tako je 
bilo med drugim:
- ustvarjenih več kot 45.000 delovnih 

mest;

- v investiranje v vse oblike znanja vklju- 
čenih več kot 610.000 oseb; 

- z neposrednimi subvencijami je bilo 
podprtih več kot 3.000 majhnih in 
srednjih podjetij, ki so rezultirala 
v 1.400 inovacijah in patentih ter 
spodbudila za 1,75 milijarde evrov 
zasebnih vlaganj; 

- zagotovljenih več kot 75.000 m² 
nove raziskovalne oz. izobraževalne 
infrastrukture, vključno z nakupi ra-
ziskovalne opreme; 

- tri prenovljene fakultete s področja 
naravoslovja in tehnike; 

- povečal se je delež javno veljavnih 
programov izobraževanja in uspo-
sabljanja, in sicer s 5 na 41 %;

- zgrajenih 10 urgentnih centrov;
- do širokopasovnega omrežja na t. i. 

belih lisah je bil omogočen dostop 
30.000 gospodinjstvom; več kot 
14.800 novih širokopasovnih pri- 
ključkov; 

- izvedenih je bilo več kot 1000 pro-
jektov v lokalnih skupnostih, ki so 
prispevali k skladnejšemu razvoju; 

- s pomočjo evropskih sredstev se je 
število turističnih kapacitet povečalo 
za več kot 11.800, število obisko-
valcev v obnovljenih in revitalizira-
nih objektih kulturne dediščine in 
javne kulturne infrastrukture pa za 
760.000;

- v aktivnosti v okviru spodbujan-
ja podjetništva in prilagodljivosti, 
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zaposljivosti iskalcev dela in neak-
tivnih, razvoja človeških virov in 
vseživljenjskega učenja, enakosti 
možnosti in spodbujanja socialne 
vključenosti ter institucionalne in 
administrativne usposobljenosti je 
vključenih prek 750.000 oseb;

- posodobljenih je bilo 155 km že-
lezniških prog, zgrajenih ali poso-
dobljenih je bilo skoraj 90 km cest, 
skoraj 40 km kolesarskih povezav ter 
več kot 130.000 m2 protihrupnih 
ograj; 

- zgrajenih je bilo 5 centrov za rav-
nanje z odpadki, več kot 40 čistilnih 
naprav in več kot 670 km kanaliza-
cijskega in več kot 1.100 km vodo-
vodnega omrežja; 

- na kanalizacijski sistem priključenih 
150 tisoč prebivalcev, 400 tisoč pre-
bivalcev pa je dobilo boljšo oskrbo 
in dostop do pitne vode; 

- doseženo zmanjšanje emisij toplo- 
grednih plinov za več kot 150 tisoč 
ton CO2 in prihranek končne ener-
gije za več kot 300 GWh.

Napredek na področju skladnega 
regionalnega razvoja
Slovenija je z evropskimi sredstvi do-
segla velik napredek na petih področjih: 
1. spodbujanje podjetništva, inova-
tivnosti, tehnološkega razvoja, inves-
ticij v visokošolsko raziskovalno in-
frastrukturo in investicije v izgradnjo 

širokopasovnih povezav ter turistično 
infrastrukturo; 
2. izboljšanje kakovosti sistema izobra-
ževanja in usposabljanja ter raziskoval-
no razvojne dejavnosti; 
3. izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob 
zagotavljanju varnosti zaposlitve, še po-
sebej z ustvarjanjem delovnih mest ter 
spodbujanjem socialne vključenosti; 
4. zagotavljanje možnosti za rast z za-
gotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
izboljšanje kakovosti okolja in ustrezne 
infrastrukture; 
5. skladen razvoj regij, pri čemer vel-
ja izpostaviti področje skladnega regi- 
onalnega razvoja regij.
Pri investicijah v razvoj regij so bili izve-
deni ključni regionalni projekti v lokal-
nih skupnostih, in sicer ekonomska in 
izobraževalna infrastruktura, prometna 
infrastruktura, okoljska infrastruktura, 
razvojni projekti v območjih s poseb-
nimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih, razvoj urbanih območij ter 
socialna infrastruktura.
Rezultati pri investicijah v razvoj regij 
so vidni predvsem v zagotavljanju os-
novne infrastrukture v tistih regijah, 
kjer pred tem niso bili priključeni na 
vodovode in kanalizacije. Iz Poročila o 
črpanju sredstev evropske kohezijske 
politike 2007–2013 je razvidno, da je 
s temi projekti 161.626 prebivalcev 
pridobilo kakovostnejši in varnejši vo-
dovodni sistem, 122.161 prebivalcev 

je bilo priključenih na kanalizacijski 
sistem, prenovljenih, saniranih in opre-
mljenih je 204,7 ha območij, namen-
jenih gospodarskemu razvoju, 23 pre-
novljenih in saniranih urbanih območij 
ter 36 razvojnih projektov v območjih 
NATURA.
Finančni podatki na področju čr-
panja v celotnem programskem 
obdobju januar 2007–december 
2015
V obdobju 2007–2013 je bila Slove-
nija upravičena do sredstev evropske 
kohezijske politike iz naslova cilja Kon-
vergenca in je imela do konca 2015 na 
voljo 4.101.048.636 EUR (EU del) 
sredstev oziroma pravic porabe. Tako 
so ji bila do 31. 12. 2015 dodeljena 
sredstva v višini 4.451.203.194 EUR 
oziroma 108,54 % razpoložljivih sred-
stev. Sredstva so bila dodeljena prek 
potrjenih operacij v okviru dveh instru-
mentov, in sicer v sklopu javnih razpi-
sov oziroma javnih povabil ali prek ne-
posredno potrjenih operacij.
V zvezi s finančnimi podatki o črpan-
ju v celotnem programskem obdobju 
2007–2015 je zanimiv podatek, da 
je bilo do konca 2015 podpisanih za 
4.383.649.533 EUR (EU del) pogodb, 
kar predstavlja 106,89 % razpoložljivih 
sredstev in da so do 31. 12. 2015 izpla-
čila iz proračuna znašala 4.312.527.143 
EUR (EU del), kar predstavlja 105,16 
% razpoložljivih sredstev.

Operativni 
program Pravice porabe Izplačila iz 

proračuna*
% glede na 
pravice porabe Certificirani ZzP % glede na       

pravice porabe
OP RR 1.783.285.419 1.895.336.329 106,28 % 1.752.752.301 98,29 %
OP RČV 755.699.370 761.305.299 100,74 % 723.703.695 95,77 %
OP ROPI 1.562.063.847 1.655.885.515 106,01 % 1.506.478.782 96,44 %
Vsi OP-ji 4.101.048.636 4.312.527.143 105,16 % 3.982.934.777 97,12 %

Učinkovita uporaba znanj gle-
de izvajanja evropske kohezijske 
politike tudi v programskem ob-
dobju 2014–2020
Ugotovimo lahko, da imamo v Slo-
veniji na področju izvajanja evropske 

Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj, obdobje od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2015 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF (podatki po virih se lahko razlikujejo)
*vrednosti niso znižane za evidentirane vrednosti vračil, pobotov in sistemskih korekcij, ki so vodene v ISPA2007; upoštevana niso tudi ne-
ustrezno evidentirana izplačila, kjer povračil sredstev EU ne bo (če so ministrstva podatek sporočila MF).

kohezijske politike znanje in izku- 
šnje, ki jih moramo skrbno uporabiti 
in krepiti tudi v obdobju 2014–2020. 
Razpoložljiva sredstva nam odpirajo 
izdatne možnosti financiranja, a kljub 
temu vseh razvojnih potreb Slovenije z 

njimi ne bomo mogli zadovoljiti. Gle-
de na to, da je potreb precej več, kot pa 
imamo razpoložljivih sredstev, bomo 
morali sredstva kombinirati z drugimi 
viri in njihove učinke v čim večji meri 
multiplicirati.
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Sprejeta zakonodaja

Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih
Državni zbor je na marčevski seji sprejel novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Novela 
med drugim razširja nabor objektov za gradnjo na kmetijskih zemljiščih brez spremembe na-
menske rabe, uvaja pa tudi spremembe na področju melioracij, poenostavlja administrativne po-
stopke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, med drugim skrajšuje postopke in občinam olajšuje 
nakup zemljišč, ki jih potrebujejo za gradnjo kanalizacije, vodovoda ali cest.

Glavne spremembe novele Zakona o 
kmetijskih zemljiščih so namenjene 
poglavju melioracije (agromelioracije, 
osuševanje in namakanje). Gre za sis-
tematičen pristop urejanja melioracij, 
ki je nujen predvsem zaradi prilago-
ditve zakonodaje obstoječemu stanju 
na področju osuševanja in namakanja 
kmetijskih zemljišč ter uskladitve do-
ločb z ostalo veljavno zakonodajo. Na 
novo se ureja agromelioracije na koma-
sacijskem območju, za katere velja, da 
je območje agromelioracije in koma-
sacije enako, presojajo pa se tako zah-
tevne kot nezahtevne agromelioracije. 
Pri osuševalnih sistemih se na novo 
ureja možnost zmanjšanja osuševal-
nega območja ter možnost ukinitve 
osuševalnega sistema. Novela omogo-
ča tudi prenos lastninske pravice na 
primarni odvodnji osuševalnega sis-
tema na občino ali osuševalno zadru-
go. S prenosom lastninske pravice na 
primarni odvodnji osuševalnega sis-
tema se preneseta tudi upravljanje in 
vzdrževanje teh sistemov. S prenosom 
lastninske pravice na občino ali osuše-
valno zadrugo ti sistemi niso več del 
javne službe upravljanja in vzdrževanja 
(Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS), ne glede na to pa bo odmero na-
domestila za kritje stroškov vzdrževan-
ja osuševalnih sistemov še vedno od-
merjala Finančna uprava RS.
Namakalni sistemi se bodo po novem 
delili na javne, zasebne in državne. 
Uvedbo javnih namakalnih sistemov 
bo lahko predlagala le občina, uved-
bo zasebnih namakalnih sistemov 
pa bodo lahko predlagale fizične ali 
pravne osebe. Novela zakona uvedbe 
novih državnih namakalnih sistemov 
ne predvideva. Za uvedbo javnega na-
makalnega sistema bo treba pridobiti 

soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, 
ki imajo v lasti več kot dve tretjini povr-
šin kmetijskih zemljišč s predvidenega 
namakalnega sistema. Dvotretjinsko 
soglasje se bo izkazovalo s podpisom 
pogodbe o uporabi namakalnega sis-
tema med lastnikom kmetijskega ze-
mljišča in občino. Po novi ureditvi bo 
namakalne sisteme mogoče širiti ali 
ukiniti, zasebne pa na pobudo lastnika 
zasebnega namakalnega sistema oziro-
ma lastnika kmetijskega zemljišča tudi 
zmanjšati.
Z novelo zakona se ureja tudi 
preimenovanje obstoječih na-
makalnih sistemov, in sicer:   
-  mali namakalni sistemi ter veliki 
namakalni sistemi v zasebni lasti se 
preimenujejo v zasebne namakalne sis-
teme,
- veliki namakalni sistemi v lasti RS se 

preimenujejo v državne namakalne 
sisteme,

- veliki namakalni sistemi v lasti občin 
se preimenujejo v javne namakalne 
sisteme.

Za državne namakalne sisteme in 
osuševalne sisteme bo še naprej skr-
bela javna služba upravljanja in vzdr-
ževanja. Sredstva za vzdrževanje osu-
ševalnih sistemov se bodo pobirala 
od lastnikov zemljišč na osuševalnem 
območju v sorazmerju s površino 
kmetijskega zemljišča, ki je vključena 
v območje osuševalnega sistema, in 
jih bo odmerjala Finančna uprava RS. 
Sredstva za delovanje in vzdrževanje 
državnih namakalnih sistemov se bodo 
pobirala od tistih lastnikov, ki imajo z 
izvajalcem javne službe podpisano po-
godbo o namakanju. Stroške bo zara-
čunaval izvajalec javne službe. Sredstva 
za delovanje in vzdrževanje javnih na-
makalnih sistemov se bodo pobirala 

od tistih lastnikov, ki imajo z lokalno 
skupnostjo podpisano pogodbo o na-
makanju. V teh primerih bo sredstva 
zaračunavala lokalna skupnost. V 
prehodnem obdobju, t. j. do odmere 
nadomestila za vključno leto 2018, se 
bodo sredstva za delovanje in vzdrže-
vanje državnih in javnih namakalnih 
sistemov pobirala od vseh lastnikov 
zemljišč v sorazmerju s površino kme-
tijskega zemljišča, ki je vključena v ob-
močje državnega ali javnega namakal-
nega sistema. Stroške bo odmerjala 
Finančna uprava RS.
Glede na dosedanji zakon novela raz-
širja nabor objektov in posegov v 
prostor, ki jih lokalna skupnost v 
prostorskem aktu lahko dopusti gradi-
ti na vseh kmetijskih zemljiščih (npr. 
čebelnjak, staja, pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja in naravnih 
pojavov, raziskovanje podzemnih voda, 
mineralnih surovin in geotermičnega 
energetskega vira, začasni objekti in 
začasni posegi, in sicer za čas dogodka 
oziroma v času sezone, rekonstrukcije 
državnih cest). 
Na ostalih kmetijskih zemljiščih bo 
lahko lokalna skupnost dopustila 
gradnjo vseh enostavnih in nezahtev-
nih pomožnih kmetijsko-gozdarskih 
objektov v skladu z uredbo, ki ureja 
vrste objektov glede na zahtevnost, 
razen kleti ter vinske kleti, medtem 
ko bo na trajno varovanih kmetijskih 
zemljiščih lahko dopustila gradnjo le 
določenih pomožnih kmetijsko-goz-
darskih objektov (rastlinjak, ograja 
za pašo živine, obora za rejo divjadi, 
ograja in opora za trajne nasade in 
opora za mreže proti toči, ograja za 
zaščito kmetijskih pridelkov, kozolec, 
dvojni kozolec (toplar), molzišče, na-
pajalno korito, krmišče, kmečka lopa). 
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Med objekte, ki jih bo mogoče gra-
diti brez spremembe namenske rabe 
kmetijskega zemljišča, novela uvršča 
tudi vetrne elektrarne do nazivne moči 
enega megavata.
Pogoji, ki jih mora za gradnjo na 
kmetijskem zemljišču izpolnjevati 
investitor: staje in pomožne kmetij-
sko-gozdarske objekte, ki so nezah-
tevni objekti (razen rastlinjak, ograja 
za pašo živine, obora za rejo divjadi, 
ograja in opora za trajne nasade in 
opora za mreže proti toči ter ograja za 
zaščito kmetijskih pridelkov), bo na 
kmetijskem zemljišču lahko gradil in-
vestitor, ki ima v lasti oziroma zakupu 
najmanj: 
a)  1 ha zemljišč, ki so uvrščena med 
njive in vrtove, travniške površine, 
trajne nasade in druge kmetijske povr-
šine ali 
b)  5.000 m² zemljišč, ki so uvrščena 
med trajne nasade. 
Občini je dana tudi možnost, da pred-
piše strožje pogoje glede zahtevanih 
površin kmetijskih zemljišč. Občini 
je dana tudi možnost, da za gradnjo 
vseh objektov, ki jih je dopustno gra-
diti na kmetijskih zemljiščih (razen za 
začasne ureditve za obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami), 
predpiše tudi dodatne pogoje in krite-
rije, ki jih mora za gradnjo na kmetij-
skem zemljišču izpolnjevati investitor. 
Z novelo zakona se ureja tudi načrto-
vanje kmetijskih objektov na kmetijski 
namenski rabi z občinskim podrob-
nim prostorskim načrtom (OPPN). 
Z OPPN bo na kmetijski namenski 
rabi poleg kmetijskih objektov mogo-
če načrtovati tudi preselitev kmetijskih 
gospodarstev v celoti, pri čemer se bo 
dovoljenje za gradnjo stanovanjskega 
objekta smelo izdati šele po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za načrtovani 
kmetijski objekt. Na kmetijskih zem-
ljiščih bo gradnja omenjenih objektov 
mogoča le ob predhodno sprejetem 
OPPN. V postopek OPPN bodo lah-
ko vključene pobude zadrug, regis-
triranih za kmetijstvo, pobude kmetij-
skih gospodarstev ter pobude agrarnih 
skupnosti, pri čemer bodo morali 

izpolnjevati z ZKZ določene pogoje. 
Izpolnjevanje teh pogojev bo preverja-
la občina. Z načrtovanim kmetijskim 
objektom na kmetijskem zemljišču v 
lasti RS bo moral soglašati upravljavec 
kmetijskega zemljišča.
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči 
se razširjajo oziroma dopolnjujejo 
izjeme, kjer ni treba odobritve prav-
nega posla. Predvidene so tudi manjše 
spremembe, ki pomenijo skrajšanje 
postopkov odobritve pravnega posla, 
razbremenitev strank v postopku, 
zmanjšanje število sporov v zvezi s 
pravilnim sprejemom ponudbe ter 
uzakonitev poenotene sodne prakse 
(npr. skrajšuje se rok za vložitev vloge 
za odobritev pravnega posla, in sicer s 
60 na 30 dni, potencialnim kupcem 
ne bo več treba pošiljati izjave o spreje-
mu ponudbe prodajalcu, ampak samo 
upravni enoti; lastnik kmetijskega 
zemljišča na upravno enoto posredu-
je le en izvod ponudbe – po prejšnji 
ureditvi je moral poslati tri izvode). 
Širijo se tudi izjeme, pri katerih ni 
treba odobritve pravnega posla, kar 
bo še posebej ugodno 
vplivalo na poslovanje 
občin.
Z novelo zakona se 
poenostavlja strokov-
na podlaga s pod-
ročja kmetijstva, ki 
bo omogočila hitrejšo 
vzpostavitev trajno 
varovanih kmetijskih 
zem-ljišč (TVKZ) 
v posamezni lokalni 
skupnosti. Dosedan-
ji ZKZ je določal, 
da mora strokovna 
podlaga preverjati 
tudi bonitete zemljišč 
na območju posa-
mezne občine. Novela 
ZKZ-E pa iz strokov-
nih podlag opušča 
preverjanje bonitet, 
določitev območij, 
primernih za izvajan-
je agrarnih operacij 

ter določitev območij, primernih za 
odpravo zaraščanja. ZKZ je določal 
tudi, da je treba pripraviti strokovne 
podlage za določitev TVKZ ob vsaki 
spremembi občinskega prostorskega 
načrta. Novela ZKZ-E pa določa, da se 
strokovne podlage za določitev TVKZ 
pripravijo le v primerih, kadar gre za 
spremembo kmetijske namenske rabe.
Odškodnina zaradi spremembe na-
membnosti kmetijskih zemljišč za ob-
jekte državnega pomena, pri katerih je 
investitor RS, in če odškodnina znaša 
več kot 2.000.000 EUR, se bo plačala 
v dveh delih. Polovica odškodnine se 
bo plačala pred izdajo gradbenega do-
voljenja, plačilo druge polovice pa bo 
pogoj za pridobitev uporabnega dovol-
jenja. V primerih, da je del tega objekta 
tudi črpališče za namakanje kmetijskih 
zemljišč, se drugi del odškodnine zniža 
za vrednost investicije v objekt, ki je 
namenjen odvzemu vode za namakan-
je kmetijskih zemljišč. Znižanje ne 
more biti višje kot znaša višina druge-
ga dela odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča. 
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Nova ureditev dostopa do  informacij javnega značaja
Maja 2016 začenja veljati nova ureditev dostopa do informacij javnega značaja: uporabljati se 
začne novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-e) ter na njeni podlagi spre-
jeta tudi nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Cilj nove 
ureditve o dostopu do informacij javnega značaja je zagotoviti pravico do enostavne in učinkovi-
te ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja.

Novela Zakona o dostopu do infor-
macij javnega značaja (ZDIJZ-E) je 
bila sprejeta na 14. redni seji Državnega 
zbora 15. decembra 2015, veljati pa je 
začela 8. januarja 2016, medtem ko se je 
začela uporabljati štiri mesece po uvelja-
vitvi (maj 2016).
Prehodno obdobje – med začetkom 
veljave in uporabo – je bilo predvideno 
zaradi potrebe po prilagoditvi arhivov, 
knjižnic in muzejev, saj se s to novelo 
omenjene institucije vključujejo v sis-
tem zagotavljanja gradiva za ponovno 
uporabo. 31. marca 2016 je Vlada RS 
sprejela tudi novo Uredbo o posredo-
vanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja, ki je še natančneje do-
ločila pravila ponovne uporabe.
Poglavitni cilj sprejete novele ZDIJZ-E 
je implementacija določb spremenje-
ne Direktive o ponovni uporabi infor-
macij javnega sektorja, torej v skladu z 
evropskim pravnim redom komurkoli 
(predvsem zasebnemu sektorju) zagoto-
viti pravico do enostavne in učinkovite 
ponovne uporabe prosto dostopnih 
podatkov javnega sektorja za kate-
rikoli namen. Pomembni cilji so še: 
zmanjšanje birokracije in poenostavitev 
postopkov za pridobitev podatkov za 
ponovno uporabo (splošno pravilo je 
nezaračunavanje cene za ponovno upo-
rabo, več možnosti za neposredno pri-
dobitev podatkov in podatkovnih baz 
prek spleta), odprava nejasnosti pri izva-
janju zakona in ustrezno sankcioniranje 
obveznosti po zakonu.
Direktiva iz 2003 je prvič določila, da 
morajo biti podatki javnega sektorja na 
voljo vsakomur za ponovno uporabo 
pod enakopravnimi in transparentnimi 
pogoji, namen Direktive 2013 pa je do-
datno spodbuditi odpiranje podatkov 
na način, da organi ne zaračunavajo več 
cene ponovne uporabe in da ponudijo 
podatke na učinkovit in enostaven način 
prek spleta. Bistvo ponovne uporabe je 
torej, da se podatki javnega sektorja (su-

rovi podatki, ki se pridobivajo oziroma 
vodijo v bazah/ evidencah organov jav-
nega sektorja na podlagi izvajanja javnih 
nalog) s ponovno uporabo oplemenitijo 
in tako pridobijo dodano vrednost za 
nepridobitni ali pridobitni namen. Bis-
tvenega pomena je torej, da organi po-
datke, ki jih zbirajo, dajo na voljo za po-
novno uporabo gospodarskim akterjem, 
novinarjem, nevladnim organizacijam, 
raziskovalcem itd.
Transparentnost in odpiranje podatkov 
spodbuja tudi večjo učinkovitost v okvi-
ru javnega sektorja in prispeva k razma-
hu digitalnega gospodarstva ter razvoju 
podjetništva. 
V skladu z Direktivo za ponovno upo-
rabo podatkov organi praviloma ne 
bodo mogli več zaračunavati cene 
ponovne uporabe (temveč kvečjemu 
stroške posredovanja oz. priprave izvoda 
kopije za konkretnega prosilca, t. i. mej-
ne stroške). Skladno z možnostjo uvelja-
vitve izjem glede splošnega nezaračuna-
vanja cene za podatke novela zakona 
določa, da bodo izjemoma lahko zara-
čunali ceno za ponovno uporabo (tako, 
kot je to veljalo do zdaj) tisti organi, ki 
za izvajanje javnih nalog ne dobijo do-
volj sredstev iz proračuna in tako znatni 
del prihodkov za pokrivanje stroškov 
za izvajanje javnih nalog pridobivajo iz 
drugih virov (30 %).   
Z novelo ZDIJZ-E bodo v režim po-
novne uporabe po novem vključeni tudi 
muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le 
v zvezi s tistim prosto dostopnim gra-
divom, na katerem ni imetnik pravic 
intelektualne lastnine tretja oseba. Na-
vedene institucije bodo zavezane nuditi 
predvsem ponovno uporabo kultur-
nega gradiva, na katerem nobena ose-
ba nima avtorskih pravic in je torej v 
javni domeni. V zvezi z gradivom, na 
katerem so institucije imetniki pravic 
intelektualne lastnine, pa režim pra-
vil za ponovno uporabo začne veljati, 
če se institucija odloči ponuditi gradi-

vo za ponovno uporabo (diskrecijska 
pravica). Za kulturne ustanove bodo 
v primerjavi z drugimi organi javnega 
sektorja tudi sicer veljala nekatera pri-
vilegirana pravila (predvsem glede zara-
čunavanja). 
Vlada je na seji 31. marca 2016 spreje-
la še novo Uredbo o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega 
značaja, ki je začela veljati 2. aprila 
2016. 
ZDIJZ-E v 32. členu namreč določa, 
da mora Vlada po njegovi uveljavitvi 
uskladiti Uredbo o posredovanju in po-
novni uporabi informacij javnega zna-
čaja. Ker se je izkazalo, da je zaradi po-
trebe po bolj jasnem besedilu nekaterih 
določb treba uskladiti več kot polovico 
določb uredbe  – predvsem zaradi večje 
preglednosti in lažje uporabljivosti – je 
Ministrstvo za javno upravo pripravilo 
v celoti novo, preglednejšo.
Uredba določa način posredovanja in-
formacij javnega značaja prosilcem in v 
svetovni splet, zaračunavanje stroškov 
takega posredovanja, ceno in druge 
pogoje ponovne uporabe informacij 
javnega značaja ter poročanje o zago-
tavljanju dostopa do informacij javnega 
značaja.
Z 8. majem 2016 so se v režim po-
novne uporabe (po ZDIJZ-E), kot 
je omenjeno že zgoraj,  vključili tudi 
muzeji, knjižnice in arhivi, zato je bilo 
nujno uskladiti režim zaračunavanja 
ponovne uporabe tudi za te zavezan-
ce. Uredba določa enotni stroškovnik 
zaračunavanja materialnih stroškov za 
posredovanje informacij javnega zna-
čaja. Podrobneje je razdelan tudi pos-
topek plačila stroškov posredovanja.  V 
skladu s spremembo 4. točke 10. člena 
ZDIJZ se obveznost proaktivne trans-
parentnosti poleg javnih naročil razširja 
tudi na javne razpise in druge oblike 
sofinanciranja iz državnega in občin-
skih proračunov, kar podrobneje ureja 
določba 10. člena uredbe. 
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Predlog nove ureditve 
sistema javnih financ

Ministrstvo za finance pripravlja novo zakonodajo na področju 
javnih financ, in sicer nov zakon o javnih financah in nov zakon 
o računovodstvu. Javna obravnava obeh predlogov se je zakl-
ju- čila marca, Združenje občin Slovenije pa je opozorilo na po-
seg predlagane ureditve v avtonomijo lokalne samouprave in 
dodatno obremenjevanje občin tako s kadrovskega kot finan-  
čnega vidika.

Javnofinančne nestabilnosti so v evr-
skem območju zahtevale okrepitev jav-
nofinančne discipline in preglednosti 
proračunskega načrtovanja. V okviru 
Evropske unije je bil tako novem-
bra 2011 sprejet paket zakonodajnih 
predlogov petih uredb in direktive, 
katerih namen je okrepiti fiskalno od-
govornost držav članic in njihovo eko-
nomsko upravljanje. Slovenija se je za 
namen stabilizacije javnih financ 2013 
na ustavni ravni zavezala, da bodo pri-
hodki in izdatki proračunov države 
srednjeročno uravnoteženi brez zadol-
ževanja ali pa da bodo prihodki pre-
segali izdatke. 2015 je z dvotretjinsko 
večino sprejela tudi Zakon o fiskalnem 
pravilu. Tem zavezam sledi Predlog 
(novega) zakona o javnih financah.

Predlog zakona o javnih             
financah

S predlaganim zakonom se prvenstve-
no želi vzpostaviti vzdržne javne finan-
ce. Iz navedenega razloga zakon vsebuje 
poleg načela fiskalne odgovornosti tudi 
obveznost srednjeročnega načrtovanja 
fiskalne politike.
Iz predlaganega zakona izhaja obvez-
nost priprave dveh novih dokumentov, 
in sicer:
državni program razvojnih politik, ki 
ga bo Vlada sprejela do konca novem-
bra tekočega leta in v katerem bodo 
vsebovane prioritete Vlade, ki so kl-
jučnega pomena za razvoj Slovenije in 
izhajajo tudi iz strategije razvoja Slo-
venije; 
- srednjeročna fiskalna strategija, ki 

jo bo Vlada sprejemala najpozneje 
do konca februarja tekočega leta, v 

njej pa bodo vsebovani vsi elementi, 
ki so nujni za uresničitev srednje-
ročnega fiskalnega cilja.  

V zakonu je določena  jasnejša oprede-
litev osnovnih pojmov, ki se uporablja-
jo za agregiranje javnofinančnih podat-
kov pri načrtovanju in pri poročanju o 
stanju v državi, kot tudi pri določanju 
pravil, ki jih postavlja zakon. 
Predlog zakona določa obveznost pri-
prave ocene finančnih posledic pri pri-
pravi zakonov in tudi podzakonskih 
predpisov, ki mora biti pripravljena 
tako, da izkazuje finančne posledice za 
celoten sektor država.
Podrobneje se ureja priprava proraču-
nov za naslednje leto in leto, ki temu 
sledi, sprememb proračunov ter reba-
lansa za državo, občine in finančnih 
načrtov ZPIZ, ZZZS in proračunskih 
uporabnikov.
Predlagani zakon vsebuje tudi splošne 
določbe pri dodeljevanju povratnih in 
nepovratnih sredstev iz proračuna. 
V nadaljevanju predlagani zakon dolo-
ča, da posredni uporabniki proračuna 
razen izjem, določenih v drugih zako-
nih, ne morejo imeti v lasti nepremič-
nega premoženja, saj je ta lahko zgolj 
v lasti ustanovitelja. Navedeno pome-
ni, da bo v prehodnem obdobju treba 
vložiti vse napore, da se v pristojnih 
zemljiških knjigah pri nepremičninah, 
ki so v lasti posrednih uporabnikov, 
spremeni lastnik. Posredni uporabniki 
bodo morali po uveljavitvi tega zakona 
za nepremičnino, ki jo imajo v uprav- 
ljanju, plačevati najemnino vsaj v viši-
ni obračunane amortizacije. Predlaga-
ni zakon določa tudi, da se premično 

premoženje prenese v last posrednim 
uporabnikom proračuna kot namen-
sko premoženje. 
Pri porabi sredstev proračunske re-
zerve, ki je namenjena za financiranje 
nujne pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah ter nujnih in neodložljivih 
nalogah in delih zaščite, reševanja in 
pomoči, se določa fleksibilnejša uredi-
tev, saj je v tovrstnih primerih nujno, 
da se lahko sredstva zagotovijo takoj 
oziroma v čim krajšem času. 
Iz zakona, ki ureja izvrševanje prora-
čuna, so se v predlagani zakon pre-
nesle določbe glede rokov plačevanja 
obveznosti, s tem pa se upravičencem 
do javnih sredstev in gospodarskim 
subjektom zagotavlja pravočasno po-
ravnavanje obveznosti predvsem ob 
upoštevanju, da je za neplačevanje ob-
veznosti v zakonsko določenih rokih 
zagrožena kazen. 
Predlagani zakon omejuje tudi prido-
bivanje kapitalskih naložb države in 
občin, in sicer v tem smislu, da je pri-
dobitev kapitalske naložbe dopustna le 
na podlagi zakona, ki opredeljuje javni 
interes. Posredni uporabniki, razen ti-
stih, ki imajo pravno podlago za pri-
dobitev kapitalske naložbe določeno v 
zakonu, ne smejo pridobivati kapital-
skih naložb.
Predlagani zakon zahteva tudi večjo 
skrbnost pri ravnanju s terjatvami in 
sankcionira odgovorno osebo prora-
čunskega uporabnika, pri katerem je 
zaradi nepravočasne izterjave terjatev 
zastarala. 
Iz Zakona o financiranje občin so v 
predlagani zakon prenesene določbe o 
zadolževanju občin, saj je smiselno, da 
se zadolževanje za vse institucionalne 
enote sektorja država ureja v enem za-
konu. Hkrati predlagani zakon določa, 
na kakšen način lahko občine zavaru-
jejo plačila za svoje obveznosti. 
Predlagani zakon določa tudi način za-
dolževanja pravnih oseb sektorja drža-
va, katerih lastnik je država (S.13112, 
S13113. S. 1314, S 11001, S.15), in 
občin, ter zadolževanje v sistemu enot-
nega zakladniškega računa (EZR).
S predlaganim zakonom se ureja    
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priprava in predložitev letnih poročil 
– za blagajne javnega financiranja kot 
tudi za neposredne in posredne upo-
rabnike proračunov. 
Uvaja se tudi delna centralizacija no-
tranjega nadzora javnih financ in večji 
inšpekcijski nadzor nad kršitvami do-
ločb predlaganega zakona. 

Predlog zakona o 
računovodstvu

Zakon o javnih financah je tesno pove-
zan tudi z zakonom o računovodstvu, 
ki ureja vodenje poslovnih knjig in 
pripravo letnih poročil za vse blagaj-
ne javnega financiranja (državni pro-
račun, občinske proračune, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovan-
je), vse proračunske uporabnike (javne 
zavode, javne sklade in javne agencije), 
druge pravne osebe javnega prava in 
nekatere pravne osebe zasebnega pra-
va (zasebni zavodi). Priprava novega 
zakona o računovodstvu je zato tekla 
sočasno s pripravo novega zakona o 
javnih financah.
Bistveni poudarki in cilji zakona o ra-
čunovodstvu:
- uvedba načela nastanka poslovnega 

dogodka tudi za blagajne javnega 
financiranja; - predvideno s 1. 1. 
2022, saj se na ravni Evropske ko-
misije oblikujejo mednarodni raču-

novodski standardi za javni sektor, 
katerih okviri naj bi bili dokončno 
znani po letu 2020;

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

- z možnostjo izvajanja popisa tudi 
med letom bo zagotovljena podlaga 
za boljšo izvedbo popisa in s tem za 
kakovostnejše podatke v premoženj-
skih bilancah države in občin.

Predlog ZJF v predlagani 
obliki nesprejemljiv

Predloga obeh zakonov je najprej ob-
ravnaval Odbor ZOS za proračun in fi-
nance in pripravil pripombe, zaradi zah- 
tevnosti materije pa smo Ministrstvu 
za finance predlagali javno predstavitev 
in obravnavo Predlogov zakona javnih 
financah in zakona o računovodstvu. 
Ta je bila 9. marca 2016 v prostorih 
Mestne občine Kranj. Razprava je bila 
burna, predstavljene pripombe in po-
misleki pa so pokazali na nedomišlje-
nost predlagane zakonodaje.
Ob izteku javne obravnave je ZOS 

Ministrstvu za finance naslovil tudi 
pisne pripombe na Predlog (novega) 
zakona o javnih financah. Kot prvo 
smo poudarili, da je treba ob nadalj-
njih postopkih priprav predloga ZJF 
ovrednotiti vse finančne učinke, ki jih 
bo nova ureditev prinesla lokalnim 
skupnostim, torej kadrovske obreme-
nitve, dodatno administracijo, spre-
membe občinskih predpisov in tako 
naprej ter opozorili, da se mora to tudi 
ustrezno odraziti v prihodkih občin. 
Podane so bile tudi številne vsebinske 
pripombe.
Pozvali smo k črtanju obveznosti ob-
čin glede priprav napovedi prihodkov 
in odhodkov za naslednja štiri leta. Po-
misleki so tudi glede obveznega spreje-
manja dvoletnega proračuna. Občine 
so opozarjale na nerealnost štiriletnega 
načrtovanja proračuna in določitve vi-
rov sredstev za vsako postavko. Pred-
lagali smo, da operativni program 
ohrani vsebino sedanjega NRP. V 
ZOS nasprotujemo takšni sestavi pro-
računa, ki nakazuje, da bi vsi subjekti, 
ki imajo pravno subjektiviteto (ožji 
deli občin), imeli enoten – občinski 
račun. To dejansko pomeni, da se ož-
jim delom občin jemlje sedanji status 
»samostojnosti«. 
Opozorili smo na povečanje stroškov 
zaradi obveznosti objave celotnega od-

loka z vsemi tabelarnimi 
prilogami. Datum za 
predložitev polletnega 
poročila je neustrezen. 
Pridobivanje kapital-
skih naložb je s predlo-
gom ZJF zelo omejeno. 
Glede na drugi odsta-
vek se zastavlja vprašan-
je, s čim se bodo občine 
sploh lahko ukvarjale. 
Spraševali smo se, na 
kakšen način lahko žu-
pan zagotovi popolno 
in pravočasno pobiranje 
javnofinančnih prejem-
kov npr. NUSZ. S tega 
vidika je tudi nespre-
jemljiva odgovornost 
za kršitev te določbe. 

Tudi sicer predlog ZJF       
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predvideva izredno visoke denarne 
kazni za odgovorne osebe. Te določbe  
so nesprejemljive, glede na višino plač 
so kazni nesorazmerno visoke. Ugotav- 
ljamo, da iz prikaza ureditve v drugih 
pravnih sistemih ni razvidna orienta-
cijska višina globe, je pa vsekakor za 
razmere socialnega statusa oz. višine 
plač javnih uslužbencev prekomerna. 
Nedopustno je, da se kot prekršek šteje 
odgovornost za kršitev plačilnih rokov.
Veliko pripomb je bila deležna tudi 
ureditev glede financiranja posred-
nih uporabnikov proračuna (PPU). 
Zastavlja se vprašanje glede tekočega 
vzdrževanja, plačevanja računov itd. 
Zahtevali smo, da pri obračunu najem-
nine med občino in njenimi PPU ni 
obračuna DDV. Glede premičnega 
premoženja v lasti PPU uporabnikov 
smo opozorili, da v določenih primerih 
to ni izvedljivo (prepoved odtujitve). 
Določbe predloga ZJF glede stvarne-

ga premoženja so deloma v nasprotju 
z drugimi zakoni (zlasti ZSPDSLS – 
sistem upravljavcev premoženja), kar 
lahko povzroči nejasnosti in težave pri 
izvajanju.
Podali smo pomisleke glede zadol-
ževanja za kritje zakonskih obvezno- 
sti in se spraševali, če to pomeni, da 
se bo nadaljeval trend zmanjševanja 
povprečnine in se bodo občine dolžne 
zadolževati tudi za obveznosti iz tega 
naslova. Opozorili smo na ustavno za-
vezo, da je država občinam dolžna za-
gotoviti sredstva za izvajanje zakonskih 
nalog. 
Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen bo 
skupni obseg zadolževanja vseh občin. 
Glede na tolmačenje, da bodo občine 
omejene v obsegu izdatkov, se utemel-
jeno zastavlja vprašanje, kje bo kvota 
za zadolževanje občin in kako bo to 
porazdeljeno med občinami. Opozo-
rili smo na omejitve glede likvidnost-

nega zadolževanja prek 31. decembra. 
Predlagali smo tudi, da se občinam 
omogoči možnost dolgoročnega za-
dolževanja za večje investicije npr. za 
30 let.
Ostajajo pomisleki glede posega v av-
tonomijo občin. Obveza po vključitvi 
občin v EZR države je nesprejemljiva. 
Predlagali smo, da ostane v veljavi se-
danji sistem, ki določa prostovoljno 
vključitev občin v EZR države. Opo-
zorili smo tudi, da obstaja konflikt 
interesov med finančno službo občine 
in upravljavcem denarnih sredstev sis-
tema EZR, kar posledično predstavlja 
potrebo po dodatnih zaposlitvah.
Tudi določba glede uporabe presežkov 
preteklih let grobo posega v avtonomi-
jo lokalnih skupnosti glede uporabe 
svojih finančnih sredstev. Predlaga-
li smo smiselno dopolnitev določbe, 
upoštevajoč Zakon o fiskalnem pra-
vilu.

V pripravi nova prostorska 
in gradbena zakonodaja

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je novembra 2015  v jav-
no razpravo podalo predloge treh zakonov: Predlog zakona o 
urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona in Predlog za-
kona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Po zaključeni javni 
obravnavi februarja 2016 je Združenje občin Slovenije podalo 
številne pripombe, MOP pa po prejemu pripomb nadaljuje delo 
z usklajevanji in pripravo novih besedil zakonov.

Slovenija je prvo krovno ureditev pod-
ročja urejanja prostora in graditve ob-
jektov dobila v začetku 2003. Šlo je za 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) 
in Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). 
Pred tem se je ves čas samostojne države 
uporabljala še nekdanja republiška za-
konodaja. Čeprav je šlo za pomembno 
pravno področje in čeprav naj bi ta dva 
zakona postavila trajne normativne te-
melje, je kmalu prišlo do drobljenja te 
ureditve. ZGO-1 je od tedaj doživel že 
mnogo sprememb in dopolnitev, ZU-
reP-1 pa je že 2007 delno nadomes-
til Zakon o prostorskem načrtovanju 

(ZPNačrt), ki je iz ZUreP-1 izvzel in 
ločeno uredil področje prostorskega 
načrtovanja, opremljanje zemljišč za 
gradnjo in prostorsko informatiko, to-
rej glavnino njegove vsebine.
 
Tudi sam ZPNačrt se je večkrat spre-
minjal in dopolnjeval, najbolj pa je 
vanj 2010 posegel Zakon o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena 
v prostor, ki je ločeno uredil proble-
matiko priprave državnih prostorskih 
načrtov in specialno še nekaj drugih 
povezanih vprašanj. Zaradi tovrstnega 
normativnega drobljenja se je izkazala 

potreba po celoviti prenovi tega zako-
nodajnega področja. 
Ob prvotni pripravi normativnih reši-
tev se je najprej načrtovalo zgolj spre-
membe in dopolnitve ključnih zako-
nov, torej ZPNačrt in ZGO-1. Kmalu 
je postalo jasno, da obseg sprememb 
terja vsaj spremembe v tehniki čistopisa 
obeh zakonov, še bolje pa popolnoma 
prenovljeno oziroma novo krovno za-
konodajo. Rezultat opravljenega dela 
so osnutki novega zakona o urejanju 
prostora, gradbenega zakona in zakona 
o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Predlog zakona o urejanju 
prostora

Rešitve gredo v smeri povečanja prož-
nosti prostorskega načrtovanja, ne-
katerih novih postopkovnih meha-
nizmov in vzpostavitve manjkajočih 
vsebin prostorskih aktov. 
Predlog določa opredelitev območij 
naselij kot ključnega načrtovalskega 
koraka za njihov nadaljnji razvoj. Na-
seljem naj se v občinskem prostorskem 
načrtu določajo območja, ki za naselja 
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z razvojnim potencialom vključujejo 
tudi površine za njihovo širitev z na-
menom, da se pri aktivaciji teh zemljišč 
v kasnejši fazi srečuje z manj težavami 
kot danes. Osredotočanje na naselja in 
njihov razvoj je močno prisotno tudi 
v novem poglavju, ki ureja temeljna 
pravila prostorskega načrtovanja.
Postopek priprave državnega pros-
torskega načrta (DPN) je ponovno 
umeščen v isti zakon kot prostorsko 
načrtovanje na lokalni ravni. Posto-
pek priprave DPN je mestoma spre-
menjen oziroma dopolnjen, bistveno 
spremembo pa predstavlja njegov 
zaključek, ki je predviden z izbo-
rom najustreznejše variante. Glede 
na zgodnejši zaključek je z osnutkom 
gradbenega zakona predvidena prido-
bitev gradbenega dovoljenja po t. i. 
integriranem postopku načrtovanja in 
izdaje gradbenega dovoljenja, ki pred-
stavlja združitev druge faze prostor-
skega načrtovanja (priprave DPN) in 
projektiranja, vključno s pridobitvijo 
okoljevarstvenega soglasja (kadar je to 
treba), integriranega v gradbeno do-
voljenje.
V postopku priprave občinskega 
prostorskega načrta (OPN) sta glav-
ni spremembi dve. Prva se nanaša na 
vlogo MOP. Zakon daje MOP večjo 
vlogo in pomen, ko ponovno posta-
ne ključni sogovornik občine in tudi 
predstavnik države v relaciji do nje. 
Vloga MOP se odraža tudi v neka-
terih drugih postopkovnih 
rešitvah, zlasti v povezavi s 
postopkom celovite presoje 
vplivov na okolje in v konč-
ni potrditvi ter objavi OPN. 
Pri slednji je močno poudar-
jena vloga prostorskega in-
formacijskega sistema. Dru-
ga novost je Prostorski svet 
Vlade RS, katerega osrednja 
vloga je vloga odločevalca in 
usmerjevalca v primerih, ko 
pri pripravi OPN in DPN 
pride do neusklajenosti med 
deležniki in zamud v postop-
kih.

Zakon daje mestom in naseljem mest-
nega značaja možnost, da sprejmejo 
urbanistični načrt kot nadomestek 
OPN.
V območju OPN in urbanističnega 
načrta je občinam dana možnost, da 
določita obveznost izvedbe zazidal-
nega preizkusa kot instrumenta, s 
katerim se donačrtuje oziroma dode-
la prostorsko regulacijo na območjih, 
kjer je gradnja načeloma možna, a ob 
pripravi prostorskih aktov ni smiselno 
ali pa ni možno določiti pravil tako 
natančno. Instrument je namenjen 
predvsem ustrezni formaciji gradbene 
parcele, ki je tudi sicer pomembna no-
vost zakona.
Cilj zakona je med drugim tudi večja 
popularizacija občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN). Večji 
pomen je dan vlogi investitorja takih 
aktov, ki lahko z občino sklepa različ-
ne dogovore, v navezavi z Gradbenim 
zakonom pa je dana celo možnost 
izvedbe posebnega integriranega po-
stopka, po katerem se postopek pri-
prave OPPN in postopek gradbenega 
dovoljenja združita v en sam postopek, 
rezultat katerega je gradbeno dovoljen-
je. V povezavi z omenjeno možnostjo 
določanja razvojnih območij naselij 
se predlaga uzakonitev možnosti, da 
se v takih območjih stavbna zemljišča 
po principu etapnosti oziroma ročnos-
ti ustvarjajo z OPPN, saj je odločitev, 
da gre za bodoče območje stavbnih 

zemljišč, sprejeta že v okviru OPN, 
ki neko območje določi kot razvojno. 
Še dodatno možnost nastajanja stavb-
nih zemljišč za bolj prožno prostorsko 
načrtovanje pa predstavlja OPPN za 
izjemne širitve stavbnih zemljišč.
Prožnosti prostorskega načrtovanja je 
namenjena tudi možnost odobritve 
individualnega odstopanja od pros-
torskih aktov na zahtevo investitorja 
(npr. glede lege in velikosti ali pa obli-
kovanja objekta). 
Na področju razvojnega načrtovanja 
zakon uvaja novo poglavje Dokumen-
ti razvojnega načrtovanja, kamor 
ponovno uvršča Strategijo prostor-
skega razvoja Slovenije (SPRS) ter ji 
dodaja bolj izvedbeno komponento s 
programskimi izhodišči, uvaja pa še 
Zasnove prostorskega razvoja ob-
močij in Trajnostne urbane strate-
gije. Gre za dokumente, ki povezujejo 
razvojno in prostorsko načrtovanje in 
katerih namen je preseganje striktnih 
delitev pri upravljanju prostora po 
administrativni liniji (med občinami, 
med državo in občinami) ter po lini-
ji dosedanjih strateških in izvedbenih 
prostorskih aktov.
Pomemben sklop zakona predstavl-
ja tudi poglavje o zemljiški politiki. 
Poleg nadgraditve in prenove obsto-
ječih mehanizmov predkupne pravice 
občine, začasnih ukrepov za zavaro-
vanje urejanja prostora, razlastitve in 
omejitev lastninske pravice, upravne           
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komasacije in ukrepov pri prenovi, 
zakon uvaja ali iz drugih zakonov pri-
merneje povzema mehanizme za raz-
glašanje grajenega javnega dobra, 
instrument odreditve vzdrževanja in 
soglasje za spremembo meje parcel v 
območju stavbnih zemljišč.
V sklop zemljiške politike se zdaj uvrš-
ča tudi poglavje o opremljanju zeml-
jišč za gradnjo, ki je bilo vsebovano 
v ZPNačrt. Zaradi drugačnega pote-
ka postopka za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja je na novo zastavljeno 
vprašanje plačevanja komunalnega 
prispevka, ki po predlogu ni pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, za-
kon pa prinaša še nekaj predlogov za 
oprostitev njegovega plačila.
Poleg navedenih ukrepov se v za-
kon uvajajo naloge gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči, ki naj jih izva-
jajo občine oziroma njihove zemljiške 
službe, govora pa je tudi o finančnih 
mehanizmih, kot sta zemljiška renta 
in zajem prirasta vrednosti. Zgolj pros-
torsko načrtovanje je namreč premalo 
za celovito obvladovanje in gospo-
darjenje s prostorom. V ta namen so 
mehanizmi zemljiške politike nujni, 
ključnega pomena pa bo njihova po-
vezava z davčno politiko na področju 
nepremičnin.

Predlog gradbenega zakona

Predvideno je, da bo veljavni Zakon o 
graditvi objektov nadomeščen z dvema 
novima zakonoma, in sicer z gradbe-
nim zakonom in z zakonom o poob-
laščenih arhitektih in inženirjih. 
Naslov osnutka zakona namenoma 
že v naslovu izpušča pojem objekt. 
Osnutek zakona se širi na vse posege 
v prostor po definiciji, ki jo vsebuje 
Osnutek zakona o urejanju prostora. 
Pri tem gre za vse fizične, gradbene in 
podobne posege v zemeljske strukture, 
ki nimajo lastnosti objekta npr. utr-
ditve in ureditve zemljišč, nasipavanja 
in odkopavanja, postavljanje premič-
nih objektov z namenom stalne upo-
rabe na istem mestu in podobno. 

Temeljni cilj zakona je zmanjševanje 
tveganja investicijske namere. S tem 
namenom so v osnutek zakona vgrajeni 
instrumenti, ki investitorju zagotavlja-
jo, odvisno od potreb in na podlagi 
odločitve investitorja, možnost fazne-
ga zavarovanja investicijskega procesa. 
Obenem je cilj zakona evidentiranost 
gradbene parcele in objektov ter do-
sledno spoštovanje načela odgovor-
nosti udeležencev: investitorja, projek-
tanta, vodja gradnje in izvajalca. S tem 
namenom so v osnutku zakona pod-
robno razdelane in uokvirjene pravice 
in obveznosti vsakega izmed njih.
Predlagana je uzakonitev obveznosti 
nezavezujočega podajanja informa-
cij, svetovanja in pomoči investi-
torju. 
V nadaljevanju osnutek zakona pred-
videva opcijsko možnost pridobitve 
predodločbe za posamezna vprašanja, 
glede katerih je mogoče odločiti samo-
stojno. Institut omogoča, da investitor 
na lastno zahtevo še pred vložitvijo zah-
teve za izdajo gradbenega dovoljenja 
pridobi odločitev pristojnega upravne-
ga organa glede posameznih vprašanj, 
od katerih je odvisna odločitev o naku-
pu zemljišča (npr. ustreznost gradbene 
parcele, dejanska zazidljivost zemljišča) 
ali pogojuje nadaljnji postopek izdela-
ve projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (dvomi glede razlage pro- 
storskega akta, dopustna odstopanja 
od prostorskega akta in podobno) ali 
pa se investitor s pridobitvijo predo-
dločbe izključno želi zavarovati pred 
nepričakovano spremembo prostor-
skega akta v času izdelave projekta gle-
de namenske rabe ali drugih pogojev 
do vložitve zahteve za izdajo gradbe-
nega dovoljenja. Predodločba pomeni 
odločitev o pravici, velja v časovno 
omejenem obdobju in je pri odločan-
ju o gradbenem dovoljenju zavezujoča 
(presoja glede enakega vprašanja se v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
ne ponovi). 
Nov koncept dovoljevanja posegov v 
prostor omogoča pridobitev gradbe-
nega dovoljenja na podlagi bistveno 

manj obsežne dokumentacije, kot je 
to predvideno v veljavni zakonodaji, 
zato se presoja, ki se opravi v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja, omeji 
izključno na dokazovanje ustreznos-
ti umestitve nameravanega posega v 
prostor glede na določbe prostorskih 
aktov, glede na druge predpise, ki vse-
bujejo pogoje za umeščanje, in glede 
na pravice stranskih udeležencev v po-
stopku izdaje gradbenega dovoljenja. 
Dokazovanje izpolnjevanja bistvenih 
zahtev (zahtev gradbenih predpisov), 
izdelava podrobnih načrtov (inštalacij, 
gradbenih konstrukcij itd.) in drugih 
elaboratov ter izkazov, ki se nanašajo 
na fazo izvedbe, zato ne bodo več del 
projektne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, temveč 
bodo potrebni šele v fazi prijave začet-
ka gradnje. 
Uzakonja se faza prijave gradnje. Ta 
ne bo obvezna za vse posege v prostor, 
temveč samo za tiste, ki pomembno 
vplivajo na izpolnjevanje bistvenih 
zahtev (mehanska odpornost in stabil-
nost, varnost pred požarom itd.) ozi-
roma za katere pride v poštev izpoln-
jevanje zahtev iz gradbenih predpisov, 
razen manj pomembnih objektov, ki 
zaradi svoje velikosti ali namembnosti 
preverjanja teh zahtev ne potrebuje-
jo. Ob prijavi gradnje je predvidena 
predložitev projekta za izvedbo s pred-
pisano minimalno vsebino ter prek 
informacijskega sistema seznanitev 
gradbene in drugih inšpekcij ter pri-
stojnih upravnih organov, kar omo-
goči kontrolo nad izvajanjem gradenj 
in po potrebi ukrepanje (z odreditvijo 
odprave nepravilnosti in celo z usta-
vitvijo gradnje) v primeru ugotovlje-
nih nepravilnosti.
Proces izvajanja posega v prostor se za-
ključi s prijavo dokončanja izvajanja 
posega v prostor, ki je obvezna za vse 
posege v prostor, za katere je predpisa-
na pridobitev gradbenega dovoljenja.
Objekti, za katere je tako določeno v 
prilogi zakona, se lahko pričnejo upo-
rabljati šele po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. V vseh primerih objektov, 
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razen pri zahtevnih objektih, je možna 
nadomestitev uporabnega dovoljenja 
z izjavami projektanta, vodje grad-
nje in izvajalca in na njihovo lastno 
odgovornost, da izvedeni objekt izpol-
njuje vse predpisane zahteve in da je 
evidentiran. Pri zahtevnih objektih in 
če to investitor zahteva sam, se ohranja 
možnost pridobitve uporabnega do-
voljenja v upravnem postopku, z raz-
pisom in izvedbo tehničnega pregleda 
in ob sodelovanju neodvisnih izveden-
cev s posebnega seznama izvedencev. 
Eden izmed pomembnih ciljev zakona 
je tudi uzakonitev pravne podlage za 
informatizacijo postopkov dovolje-
vanja in drugih zakonsko predpisanih 
upravnih dejanj (prijave ipd.). 
Cilj osnutka zakona je tudi okrepitev 
vloge občin v procesu dovoljevanja. 
V osnutku zakona je namreč predvi-
deno sodelovanje občine v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja z mnen-
jem in status občine kot stranke v pos-
topku z več pravicami, kot je predvide-
no v veljavni zakonodaji, na način, da 
bo pri sodelovanju v postopkih in pri 
uveljavljanju pravnih sredstev lahko 
uveljavljala tudi javni interes v pove-
zavi s skladnostjo posegov v prostor s 
prostorskimi akti in drugimi predpisi 
občine. 
Nadalje osnutek zakona predvideva 
močnejšo vlogo občin pri nadzoru 
nad izvajanjem posegov v prostor, 
za katere ni treba pridobiti gradbe-
nih dovoljenj, v delu, ki se nanaša na 
skladnost s prostorskimi akti in drugi-
mi predpisi občine. Osnutek zakona 
namreč predvideva inšpekcijski nad-
zor nad takšnimi posegi kot izvirno 
pristojnost občin. Zaradi učinkovitejše 
kontrole nad tovrstnimi posegi v pros-
tor je pri nekaterih posegih v prostor 
predvidena tudi obvezna prijava del 
občini (današnji nezahtevni objekti), 
ne pa tudi več pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  
Med vidnejšimi novostmi v osnutku 
zakona je integracija postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja in okoljevar-
stvenega soglasja. 

Zaradi predlagane uveljavitve novega 
koncepta dovoljevanja, ki fazo izpol-
njevanja bistvenih zahtev prestavlja 
v fazo prijave gradnje, je osnutek za-
kona predvidel večjo vlogo in od-
govornost udeležencev kakor tudi 
gradbene inšpekcije in drugih pri-
stojnih inšpekcij. Čeprav ga imenuje 
investitor, je vodja gradnje, ki mora 
izpolnjevati pogoje za pooblaščenega 
arhitekta ali inženirja predviden kot 
tisti udeleženec pri gradnji, ki mora 
bdeti nad izpolnjevanjem predpisanih 
zahtev med izvajanjem gradnje, 
zlasti za skladnost izvajanja gradnje 
z gradbenim dovoljenjem in za 
izpolnjevanje bistvenih zahtev. 
Osnutek zakona kot nadomestek pod-
robnejšega prostorskega načrtovanja 
ponuja integriran postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja in načrtovan-
ja, in sicer v dveh primerih:
1. Osnutek zakona o urejanju pros-
tora za načrtovanje prostorskih ure-
ditev državnega pomena, za katere je 
predvideno načrtovanje z DPN in ki 
predstavljajo podlago za gradnjo dal-
jinske infrastrukture, predvideva spre-
jem uredbe o državnem prostorskem 
načrtu zgolj še do faze izbire variante 
(koridor). Osnutek gradbenega zako-
na za te primere investitorja zavezuje 
k pridobivanju gradbenega dovoljenja 
v t. i. integriranem postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja in načrtovanja, 
ki predstavlja hibrid postopka podrob-
nejšega prostorskega načrtovanja (z 
vključitvijo javnosti, razgrnitvami in 
javnimi obravnavami) in postopka do-
voljevanja po pravilih upravnega pos-
topka. Opisani postopek se ne konča 
s splošnim aktom (vladno uredbo), 
temveč z upravno odločbo. V ta pos-
topek je integrirano tudi pridobivanje 
mnenj od pristojnega upravnega or-
gana za gradbene zadeve in postopek 
presoje vplivov na okolje, kadar gre za 
posege, za katere je presoja vplivov na 
okolje obvezna; 
2. integriran postopek izdaje gradbene-
ga dovoljevanja z načrtovanjem osnu-
tek zakona predvideva tudi v primerih 

drugih investicij oziroma posegov v 
prostor, kadar OPN napoveduje spre-
jem OPPN in predpisuje minimalne 
usmeritve za njegovo izdelavo, če se 
investitor in občina dogovorita (ali če 
to kot investitor zahteva sama občina), 
da se namesto sprejema OPPN vloži 
zahteva za izdajo integriranega pos-
topka. V tem postopku mora aktivno 
sodelovati občina in pred izdajo dovol-
jenja soglašati s posegom v prostor. V 
ostalem za sam postopek smiselno ena-
ko velja vse, kar je bilo zapisano pod 
točko 1.
S ciljem odprave administrativnih ovir 
je v osnutku zakona predviden skraj-
šan postopek izdaje gradbenega do-
voljenja. Pogoj za vodenje postopka 
kot skrajšanega je predložitev sogla-
sij vseh oseb, ki imajo status stranke 
(lastniki sosednjih zemljišč, lastnik 
zemljišča, če investitor ni lastnik …), 
in vseh predpisanih soglasij. Prednost 
tega postopka je v tem, da se odločba 
o izdaji gradbenega dovoljenja sploh 
ne izda, temveč se vloženi projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po-
trdi s klavzulo »dovoljeno« na samem 
projektu. Pristojni upravni organ za 
gradbene zadeve ima v primeru očit-
nega neizpolnjevanja zahtev za izdajo 
gradbenega dovoljenja možnost zavr-
nitve zahteve oziroma če niso izpol-
njeni pogoji za vodenje skrajšanega 
postopka, možnost uvedbe posebnega 
ugotovitvenega postopka. V obeh pri-
merih mora o tem v predpisanem roku 
obvestiti investitorja, v nasprotnem 
primeru nastopi domneva izdanega 
gradbenega dovoljenja. Domneva ne 
more nastopiti v primeru zahtevnih 
posegov v prostor, skrajšani postopek 
pa ni možen pri posegih v prostor, za 
katere je predpisana presoja vplivov na 
okolje.
Glede legalizacije neproblematičnih 
nedovoljenih gradenj je ključno, da 
se v čim večji meri odpravijo razlo-
gi za pojav nedovoljenih gradenj, in 
to na sistemski ravni, z rešitvami, ki 
bodo veljale tudi za naprej. Predlagane 
rešitve, ki se nanašajo na legalizacijo,  
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naslavljajo predvsem dve skupini     ob-
jektov, in sicer objekte daljšega obstoja 
(20 let ali več) in nekatere posebne pri-
mere nezakonitih objektov, pri katerih 
je zaradi posebnih okoliščin (socialne, 
gospodarske in podobne) na podlagi 
opravljenega tehtanja interes za začas-
no ohranitev objekta močnejši od in-
teresa za odstranitev. Pri prvi skupini 
objektov se tako ob dokazani predpi-
sani starosti objekta predvideva mož-
nost izdaje pogojnega dovoljenja za 
obstoj takšnega objekta, ki bi preprečil 
uvedbo inšpekcijskega postopka. Pri 
drugi skupini objektov pa je pod do-
ločenimi pogoji predlagana možnost 
pridobitve začasnega dovoljenja, kar 
bi omogočilo uporabnikom takšnega 
objekta ustrezen čas za pridobitev na-
domestnega objekta (bivališča ali kraja 
za opravljanje dejavnosti) ali za odpra-
vo razlogov, ki onemogočajo legaliza-
cijo (sprememba prostorskega akta, 
sanacija objekta, da zadosti zahtevam 
soglasodajalca ali drugim predpisanim 
zahtevam).

Predlog zakona o 
pooblaščenih arhitektih 
in inženirjih
Osnutek zakona gradi na temelju ob-
stoječega sistema pogojev in postopkov 
za pridobitev licenc in pooblastil in ga 
nadgrajuje, pri čemer je v primerjavi z 
veljavnim Zakonom o graditvi objek-
tov že zaradi ločitve materije v poseben 
zakon omogočena zasnova bolj jasnega 
koncepta, izčiščenih vsebin, pregled-
nejših, jasnejših pogojev in opisa nalog 
posameznih reguliranih poklicev na 
področju prostora.
Osnutek zakona predvideva nasled-
nje regulirane poklice in za vsakega 
od njih tudi podrobno opiše poklicne 
naloge (tudi v smislu rezerviranih na-
log in dejavnosti), nazivi za posamezne 
regulirane poklice pa bi bili zaščiteni:
- pooblaščeni arhitekt,
- pooblaščeni krajinski arhitekt,
- pooblaščeni prostorski načrtovalec,
- pooblaščeni geodet in
- pooblaščeni inženir.

Predlagana je regulacija dejavnos-
ti. Predpisani so posebni pogoji za 
opravljanje dejavnosti: preverjanje iz-
polnjevanja pogojev pred registracijo 
dejavnosti; vsaj polovica družbenikov, 
direktorji in drugi predstavniki druž-
be morajo biti iz nabora pooblaščenih 
arhitektov ali inženirjev, zaščiten je 
naziv oz. firma družbe. Za obstoječe 
družbe in njihovo prilagoditev novim 
zahtevah je predvideno petletno prila-
goditveno obdobje.
Podobno kot Osnutek gradbenega za-
kona tudi Osnutek ZPAI uzakonja 
pravno podlago za realizacijo infor-
macijske podpore e–graditev, in sicer 
ureja način pridobivanja certifikatov 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev 
za vlaganje zahtev za izdajo gradbenih 
dovoljenj in projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izvedenskih 
mnenj in druge oblike e-komunikaci-
je z državnimi organi. Osnutek zakona 
vpeljuje načelo javne listine tako, da se 
kot take štejejo vse listine, ki jih v pos-
topkih sestavljajo pooblaščeni arhitekti 
ali inženirji.
Prehodne določbe predvidevajo 
ohranitev dosedanjih pooblastil posa-
meznikov, ki so ob uveljavitvi zakona 
opravljali določene naloge v obsegu 
dosedanjih predpisov. 

Številne pripombe na 
predlagano zakonodajo
Priprava pripomb je bila zaradi ob-
sežnosti materije in številnih pripomb 
zelo zahtevna. Že prve pripombe občin 
so pokazale, da so pogledi na predlaga-
ne zakone precej različni. V ta namen 
so se 6. januarja 2016 v Mariboru na 
skupni seji sestala delovna telesa vseh 
treh združenj občin in pripravila 
skupna izhodišča pripomb na obravna-
vane predloge zakonodaje. Kljub pozi-
tivni tendenci predlogov je namreč kar 
nekaj institutov oziroma določil, ki so 
za občine nesprejemljivi.
Po zaključku javne obravnave, ki je bila 
na zahtevo združenj občin podaljšana 
do 19. februarja 2016, smo v Združe-

nju občin Slovenije podali pisne pri-
pombe. 
ZOS podpira težnjo Predloga gradbe-
nega zakona, da se okrepi vloga občin 
pri izdaji gradbenih dovoljenj, vendar 
pa način, s katerim se želi to doseči, po 
našem mnenju ni ustrezen. Predlagana 
ureditev namreč meša pristojnosti lo-
kalnih skupnosti in upravnih enot v to-
likšni meri, da vnaša zmedo za uporab-
nike, kdo izdaja gradbena dovoljenja 
ter nejasnosti glede pristojnosti v mej-
nih postopkih. Menimo, da bi morali 
težiti k takšni ureditvi, ki bo določala 
celovitost postopkov, da lahko investi-
tor uredi vse na enem mestu. Prav tako 
občine opozarjajo, da nimajo ustreznih 
kadrov in vse od prenosa izdaje grad-
benih dovoljenj na upravne enote tudi 
ne ustreznih znanj za izdajo gradbenih 
dovoljenj. Enako velja za pristojnost 
občinskih inšpekcij. S prenosom nalog 
na občinsko inšpekcijo se ne moremo 
strinjati. Opozorili smo tudi, da je tre-
ba nove delovne obveznosti občin, ki 
jih določa Predlog gradbenega zakona, 
ustrezno finančno ovrednotiti.
Podane so bile pripombe na rešite 
glede časa nastanka obveznosti plači-
la komunalnega prispevka, roka vel-
javnosti izdanih gradbenih dovoljenj, 
izdaje gradbenih dovoljenj po skrajša-
nem postopku, manjših odstopanj od 
gradbenega dovoljenja, pogojev glede 
izdaje gradbenega dovoljenja začasnih 
posegov v prostor, integralnega pos-
topka itd. Opozorili smo na neustrezne 
predloge reševanja problematike ne-
legalnih gradenj. Glede predodločbe 
smo predlagali, da bi se ta institut na-
domestil z nalogo podajanja informacij 
o pogojih za izvajanje posegov v pros-
tor in ugotavljanje skladnosti posegov 
v prostor z določili pravnih aktov, po-
sledično pa tudi izdajanje soglasij občin 
k projektni dokumentaciji. Če bo mi-
nistrstvo vztrajalo s predlagano rešitvi-
jo, je potrebna varovalka, s katero in-
vestitor izkaže resnost namere. Rešitev 
je problematična tudi z vidika »bloka-
de« v postopkih priprave prostorskega 
akta zaradi izdanih predodločb, pro- 
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blematična je višina odškodnin. Zaradi 
uvedbe gradbenih parcel bi bilo treba 
hkrati s prostorsko zakonodajo spre-
meniti tudi Zakon o evidentiranju ne-
premičnin.
Kljub pozitivnim spremembam 
Predloga zakona o urejanju prosto-
ra smo opozorili, da  ta ponovno ne 
poenostavlja postopka sprejema in 
spreminjanja prostorskih aktov. Spre-
jemanje prostorskih aktov je izvirna 
pristojnost občin, zato bi morala drža-
va s svojo pristojnostjo posegati le pri 
bistvenih nalogah pri normiranju po-
segov v prostor.
Predlagali smo, da nabor prostorskih 
aktov ostane v okvirih veljavne ure-
ditve, regionalni prostorski načrt naj 
ostane kot opcija. Opozorili smo, da 
predlagana zakonodaja ne bo dosegla 
pravega učinka, če ne bo hkratne uskla-
ditve in prilagoditve ostale zakonodaje 
in predpisov, ki so močno povezani s 
področjem gradnje in urejanja prosto-
ra. 
Marca je Ministrstvo za okolje in pros-
tor na sestanek povabilo predstavnike 
združenj občin, na katerem smo obrav-
navali podane pripombe občin in iskali 
rešitve.  
Prav tako je Ministrstvo za okolje in 
prostor 24. marca organiziralo javni 
posvet z vsemi ključnimi deležniki, 
vključenimi v proces priprave nove 
zakonodaje: predstavnike zbornic (in-
ženirske, zbornice arhitektov, GZS, 
OZS), predstavnike stroke s fakultet, 
ministrstev, občin. Namen predstavitve 
je bil, da se deležniki slišijo in da se tudi 
poišče in uskladi rešitve. Ministrstvo je 
namreč prejelo prek 300 pripomb, ki 
pa so v določenih segmentih absolutno 
nasprotujoče. 
Ko bo postopek usklajevanj zaključen, 
ministrstvo napoveduje medresorsko 
usklajevanje, hkrati pa tudi ponovno 
javno obravnavo za vse deležnike.  Še 
vedno ostaja načrt, da naj bi Vlada pa-
ket zakonov potrdila junija, uveljavitev 
novih zakonov je predvidena konec  le-
tošnjega leta oz. v začetku prihodnjega 
leta.

Predlog zakona 
o lekarniški dejavnosti

Ministrstvo za zdravje je maja dalo v javno razpravo Predlog za-
kona o lekarniški dejavnosti. Bistven razlog za sprejetje novega 
zakona je prilagoditev ureditve lekarniške dejavnosti v skladu 
s spremembami na tem področju v času od sprejetja obstoje-
čega zakona 1992. Med temeljne cilje predloga zakona pa so 
pripravljavci zapisali odpravo nedorečenosti in pomanjkljivosti 
sedanje ureditve ter ureditev področja, ki je do zdaj urejal izva-
janje lekarniške dejavnosti.

Cilj zakona je urediti področje na na-
čin, da bo zagotovljeno izvajanje le-
karniške dejavnosti tako, da bo vsem 
uporabnikom omogočen dostop do 
storitev lekarniške dejavnosti pod ena-
kimi pogoji. Pri tem gre za udejanjanje 
z Ustavo zajamčenih pravic. Predlog 
zakona sledi temu cilju tako, da določa 
in vzpostavlja splošen okvir ter enotna 
izhodišča za izvajanje in organiziranost 
lekarniške dejavnosti, določa pogoje in 
postopke za podeljevanje in izvajanje 
koncesij za opravljanje lekarniške de-
javnosti, farmacevtske strokovne de-
lavce in njihova združenja, medmrež-
no lekarniško dejavnost ter nadzor. 
Cilj zakona je tudi opredeliti storitve 
lekarniške dejavnosti, odpraviti po-
manjkljivosti v sistemu financiranja 
lekarniške dejavnosti, urediti statusne 
oblike in določiti izvajalce lekarniške 
dejavnosti. Na področju financiranja je 
cilj zakona vzpostaviti sistem in uredi-
tev, ki bo zagotavljala oblikovanje cene 
storitev lekarniške dejavnosti, s čimer 
bo uresničen sistem, da bo financirana 
javna storitev in ne več izvajalec. 
Med cilji zakona so zapisani tudi ure-
ditev sistema ter postopek in pravila 
za podeljevanje koncesij na področju 
lekarniške dejavnosti.
Predlog zakona sledi načelu transpa-
rentnosti, saj določa namen in način 
izvajanja lekarniške dejavnosti ter izva-
jalce lekarniške dejavnosti. Določene 
so tudi statusne oblike izvajalcev le-
karniške dejavnosti ter postopek in na-
čin podeljevanja koncesij za izvajanje 
lekarniške dejavnosti. Ob tem zakon 

posebej določa način informiranja jav-
nosti o izvajanju lekarniške dejavnosti 
ter določa prepoved oglaševanja lekar-
niške dejavnosti in izvajalcev lekar-
niške dejavnosti in s tem prepoveduje 
spodbujanje pacientov k prekomerne-
mu nakupu zdravil in drugih izdelkov 
za podporo zdravljenja in ohranitev 
zdravja. 
Zakon v uvodu opredeli namen lekar-
niške dejavnosti, ki je v zagotavljanju 
kakovostne in učinkovite preskrbe z 
zdravili in drugimi izdelki za podpo-
ro zdravljenju in ohranitvi zdravja ter 
svetovanju glede varne, pravilne in 
učinkovite uporabe zdravil pacientom 
in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. 
Zakon v drugem poglavju ureja lekar-
niško dejavnost, ki jo opredeljuje kot 
javno zdravstveno službo, ki se izvaja 
kot negospodarska dejavnost splošne-
ga pomena, s katero se zagotavlja traj-
na in nemotena preskrba prebivalstva 
in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
zdravili ter izdelki za podporo zdrav- 
ljenju in ohranitvi zdravja ter s sto-
ritvami farmacevtske obravnave pa-
cientov. Ob tem določa, da preskrba 
z zdravili vključuje izdajo zdravil s st-
rokovnim svetovanjem in magistralno 
izdelavo zdravil. Ob navedenem zakon 
podrobneje določa lekarniško dejav-
nost ter dodatne storitve, ki jih lahko 
opravljajo lekarne, in – za razliko od 
veljavnega Zakona o lekarniški dejav-
nosti /ZLD/ – podrobneje določa far-
macevtsko obravnavo pacientov.
Lekarniška dejavnost se izvaja na pri-
marni, sekundarni in terciarni ravni 
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zdravstvene dejavnosti. Pri tem mrežo 
lekarniške dejavnosti zagotavlja občina 
ali več sosednjih občin, na sekundar-
ni in terciarni ravni pa država. Zakon 
ureja način oblikovanja mreže lekar-
niške dejavnosti na vseh treh ravneh. 
Tako določa, da se lekarniška dejav-
nost na primarni ravni izvaja v lekarni, 
podružnici lekarne ali s priročno zalo-
go zdravil. Ob tem določa merila za 
določitev mreže lekarniške dejavnosti 
na primarni ravni. Prav tako določa, 
da se lekarna ustanovi, če število pre-
bivalcev na gravitacijskem območju 
lekarne presega 6.000. Ob tem določa 
tudi pogoje za ustanovitev podružnice 
lekarne ter oblikovanje priročne zalo-
ge zdravil. Prva se lahko ustanovi na 
območjih, kjer število prebivalcev na 
gravitacijskem območju presega 2.500 
prebivalcev in je v kraju organizirana 
zdravstvena dejavnost na primarni 
ravni, druga pa se lahko organizira pri 
zdravniku v kraju, ki je od najbližje 
lekarne ali lekarniške podružnice od-
daljena najmanj 10 km. Na tem mestu 
velja opomniti, da se vse tri navedene 
organizacijske oblike organizirajo, če 
občina pridobi predhodno mnenje Le-
karniške zbornice in soglasje ministr- 
stva, pristojnega za zdravje.
Zakon podrobneje ureja pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati vodja lekarne. Sled-
nji je lahko vodja le ene lekarne in je 
odgovoren za organizacijo dela v 
lekarni in za strokovno izvajanje 
lekarniške dejavnosti. 
Tretje poglavje zakona ureja ka-
kovost in varnost v lekarniški 
dejavnosti. Temeljno izhodišče 
zakona je, da morajo izvajalci 
lekarniške dejavnosti vzdrževa-
ti sistem kakovosti, ki obsega 
organizacijsko strukturo, pos-
topke, procese in vire za zago-
tavljanje izvajanja lekarniške 
dejavnosti v skladu s standardi 
lekarniške dejavnosti, ki jih 
sprejme Lekarniška zbornica. 
Zakon določa, da lekarniško 
dejavnost izvajajo javni lekar-
niški zavodi, fizične ali pravne 
osebe s koncesijo za opravljan-

je lekarniške dejavnosti, bolnišnice in 
drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
določeni z zakonom, na podlagi dovo- 
ljenja za izvajanje lekarniške dejavnos-
ti, ki ga izda ministrstvo. 
Posebno poglavje zakona je namenje-
no ureditvi statusnih vprašanj javnega 
lekarniškega zavoda, ki ga lahko na 
primarni ravni na svojem območju 
ustanovi občina ali več sosednjih ob-
čin skupaj, vsaka občina ustanovite- 
ljica javnega zavoda pa ima pravico in 
dolžnost v skupnem javnem zavodu 
zagotavljati izvajanje lekarniške dejav-
nosti na svojem območju ter sodelo-
vati v upravljanju in obveznostih do 
javnega zavoda v sorazmerju s števi-
lom svojih prebivalcev. Zakon posebej 
ureja obveznosti ustanovitelja javnega 
lekarniškega zavoda ter vsebino akta o 
ustanovitvi in vsebino statuta ter orga-
ne javnega zavoda. Pri slednjih še po-
sebej določa naloge direktorja javnega 
lekarniškega zavoda, ki je odgovoren 
za zakonitost in strokovnost javne-
ga lekarniškega zavoda ter zastopa in 
predstavlja javni lekarniški zavod. Ob 
navedenem zakon posebej določa na-
čin imenovanja in postopek razrešitve 
direktorja ter določa pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati oseba za zasedbo 
delovnega mesta direktorja javnega le-
karniškega zavoda. Ob navedenem je 
posebej določena sestava nadzornega 

sveta, ki je kolegijski organ upravljanja 
javnega zavoda. K navedenemu pa za-
kon posebej določa naloge nadzornega 
sveta. 
Zakon v tretjem  poglavju  povsem 
na novo ureja koncesijo za izvajanje 
lekarniške dejavnosti. Ureditev, ki je 
bila doslej manj ustrezno urejena v 
Zakonu o zavodih /ZZ/, Zakonu o le-
karniški dejavnosti /ZLD/ in Zakonu 
o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/, 
je nadomeščena s celovito ureditvijo 
koncesij za izvajanje lekarniške dejav-
nosti v tem zakonu. Koncesija se po 
določbah tega zakona lahko podeli fi-
zični osebi, ki je nosilec lekarniške de-
javnosti ali pravni osebi, ki je v izklju- 
čni lasti nosilca lekarniške dejavnosti 
in tudi njen poslovodja.  
Zakon določa tudi najkrajše (to je 
15-letno) in najdaljše obdobje pode-
litve koncesije, in sicer 30 let. Zakon 
pri tem napotuje na spoštovanje nače-
la ekonomičnosti, saj od pripravljav-
ca koncesijskega akta terja, da mora 
pred podelitvijo koncesije ob sprejemu 
koncesijskega akta pripraviti oceno fi-
nančnih posledic podelitve koncesije 
za javne finance, ki je podlaga za spre-
jetje odločitve o podelitvi koncesije. 
Predlog zakona določa javni razpis za 
podelitev koncesije in vsebino razpisa, 
razpisne dokumentacije, postopek od-
daje in odpiranja ter pregleda in vred-
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notenja vlog, postopek izbire konce-
sionarja ter prenehanje koncesijskega 
razmerja. 
Zakon posebej podrobno ureja tudi 
organiziranost in dejavnost bolnišni- 
čne lekarne ter izvajanje lekarniške 
dejavnosti pri drugih izvajalcih (v učni 
lekarni, socialno-varstvenih in drugih 
zavodih ter izvajanje lekarniške de-
javnosti v okviru vojaške zdravstvene 
službe). 
Pomembno je, da sta javni zavod in 

koncesionar v enakem položaju tudi 
pri nadzoru nad izvajanjem lekarniške 
dejavnosti, ki ga izvajajo farmacevtski 
inšpektorji.

Značilnosti lekarniške 
mreže v Sloveniji
Javno lekarniško službo je 31. 12. 
2015 opravljalo 24 javnih lekarniških 
zavodov s 184 lekarnami in 44 lekar-
niškimi podružnicami, 87 zasebnih 
lekarn z 9 lekarniškimi podružnicami 

ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata 
tudi javno lekarniško službo, skupaj 
326 lekarniških enot. Bolnišnične le-
karne s stalno zaposlenimi farmacevti 
so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 
27 lekarniškimi enotami. Število lekar-
niških enot se je v primerjavi z letom 
2014 povečalo za 2 enoti. Lekarniška 
enota je v povprečju oskrbovala 6.372 
prebivalcev (št. preb. 2.064.632 - stan-
je na dan 1. 10. 2015; SURS).
Pokritost lekarniške mreže po obči-

Mreža lekarn Slovenije (1993–2015)

Vir: Lekarniška zbornica 
Slovenije (2015)

Vir: Lekarniška 
zbornica Slovenije

nah je dokaj raznolika, pri čemer je tudi zaradi mobilnosti prebivalstva težko določljivo, koliko prebivalcev de-
jansko gravitira na izbrano lekarniško enoto. Podatki kažejo, da je razpon v pokritosti mreže lekarn dokaj velik. 

Pokritost mreže lekarn po regijah Slovenije:
Za dolgoročen obstoj in razvoj lekarniške dejavnosti v Sloveniji je pomembna tudi finančna kondicija lekarn, saj bodo le 

št. preb. lekarna podruž. preb/lek.enoto
osrednjeslovenska 534.518 67 7 7.223
podravska 323.356 47 11 5.575
savinjska 253.975 32 9 6.195
gorenjska 203.850 28 2 6.795
jugovzhodna Slovenija 142.373 17 6 6.190
goriška 118.188 20 2 5.372
pomurska 116.670 20 4 4.861
obalno-kraška 112.773 13 5 6.265
posavska 75.619 10 2 6.302
koroška 71.303 10 2 5.942
zasavska 57.711 7 2 6.412
primorsko-notranjska 52.538 4 3 7.505
skupaj 2.062.874 275 55 6.251
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Predlog zakona o športu

Konec decembra 2015 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport v javno obravnavo poslalo Predlog zakona o športu. 
Zakon ureja področje politike športa, financiranje športnih or-
ganizacij ter prireditev, strokovno delo v športu, inšpekcijski 
nadzor ter ostala pomembna področja.

učinkovito organizirane in uspešne le-
karne lahko zagotavljale zanimiva de-
lovna mesta za usposobljene lekarniške 
strokovnjake ter dodatne vire za uresni- 
čevanje zahtevnih ciljev Predloga re-
solucije 2016–2025 (pokritost, širitev 
obsega storitev). Kratka finančna ana-
liza poslovanja lekarn temelji izključno 
na dostopnih podatkih o lekarnah, ki 
so organizirane kot javni zavodi. Podat-
ki o poslovanju zasebnih lekarn, ki de-
lujejo na osnovi koncesije, niso dosto- 
pni. Po grobih ocenah LZS naj bi 
prihodki zasebnih lekarnarjev znašali 
okoli ¼ prihodkov javnih zavodov. 

Pripombe Združenja občin 
Slovenije
Združenje je med posredovanimi pri-
pombami med drugim izpostavilo, 
da je pomembno, da se v zdravstveni 
regiji organizira vsaj ena lekarna in da 
izvajalce določi minister za zdravje. 
Ker gre za primarni nivo, ocenjujemo, 
da bi občine morale določiti obseg le-
karn. Prav tako se v obrazložitvah tega 
člena uporabi termin statistična regija, 

tako da ni poenoteno in niti ni pojas- 
njeno, ali pomeni zdravstvena regija 
isto območje kot območja ZZZS.
Prav tako menimo, da bi zakon pri 
podružnicah lekarn moral dopustiti 
toleranco pri številu prebivalcev, in si-
cer iz 2.500 prebivalcev na 2.200. To 
je pomembno predvsem za manjše ob-
čine, kjer praksa lekarniških podružnic 
kaže, da odlično poslujejo.
Zelo pomembno se nam zdi tudi, da 
se presežek prihodkov nad odhodki, ki 
ga ustvari lekarna kot javni zavod, pre-
nese v občinski proračun. Med drugim 
menimo, da je drugi odstavek 16. čle-
na glede presežkov prihodkov nad od-
hodki v nasprotju s Predlogom zakona 
o javnih financah, natančneje njego-
vim 219. členom, ki govori o uporabi 
presežkov preteklih let javnih agencij 
in javnih zavodov. Treba bi bilo zapi-
sati, da na področju primarne ravni, 
kjer občine prek javnih zavodov zago-
tavljajo lekarniško dejavnost, ti zavodi 
presežek prihodkov nad odhodki  pre-
nesejo v proračun občine ustanovitelji-
ce oz. soustanoviteljice javnega zavoda 
(v skladu s sorazmernim deležem, ki je 

opredeljen v aktu o ustanovitvi), razen 
če se ne dogovorijo drugače. Presežki 
bi se morali porabljati za razvoj vseh 
dejavnosti občine z namenom izbolj- 
šanja kakovosti življenja občanov. Ob-
čine pa temu nasprotujejo z utemel-
jitvijo, da so bile one tiste, ki so zgradi-
le lekarne in vanje vlagale proračunska 
sredstva. 
33. člen predlaganega zakona uvaja 
nov organ, to je nadzorni svet, ki bo 
deloval namesto sveta zavoda. Ocenju-
jemo, da bi bilo treba pri spremembi 
33. člena in uvajanju novosti – nadzor-
nega sveta – najprej novelirati krovne 
zakone (Zakon o zdravstveni dejav-
nosti in Zakon o zavodih), ki določa-
jo, kdo upravlja javni zavod (to je svet 
zavoda) in šele nato v področno zako-
nodajo uvajati takšne novosti. 
Kot sporno ocenjujemo tudi to, da 56. 
člen predlaganega zakona dovoljuje, 
da se koncesija deduje. Predlagamo, da 
koncesija s smrtjo ali drugim vzrokom 
prenehanja preneha, ne glede na po-
deljen čas, in da se ne deduje, temveč 
se vrne koncedentu. Tako se poenoti z 
zdravstvenimi koncesijami. 

Zdaj veljavni zakon je bil sprejet dav-
nega leta 1998, aprila 2015 pa so pri-
stojni na MIZŠ pričeli z usklajevanji 
novega predloga zakona. Ta naj bi bil 
sprejet že konec lanskega leta, vendar 
se je, verjetno tudi zaradi menjav na 
vrhu ministrstva, postopek sprejema- 
nja zavlekel. To pa ni njuno slabo, saj 
smo imeli tako vsi več časa za pripravo 
konkretnih predlogov in pripomb. 
Zakon določa uresničevanja javnega 
interesa na področju športa v Repub-
liki Sloveniji in ureja način izvajanja 
politike športa z določitvijo nacional-

nega in letnega programa športa. Prav 
tako določa organe, ki so pristojni za 
izvajanje javnega interesa in mehaniz-
me za njegovo uresničevanje, pogoje za 
opravljanje strokovnega dela v športu 
in opredeljuje javno službo na pod-
ročju športa na državni ravni.
Predlog zakona ureja vsebino in posto-
pek sprejemanja programov usposab- 
ljanj za strokovno delo v športu, določa 
pravice športnikov, določa javne šport-
ne objekte in površine za šport v nara-
vi, njihovo financiranje in upravljanje. 
Prav tako ureja tudi športne prireditve, 

opredeljuje družbeno odgovornost na 
področju športa in zbirke podatkov v 
športu ter inšpekcijski nadzor na pod-
ročju športa.
V nadaljevanju v strnjeni obliki poda-
jamo povzetek določil zakona, ki na 
tak ali drugačen način zadevajo lokal-
ne skupnosti. 
Predlog zakona določa, da javni in-
teres v športu obsega naloge nacio-
nalnega in lokalnega pomena v vseh 
segmentih športa, ki se opredelijo v 
nacionalnem programu. Javni interes 
v športu se uresničuje zlasti na področ-
jih športa v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu, pri prostočasni športni vzgoji 
otrok in mladine, pri športni vzgoji ot-
rok in mladine s posebnimi potrebami 
in usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, pri obštudijski športni dejav-
nosti, pri kakovostnem in vrhunskem 
športu, pri športu invalidov in starejših 
ter pri športni rekreaciji.
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Razvojne dejavnosti v športu pred-
stavljajo podporo vsem drugim dejav-
nostim športa. To so predvsem strokov-
ne naloge, ki se medsebojno prepletajo. 
Veljavni nacionalni program športa 
med razvojno dejavnostjo med dru-
gim opredeljuje izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu, statusne pravice 
športnikov in trenerjev ter informa-
cijsko komunikacijsko tehnologijo z 
analitiko na področju športa. Pomem-
ben dejavnik športnega udejstvovanja 
je tudi materialno okolje, zato je tudi 
eno od področij javnega interesa v 
športu učinkovita in dostopna mreža 
kakovostnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi.
Država uresničuje javni interes v športu 
tako, da zagotavlja sredstva za izvajanje 
nacionalnega programa in spodbudno 
administrativno ter davčno okolje za 
šport. To pomeni, da s svojimi predpi-
si in ukrepi za izvajanje programov ne 
predpisuje oziroma določa dodatnih 
administrativnih bremen in da z dav-
čno politiko ne predpisuje davčnih 
ovir za področje športa. Lokalna skup-
nost za uresničevanje javnega interesa 
zagotavlja sredstva za izvajanje nacio-
nalnega programa v delu, ki se nana-
ša na lokalne skupnosti in sredstva za 
letni program športa na lokalni ravni.
Sredstva za uresničevanje javnega 
interesa zagotavljajo iz štirih javnih vi-

rov sredstev, in sicer iz državnega pro-
računa in proračunov lokalnih skup-
nosti ter sredstva Fundacije za šport in 
Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij. Sred-
stva za uresničevanje javnega interesa 
se lahko zagotavljajo tudi iz zasebnih 
sredstev v obliki donacij, sponzorskih 
sredstev in drugih virov. Nadzor nad 
porabo javnih sredstev se izvaja prek 
skrbništva pogodbe o sofinanciranju.
Športni programi se delijo na progra-
me prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, ob-
študijske športne dejavnosti, športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, kako-
vostnega športa, vrhunskega športa, 
športa invalidov, športne rekreacije 
in športa starejših. Športni programi 
praviloma predstavljajo strokovno or-
ganizirano in vodeno športno vadbo, 
izjema je le športna rekreacija, kjer po-
memben del ljudi vadi zunaj športnih 
organizacij. 
Športne programe lahko izvajajo druš-
tva in športne zveze, ki so registrirane 
v Sloveniji v skladu z Zakonom o druš-
tvih in v okviru katerih se izvaja večina 
športnih programov. To pomeni, da so 
izvajalci letnega programa športa tudi 
nacionalne panožne športne zveze, na-
cionalne športne zveze, športne zveze. 
Z opredelitvijo športnega društva so 

pokrite vse pojavne 
oblike združevanja v 
civilno športni sferi, 
saj gre pri prej omen-
jenih oblikah za zveze 
društev in zveze zvez. 
Izvajalci so tudi šport-
na društva in športne 
zveze zamejskih Slo-
vencev v Italiji, Avstri-
ji in na Madžarskem, 
ki niso registrirani in 
ne delujejo v skladu z 
Zakonom o društvih. 
Izvajalci so lahko tudi 
zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in 
druge organizacije, 
registrirane za oprav- 

ljanje dejavnosti v športu, če so izbra-
ni na javnem razpisu in izpolnjujejo vse 
razpisane pogoje. S tem so pokrite vse 
možne pravno-organizacijske oblike 
izvajalcev letnega programa. Izvajalci so 
lahko tudi ustanove, ki so ustanovljene 
za splošno koristen namen na področju 
športa in je njihov namen in delovanje 
določeno skladno z Zakonom o usta-
novah, zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja, to so vrtci, osnovne, poklic-
ne, srednje šole, višje in visoke šole ter 
univerze. Prav tako so lahko izvajalci 
letnega programa športa tudi lokalne 
skupnosti, ki se prijavijo na javni razpis, 
ki ga objavi ministrstvo, in so na njem 
izbrane za izvajanje prijavljenih progra-
mov oziroma dejavnosti.
Za načrtovanje športne politike Dr-
žavni zbor RS sprejme nacionalni 
program, ki predstavlja strateški do-
kument razvojnega načrtovanja, ki za 
srednjeročno obdobje opredeli javni 
interes, cilje in prednostne športne po-
litike, športne programe, investicije v 
športne objekte in površine za šport v 
naravi, razvojne in strokovne dejavnosti 
v športu, organiziranost v športu, šport-
ne prireditve in promocijo športa, druž-
beno in okoljsko odgovornost v špor-
tu, podporne mehanizme za šport in 
izvajanje nadzora na področju športa. 
Program predvidi strateške, finančne, 
kadrovske in organizacijske usmeritve, 
ki so nujne za njegovo uresničevanje na 
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državni in lokalni ravni. Nacionalni 
program se sprejme za obdobje desetih 
let. V primeru, da po preteku veljav-
nosti nacionalnega programa ni sprejet 
nov nacionalni program, se do spre-
jetja novega uporablja zadnji veljavni 
nacionalni program. Za uveljavitev na-
cionalnega programa je odgovorna vla-
da, za izvajanje posameznih ukrepov 
določenih z nacionalnim programom, 
pa skrbijo v okviru svojih pristojnosti 
ministrstvo, pristojno za šport, lokal-
ne skupnosti in druga ministrstva ter 
ostali pristojni organi in organizacije.
Zaradi večje preglednosti nad izvajan-
jem ukrepov, predvidenih z nacional-
nim programom in operacionalizacije 
teh ukrepov, ministrstvo, pristojno 
za šport, v šestih mesecih po spreje-
mu nacionalnega programa posreduje 
Vladi v sprejem predlog izvedbenega 
načrta, ki mora zajemati predlog de-
javnosti za posamezne ukrepe nacional- 
nega programa, za katere je treba dolo-
čiti tudi rok za izvedbo in nosilce po-
sameznih dejavnosti. 
Predlog zakona določa, da izvajanje 
izvedbenega načrta nacionalnega 
programa na lokalni ravni določi ob-
činski svet z letnim programom športa 
za svojo občino in ga sprejme sočasno 
z občinskim proračunom ali najka- 
sneje 45 dni po njegovem sprejetju. Z 
letnim programom športa na lokalni 
ravni se določi obseg javnih sredstev, 
ki se zagotovijo v proračunu lokalne 
skupnosti.
Pri pripravi letnega programa špor-
ta mora lokalna skupnost upoštevati 
prednostne naloge, opredeljene v na-
cionalnem programu. Lokalna skup-
nost mora pred sprejemom letnega 
programa športa pridobiti soglasje 
občinske športne zveze. V primeru, 
da v določeni občini občinska šport-
na zveza ne obstaja, mnenja ni treba. 
Če v posamezni občini obstaja več ob-
činskih športnih zvez, potem je treba 
soglasje pridobiti od reprezentativne 
občinske športne zveze. Če soglasja v 
enem mesecu ni, lahko zaradi zago-
tavljanja uresničevanja javnega intere-
sa letni program športa potrdi občinski 
svet tudi brez pridobljenega mnenja. 

Merila za izbiro izvajalcev letnega 
programa športa, ki jih določijo mi-
nister in lokalne skupnosti, morajo 
vsebovati najmanj razvrstitev športnih 
panog v razrede, razvrstitev športnih 
panog glede na uspešnost in konku-
renčnost športne panoge v mednarod-
nem okolju, razširjenost in nacionalni 
pomen športne panoge, vključenost 
ustrezno strokovno izobraženega in 
usposobljenega kadra in vključenost 
vadečih v športne programe. Lahko pa 
se določijo tudi dodatna merila.
Za izvajanje letnega programa športa 
na lokalni ravni določijo merila lokal-
ne skupnosti. Izvajalce letnega progra-
ma športa v lokalni skupnosti izbere 
pristojni organ lokalne skupnosti na 
podlagi prispelih prijav na javni razpis 
ter po drugih postopkih, določenih s 
predpisi, ki urejajo financiranje iz jav-
nih sredstev.
Predlog zakona določa, da imajo šport-
na društva pod enakimi pogoji pred-
nost pri izvajanju letnega programa 
športa pred gospodarskimi družbami, 
zasebniki in drugimi organizacijami, 
registriranimi za opravljanje dejavnos-
ti v športu. 
Postopek izbora izvajalcev na lokalni 
ravni določi pristojni organ lokalne 
skupnosti ob smiselni uporabi predpi-
sa, sprejetega na državni ravni.
Predlog zakona med drugim opredel-
juje tudi strokovno delo v športu in 
strokovno usposobljen kader. Stro-
kovno delo v športu je tisto delo, ki se 
izvaja na področju prostočasne šport-
ne vzgoje otrok in mladine, športne 
vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami, obštudijske športne dejav-
nosti, športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, na področju kakovostnega in 
vrhunskega športa, športa invalidov, 
športne rekreacije ter športa starejših. 
Strokovno delo obsega načrtovanje, 
izvajanje, spremljanje in vrednotenje 
procesa športne vadbe. Strokovni de-
lavec mora imeti za opravljanje stro-
kovnega dela v športu strokovno izo-
brazbo ali strokovno usposobljenost v 
skladu s tem zakonom in biti vpisan v 
razvid strokovno izobraženih in uspo-

sobljenih delavcev v športu.
Strokovno usposobljen kader s prvo 
stopnjo usposobljenosti lahko izvaja 
športno vadbo v skladu s pridoblje-
nimi kompetencami, ki jih določajo 
javno veljavni programi usposabljanj 
po tem zakonu. Strokovno usposob- 
ljen kader z drugo stopnjo usposoblje-
nosti lahko načrtuje, izvaja in spremlja 
športno vadbo v skladu s pridobljenimi 
kompetencami, ki jih določajo javno 
veljavni programi usposabljanj po tem 
zakonu. Strokovno usposobljen kader 
z nacionalno poklicno kvalifikacijo pa 
lahko izvaja športno vadbo v skladu s 
pridobljenimi kompetencami, ki jih 
določa nacionalna poklicna kvalifika-
cija.
V predlogu zakona so opredeljeni tudi 
športni objekti in površine za šport 
v naravi. Poleg določitve, kaj so šport-
ni objekti in površine za šport v nara-
vi, kaj je športni center, vadbeni pros-
tor in površine ter kaj so površine za 
šport v naravi, predlog zakona določi 
tudi izjemo, da so površine za šport v 
naravi tudi naravne površine, ki niso 
opremljene posebej za športno dejav-
nost, in urejene vadbene površine, če 
so vključene v mrežo javnih športnih 
objektov in površin za šport. Namen 
tega je zagotovitev, da se pri odločitvah 
o poseganju v prostor tam, kjer se izva-
ja določena športna dejavnost, vključi 
kot zainteresirane deležnike v procesu 
tudi uporabnike s področja športa. 
Javni športni objekti in površine za 
šport v naravi so tisti, ki so last Re-
publike Slovenije ali lastnina lokalnih 
skupnosti in so vpisani v razvid. Javni 
športni objekti so tudi planinske poti, 
ki so določene v Zakonu o planinskih 
poteh in imajo skrbnika.
Lastniki javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi načrtujejo, 
gradijo, upravljajo in vzdržujejo javne 
športne objekte in površine za šport v 
naravi v njihovi lasti ter zato zagotav- 
ljajo tudi ustrezna finančna sredstva. 
Javni športni objekti in površine za 
šport v naravi so v javni rabi in jih lah-
ko uporabljajo vsi pod enakimi pogoji 
in za namen, za katerega so bili zgraje-
ni in urejeni. Če se javnim športnim 
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objektom in površinam za šport v na-
ravi spremeni namembnost, se morajo 
zagotoviti nadomestni javni športni 
objekti in površine za šport v naravi.
Zakon pri upravljanju s športnimi 
objekti in površinami za šport v naravi 
določa tudi izjemo od Zakona o stvar-
nem premoženju države in lokalne 
skupnosti, in sicer tako, da določi, da 
so lahko upravljavci športnega objekta 
ali površine za šport v naravi, ki je v 
lasti lokalne skupnosti, tudi športna 
društva.
Prav tako pa predlog zakona določa, 
da imajo športna društva, ki izvaja-
jo letni program športa, za izvajanje 
nacionalnega programa pod enakimi 
pogoji prednost pri uporabi javnih 
športnih objektov in površin za šport 
v naravi pred drugimi izvajalci. S tem 
se športnim društvom – kot osnovnim 
celicam športne organiziranosti v Slo-
veniji – zagotovi prednost predvsem 
pred izvajalci, ki so organizirani kot 
gospodarske družbe. Prav tako imajo 
obvezni športni programi šolske šport-
ne vzgoje, ki se izvajajo v oziroma na 
javnih športnih objektih in površinah 
za šport v naravi, prednost pred izva-
jalci letnega programa športa in drugi-
mi uporabniki.

Pripombe na Predlog 
zakona o športu in 
sestanek na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost 
in šport

Predlog zakona je v javnosti naletel na 
kar burne odzive – tudi z občin. Med 
generalnimi pripombami javnosti je 
zaslediti predvsem to, da se zmanj-
šujejo sredstva za financiranje športa, 
vprašljiv pa je tudi nadzor nad njego-
vim izvajanjem. 
Ni pa zanemarljiv podatek, da ni dr-
žava tista, ki športu zagotavlja večino 
sredstev, ampak so to občine, ki zago-
tavljajo kar 70 % sredstev. V predlo-
gu zakona je zaznati, da se predvideva 
financiranje predvsem vrhunskega ter 
tekmovalnega športa in ne športa za 
celotno populacijo. Ravno v povezavi 
s tem se v javnosti pojavljajo tudi di-

leme, kako bo z uresničevanjem ciljev 
Nacionalnega programa športa za ob-
dobje 2014–2023. 
Pripombe na predlog zakona je poda-
lo tudi Združenje občin Slovenije. Ob 
posredovanju pripomb na predlagani 
zakon smo pristojne pozvali, naj se 
sestanejo s predstavniki združenj, saj 
se po mnogih letih zakon ponovno 
odpira in je precej nejasnosti ter dilem.
Pristojni so se odzvali na naš predlog 
in nas povabili na sestanek, na kate-
rem smo spregovorili o pripombah in 
dilemah občin. Pripravljavci predloga 
zakona so v precejšnji meri upošte-
vali pripombe združenja. Na portalu 
E-Demokracija naj bi bil objavljen 
dopolnjen predlog zakona in tako 
ponovno poslan v javno obravnavo, 
vendar žal temu ni tako. Povedano je 
bilo tudi, da naj bi predlog zakona šel 
v obravnavo Državnemu zboru RS še 
pred poletnimi počitnicami, toda tudi 
o tej trditvi nismo tako zelo prepričani. 
Mag. Mojca Pečnik Ternovšek, ki je 
vodila sestanek, nas je seznanila, da so 
upoštevali nekaj predlogov ZOS, ki jih 
bodo uvrstili v dopolnjen predlog za-
kona. Tako so med drugim upoštevali, 
da za sprejem letnega programa športa 
na lokalni ravni ne bo treba soglasja 
športnih zvez, temveč mnenje. Prav 
tako bo iz predloga zakona črtan rok 
45 dni za sprejem letnega programa 
športa na lokalni ravni. 

ZOS je imel pomisleke pri tem, da bi 
se na podlagi tega zakona športnim 
društvom podeljeval status društva, 
ki deluje v javnem interesu. Tu naj 
ne bi šlo za avtomatično podeljevan-
je statusa. Kakšna bo odločitev v zve-
zi s tem, pa nam z ministrstva niso 
mogli dati dokončnega odgovora.  
Šest odstavek 14. člena predloga za-
kona določa, da imajo športna dru-
štva prednost pri izvajanju letnega 
programa športa, s čimer se na ZOS 
ne strinjamo, saj praksa kaže, da 
športna društva niso vedno glavni in 
najboljši izvajalci programov športa. 
Tako so na področju predšolskega in 
šolskega športa, vsaj v manjših obči-
nah, veliko ustreznejši izvajalec šole 

in vrtci. Na sestanku smo predlagali, 
da se k temu členu zakona doda sed-
mi odstavek, ki bo določal izjeme za 
izvajalce športnih programov za pod-
ročje predšolske in šolske mladine, 
in to ne glede na deveti odstavek 2. 
člena predloga zakona. To je bilo za-
beleženo in naj bi se tudi upoštevalo. 
ZOS je v zvezi z usposobljenostjo 
kadra, ki izvaja programe športa, za-
prosil za natančna pojasnila. Skrbi 
nas namreč, da so pogoji usposob- 
ljenosti, vsaj za določene programe, 
previsoko postavljeni. Tu mislimo 
na rekreacijo. Posledično bi tako v 
manjših občinah težko dobili izvajal-
ce programov, prav tako pa bi se na 
ta način dvignile cene programov. Za 
izvajanje programov rekreacije otrok 
bo izvajalec moral imeti pridobljeno 
izobrazbo športnega pedagoga (vsaj). 
Za izvajalce športnih programov sta 
predlagani dve stopnji usposobljenos-
ti, in sicer naj bi druga stopnja obse-
gala od 80 do 100-urni program uspo-
sabljanja, za tretjo stopnjo pa bo treba 
imeti končano univerzitetno izobraz-
bo. Ohranjena bo tudi prva stopnja, 
vendar bo omejena. Minimalni tečaji 
usposabljanja bodo obsegali 80 ur. 
Za pojasnilo smo zaprosili tudi gle-
de tega, kakšno usposobljenost 
oz. možnost izvajanja programov 
imajo poklicni športniki oziro-
ma nekdanji športniki. Povedano 
nam je bilo, da za izvajanje šport-
nih programov tudi ti potrebujejo 
usposabljanja, vendar bolj s pod-
ročja teorije, saj imajo prakse dovolj. 
Imeli smo tudi vprašanja, ali bo raven 
usposobljenosti povzročila dvig cen 
športnih programov. Ministrstvo je 
zagotovilo, da bo vadnina v zakonu 
določena za izvajanje točno določe-
nega programa in bo opredeljena kot 
namenski vir. To pomeni, da društva 
teh sredstev ne bodo smela porabljati 
za svoje delovanje. To bi lahko v pri-
meru sofinanciranja s strani občin po-
menilo tudi nižje vadnine. Ministrstvo 
želi s tem ukrepom preprečiti kanali-
ziranje proračunskih sredstev iz dna 
proti vrhu oz. na vrh članskih sekcij. 
Cilj ministrstva je tudi ohranitev 
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brezplačnih pregledov za vse registrira-
ne športnike, in sicer na stroške ZZZS, 
čemur pa slednji niso preveč naklonjeni.  
ZOS je podal pripombe tudi v zvezi z 
namembnostjo javnih športnih objek-
tov in površin za šport v naravi. Načr-
tovanje športnih površin na državni ali 
lokalni ravni je v pristojnosti pristoj-
nih organov. Potrebe se spreminjajo, 
zato se ne moremo strinjati, da je treba 
vsako športno površino nadomestiti z 
novo. Ali se bo športni površini spre-
menila namembnost in ali je za to 
treba zagotoviti nadomestne površine, 
je v pristojnosti tega organa in ne ne-
kega zakona. Posamezni zakoni lahko 
le določajo, katere športne površine 
se morajo nujno zagotoviti in kdo jih 
mora zagotoviti. Uveljavitev omen-
jenega določila bi lahko prinesla ne-
gativni učinek na načrtovanje javnih 

športnih površin, saj bi se to omeje-
valo na nujne površine. Prav tako pa 
bi to lahko po drugi strani povzročilo, 
da bi določene površine, za katere ne 
bi več obstajal interes, ostale zanemar-
jene in neuporabljene, saj njihovo na-
membnost ne bi mogli spremeniti brez 
zagotovitve novih površin, čeprav te 
ne bi bile potrebne. Ministrstvo nam 
je prisluhnilo do te mere, da bodo iz 
tega izvzete površine za šport v naravi. 
Nejasnosti so bile tudi pri področju 
upravljanja s športnimi objekti in 
površinami za šport v naravi. Podpira-
mo možnost, da so društva upravljavci 
športnih objektov, imajo pa določene 
občine v zvezi s tem tudi pomisleke. 
Občine so v zvezi s tem, da bi društvo 
upravljalo športne objekte in površine 
za šport v naravi, izrazile pomisleke, 
saj gre predvidevati, da vsa športna 

društva niso registrirana za upravljanje 
z objekti in površinami. Lastniki teh 
objektov (občine) so dolžne vzdrževati 
svoje lastne športne objekte in površi-
ne, kar pomeni, da za to zagotavljajo 
tudi finančna sredstva. Pomisleki o 
ustreznosti tega določila izhajajo tudi 
iz tega, da se vsako leto menjajo člani in 
poraja se vprašanje, ali imajo vsa znanja 
za vzdrževanje, oddajanje v najem itd.  
… Ministrstvo je povedalo, da gre tu 
le za podan predlog lokalnim skupnos-
tim in je to samo možnost, ni pa nuja. 
Podali smo tudi pripombe v zvezi z 
nalogami upravljavca. Ministrstvo je 
v zvezi s tem podalo obrazložitev, da 
bo ta izbran na javnem razpisu, v pod-
pisani pogodbi o upravljanju pa bodo 
določena vsa razmerja. Za oddajo v 
najem in oddajo v brezplačno uporabo 
bo upravljavec moral pridobiti soglasje 
lokalne skupnosti. 

Predlog zakona o 
dimnikarskih storitvah
Marca 2016 je bil v dvotedenski javni obravnavi Predlog (no-
vega) zakona o dimnikarskih storitvah. Predvidena je prosta 
izbira dimnikarja, ti pa bodo za opravljanje storitve potrebovali 
licence, ki jih bodo izdajale upravne enote. Zakon naj bi bil v Dr-
žavnem zboru sprejet septembra, nov sistem pa naj bi zaživel z 
januarjem 2017.

Namen zakona je varstvo okolja in 
premoženja ljudi, požarna varnost in 
energetska učinkovitost malih kurilnih 
naprav.

Glavna izhodišča zakona
Uporabniku dimnikarskih storitev je 
treba omogočiti izbiro dimnikarske 
družbe, kar je mogoče zagotoviti z 
uvedbo licenčnega sistema. Ena bis-
tvenih novosti predlagane ureditve je 
tako možnost proste izbire, skladno s 
katero ima uporabnik dimnikarskih 
storitev dolžnost zahtevati dimnikar-
ske storitve in pravico, da si sam izbere 
dimnikarsko družbo.
Licenco, ki jo uvaja predlog zakona, 
bodo dimnikarju podeljevale in od-
vzemale upravne enote. Licenca ne bo 

krajevno omejena, veljala bo za celot-
no območje Slovenije, in ne časovno 
omejena (trajna). Nov zakon ureja 
tudi inšpekcijski nadzor in strukturo 
cen, ki so maksimirane.
Načelo dostopnosti storitev je v predlo-
gu zakona urejeno na način, ki določa, 
da mora dimnikarska družba uporab-
niku dimnikarskih storitev zagotavljati 
predpisan obseg storitev čez celo leto. 
Glede na neenakomerno gostoto pose-
litve je MOP v izogib situacijam, kjer 
si uporabnik dimnikarskih storitev za-
radi oddaljenosti ali težje dostopnosti 
teh ne bi mogel zagotoviti, predvidel 
rešitev, da mora dimnikarske storitve 
uporabniku dimnikarskih storitev 
opraviti tista dimnikarska družba, ki je 

temu uporabniku geografsko najbliž-
je in če jo je uporabnik dimnikarskih 
storitev k temu pozval.

Obveznosti uporabnika
Predlog zakona prvič določa obveznos-
ti uporabnika. Predlagane obveznosti 
uporabnika dimnikarskih storitev so 
zagotoviti, da se pravočasno izvedejo 
čiščenje, pregled in meritve na malih 
kurilnih napravah, zagotoviti izvedbo 
prvega pregleda, dopustiti dimnikarju 
izvajanje dimnikarskih storitev, zago-
toviti vse podatke za vpis male kurilne 
naprave v evidenco, hramba potrdil o 
pregledu in odprava morebitnih ugo-
tovljenih napak.
Prednosti za uporabnika dimnikarskih 
storitev so možnost izbire dimnikar-
ske družbe, cenovna konkurenčnost 
storitev in predvidena višja kakovost 
storitev.

Obveznosti dimnikarja/dim-
nikarske družbe
Obveznosti dimnikarjev oziroma dim-
nikarskih družb se od obstoječe ure-
ditve bistveno ne spreminjajo. Njihove 
naloge obsegajo pregledovanje naprave 
v predpisanem obsegu in na predpisan 
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način, izdajanje potrdil o opravljenih 
storitvah, seznanjanje uporabnika 
male kurilne naprave z morebitnimi 
nepravilnostmi in predlaganje odprave 
ugotovljenih napak, vpisovanje malih 
kurilnih naprav in storitev v evidenco 
ter obnavljanje dimnikarskega znanja. 
Obveznost za dimnikarja je opraviti 
strokovni izpit  ter obnavljati znanje.
Prednost za dimnikarje v predlaganem 
licenčnem sistemu je, da ne bodo več 
omejeni na območja. Že obstoječi 
izvajalci bodo lahko nadaljevali dejav-
nost, če bodo izpolnjevali predpisane 
pogoje. Če so do zdaj opravljali svoje 
delo strokovno in imeli korekten od-
nos do uporabnikov, bo to predvido-
ma ugodno vplivalo na odločitve sled-
njih pri izbiri izvajalca oz. dimnikarske 
družbe. Prednost je tudi, da nov sistem 
pomeni priložnost za tiste, ki do zdaj 
niso mogli opravljati dejavnosti, da ob 
izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo v 
dejavnost.

Evidenca EviDim
MOP je pri pregledu vlog za podalj- 
šanje obstoječih koncesij preverjal 
tudi vpis podatkov v evidenco malih 
kurilnih naprav, dimnikarskih storitev 
in poročanja izvajalcev državne javne 
gospodarske službe dimnikarstva (Evi-
Dim). Od decembra 2015 se je odsto-
tek vpisanih kurilnih naprav povečal s 
65 na 80. Tako jih je danes vpisanih 
približno 328 tisoč.
V evidence se bodo zdaj prvič vnaša-
li tudi osebni podatki uporabnikov, 
dimnikarjev in dimnikarskih družb. 
Predvsem zaradi osebnih podatkov 
bo treba aplikacijo nadgraditi in ure-
diti povečane zahteve varstva teh po-
datkov. Nadgradnja bo potrebna tudi 
zaradi vnosa delov stavb v aplikacijo 
in zagotavljanja dostopa dimnikarjev 
do vseh kurilnih naprav v evidenci. 
Vpisani podatki bodo zdaj dostop-
ni v elektronski obliki pristojnim in-
špekcijam in agencijam, ki bodo z 
informacijami, vnesenimi v evidence, 
lahko izvajali tudi neposreden nadzor 
nad izvajanjem storitev dimnikarjev in 
uporabnikov.
Na novo bodo torej v evidence vpisani 

podatki o uporabnikih in izvajalcih – 
dimnikarjih, njihovi usposobljenosti 
in izpolnjevanju pogojev za licenco, 
kar bo  omogočalo in olajšalo nadzor 
nad trenutno zaposlenimi v dimnikar-
ski družbi.

Cene dimnikarskih storitev

Predlog zakona določa najvišjo dovol-
jeno ceno, saj gre za izvajanje storitev, 
ki so obvezne.
Skladno s predlogom se znesek plači-
la za opravljene dimnikarske storitve 
oblikuje kot zmnožek cene izvajanja 
dimnikarskih storitev in normativnega 
števila časovnih enot dela dimnikar-
skih storitev. Ta znesek vključuje tudi 
potne stroške, kadar je uporabnik od 
sedeža dimnikarske družbe oddaljen 
25 km ali manj. Kadar je uporabnik 
oddaljen več kot 25 km od sedeža 
dimnikarske družbe, se temu znesku 
prištejejo potni stroški, ki niso vključe-
ni v ceno storitve in se oblikujejo kot 
zmnožek cene izvajanja dimnikarskih 
storitev in normativnega števila časov-
nih enot dela dimnikarskih storitev.

Nadzor nad izvajanjem 
predpisov
Predlagana ureditev ohranja inšpek-
cijski nadzor. Inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem predpisov, ki se nanašajo na 
naloge dimnikarja, dimnikarske druž-
be in uporabnika dimnikarskih stori-
tev, je, glede na medresorsko naravo 
tematike, v pristojnosti več inšpekcij. 
Tako določbe v zvezi z varstvom okolja 

nadzira inšpekcija, pristojna za varstvo 
okolja, nadzor glede varstva pred poža-
rom pa inšpekcija, pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
V zvezi s cenami izvajanja dimnikar-
skih storitev izvaja nadzor inšpekcija, 
pristojna za trg. Z namenom učinko-
vitega nadzora predlog zakona pred-
videva kadrovsko okrepitev okoljske 
inšpekcije, ki bo opravljala nadzor na 
tem področju.

Bistvene razlike predloga 
zakona v primerjavi z 
lanskim
MOP je v lanskoletnem predlogu za-
kona predvidel izjavo o izbiri dimni-
karske družbe zaradi zagotovitve eno-
letnega razmerja med uporabnikom in 
dimnikarsko družbo. MOP je glede na 
pripombo, da to pomeni delni odklon 
od možnosti proste izbire dimnikarja, 
to izjavo v predlogu umaknil.
MOP je vprašanju nadzora posvetil 
veliko pozornosti, saj se zaveda, da je 
prav nadzor bistven za učinkovito izva-
janje predpisa in dosego zastavljenih 
ciljev. Prejšnji predlog je predvideval, 
da se – poleg inšpekcijskega – opravlja 
tudi strokovni nadzor, ki pa ga je zara-
di pravne nedorečenosti in kadrovske 
zmožnosti težko izvajati. Ta predlog 
zakona za nadzor nad izvajanjem 
dimnikarskih storitev zato predvideva 
okrepitev obstoječe inšpekcijske službe 
(dodatnih 10 inšpektorjev za okolje).
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Normativni program dela Vlade za leto 2016
Vlada je v začetku januarja 2016 sprejela normativni delovni program za leto 2016. Progam je 
pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in vladnih služb. V normativnem delovnem progra-
mu za leto 2016 je skupaj 461 predpisov, od tega 166 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 
132 iz pristojnosti Vlade in 163 iz pristojnosti ministrstev.

V nadaljevanju si lahko preberete seznam pomembnejših 
predpisov, ki se nanašajo na delovanje občin oziroma na 
njihove pristojnosti. Sprememba sistemskih predpisov na 
področju lokalne samouprave 2016 ni predvidena, teh se 
lahko nadejamo 2017, je pa v postopku priprave strategija 
razvoja lokalne samouprave v Sloveniji, pripravljajo se tudi 

 Naslov akta Skrajni rok 
sprejema

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakoni Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem varstvu 15. 8. 2016

Zakon o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dol-
gotrajno oskrbo 20. 11. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev 29. 11. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih 29. 11. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih 20. 1. 2017

Ministrstvo za finance
Zakoni Zakon o javnih financah 30. 9. 2016
 Zakon o računovodstvu 30. 9. 2016
 Zakon o davku na nepremičnine 30. 9. 2016
 Zakon o množičnem ocenjevanju vrednosti nepremičnin 30. 9. 2016
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 31. 12. 2016

 Zakon o podeljevanju koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zaseb-
nih partnerstvih 30. 6. 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike 31. 12. 2016

 Podzakonski akti
Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v 
javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodar-
skih zavodih

31. 3. 2016

 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov 
za leto 2016 30. 9. 2016

 Pravilnik o opravljanju nalog, povezanih s plačilnimi storitvami za 
proračunske uporabnike 31. 12. 2016

 Pravilnik o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zaklad-
niškega računa države in občin 31. 12. 2016

spremembe Zakona o financiranju občin, izhodišča katerih 
so bila združenjem občin predstavljena konec 2015.
Večje spremembe so predvidene na področju sistema javnih 
financ, nadaljuje se tudi s pripravo pravnih podlag za uvedbo 
davka na nepremičnine, za letos pa je predviden tudi sprejem 
prenovljenega sistema prostorske in gradbene zakonodaje.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

Zakoni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju sklad-
nega regionalnega razvoja 30. 6. 2016

 Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 18. 7. 2016
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 22. 12. 2016

Podzakonski akti Uredba o spremembi Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 30. 9. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo
Zakon Zakon o javnem potniškem prometu 31. 12. 2014
 Resolucija o energetskem konceptu Slovenije 30. 6. 2016

Podzakonski akti
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te
javne službe

30. 12. 2015

 Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju 30. 5. 2016

 Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov 20. 3. 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zakoni Zakon o športu 30. 8. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 25. 11. 2016

Ministrstvo za javno upravo
Zakoni Zakon o javnih uslužbencih 20. 11. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju 20. 11. 2016

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti 23. 11. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije 25. 12. 2016

 Zakon o funkcionarjih 15. 5. 2017

Podzakonski akti Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji 
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 17. 5. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju 1. 7. 2016

 Uredba o upravnem poslovanju 3. 11. 2016

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem siste-
mu na področju javnega naročanja 30. 6. 2016

 
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem 
letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega 
zbiranja

30. 6. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zakoni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 15. 12. 2015
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 30. 11. 2016
Podzakonski akti Uredba o strateških območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane 3. 12. 2015
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Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se financirajo s 
sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča

21. 4. 2016

 Strategija namakanja v Republiki Sloveniji do leta 2020 28. 7. 2016
 Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 30. 10. 2015

 
Pravilnik o pogojih in kriterijih za uvrstitev kmetijskih zemljišč v ob-
močja trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o vsebini strokovnih 
podlag s področja kmetijstva

23. 12. 2015

Ministrstvo za kulturo

Zakoni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo 1. 6. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne 
dediščine 1. 6. 2016

 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi 30. 6. 2016
Podzakonski akti Strategija razvoja javnega elektronskega arhiva 1. 3. 2016
 Strategija Republike Slovenije o varstvu kulturne dediščine 1. 6. 2016
 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 1. 6. 2016
 Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 30. 6. 2016

 
Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb 
ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradi-
vom

30. 6. 2016

 Pravilnik o spremembi Pravilnika o označevanju nepremičnih kul-
turnih spomenikov 29. 12. 2016

 Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na 
področju varstva arhivskega gradiva 30. 12. 2016

 Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na 
področju varstva kulturne dediščine 30. 12. 2016

Ministrstvo za notranje zadeve
Zakon Zakon o prijavi prebivališča 20. 6. 2016

Podzakonski akti Uredba o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varo-
vanja na javnih prireditvah 1. 3. 2016

 Pravilnik o prijavi in odjavi gostov 5. 10. 2016

Ministrstvo za obrambo

 Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v letih 2016 do 2022 15. 9. 2016

Ministrstvo za okolje in prostor
Zakoni Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona 15. 7. 2016
 Zakon o dimnikarskih storitvah 30. 9. 2016
 Gradbeni zakon 22. 10. 2016
 Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 22. 10. 2016
 Zakon o urejanju prostora 22. 10. 2016
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 30. 11. 2016
 Zakon o varstvu okolja 15. 4. 2017



Zakonodaja v pripravi

Glas občin 39

 Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave 10. 5. 2017
Podzakonski akti Uredba o standardih kakovosti in stanju tal 30. 4. 2014

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih 
voda 31. 7. 2015

 Uredba o načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti 22. 12. 2015

 Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja 31. 3. 2016

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja

30. 4. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) 30. 6. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 1. 9. 2016

 Uredba o oskrbi s pitno vodo 31. 10. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo 27.  11. 2016

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz naprav in 
površin za ravnanje z odpadki 30. 11. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju 1. 12. 2016

 Uredba o komunalnih odpadkih 27. 12. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za-
radi nastajanja odpadne embalaže 27. 12. 2016

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadni-
mi nagrobnimi svečami 27. 12. 2016

Ministrstvo za pravosodje
Zakoni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških 26. 6. 2016
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 15. 4. 2017

 Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah 
in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča 15. 5. 2017

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku 20. 2. 2016

Ministrstvo za zdravje
Zakoni Zakon o lekarniški dejavnosti 1. 9. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejav-
nosti 19. 9. 2016

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 5. 3. 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Podzakonski akti
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega terito-
rialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020

28. 5. 2016

 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

27. 12. 2016
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Urad Vlade RS za komuniciranje

Ljudje kot mi
Dogajanja, ki smo mu bili na slovensko-hrvaški in slovensko-avstrijski meji priča zadnjih šest me-
secev, je, kot kaže za zdaj, konec. Tako imenovana balkanska migracijska pot je trenutno zaprta 
in od 6. marca v Slovenijo po tej poti ni prišel niti en begunec oziroma migrant. 

Takih prizorov v našem okolju nismo bili vajeni. Slovenija 
je dobro razvita država, v kateri socialne razlike niso velike, 
kljub gospodarski krizi, ki nas je precej prizadela, pa imamo 
še vedno dobro delujoč zdravstveni in socialni sistem. Po-
dobe množic beguncev in migrantov na naših mejah so bile 
zato precejšen šok. Najprej za prebivalce obmejnih krajev, 
nato za institucije – čeprav se je država na prihode inten-
zivno pripravljala že nekaj mesecev prej – na koncu pa tudi 
za večino prebivalcev Slovenije, ki so vse skupaj opazovali le 
prek medijev. V takih izrednih razmerah se ljudje odzove-
mo različno: nekateri s strahom in negodovanjem, drugi pa 
tako, da priskočijo na pomoč. 
Ljudi dobre volje, ki so bili pripravljeni pomagati, je bilo 
od prvega dne množičnih prihodov beguncev in migran-
tov ves čas ogromno. Ne samo policisti, pripadniki civil-
ne zaščite, gasilci, zdravstveno osebje, občinski uradniki, 
državni uslužbenci, ampak tudi številni prostovoljci, ki so 
prek humanitarnih in nevladnih organizacij nesebično pri-
skočili na pomoč, so držali pokonci sistem, vzpostavljen za 
popolnoma drugačno obliko delovanja v času naravnih in 
drugih nesreč. 
V Slovenijo je od 1. januarja do 11. marca 2016 vstopilo 
99.187 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do 11. marca 
2016 je vstopilo 477.791 migrantov. Trenutno jih je v Slo-
veniji nastanjenih 349. 
Večina med njimi naše države sploh ni poznala, ampak so 
želeli le naprej do Avstrije ali Nemčije, ki jim predstavljata 
prostor miru in blagostanja, kjer si bodo ponovno lahko 
zgradili življenje, kot so ga poznali pred vojno, dobili zapo-
slitev, ki jim bo omogočila, da bodo živeli od lastnega dela 
in jim povrnila osebno dostojanstvo. 

Ali je vse res? 
Toda, kdo so oni? Skoraj petsto tisoč ljudi – oseb, posamez-
nikov z imenom in priimkom ter vsak s svojo življenjsko 
zgodbo – je prečkalo našo državo, o njih pa vemo le malo. 
Največ je mitov in stereotipov, ki se hranijo z našim ne-
znanjem in nepoznavanjem ter podžigajo strahove, ki so, 
razumljivo, prisotni. Ali je »normalno«, da človeka prežema 
strah, če skozi njegovo vas noč in dan hodi tisoče neznanih, 
na pogled drugačnih, izmučenih ljudi? Seveda je. Ali če na 
televiziji dan za dnem videva podobe ljudi, ki se v upanju 

na rešitev in topel sprejem v Evropi vkrcavajo na premajhne 
čolne? In če ga prestrašijo podatki o milijonih ljudi, ki naj 
bi še čakali nekje v ozadju na trenutek, ko bodo lahko kre-
nili proti Evropi? Vsekakor. 
Lahko razumemo, da ta strah v nas zbudi nestrpnost? Lah-
ko. Pomembno pa je, da mu ne nasedemo.  In da namesto 
tega raziščemo, česa nas je sploh strah. So za naše nezado-
voljstvo in strah res »krivi« begunci in migranti, t. j.  tisti 
ljudje, ki brez vsega pridejo do slovenske meje in nemo pro-
sijo »spustite nas naprej«?

Na spletu je veliko gradiva, ki lahko pomaga, da se 
opremimo z znanjem o aktualnih migracijah, o ljudeh, 
ki prihajajo v Evropo, in njihovi kulturi, državah itd. 
Tako se bomo najbolje soočili s strahovi in predsodki. 
Nekateri viri, ki so po naši presoji najpomembnejši: 

• Pomoč beguncem (pomoc.beguncem.gov.si) 

• vladna spletna stran, na kateri so zbrane najaktu-
alnejše informacije o vladnih odločitvah v zvezi z 
begunsko problematiko, v poglavju ‚Za strpno druž-
bo‘ pa so zbrana tudi številna gradiva slovenskih in 
mednarodnih nevladnih organizacij; 

• Vključevanje (http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevan-
je_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevan-
ja/) – na tej spletni strani lahko dobite informacije 
o načinu vključevanja otrok in mladostnikov v izo-
braževanje;

• Migracije – spletna stran Policije (www.policija.si) 
z aktualnimi statistikami prihoda beguncev in mi-
grantov;

• Informacije za tujce – Ministrstvo za notranje za-
deve (http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_
sloveniji/). 

V medijih in javnem prostoru lahko zasledimo veliko trdi-
tev, ki utrjujejo in potrjujejo naše strahove. Toda – ali de-
jansko držijo?
Eden takšnih zelo razširjenih mitov, ki krožijo v javnosti in 
medijih, je, da so zaradi njih prikrajšani prebivalci Slove-
nije, ki prav tako potrebujejo pomoč: »Tujci prihajajo na 
naša ozemlja zato, ker imajo z urejenim statusom begunca 
dostop do zelo pomembnih socialnih prejemkov.« 
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To seveda ne drži. 
Oskrba, ki jo je Slovenija po mednarodnih konvencijah 
dolžna nuditi beguncem in migrantom, res predstavlja 
strošek za državo, vendar je ob tem treba poudariti, da je 
financirana iz povsem drugih virov kot na primer socialni 
prejemki prebivalcev Slovenije. Večino sredstev za obvlado-
vanje migracij dobi država iz Evropske unije. V Sloveniji 
redki zaprosijo za azil, toda če to vendarle storijo, so v času 
obravnavanja prošnje nastanjeni v azilnem domu, med ča-
kanjem na končno odločitev pa imajo pravico do prostega 
gibanja po državi, do nujnega zdravljenja in žepnine, ki tre-
nutno znaša 18 evrov mesečno. 
Kot mit lahko označimo tudi trditev, da ljudje v stiski ogro-
žajo našo identiteto: »Aktualni valovi priseljevanja prinašajo 
nepovratne spremembe v evropski kulturi in slabijo občutek 
identitete. Evropska identiteta se bo s temi valovi priseljencev 
za vedno spremenila.«
Svoje nacionalne identitete se pogosto zavemo šele, ko nas 
nanjo opozori nek zunanji dejavnik, denimo zmaga Petra 
Prevca ali prihod tisočih priseljencev, katerih kulturna in 
nacionalna identiteta je popolnoma drugačna od naše. Mit, 
da nas njihova prisotnost v Evropi ogroža, da bo zaradi tega 
podoba evropske družbe spremenjena, je verjetno dolgoroč-
no najbolj škodljiv, saj je kultura, skupaj z gospodarstvom, 
družbeno sfero in okoljem, steber razvoja vsake družbe ter 
vključuje najgloblji in najabstraktnejši vidik vsakega posa-
meznika. 
Prepogosto pozabimo, da evropska kultura ni statična, sto-
letja nespremenjena, zamrznjena v času. Nasprotno: nene-
hno, od obdobja stare Grčije, se spreminja v času in pros-
toru. Še več, evropsko kulturo so pomembno zaznamovali 
ravno stiki z drugimi kulturami. Te so medsebojno vplivale 
ena na drugo in se bogatile s prehajanjem posameznikov 
čez meje. Ravno Arabci so v srednjem veku pogosto »ime-
li« vlogo posrednikov med izumitelji (Indijci, Kitajci) in   
evropskimi družbami. 
In ne nazadnje, zgodovina, slovenska ali svetovna, doka-
zuje, da so bile migracije vedno del človeške civilizacije in 
so še kako znane tudi nam, Slovencem. Ne glede na to, 
ali so (bile) povezane s strategijami soočanja ali preživetja 
(kot aktualne), sprožene z osvajanji ali rezultat človeške 
radovednosti, migracije so bile vedno del človeške narave. 
Priseljevanje bo tudi v prihodnje pomemben dejavnik di-
namičnega razvoja kultur. Prav spodbujanje raznolikosti in 
večkulturnosti je tisti dejavnik, ki lahko izboljša našo druž-
beno povezanost.  
Ko podobe v medijih ali govorice v družbi sprožajo občutke 
strahu in negotovosti, je priložnost, da se ustavimo in si re-
čemo – samo ljudje so. Moški, ženske, starci, otroci – samo 
ljudje, ki gredo za boljšim življenjem. 

Integracija
Slovenska vlada je že sprejela načrt, da bo v skladu z do-
govorom na evropski ravni iz Italije in Grčije premestila 
567 oseb (ali iz druge države članice, ki bi bila izpostav- 
ljena hudemu pritisku na nacionalni migracijski in azil-
ni sistem) ter iz tretjih držav (t. j. držav, ki niso članice 
EU) trajno preselila 20 oseb. Končno število oseb bo ver-
jetno večje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in 
končnega dogovora o številu premeščenih oseb.
Prva skupina beguncev – nekaj družin in posameznikov - je 
v Slovenijo prispela 12. maja. Gre za državljane Sirije in 
Iraka. Sprva bodo nameščeni v azilnem domu, po prido-
bitvi statusa pa se bodo preselili v integracijski hiši. 
Da se bodo pri nas počutili dobro, tj. neogroženo in ne 
kot vsiljivci, je izjemno pomembno, kako jih sprejmemo 
ob prihodu in kako bo potekalo njihovo nadaljnje vključe-
vanje. Pri tem se je treba zavedati, da uspešna integracija ni 
samo odgovornost priseljencev, ampak se mora prilagoditi 
tudi družba sama. Družba, torej država, državne institucije 
in tudi mi, prebivalci slovenskih mest in vasi, jih moramo 
pri tem spodbujati, jim olajšati vključevanje v izobraževalne 
in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v poli-
tičnem in medijskem prostoru.
Prvi korak uspešnega vključevanja je, da se priseljencem 
omogoči pridobitev osnovnega znanja jezika, o zgodovini 
in ustanovah države gostiteljice ter informacij o pravicah 
in dolžnostih, delu in življenju v Sloveniji. Ta del integra-
cije pri nas izvaja Ministrstvo za notranje zadeve (http://
www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/integra-
cija_tujcev/), kjer so pripravili tudi  posebno spletno stran 
o premestitvi in trajni preselitvi oseb (http://www.mnz.gov.
si/si/novinarsko_sredisce/teme_in_programi/premestitev_
in_preselitev_oseb/).
Ko gre za otroke in mladoletnike, je še zlasti pomembno, 
da so čim prej – tudi ko še ne znajo jezika – vključeni v 
običajno šolsko okolje med sovrstnike. To je v sodelovanju 
z drugimi resorji predvsem v rokah Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/si/vkljuce-
vanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja). 
Svojo vlogo pa lahko odigra prav vsak od nas. Tako, da ne 
spodbuja nestrpnosti do drugačnih in drugače mislečih. 
Tako, da opozarja na sovražni govor. Tako, da se poskuša 
vživeti v njihov položaj, ravna humanitarno in solidarno ter 
jih sprejme v svoje okolje. 

http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja
http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja
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Regionalne skupnosti občin –  
druga raven lokalne samouprave1 
1  USTAVNA DOLOČILA O LOKALNI SAMOUPRAVI 

Ustava Republike Slovenije2, ki je bila sprejeta konec 
1991, je med ostalimi načeli in splošnimi normami v 
novi državi Sloveniji opredelila tudi, da je v Sloveniji 
zagotovljena lokalna samouprava3, kar se natančneje določa 
v podpoglavju V.a Lokalna samouprava4. Na tej ustavni 
osnovi se je 1992 pristopilo k reformi lokalne samouprave v 
Sloveniji5. V začetku 1998 se je pristopilo k aktivnostim za 
ustanovitev pokrajin6. 1998 je bil spremenjen in dopolnjen 
Zakon o lokalni samoupravi, ki je omogočil medobčinsko 
sodelovanje na zakonski osnovi. Pomembna spodbuda 
medobčinskemu sodelovanju je bila 2005 z določbama o 
načinu zagotavljanja sredstev za delovanje skupne uprave 
in načinom njenega finančnega poslovanja in nazadnje še 
2007 z vsebinsko spremembo 49.b člena. Pravna ureditev 
in položaj krajevnih skupnosti je bil v toku reforme in vse 
do današnjega časa le malce spremenjen, tako da imamo 
položaj, da je posamezna krajevna skupnost v položaju 
»občine v občini«, kar je tudi ustavno nesprejemljivo7. Vse 
do danes se ta sistemska neusklajenost ni popravila oziroma 
odpravila. 
Svetovna gospodarska kriza, ki se je začela 2007, je pomenila 
ne samo zmanjšanja gospodarske aktivnosti, pomenila je 
tudi manj potrošnje, kar posledično pomeni manj fiskalnih 
prilivov. Posledica navedenega je pritisk na javno porabo 
in posledično seveda tudi na porabo občin in iskanje 
različnih rešitev. Ena izmed teh je teritorialna reforma, ki se 
je politično v zadnjih desetletjih že večkrat začela in nikoli 
dokončala. Zadnja napovedana reforma 2014 je imela 
podoben hiter začetek in še hitrejši konec. 

2  MEDOBČINSKO SODELOVANJE

Analiza organizacije in delovanja občin8 je pokazala, da 
je pomanjkanje kadrovskih (Pinterič, 2004, Haček in 

1  Prispevek  je mnenje avtorja in ga predstavlja izključno v svojem lastnem imenu in ne izraža nujno stališča organizacije, v kateri je 
zaposlen oziroma s katero sodeluje..

2  Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991).
3  9. člen.
4  Od 138. do 144. člena.
5  Poročevalec Skupščine Republike Slovenije. Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji - Kvantitativne in kartografske osnove za novo 
upravno razdelitev Slovenije. Posebna številka, Zvezek II. Ljubljana. 30. marec 1992. 
6  Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 26.  Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev. Ljubljana. 16. april 
1998. 
7  138. člen Ustave RS določa: »Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.«  V 139. 
členu je tako navedena občina, v 141. členu mestna občina in v 143. členu pokrajina. Nikjer v ustavi pa ni omenjena krajevna skupnost 
niti opredeljena kot skupnost, kjer bi prebivalci Slovenije uresničevali lokalno samoupravo.
8  Služba za lokalno samoupravo  jo je opravila v letih 1999–2001.
9  Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/96).

drugi, 2008) in finančnih zmožnosti predvsem manjših 
občin glavni problem, ki občine ovira pri učinkovitejšem 
organiziranju dela in zagotavljanju zakonitosti delovanja 
občinskih uprav, mogoče rešiti le s skupnim opravljanjem 
nalog občinskih uprav. Na občinske uprave bolj kot na 
občinske organe vpliva majhnost in ekonomska odvisnost 
občin. Dejstvo, da ima več kot 50 % občin manj kot 5.000 
prebivalcev, s proračuni, ki ne omogočajo organizacije 
občinske uprave, kot jo predpisuje zakon in zahteva načelo 
zakonitosti dela uprave, se odraža v njihovem delu. Problem 
je še toliko večji, ker so glede na Ustavo, MELLS in zakon, 
občine ter njihove uprave samostojne – svoje naloge izvajajo 
v celoti same. 
Evropska listina o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: 
MELLS9) v treh točkah 10. člena zagotavlja lokalnim 
oblastem pravico, da v okviru zakona oblikujejo konzorcije 
za izvajanje svojih pooblastil in nalog skupnega pomena, 
pravico lokalnih oblasti do združevanja zaradi varstva in 
pospeševanja skupnih koristi ter pravico do mednarodnega 
sodelovanja in združevanja. MELLS torej obravnava 
sodelovanje in združevanje lokalnih oblasti kot njihovo 
pravico (ne dolžnost) in od zakonodajalcev držav podpisnic 
listine terja, da določijo zakonski okvir tega, sicer načeloma 
prostovoljnega sodelovanja. ZLS v 6. členu določa, da 
samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno 
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih 
zadev javnega pomena. V ta namen združujejo sredstva in 
v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe 
skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, 
javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v 
skupnosti, zveze in združenja. Določba 6. člena je splošna 
določba, s katero je v skladu z načeli MELLS uzakonjeno 
načelo prostovoljnega sodelovanja samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Veljavna zakonodaja s področja lokalne 
samouprave opredeljuje dve obliki medobčinskega 

mailto:franci.zohar@siol.net
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199133#!/Uradni-list-RS-st-33-1991-z-dne-28-12-1991
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-02-0052
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sodelovanja, in sicer organ skupne občinske uprave in zvezo 
občin, ki ju predstavljamo v nadaljevanju.

2.1 Skupne občinske uprave
Institut skupne občinske uprave je opredelil ZLS že 
1993, vendar je bil kasneje še večkrat dopolnjen. 1998 
je bil dopolnjen z določbami o organizacijskem aktu in 
sistemizaciji delovnih mest, 2002 z določbami o načinu 
upravljanja in vodenja organa skupne občinske uprave (v 
nadaljevanju: skupna uprava) in načinu ustanovitve, 2005 
z določbama o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje 
skupne uprave in načinom njenega finančnega poslovanja 
in nazadnje še 2007 z vsebinsko spremembo 49.b člena.
Ključni ukrep, ki je v temelju spremenil poglede slovenskih 
občin na organe skupne uprave, je bila sprememba ZFO 
2005. Vsebina novega 26.b člena je določila, da se občinam, 
ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje 
posameznih nalog občinske uprave, v tekočem letu 
zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna 
v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov 
občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja 
nalog (Žohar, 2008, 51).
Namen spodbujanja ustanavljanja skupnih občinskih je bilo 
povečanje strokovnosti pri izvajanju nalog občinskih uprav, 
polna zaposlitev kadrov in zmanjšanje stroškov uprave. 
V že omenjeni analizi organiziranosti občinskih uprav 
2001 je bilo namreč ugotovljeno, da so občine »opuščale« 
nekatere, predvsem nadzorne, pa tudi strokovne upravne 
naloge, za opravljanje katerih je bil politični interes manjši. 

Gre za naloge, ki jih zdaj najpogosteje opravljajo skupne 
občinske uprave, in sicer: inšpekcijski nadzor (komunala, 
ceste, prostor ipd.), občinsko redarstvo, notranja finančna 
revizija, prostorsko načrtovanje. 
Hkrati je bilo ugotovljeno, da so v nekaterih upravah zaposleni 
javni uslužbenci z ustreznimi znanji in sposobnostmi, ki 
niso primerno izkoriščene zaradi majhnega obsega nalog, 
katerih zahtevnost je ustrezna njihovim sposobnostim. 
Mogoče je bilo torej pričakovati, da bodo z zaposlitvijo 
takih javnih uslužbencev v skupnih organih občinskih 
uprav stroški in koristi bolje porazdeljene med občine, ki se 
bodo odločile za tako medobčinsko sodelovanje. 
Široka pahljača različnih oblik, teženj, aktivnosti, 
vključevanja različnih javnih in zasebnih oblik sodelovanja 
daje medobčinskemu sodelovanju poseben stimulans v 
smeri izboljšanja delovanja in upravljanja v smislu večje 
učinkovitosti, uspešnosti ter ustrezni kakovosti zagotavljanja 
javnih dobrin in storitev. Vsekakor je tudi znotraj odnosov 
in delovanja medobčinskega sodelovanja na mestu 
vprašanje demokratičnega deficita in večjega vključevanja 
javnosti, pravzaprav občank in občanov oziroma – še bolje 
– uporabnikov javnih storitev (Žohar, 2010, 104).
V obdobju od 2006 do 2016 se je pokazalo, da je bila 
odločitev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 
pravilna. V začetku 2016 je organiziranih 49 skupnih 
uprav, v katere je vključenih 199 posameznih občin, kar 
pomeni 93,90 % vseh delujočih občin. Podobne trende je 
pričakovati v prihodnjih letih, če bo z zakonom določeno 
sofinanciranje skupnih uprav izvajano kontinuirano. 

Slika 1: Vključenost občin v skupne občinske uprave, konec februarja 2015.

Vir: Mihael FONDA, Franci ŽOHAR (2015). Predstavitev kart sodelovanja v skupnih občinskih upravah po posameznih 
področjih nalog. Zbornik VIII. posveta Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, Ljubljana. 119.
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2.2 Zveze občin
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98, 
51/02, 72/05, 100/05 in 94/07 - Uradni listi, ki govorijo 
o zvezi občin) že vse od začetka 1994 vsebuje možnost 
oblikovanja zvez občin, o tem govori tudi vsebina 86. člena 
Zakona o lokalni samoupravi iz leta 2007 (Žohar, 2009, 
22), ki se vse do danes ni spremenila.
Postavlja se vprašanje, zakaj se navedena oblika 
medobčinskega sodelovanja v več kot dvajsetih letih 
ni razvila oziroma zakaj se ni ustanovila niti ena sama 
zveza občin, glede na to, da druga oblika medobčinskega 
sodelovanja – skupne občinske uprave – dosega zavidljivo 
raven povezovanja.
Po našem mnenju je ključna vsebina tretjega odstavka 86. 
člena, ki pravi: »Z aktom o ustanovitvi zveze se v okviru 
nalog, ki jih opravljajo občine v zvezi, določijo predpisi 
in drugi akti iz pristojnosti občinskih organov, za katerih 
sprejemanje bo po ustanovitvi zveze občin pristojen svet 
zveze.«
Navedena vsebina opredeljuje prenos pristojnosti na zvezo 
občin, s čimer se zmanjšuje avtonomnost posamezne 
občine, poleg tega pa se krepijo nove institucije, ki so 
odmaknjene in odtujene od lokalnih problemov in lokalnih 
vodstev. Takšen primer so v večini tudi regionalne razvojne 
agencije, ki naj bi povezale in spodbudile občine na širšem 
področju za razvojne premike, so pa s časom postale v 
glavnem administrativne enote države, prek katerih država 
razdeljuje sredstva, lokalne skupnosti pa pri tem sodelujejo, 
kolikor jim dopuščajo lokalni interesi in njihove trenutne 
investicije.
Lokalna vodstva si seveda niso želela še ene podobne 
institucije, ki bi jim poleg dodatnih stroškov prevzela še 
del avtonomnosti in pristojnosti, hkrati pa bi se zmanjšal 
njihov dejanski in s tem tudi politični pomen v okolju.
Tako zasnovane zveze občin, kljub verjetno dobremu 
namenu, niso imele možnosti za uspeh in njihovo 
realizacijo, saj je to pomenilo prikrito vzpostavljanje druge 
ravni lokalne samouprave v Sloveniji, hkrati pa nezaupanje 
do obstoječih vodstev lokalnih skupnosti.

3  DRUGA RAVEN LOKALNE SAMOUPRAVE V 
SLOVENIJI

S pojmom regionalizacija pri nas označujemo akcijo za 
vzpostavitev pokrajin kot lokalnih skupnosti na drugem 
nivoju lokalne samouprave. Ustava iz 1991 je v svojem 
143. členu govorila10 o (širših) lokalnih skupnostih, v katere 
naj bi se povezovale občine. Na ta način bi bila Slovenija 
na lokalnem nivoju razčlenjena na občine in pokrajine – 

podobno, kot je razčlenjena velika večina evropskih držav 
(Šmidovnik, 2006, 6).
Normativne priprave za ustanovitev pokrajin so se začele 
skupaj s pripravami za ustanovitev občin – z Zakonom 
o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet 1994. Vendar pa 
je bil problem pokrajin od vsega začetka sporen, in sicer 
prvič zaradi tega, ker naj bi se po navedenem 143. členu 
Ustave v pokrajine povezovale občine (ki so se malo pred 
tem razdružile), kar pomeni, da naj bi bile ustanovitelj 
pokrajin občine, drugič pa zaradi tega, ker se je ves čas 
postavljalo vprašanje, ali je Republiko Slovenijo glede na 
njen teritorialni obseg treba notranje razčlenjevati tudi na 
pokrajine. Izkazalo se je, da na njegovi podlagi ni mogoče 
začeti akcije za ustanovitev pokrajin. Ne le teoretično, tudi 
praktično se je pokazalo, da občine ne morejo ustanavljati 
pokrajin kot širših lokalnih samoupravnih skupnosti; skoraj 
istočasno, kot se je izvajala reforma do tedaj obstoječih 
»komunalnih« občin z delitvijo, odcepitvijo oziroma 
pripojitvijo posameznih območij. 
Leta 1999 je bil v Državnem zboru vložen predlog za začetek 
postopka za spremembo oziroma za črtanje 143. člena 
Ustave, ki ga je podala skupina 33 poslancev Državnega 
zbora s prvopodpisanim dr. Cirilom Ribičičem11. V tej zvezi 
je Komisija Državnega zbora za volilni sistem in ustavne 
spremembe imenovala posebno strokovno skupino za 
regionalizacijo, ki naj bi pripravila strokovna izhodišča za 
razpravo o tem predlogu v komisiji. 
Delovna skupina je izdelala obširen elaborat o geografskih, 
gospodarskih in upravno političnih razlogih, ki govore 
za regionalizacijo Slovenije, ter o tem, da je za izpeljavo 
te regionalizacije oziroma za ustanovitev pokrajin treba 
spremeniti 143. člen Ustave. Predlagala je tudi, kako ga je 
treba spremeniti12. 
Leta 2000 je bilo v Državnem zboru vloženih več predlogov 
zakonov za ustanovitev posameznih pokrajin: zakon o 
koroški pokrajini13, zakon o pokrajini Posavje, zakon o 
pokrajini Bela Krajina, zakon o pokrajini Spodnje Podravje, 
zakon o severno- primorski pokrajini. Jasno je, da ti 
zakoni niso mogli biti sprejeti pred sistemskim zakonom 
o pokrajinah, ustvarjali pa so pritisk za sistemsko ureditev 
problema pokrajin in s tem posredno za spremembo Ustave 
v 143. členu.
V zvezi s spremembo 143. člena Ustave sta se kot nujni 
pojavljali še dve spremembi ustavnega besedila, in sicer 
besedilo drugega odstavka 140. člena in besedilo prvega 
odstavka 121. člena Ustave. Hkrati z zakonsko možnostjo 
ustanovitve pokrajin pa je bilo zaslediti tudi mnenja, da bi 
bilo treba predvideti tudi preoblikovanje Državnega sveta v 
predstavniški organ lokalne samouprave. 

10  Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991).
11  Predlog je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora, št. 21, z dne 7. 4. 1999.
12  Elaborat je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora št. 92, z dne 27. 10. 2000.  
13  Predlog zakona  je bil (na seji 29. 3. 2000) že sprejet v prvi obravnavi v Državnem zboru.

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199133#!/Uradni-list-RS-st-33-1991-z-dne-28-12-1991
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Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena 
Ustave Republike Slovenije14 je spremenil navedene člene, 
seveda pa ni spremenil vsebine glede preoblikovanja 
Državnega sveta v predstavniški organ lokalne samouprave. 
Na tej podlagi so se potem vršile aktivnosti v obdobju 
konec 2006 do sredine 2008 za vzpostavitev druge ravni 
lokalne samouprave oziroma realizacijo pokrajin v Sloveniji. 
Aktivnosti je vodila Služba Vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko15. Pripravljeni so bili vsi temeljni 
zakoni za ustanovitev pokrajin16, pripravljene so bile 
različne variante o številu pokrajin od 3 do 14. Organiziran 
in izveden je bil posvetovalni referendum – pokrajine 22. 
junija 200817. Na referendumu je imelo pravico glasovati 
skupaj 1.692.600 volivcev. Skupaj je glasovalo 185.830 
volivcev, in sicer:

Vir: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/
posvetovalni-referendum-pokrajine

Poleg števila pokrajin so bila odprta še druga pomembna 
vprašanja, ki so slabila aktivnosti in napore za vzpostavitev 
pokrajin, in sicer: kaj bo z upravnimi enotami18, ali 
bomo imeli tako imenovani dvotirni sistem19, kaj bo z 
regionalnimi razvojnimi agencijami, ali se bo spremenila 
tudi organiziranost volilnih okrajev in volilnih enot, ali 
bi to zahtevalo tudi spremembo vloge Državnega sveta in 
še mnogo drugih racionalnih in neracionalnih vprašanj in 
odgovorov. Z osebno prizadetostjo mnogih je rezultiralo v 
to, da se je proces za ustanovitev pokrajin ustavil in da že 
sedmo leto v Sloveniji to ni več aktualno politično vprašanje.

2.3  Regionalne skupnosti občin
Ob upoštevanju vseh objektivnih družbenih in političnih 
dejstev, ki smo jih prikazali v predhodnem delu, je v 
krajšem ali pa celo srednjem obdobju ob upoštevanju širšega 
družbenega in političnega konsenza nerealno pričakovati 
vzpostavitev druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji. 
Ob dejstvu, da se je centralno urejanje regionalnega dela 
družbenega prostora lotevalo le z začasnimi rešitvami prek 

glasovalo skupaj 185.830
po splošnem volilnem imeniku 185.828
s potrdilom UE 2
s potrdilom OVK (izseljenci) 0
volilna udeležba 10,98 %

14  Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006.
15  Avtor tega dela je bil s sklepom številka 016-28/2007/ 32 z dne 5. 6. 2007 imenovan v Medresorsko strokovno skupino za pripravo 
usklajenih besedil predpisov za uvedbo pokrajin iz Delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2007 in bil imenovan za vodjo 
področne podskupine-gospodarstvo in namestnika vodje področne podskupine – zaščita in reševanje. 
16  http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/pokrajine/, 10. 2. 2014.
17  http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/posvetovalni-referendum-pokrajine, 10. 2. 2014.
18  Eden pomembnih nasprotnikov ustanovitve pokrajin, tudi v povezavi z vlogo nadaljnjega delovanja upravnih enot, je bil takratni 
resorni minister.
19  V neformalnih razgovorih smo ga imenovali tudi sistem »dvoživke«, ki bo vključeval tako pokrajinsko samoupravo kot tudi državno 
upravo.

upravnih enot, ki so bile ustanovljene na tako imenovanih 
bivših oziroma »sedežnih« občinah, prek regionalnih 
razvojnih agencij in množico različno regionalno 
organiziranih izpostav javne uprave, ki s sistemskega vidika 
delujejo neorganizirano in razdrobljeno nepovezano.   Prav 
tako je dejstvo, da imamo v Sloveniji 212 vsebinsko zelo 
različnih občin in kljub temu, da imamo dokaj uspešno 
vzpostavljen sistem medobčinskega sodelovanja in 
povezovanja in 49 skupnih občinskih uprav, to ni dovolj 
oziroma je bistveno premalo za razvoj širšega regionalnega 
območja, regionalnih projektov in doseganje razvojnih 
ciljev. Imamo torej dva razpršena in neorganizirana 
podsistema v sistemu države, ki nista ustrezno povezana 
oziroma jima manjka vmesni podsistem. 
Sistem centralnega regionalizma  »top down«, se torej kot 
tak ni izkazal niti za učinkovitega, še manj pa za uspešnega. 
Glede na pozitivno izkušnjo v zvezi z medobčinskim 
sodelovanjem in povezovanjem v Sloveniji, ki je uveljavil 
pristop od spodaj navzgor »bottom up«, ki zahteva več 
naporov, več sodelovanja in več časa, vendar je trajnejši 
in bolj kompakten, bi ga uporabili tudi za oblikovanje 
naslednje oziroma druge stopnje lokalne samouprave. 
Predlagamo naslednjo strukturiranost lokalne samouprave 
in ustanovitev regionalnih skupnosti občin, kot se vidi na 
Sliki 3.

Slika 2: Predlagana struktura lokalne samouprave v 
Sloveniji

Vir: Lastni

Regionalna skupnost občin (v nadaljevanju – RSO) 
se oblikuje z aktom o ustanovitvi RSO, ki določi 
pravno obliko, organe, naloge, financiranje in ostale 
najpomembnejše osnovne zadeve za pričetek delovanja. 
Prav tako se poslovanje RSO ter njene pravice, obveznosti 
in odgovornosti opredelijo z istim aktom. 
Ustanovitveni akt se objavi v uradnem glasilu RS po 
predhodni verifikaciji v organih ustanoviteljev. Z dnem 
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http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200668#!/Uradni-list-RS-st-68-2006-z-dne-30-6-2006
http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/pokrajine/
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/posvetovalni-referendum-pokrajine
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objave regionalna skupnost pridobi status osebe javnega 
prava. 
Regionalna skupnost občin bi morala vključevati območje, 
na katerem prebiva najmanj 100.000 prebivalcev20 in v 
katero je vključenih najmanj deset občin. Regionalno 
skupnost občin bi lahko ustanovile občine. Vanjo bi se 
lahko vključevale občine, ki so organizirane in vključene 
prek medobčinskega povezovanja in sodelovanja v skupne 
občinske uprave in posamezne občine. Vsakdo bi se lahko 
vključil v samo eno regionalno skupnost občin. Izstop in 
priključitev v drugo RSO bi bil  določen v ustanovitvenem 
aktu.
Občine bi na regionalno skupnost občin lahko prenesle 
naloge gospodarskih in negospodarskih javnih služb, ki 
presegajo okvir posamezne občine, pripravo projektov in 
investicije regionalnega pomena, regijske parke, zavetišča za 
zapuščene živali ipd.
Država bi lahko na regionalno skupnost občin prenesla 
naloge širšega oziroma regionalnega pomena, kot so 

regionalno prostorsko načrtovanje, gospodarske javne 
službe, ki presegajo okvir posamezne občine, mrežo javne 
zdravstvene službe na sekundarni ravni, postopen prevzem 
vloge sedanjih RRA; prenos pristojnosti na področju 
srednjega in višjega šolstva iz države na pokrajino, pristojnosti 
pokrajinskih oziroma zgodovinskih arhivov; organiziranje 
pomoči na domu in za dom, socialno preventivo, prvo 
socialno pomoč in osebno pomoč, institucionalno varstvo 
odraslih invalidnih oseb in starejših oseb, vodenje, varstvo 
in zaposlitev pod posebnimi pogoji ipd.
Naloge so lahko v različnih obdobjih organiziranosti 
in sposobnosti posamezne regionalne skupnosti občin 
različne – tako glede združevanja in prenosa s strani občin 
kot tudi s strani države. Regionalne skupnosti občin bi 
postale pomemben udeleženec na regionalnem nivoju in 
postopoma preraščale tudi z vse bolj tesnim sodelovanjem z 
regionalnimi razvojnimi agencijami v vodilno organizacijo 
na področju druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji.

20  Navedeno število so večinsko navajali predstavniki posameznih ministrstev (6), ki jih je avtor intervjuval junija 2014 v sklopu 
raziskave o medobčinskem sodelovanju. 

Slika 3: Regionalna skupnost občin

Na Sliki 4 so prikazani glavni udeleženci; ustanovitelji 
– občine, ki so vključene v SOU in posamezne občine,  
institucije sodelovanja in povezovanja – regionalne razvojne 
agencije, območne organizacije Gospodarske in Obrtne 
zbornice, itd., državni nivo – ministrstva in javne institucije, 
mednarodno sodelovanje in povezovanje – obmejne in 
prekomejne regije, civilna družba na lokalni, regionalni in 
državni ravni in ostali subjekti delovanja ter sodelovanja na 
regionalnem nivoju.

3  ZAKLJUČEK 

Razvoj lokalne samouprave v Sloveniji je bil vse od 1994, 
ko se je pričelo z reformo bivših »komunalnih« občin, 
izjemno intenziven, ne samo v smislu večanja števila občin, 
ki se je nekako ustalilo s spremembo Zakona o lokalni 
samoupravi 2010, kot tudi mnogimi spremembami glede 
pristojnosti oziroma nalogami, načinom financiranja kot 
tudi pristojnostmi župana, ki so se še povečale, ko se je 
»ukinil« predsednik občinskega sveta.
Veliko se je pisalo in govorilo o pokrajinah v Sloveniji in je 

Vir: Lastni
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Vstopili smo v pomladno obdobje in že tra-
dicionalno je bil 23. marca 2016 naš posvet o 
delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveni-
ji. Tokrat je bil v Ljubnem ob Savinji, saj je bila 
Občina Ljubno letošnji gostitelj posveta. 

Letošnja tema TURIZEM IN LOKALNO PODJETNIŠTVO je bila 
v pripravah na posvet različno sprejeta. Nekaterim se je tema 
zdela čudna in skoraj neprimerna za posvet, nekaterim pa 
se je zdelo dobro, da spregovorimo tudi o tej temi. Vsebine 
so se počasi gradile in nastajale, tudi slučajno. Na koncu je 
bilo prispevkov celo preveč in vseh nismo mogli uvrstiti na 
posvet, so pa vsi objavljeni v zborniku. Izjemne predavateljice 
in predavatelji so prikazali niz možnosti, niz problemov in še 
več izzivov. Prepletali so se kot mavrica v pomladnem dežju in 
kazali, kaj je na koncu mavrice. Zaklad? JA, sodelovanje in 
povezovanje! 
Letos nas je bilo v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji res 
veliko, okoli 100, in še pomembneje, skoraj vsi smo vztrajali 
do konca. Z nami je bil predsednik Turistične zveze Slovenije, 
kasneje se nam je pridružil tudi podpredsednik, z nami je 
bila županja, kar nekaj županov, podžupanov, direktorjev in 
direktoric občinskih uprav, vodij SOU, predsednik Združenja 
izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca in vsi ostali. Posebej 
naj omenim, da sta bila z nami tudi poslanka in poslanec 
Državnega zbora RS.
Predstavitve, prispevki v zborniku in razprave tako v formalnem 

po letih 2007 in 2008, ko se je aktivno pristopilo k projektu 
in je bil izveden posvetovalni referendum, popolnoma 
anonimiziralo vprašanje druge ravni lokalne samouprave.
Posebej še po 2005, ko je država uvedla sofinanciranje 
organa skupnih občinskih uprav, se je izredno povečalo 
medobčinsko sodelovanje v tej obliki. V začetku 2016 je 
organiziranih 49 skupnih uprav in vanje je vključenih 199 
posameznih občin, kar pomeni 94 % vseh delujočih občin. 
Zveza občin – kot druga izmed možnih oblik sodelovanja 
občin – se ni razvila in nimamo ustanovljene niti ene.
Na vmesnem – regionalnem nivoju – med državo in 
občinami je veliko raznih institucij, tako države in javnih 
organov kot tudi regionalnih razvojnih agencij. Znotraj 
sistema države Slovenije imamo tako dva podsistema, ki sta 
neustrezno oziroma razpršeno organizirana in nepovezana, 
kar slabi celoten sistem države.21

Finančna kriza z začetkom 2007 je le pospešila streznitev 
dejstva, da se razlike med statističnimi regijami večajo 
namesto da bi se zmanjševale, da ni regionalnih projektov, 
da ni regionalnega gospodarskega razvoja in da se skoraj 
vsi sklicujejo samo na pomen oziroma personifikacijo, ki jo 
ima Ljubljana kot glavno mesto.
Drugi nivo organiziranosti, zavedanje, delovanje in 
sodelovanje, je nujen - ne samo zaradi občin, ampak tudi 
države Slovenije. Glede na to, da centralističen pogled na 
regionalizem »top down« do zdaj ni bil učinkovit in še manj 
uspešen, predlagamo uveljavitev pristopa od spodaj navzgor 
»bottom up«, ki zahteva več naporov, več sodelovanja in 
več časa, vendar je trajnejši in bolj kompakten. Uporabili 
bi ga tudi za oblikovanje naslednje oziroma druge stopnje 
lokalne samouprave. Predlagamo nadaljnjo strukturiranost 
lokalne samouprave in ustanovitev regionalnih skupnosti 
občin. 

21  Na kar opozarja v svojem dopisu z dne 15. 12. 2011 tudi Skupnost občin Slovenije, ko predlaga reorganizacijo številnih »para« 
lokalnih organizacij in institucij, ki delujejo na lokalni oz. regionalni ravni. Regionalne razvojne agencije, energetske agencije, regionalne 
turistične organizacije …. vse te bi bilo treba združiti na nivoju, ki bi v bodoče lahko predstavljal osnovo za vzpostavitev pokrajin. 
Številne institucije povzročajo multipliciranje nalog, opravil, kar pa se ne odraža v multipliciranju rezultatov.

mag. Franci Žohar, franci.zohar@siol.net 

IX. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji
kot tudi neformalnem delu posveta kažejo potrebo po večjem 
sodelovanju tudi na tem področju, kažejo na to, da kljub 
nekaterim različnim organizacijskim oblikam, ki jih postavlja 
zakonodaja na tem področju, ni celovitega nastopa, ni celovite 
promocije in ni pravega občutenja, da je naveza turizma in 
lokalnega podjetništva lahko pomembna panoga. Veseli bi 
lahko bili, če bomo mi vsi tudi del zgodbe o sodelovanju in 
povezovanju, saj to moramo in zmoremo narediti.
Nazadnje še zahvala županu Občine Ljubno Franju 
Naraločniku, vsem njegovim sodelavcem, ki so nam pomagali 
pri izvedbi posveta in nam pokazali obnovljeno Fašunovo hišo 
kot tipičen primer zgornjesavinjske arhitekture, predstavili 
pridobivanje lesa in splavarjenje, nazadnje pa so nam pokazali 
še znamenite radmirske plašče.
Hvala še enkrat vsem. Se vidimo prihodnje leto, predvidoma 
na Primorskem, in potem naslednje leto na Dolenjskem.

mailto:.zohar@siol.net
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Osma seja predsedstva ZOS 2015
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na zadnji seji 2015 razpravljali o nadaljnjih ukre-
pih združenja zaradi nepodpisanega dogovora med Vlado RS in občinami in se pridružili k zahte-
vi po odstopu ministra za finance Dušana Mramorja.  

Prva seja predsedstva ZOS 2016
Člani predsedstva ZOS so na prvi redni seji 2016 med drugim razpravljali o izhodiščih sprememb 
Zakona o financiranju občin in v povezavi s tem o strategiji razvoja lokalne samouprave v RS. Pri 
obravnavi teh dveh točk se je članom pridružil tudi predstavnik Službe za lokalno samoupravo 
MJU Andrej Čokert.   

Zaradi nepodpisa dogovora in zaradi v naslednjem letu 
realno določene še nižje povprečnine je predsedstvo ZOS 
soglasno, da za to morata prevzeti odgovornost finančni 
minister in Vlada RS. Naj spomnimo, da so se pogajanja po 
skoraj treh mesecih končala brez sklenitve dogovora. Dr-
žavni zbor RS je na novembrski seji sprejel Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 
s katerim je povprečnina za prihodnji dve leti določena pri 
522 evrih ter sredstva investicijskega transfera  le v višini 2 
%. Združenje občin Slovenije je vztrajalo na zadnjih spre-
jemljivih izhodiščih za občine, in sicer je to povprečnina v 
višini 536 evrov in investicijski transfer v višini 4 % skupne 
primerne porabe ter črtanje določbe, ki odvzema presežek 
dohodnine nad primerno porabo. Slednje bo ZOS povze-
lo v predlog spremembe Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ter predlog posre-
dovalo predsedniku vlade.
Združenje občin Slovenije je napovedalo vložitev dveh za-
htev ocen ustavnosti Zakona o financiranju občin, in sicer 
najprej za sredstva investicijskih transferjev, ki jih določa 21. 
člen ZFO in nato, po opravljeni analizi dejanskih stroškov 
občin, še za višino povprečnine za leti 2016 in 2017.
Župani so bili zelo kritični do vsebine Strategije razvoja 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, za katero menijo, 
da ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Besedilo strategije 
je za občine nesprejemljivo, saj v njem ni zaznati razvojne 
in strateške naravnanosti. Strategija bi morala imeti jasno 

zastavljene cilje, ki bi natančno opredeljevali razvoj lokalne 
samouprave, zaznati pa je nagibanje k centralizaciji sistema 
in posledično tudi finančnih sredstev, čemur na ZOS ostro 
nasprotujemo. Pristojne smo pozvali, naj pristopijo k po-
polni prenovi dokumenta s ciljem decentralizacijskega pris-
topa, ki bo sedanjih 15 % uporabljenih sredstev na lokalni 
ravni povečal na 30 %. Če si želimo vzpostavitve decen-
traliziranega sistema, je treba poskrbeti za ustrezne organe, 
ki bodo prevzemali politično in finančno odgovornost ter 
ustrezno izvajali naloge. ZOS je že pred časom predlagal, 
da bi se del nalog iz upravnih enot prenesel na občine, kar 
bi bil pomemben korak k decentralizaciji, vendar nismo 
bili slišani.

Ob obravnavi strategije so člani predsedstva ponovno pou-
darili, da dokument ni dobra podlaga za nadaljnjo obrav-
navo in da ga je treba pripraviti na drugačen način. Treba je 
zastaviti jasne cilje, ki bi natančno opredelili razvoj lokalne 
samouprave. Stremeti je treba k decentralizaciji, s katero se 
lahko doseže stabilnost v državi in posledično razvoj.
V zvezi s Predlogom sprememb Zakona o financiranju ob-
čin je Čokert povedal, da bi bila največja sprememba pri 
izračunu povprečnine, in sicer v smeri, da bi bili stroški čim 
bolj standardizirani. Sredstva bi iskali v okviru notranjih 

prerazporeditev, da ne bi bilo prevelikih sprememb za dr-
žavni proračun. Dodal je, da imajo občine največ stroškov 
na področju predšolske vzgoje, kulture in sociale. Člani 
predsedstva so izrazili bojazen, da bodo občine ponovno 
prikrajšane. Prav tako so se vprašali o smotrnosti posega 
v zakon, če pa že, se ga je treba lotiti izjemno previdno in 
premišljeno, saj so pričakovanja na vseh straneh velika.  
Člani predsedstva so imenovali člane delovne skupine za 
pripravo stališč strategije lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji, in sicer za člana Jurija Lepa in Francija Rokavca, 
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za nadomestnega pa Roberta Smrdelja. 
Obravnavali so tudi še tri predloge zakonov – zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zakon o jav-
nih financah in zakon o računovodstvu. V zvezi s Predlo-
gom zakona o javnih financah je bilo povedano, da za ob-
čine predstavlja velik šok in da je vzpostavit takšen sistem 
skoraj neobvladljivo. Zaznati je težnjo zakona po centra-
lizaciji nalog in odgovornosti, ključna odgovornost je na 
eni osebi, ki poleg vsega niti nima vpliva na vse procese npr. 
na ravnanje posrednih proračunskih uporabnikov. Preveč 
ostro je zastavljeno sankcioniranje odgovornih oseb. Poleg 
tega predlog zakona prinaša tudi bistveno preveč dodatne 
administracije, kar je v državi, ki želi zmanjšati birokratske 
ovire, nerazumljivo početje. ZOS je na MJU poslal pri-
pombe na predlog zakona in zaprosil za podaljšanje roka 
javne razprave.
Prav tako so obravnavali Poročilo o delu ZOS za leto 2015 
in Program dela v letu 2016. Združenje je uspešno zaključi-
lo leto 2015 – tako s programskega kot finančnega vidika 
in bo s stabilnim delom, ki bo, kot vsako leto, nadgraje-
no, nadaljevalo tudi letos. Oba dokumenta je predsedstvo 

potrdilo in ju v dokončno potrditev predlagalo Skupščini 
ZOS, ki bo 25. 5. 2016 v hotelu Four Points by Sheraton 
v Ljubljani.

Seja Odbora ZOS za 
e-poslovanje in informacijske sisteme
Na prvem sestanku v novi zasedbi so se sestali člani Odbora ZOS za e-poslovanje in informacijske 
sisteme. Na sestanku sta bila tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport. 

Predstavnik MJU je prisotnim predstavil nov portal e-upra-
va. Predstavil je zgodovino portala in cilje, ki so jih na mi-
nistrstvu zasledovali pri prenovi portala. Portal obstaja že 
od 2001. Pri prenovi so se držali pravila »manj je več«, zato 
lahko na prenovljenem portalu vidimo manj teksta, več 
vsebine, manj vsebin, a te bolj uporabne, manj vsebin na 
eni strani in manj storitev, ampak te bolj aktualne in celo-
vite. Povedal je, da so zgled za prenovo črpali tudi iz tujine 
(gov.uk). Predstavljeni so bili rezultati prenove portala, ki 
so: splošne informacije o upravnih storitvah, elektronske 
vloge, moja eUprava (podatki, oddane vloge, opomnik), 
prireditve in shodi, oglasna deska, eDemokracija, napoved-
nik, javni sektor, iskalnik. 
Na prenovljenem portalu so poskrbeli tudi za vključenost 
narodnih manjšin in starejših, slepih in slabovidnih ter za 
dislektike, ki imajo možnost uporabe posebnega fonta. 
Možna je oddaja elektronskih vlog in e-plačila (UJP). 
V nadaljevanju je bilo poudarjeno, da potekajo tudi pogo-
vori o vključitvi teh sistemov za občine, kjer je bila podana 
pobuda, da se dobimo in skupaj predlagamo rešitve, kako 
bi izpeljali zadeve. Na ministrstvu želijo, da se vloge, ki jih 

že zdaj lahko oddajamo prek spleta, poenotijo, in pričaku-
jejo predloge, kako lokalno samoupravo sploh vključiti v 
sistem. 
Z ministrstva je bila na sestanku podana pobuda, da občine 
dostop do eUprave oglašujejo tudi na svojih spletnih stra-
neh – kot objavo pasice/linka.
V nadaljevanju sestanka je predstavnica Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport predstavila delo na projektu 
»GOŠO«.  Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije do leta 2020 je Vlada sprejela 10. 3. 2016. 
Poudarila je, da bodo na ministrstvu nadaljevali po predvi-
deni časovnici, kar pomeni, da je v pripravi poziv za izkaz 
tržnega interesa. Julija bodo posredovali podatke o tržnem 
interesu, avgusta pa naj bi bila pripravljena analiza prejetih 
podatkov o tržnem interesu in določitev seznama belih lis, 
ki ji sledi dopolnitev načrta. Novembra načrtujejo objavo 
javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovne in-
frastrukture na belih lisah.
V nadaljevanju so z ministrstva povedali še, da prednost 
dajejo optiki, da so po novem upravičeni stroški tudi optika 
do baznih postaj, če je bazna postaja v beli lisi. Sofinancirali 



Delo ZOS

Glas občin 50

bodo tudi brezplačne Wi-Fi točke.
V samem razpisu bodo imela prednost javna-zasebna part-
nerstva, kjer so opozorili, da naj občine pripravijo nove 
izbore partnerjev, da ne bo kasnejših težav. Ko bo razpis ob-
javljen, bodo imele občine pol leta časa za prijavo in ustano-
vitev javno-zasebnih partnerstev, da se lahko potem skupaj 
prijavijo na razpis. Poudarila je, da bo občine treba pozva-
ti, da v primeru, če bodo šle v javno investicijo, poskušajo 
hkrati urediti še kakšno drugo zadevo (npr. elektriko). 
Kot so poudarili, sta obe ministrstvi z razpisi približno 
usklajeni.

Na MIZŠ obljubljajo, da bodo v zvezi z razpisi pripravili 
tudi dva informativna dneva, o čemer bodo občine obves-
tili prek združenj. 
Odbor je v nadaljevanju razpravljal še o težavah z upora-
bo ostalih portalov. Težave se pojavljajo na portalih,  kjer 
občine urejajo zadeve in pridobivajo podatke in ti niso 
usklajeni, nekateri sistemi zastareli, nekateri zelo novi, kar 
zahteva tudi več različne tehnologije po občinah. Odbor se 
je strinjal, da se upravljavce pozove, naj sisteme poskušajo 
uskladiti. 

Za predsednico odbora so imenovali Ireno Stropnik z obči-
ne Hrpelje–Kozina.
Člani odbora so obravnavali Predlog zakona o javnih finan-
cah in pripravili pripombe. Sklenili so, da se Ministrstvu 
za finance naslovi zahteva za podaljšanje javne obravnave 
najmanj za en mesec, hkrati pa še zahteva za predstavitev 
Predloga zakona o javnih financah s podrobno razlago vse-
bine in shematskim prikazom sestave celotnega proračuna. 
Predlog zakona namreč v sistem javnih financ prinaša za 
občine velike spremembe. Ob obravnavi se je pokazalo, da 
so številne določbe nejasne oziroma ni znan namen dolo-
čenih rešitev.  
Člani odbora so med drugim opozorili, da predlog prinaša 
izredno visoke kazni za odgovorne osebe (župane), sporni 
pa so tudi primeri odgovornosti npr. kršitev plačilnega roka, 
saj je v zaostreni javnofinančni situaciji, ko je povprečnina 
več kot 20 % nižja od zakonsko predpisane in so občine 
v izredno težki finančni situaciji, kazen neprimerna in še 
izraziteje nesorazmerna.
Številnih pojmov zakon ne opredeljuje, nejasne so številne 
določbe in njihov namen; primer: zastavlja se vprašanje 
glede opredelitve presežka preteklih let (216. člen) – ali je 
mišljen višek povprečnine in ali to pomeni, da bo občini 
odvzet. Pridobivanje kapitalskih naložb občin bo izredno 
omejeno, zato se zastavlja vprašanje, s čim se bodo občine 
sploh lahko ukvarjale. Glede zadolževanja je odbor opozo-
ril, da je nesprejemljivo za kritje obveznosti izvajanja za-
konskih nalog. Iz zakona je tudi razbrati težnjo države, da 
se vse občine vključijo v EZR države, kar je po mnenju 
odbora nesprejemljivo. Predlagali so, da se ostane na se-
danji prostovoljni vključitvi. Opozorili so na neustreznost 
roka za predložitev polletnega poročila v obravnavo. Izrazili 
so tudi pomisleke glede obveznega dvoletnega proračuna 
za občine, dejansko pa štiriletnega, in v tem okviru dolo-

Prva seja Odbora ZOS za proračun in finance
Člani Odbora ZOS za proračun in finance so se 10. februarja 2016 sestali na svoji prvi – ustanovni 
seji. Imenovali so predsednico odbora, obravnavali pa Predloga zakona o javnih financah in o 
računovodstvu ter izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin.

čitve vira sredstev za vsako postavko. Številne nejasnosti se 
pojavljajo tudi na področju financiranja posrednih uporab-
nikov proračuna. Na podlagi predloga zakona se pričakuje 
povečan obseg dela, hkrati pa se zastavlja vprašanje, iz kate-
rih virov se bo financiralo dodatno delo. 
Člani odbora so obravnavali tudi Predlog zakona o raču-
novodstvo. Tudi tu so bile podane pripombe na kazenske 
določbe, ki določajo nesprejemljivo visoke kazni, prav tako 
so nesprejemljivi razlogi za kaznovanje. 
Obravnavana so bila tudi izhodišča za spremembo Zakona 
o financiranju občin. Odbor Ministrstvu za javno upravo 
predlaga, da naredi novo analizo financiranja občin, in sicer 
za obdobje zadnjih 10 let. Analiza iz 2010 je po mnenju 
odbora zastarela, saj se stroški na določenih področjih ne-
nehno višajo. Obstaja tudi bojazen, da se občine ne bodo 
mogle več zadolževati, saj ni jasno, kolikšen bo – zaradi 
uvedbe fiskalnega pravila – delež njihovega zadolževanja 
znotraj celotnega obsega zadolževanja države.
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težiti k takšni ureditvi, ki bi določala celovitost postopkov, da 
lahko državljan vse zadeve uredi na enem mestu, predlagana 
ureditev pa meša pristojnost občin in upravnih enot. Člani 
delovnih teles se tako ne strinjajo s prenosom nalog na 
občinsko inšpekcijo. To bi namreč terjalo ogromne kadrov-
ske in finančne obveznosti za občine, prav tako so številne 
nejasnosti v predlogu ureditve. Člani delovnih teles predlaga-
jo ureditev, da občina dobi status soglasodajalca, posledično 
pa tudi pogojedajalca. Ob tem ne bi bilo več treba določb 
o predodločbi. Člani odbora oz. komisij se tudi ne strinjajo 
s predlagano ureditvijo problematike nedovoljenih gradenj, 
saj ohranja status quo. Pričakujejo, da bo ministrstvo pri-
pravilo nov predlog, prav tako pa zahtevajo, da se uporablja 
pojem legalizacija, za kar tudi gre, prav tako je treba določiti 
presečni datum itd. Pomisleki so bili podani tudi glede in-
tegriranega postopka, pojavlja se vprašanje njegove smisel-
nosti. Načeloma bi se občine ob ustreznih prilagoditvah z 
njim strinjale. 
Predlog zakona o urejanju prostora občinam prinaša številne 
nove naloge.  Predstavniki občin so opozorili na številne »od-
pustke«, ki jih daje zakon, in izrazili pomisleke. Hierarhija 
aktov je zapletena. Zastavlja se tudi vprašanje, kdaj naložiti 
obveznost plačila komunalnega prispevka. Pri ukrepih zem-
ljiške politike bi želeli več jasnosti, stimulativnih ukrepov pa 
ni. 
Člani delovnih teles so izpostavili le najbolj problematične 
določbe in predloge, podrobnejše pripombe na posamične 
člene so bile pripravljene po zaključku njihovega zbiranja.

Skupna seja strokovnih delovnih teles združenj – 
obravnava predlagane prostorske in gradbene 
zakonodaje
Delovna telesa vseh treh združenj občin, pristojna za prostor, so se 6. januarja 2016 sestala na 
skupni seji v Mariboru. Predstavniki občin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve 
registra stavbnih zemljišč ter obravnavali predloge gradbene in prostorske zakonodaje ter obli-
kovali skupna stališča do ključnih vprašanj.

S projektom e-prostor želi Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP) vzpostaviti skupno infrastrukturo za prostorske in-
formacije, prostorski informacijski sistem, nov kataster ne-
premičnin ter nov zajem podatkov (podrobna namenska 
raba prostora). Vzpostavljeni so namreč delni sistemi, ki 
pa so razpršeni, MOP pa želi vzpostaviti povezljive eviden-
ce in s tem kakovostne podatke za prostorsko načrtovanje 
in graditve. Koncept vzpostavitve registra stavbnih zemljišč 
je MOP testiral na treh občinah. Potekalo je v več fazah: 
pregled funkcionalnih območij infrastrukturnih objektov in 
stavb ter ugotavljanje neskladij s prostorskimi akti in lastni-
štvom na zemljiščih. Ob testiranju so ugotovili, da neskladja 
niso velika, le okoli 3 %. V okviru tega koncepta ni predvi-
dena določitev nezazidanih stavbnih zemljišč in vzpostavitev 
evidence ter določitev razvojnih stopenj nezazidanih stavb-
nih zemljišč. To naj bi bila naloga občin. 
Državna sekretarka Lidija Stebernak je podala tudi nekaj in-
formacij v zvezi z uvedbo nepremičninskega davka. Izposta-
vila je 58. člen ZIPRS1617 in občine, ki imajo ta namen, po-
zvala, da čim prej oziroma vsaj še letos prilagodijo občinske 
odloke o NUSZ, da bodo ti veljali že 2017. Sistem NUSZ 
želijo namreč podaljšati vse do 2018. Davek na nepremični-
ne naj bi namreč zaživel šele 2019, in sicer za omejen nabor 
nepremičnin – tistih, za katere bodo evidence že ustrezno 
vzpostavljene. MOP namreč predlaga, da se nepremičninski 
davek ne uvede za vse nepremičnine hkrati, ampak naj bi bilo 
uvajanje davka postopno, kjer bodo evidence dovolj jasne in 
natančne. Ta predlog sicer še ni bil potrjen na Projektnem 
svetu. Davek na nepremičnine, določen na podlagi posploše-
ne tržne vrednosti, naj bi zaživel 2020. Vlada sicer načrtuje, 
da bi bil že v drugi polovici 2016 sprejet prenovljen Zakon 
o množičnem vrednotenju nepremičnin, prav tako naj bi bil 
do konca 2016 Državnemu zboru RS v sprejem predložen 
nov Zakon o davku na nepremičnine. 
Člani delovnih teles združenj občin so nato obravnavali 
predloge gradbene in prostorske zakonodaje: Predlog zakona 
o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona ter Predlog 
zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Kljub 
pozitivni tendenci predlogov je kar nekaj institutov oziroma 
določil, ki so za občine nesprejemljivi.
Člani odborov so poudarili, da bi moral gradbeni zakon 
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Izobraževanja 
Združenje občin Slovenije je v obdobju od novembra 2015 do 
aprila 2016 izvedlo 24 različnih izobraževanj, od tega 12 semi-
narjev in 12 delavnic. Izobraževalnih dogodkov se je udeležilo 
kar 638 predstavnikov občin in druge zainteresirane javnosti.

Poslovanje, vloga in položaj 
nadzornega odbora občine 
Združenje občin Slovenije je v sodelo-
vanju z Ministrstvom za javno upravo 
v začetku novembra pripravilo seminar 
za članice in člane nadzornih odborov 
občin, zaposlene na občinah in občin-
ske svetnike. Udeležencem seminarja 
je vodja Službe za lokalno samoupra-
vo na Ministrstvu za javno upravo dr. 
Roman Lavtar predstavil vsebine, ki 
umeščajo nadzorni odbor v razmerju 
do drugih občinskih organov, temeljne 
državne in občinske predpise, ki opre-
deljujejo vlogo in položaj nadzornega 
odbora. V nadaljevanju je bilo govora 
o pristojnostih in nalogah nadzornega 
odbora in o pristojnostih po ZLS, ki 
določa nadzorne odbore kot najvišji 
organ nadzora porabe proračunskih 
sredstev občine. V okviru svoje pristoj-
nosti pa opravlja nadzor nad razpola-
ganjem s premoženjem občine, nadzo-
ruje namenskost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev in finančno po-
slovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev.
V odgovorih na vprašanja udeležencev 
je predavatelj tudi podrobneje in na 
primerih iz prakse razložil in oprede-
lil osnovne naloge nadzornega odbora, 
način dela, postopek oblikovanja po-
ročila nadzornega odbora, pri čemer 
je poudaril, da je poročilo o opravlje-
nem nadzoru s priporočili in predlo-
gi temeljni akt nadzornega odbora, v 
katerem zapiše tudi ugotovitve, ocene 
in mnenja o preverjenem poslovanju 
občine. Obvezne sestavine poročila 
nadzornega odbora določi minister, 
pristojen za lokalno samoupravo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance, s pravilnikom o obveznih ses-
tavinah poročila nadzornega odbora 
občine. 

Dodatki k osnovni plači na 
podlagi Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju in 
njegovimi izvršilnimi predpisi 
v povezavi s Kolektivno 
pogodbo za javni sektor
Združenje občin Slovenije je 5. no-
vembra 2015 v prijetnem vzdušju 
dvorane Državnega sveta organiziralo 
seminar na temo dodatkov k osnovni 
plači javnih uslužbencev, tajnikov in 
direktorjev občinskih uprav v povezavi 
z njihovimi izvršilnimi predpisi.
Seminar je še posebej koristil vsem, ki 
na občinah in javnih zavodih skrbijo 
za  kadrovske zadeve, direktorjem ob-
činskih uprav, zaposlenim v občinskih 
upravah in javnih zavodih, in seveda 
tudi drugim, ki jih področje zadeva ali 
zanima.
Predavateljica Edita Dobaj je udele-
žencem ponudila podrobne razlage 
pomembnih členov glede dodatkov 
k plačam iz Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. Posebna pozornost 
je bila namenjena tudi dodatkom za 
direktorje po uredbi. Vsi dodatki, do 
katerih so upravičeni direktorji, se 
uporabljajo v višini in obsegu, kot je 
to opredeljeno v Kolektivni pogodbi 
za javni sektor. 
V nadaljevanju je predavatelji-
ca namenila nekaj časa tudi letnim       

Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /
ZLS/ določa, da so občinski svet, žu-
pan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev dolžni obrav-
navati poročilo nadzornega odbora 
ter upoštevati njegova priporočila in 
predloge v skladu s svojimi pristoj-
nostmi.
V nadaljevanju je predavatelj govoril 
tudi o javnosti dela NO, kakšna naj bo 
strokovna in administrativna podpora 
NO s strani občin. V precej velikem 
obsegu pa so se predavatelj in udele-
ženci pogovarjali o napakah pri porabi 
občinskih sredstev. Pri vseh postopkih 
oziroma nadzorih, ki jih opravi ob-
činski nadzorni odbor, pa predavatelj 
poudarja, da mora  nadzorni odbor 
presoditi, kdaj so podani elementi huj- 
še nepravilnosti ali kršitve predpisov. 
Te morajo biti določene v poslovniku 
o delu nadzornega odbora. Če nadzor-
ni odbor ugotovi hujše nepravilnosti, 
mora o tem obvestiti pristojno minis-
trstvo in Računsko sodišče Republike 
Slovenije, kot to predvideva tretji od-
stavek 32. člena ZLS.

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8651&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8651&pogled=osnovni
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razgovorom z javnimi uslužbenci, v 
katerih je poudarila namen letnega raz-
govora in način, kako naj odgovorni 
vodijo letni razgovor z uslužbenci.
V zadnjem delu predavanja je bila po-
zornost namenjena Predlogu zakona o 
javnih uslužbencih, kjer je predstavila 
poglavitne predvidene rešitve, ki jih 
predvideva predlog. Če jih omenimo 
samo nekaj: določitev obsega veljav-
nosti ZJU v razmerju do celotnega 
javnega sektorja, vzpostavitev enot-
nega kompetenčnega modela v upravi 
– kompetenčni center, sklenitev de-
lovnega razmerja, uvedba strokovnega 
izpita in obdobnega strokovnega izpo-
polnjevanja znanja JU, varstvo pravic 
JU, kabinetne zaposlitve, ukinitev 
uradniških nazivov in nova ureditev 
sistema uradniških delovnih mest.
V zaključku so imeli posamezni ude-
leženci seminarja še nekaj vprašanj, 
na katera je Dobajeva tudi korektno 
odgovorila.

Delavnica – pomen 
pogajalskih veščin v občinah

26. novembra 2015 je bila v sejni sobi 
Združenja občin Slovenije delavni-
ca na temo pogajalskih veščin, ki so 
ena izmed najbolj iskanih in cenjenih 
kompetenc v poslovnem in vsakdan-
jem življenju. Razvite pogajalske spo-
sobnosti nam omogočijo doseči to, kar 
želimo, in ohraniti dolgoročni odnos.
Ciljna skupina delavnice so bili vsi, 
ki se dnevno soočajo z odločitvami v 
službenem ali privatnem življenju, naj 

gre za nakup, izpodbijanje previsokih 
računov, pogajanja za posel visokih 
vrednosti ali pa usklajevanje različnih 
potreb in pričakovanj občanov.
Predavateljica Alenka Slabe je udele-
žencem delavnice predstavila priprave 
pred samim začetkom pogajanj, kako 
poteka načrtovanje in izvedba predsta-
vitve, kako je s pogajalskimi okviri in 
pogajalsko močjo, katere so faze poga-
janj in kako jih začnemo. Predstavila 
je tudi raziskovanje in razumevanje 
pogajalskih partnerjev, pogajalske 
strategije in načine ravnanja v kon-
fliktnih situacijah. 
Z udeleženci delavnice je spregovorila 
tudi o kreativnem iskanju skupnih re-
šitev pri pogajanjih, o pogajalskih tak-
tikah in kako najti pot z mrtve točke.

Priprava na zaključni 
račun za leto 2015 in novosti 
za leto 2016 na področju plač, 
računovodstva ter davčnih 
predpisov
26. 11. 2015 je Združenje občin Slo-
venije v dvorani Državnega sveta or-
ganiziralo seminar, na katerem so ude-
leženci izvedeli vse v zvezi z izvedbo 
inventure v javnem sektorju in s tem 
povezano pripravo zaključnega računa 
za leto 2015. Hkrati so bili seznanjeni 
tudi z vsemi novostmi, ki bodo 2016 
veljale na področju plač, računovod-
stva ter davčnih predpisov.
Na seminarju, ki sta ga sestavljala dva 
sklopa, je Majda Gominšek najprej 
predstavila vse o inventuri. Udeleženci 
so v tem delu dobili koristne infor-

macije o ciljih popisa, vlogi popisne 
komisije, popisnem elaboratu ter po-
pisnih razlikah in s tem povezano ne-
usklajenostjo med dejanskimi sredstvi 
občine in njihovo evidenco v poslov-
nih knjigah.
V drugem delu seminarja so slušatelji 
izvedeli nekaj več glede prihajajočih 
novosti na področju plač. Predavate-
ljica je predstavila vse ukrepe plačne 
politike v javnem sektorju ter zakon-
sko podlago, ki bo veljala v letih 2016 
in 2017. Hkrati se je v tem delu se-
minarja predstavilo tudi prihajajoče 
novosti na področju računovodstva 
ter drugih davčnih predpisov 2016. 
Udeleženci seminarja so bili tako med 
drugim seznanjeni s posebnostmi pri 
obračunu plač ter novimi omejitva-
mi, ki sta jih prinesli novela Zakona 
o izvršbi in zavarovanju ter novela Za-
kona o davčnem postopku.
V zadnjem delu seminarja je preda-
vateljica pozornost namenila tudi 
seznanitvi slušateljev s postopkom 
uvedbe davčnih blagajn ter davčnem 
potrjevanju računov. Predstavila je vso 
pomembnejšo zakonodajo in ključne 
datume, ki bodo morali biti upošteva-
ni pri uvajanju novega sistema. 

Delavnica – kako 
organizirano pristopiti k
uspešni izvedbi projekta
3. decembra 2015 je bila v sejni sobi 
Združenja občin Slovenije delavnica, 
katere namen je bil pokazati, kako 
lahko z dobro organizacijo in med-
sebojnim sodelovanjem uspešno za-
ključimo projekt. Če se na izvajanje 
projekta dobro pripravimo, prihrani-
mo čas, tudi denar, in brez dodatnega 
stresa pripeljemo projekt od začetka 
do konca. Usklajeno delovanje vseh 
vpletenih je ključ do uspeha. 
Predavateljica Alenka Slabe je udele-
žencem delavnice predstavila ključna 
orodja za učinkovito vodenje projek-
tov in njihove zgledne primere. Ude-
leženci delavnice so izdelali temeljne 
projektne dokumente za uporabo na 
projektih, in sicer so ti dokumen-
ti projektna listina (Project Char-
ter), seznam aktivnosti (WBS (Work 
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Brakedown Structure)), terminski 
plan (Gantogram), register tveganj 
(Risk register), dokument za obvlado-
vanje sprememb, statusno poročilo in 
poročilo po izvedbi. 

Predstavitev interventnih 
ukrepov na področju plač  
2016
Na Združenju občin Slovenije smo 
17. decembra 2015 v dvorani Držav-
nega sveta RS organizirali seminar na 
temo interventnih ukrepov na pod-
ročju plač za leto 2016.
Ciljna skupina seminarja so bili 
kadroviki, direktorji občinskih uprav, 
zaposleni v občinskih upravah in jav-
nih zavodih in seveda tudi drugi, ki jih 
področje zadeva ali zanima. 
Predavateljica Edita Dobaj je udele-
žencem predstavila določila Zakona 
o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2016 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju, med dru-
gim je potekala razprava o plačnih 
lestvicah – od 1. septembra 2016 se 
za določitev osnovnih plač javnih 
uslužbencev in funkcionarjev upo-
rablja plačna lestvica, določena v pri-
logi 1 ZSPJS, regres za letni dopust 
javnim uslužbencem in funkcionar-
jem, ki so na zadnji dan aprila 2016 
uvrščeni:  do vključno 30. plačnega 
razreda v znesku 790,73 evra; od 31. 
do vključno 40. plačnega razreda se 
izplača regres v znesku 696 evrov; od 
41. do vključno 50. plačnega razreda 
v znesku 450 evrov; od 51. plačnega 
razreda se izplača regres v znesku 350 
evrov; o napredovanjih v plačne razre-
de in nazive ter delovni uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela. 
V nadaljevanju je sledila predstavitev 
določil Zakona o javnih uslužbencih, 
kjer so bili podrobneje predstavljeni:  
letni dopust, dodatki k plači, jubilejne 
nagrade in kadrovski načrti, kjer se bo 
obseg zakonskih določb, ki zdaj ureja-
jo kadrovsko načrtovanje le za državne 
organe in uprave lokalnih skupnosti, 
razširil tudi na osebe javnega prava 
oziroma na ves javni sektor. Kadrovski 
načrt bo moral sprejeti vsak državni 
organ, uprava lokalne skupnosti in 

oseba javnega prava. Način spreje-
manja kadrovskega načrta bo sprejela 
Vlada Republike Slovenije.
V tretjem delu je sledila razprava o 
izhodiščih za pripravo uredbe o pla-
čah direktorjev v javnem sektorju, kjer 
so lahko udeleženci izmenjali svoja 
mnenja in razmišljanja in zastavljali 
dodatna vprašanja. 
Predavateljica je predstavila tudi za-
konodajo v pripravi in opozorila na 
najpomembnejše spremembe, kar je 
za nekatere občine dobrodošlo, ker je 
ne utegnejo spremljati sproti. 

Kaj prinaša nov ZJN-3
Na Združenju občin smo januarja 
pripravili seminar o novostih ZJN-3 
s poudarkom na praktičnem vidiku 
za naročnike. Zakon je začel veljati 1. 
aprila 2016 in med drugim razveljav- 
lja Zakon o javnem naročanju (ZJN-
2) in Zakon o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS).
Predavateljici mag. Maja Potočnik in 
Maja Prebil sta slušatelje seznanili s 
spremembami, ki jih prinaša zakon. 
Med glavnimi vsebinskimi spremem-
bami je  enotna ureditev splošnega 
in infrastrukturnega javnega naro-
čanja, prilagajanje mejnih vrednos-
ti naročil,  postopki se skrajšujejo  in 
poenostavljajo, komunikacija med 
naročnikom in ponudnikom bo tekla 
po elektronski poti. 
Na novo se določa pogoj, da morajo 
imeti izbrani ponudniki poravnane 
obveznosti do delavcev, na nekaterih 
področjih pa je cena kot edini kriterij 
izbire celo prepovedana. Zakon s kri-
terija najnižje cene prehaja na krite-
rij ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Udeležencem so bile tudi na praktič-
nih primerih predstavljene vrste pos-
topkov javnega naročanja po novem 
in primerjava glede na dosedanje po-
stopke, roki za objavo posameznega 
postopka, posebnosti, na katere mo-
rajo paziti naročniki pri posameznem 
postopku,  pregledovanje in ocenje-
vanje ponudb, pogoji za priznanje 
sposobnosti za izvedbo postopka, me-

rila za razvrščanje ponudb, formalno 
nepopolna ponudba po novem, ne-
posredno plačevanje podizvajalcem, 
odločitve, ki jih lahko sprejemajo na-
ročniki v postopku javnega naročila, 
dopustne spremembe pogodbe. 

Priprava na zaključni račun 
proračuna občin za leto 
2015 
20. januarja 2016 smo pripravili se-
minar na temo izdelave zaključnih 
računov proračunov za leto 2015. V 
tem obdobju se občine že zelo priprav-  
ljajo na izdelavo zaključnih računov, 
ki predstavljajo prikaz predvidenih 
in realiziranih prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna. Da pa bodo imele 
občine pri pripravi zaključnega računa 
čim manj težav, smo slušateljem semi-
narja pripravili obnovitveni seminar s 
tega področja.
Udeleženci so se na seminarju sezna-
nili z zakonskimi ureditvami, samo 
sestavo zaključnega računa, s pripravo 
poročil in izkazi. Predavateljica je na 
praktičnih primerih prikazala in orisa-
la najpogostejše težave in napake, ki se 
pojavljajo pri pripravah in odgovarjala 
na vprašanja udeležencev. V drugem 
delu predavanja je udeležencem pred-
stavila še novosti za leto 2016, ki jih 
bodo občine morale upoštevati in bodo 
vplivale tudi na zaključne račune.

Delavnice – priprava 
pravilnikov za področje 
športa, kulture in ostalih 
društev
Januarja in februarja je Združenje 
občin Slovenije v sodelovanju z In-
štitutom za plače in delovna razmerja 
organiziralo kar tri delavnice, na kate-
rih je bil predstavljen praktičen način 
izdelave pravilnikov o sofinanciranju 
programov in projektov za področje 
športa, kulture in ostalih društev.
Predavateljica Edita Dobaj je slušate-
ljem v prvem delu delavnice predsta-
vila pripravo predloga  pravilnika o 
postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini in 
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predloga pravilnika o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov in kul-
turnih projektov s področja ljubitelj-
ske dejavnosti v občini.
V drugem delu delavnice je bil sluša-
teljem predstavljen postopek priprave 
predloga pravilnika o sofinanciranju 
programov ostalih društev in orga-
nizacij v občini, ki niso registrirana 
kot kulturna oziroma športna društva 
ali organizacije.
Slušatelji so na delavnice prišli dobro 
pripravljeni in s konkretnimi primeri, 
kar je doprineslo še h kakovostnejši 
delavnici.

Delavnica – priprava 
vzorčnih notranjih pravil
Združenje občin Slovenije je v sode-
lovanju s podjetjem Virtua za občine 
članice organiziralo štiri delavnice, 
na katerih je bila predstavljena kom-
pleksna priprava in izvajanje notranjih 
pravil. 
Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih določa, 
da so notranja pravila za javnopravne 
osebe obvezna. Gre za interni pravni 
akt, ki ureja področje zajema in di-
gitalne hrambe dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. Z notranjimi pra-
vili se opredeli interno organizacijo, 
načine obdelave in hrambe gradiva ter 
na to vezano infrastrukturo.
Ker lahko izdelava notranjih pravil 
predstavlja velik strošek, smo se na 

združenju odločili, da občinam člani-
cam zagotovimo brezplačna vzorčna 
notranja pravila, ki jih lahko prenese-
jo in prilagodijo svojemu poslovanju. 
Združenje občin Slovenije je 15. mar-
ca 2016 na Arhiv RS vložilo vlogo za 
potrditev vzorčnih notranjih pravil, 
ki bodo brezplačno na voljo občinam 
članicam združenja. Občine članice s 
prevzemom pravil ne bodo imele ni-
kakršnih stroškov, saj je upravno takso 
že plačalo združenje.

Ekoremediacije – učinkovite 
in varčne metode za čiščenje 
odpadne vode in obdelavo 
komunalnega mulja
Na seminarju, ki smo ga na združenju 
pripravili 11. februarja 2016, so pre-
davatelji predstavili sonaraven način 
reševanja problemov odpadnih voda v 
naseljih. Na predavanju je bila pred-
stavljena tehnologija trstičnih gred, 
ki omogoča večletno skladiščenje in 
obdelavo mulja brez visokih ener-
getskih, vzdrževalnih in transportnih 
stroškov. Sonaravne tehnologije na-
mreč omogočajo občinam prihranke 
pri stroških, ki z obdelavo mulja na-
stajajo zdaj. 
Hkrati je bilo govora o novem pristo-
pu sušenja in mineralizacije mulja, ki 
nastane v čistilnih napravah. 
Predavatelji so predstavili pristop k 
izgradnji rastlinskih čistilnih naprav, 

katere so njihove prednosti v pri-
merjavi s klasičnimi čistilnimi napra-
vami, in to predvsem na področjih 
razpršene gradnje. Predstavljena je bila 
tudi ocena stroškov izgradnje sistema 
in tudi dolgoročnih prihrankov za oba 
sistema.
V zadnjem delu seminarja je bil pred-
stavljen tudi primer dobre prakse Ob-
čine Sevnica, ki jo je predstavil Roman 
Perčič, vodja tamkajšnjega Oddelka za 
okolje in prostor. Predstavljen je bil 
celoten proces – od priprave, načrto-
vanja, izgradnje čistilnih naprav v ob-
čini (standardnih in rastlinskih). 

Novosti pri koriščenju 
sredstev po 21. in 23. členu 
Zakona o financiranju občin
Združenje občin Slovenije je v sode-
lovanju z Ministrstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 22. februarja 
2016 pripravilo posvet glede novosti 
pri koriščenju sredstev za sofinan-
ciranje investicij iz 21. in 23. člena 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1) 
v letu 2016.
V prvem delu posveta je predsednik 
ZOS Robert Smrdelj na kratko pred-
stavil potek pogajanj in način, kako je 
prišlo do veljavne dodelitve sredstev za 
sofinanciranje investicij občinam, in 
sicer 2 % investicijskega transfera ter 3 
% povratnih sredstev. Poleg pogajanj 
in aktivnosti v času zakonodajnega 
postopka je ZOS vložil tudi zahtevo 
za oceno ustavnosti 56. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017, v kateri 
zatrjujemo neustavnost zmanjševanja 
investicijskega transfera. 
Kljub vloženi zahtevi za oceno ustav-
nosti postopki koriščenja sredstev za 
sofinanciranje investicij tečejo naprej. 
Občinam je na voljo dobrih 21 mili-
jonov evrov investicijskega transfera 
in 32 milijonov povratnih sredstev, ki 
pa se uporabijo za isti namen in pod 
istimi pogoji kot investicijski transfer. 
Rudolf Rome z Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo je pred-
stavil zakonodajni okvir koriščenja 
sredstev, roke in novosti, predstavnik 
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izvajalca aplikacije ZFO-INVEST pa 
je skozi praktičen prikaz predstavil 
novosti v spletni aplikaciji. 
Največ pozornosti je bilo namen-
jene koriščenju povratnih sredstev. 
Sredstva dodatnega zadolževanja se 
odobrijo za iste namene in pod enaki-
mi pogoji kot za nepovratna sredstva. 
Projekti, ki se sofinancirajo s povrat-
nimi sredstvi, morajo biti vključeni v 
NRP občinskega in državnega prora-
čuna v proračunskem letu, v katerem 
se dodelijo kreditna sredstva. Povratna 
sredstva se prvenstveno porabljajo za 
plačilo stroškov pri izvajanju investici-
je, lahko pa tudi za vračilo dolga.
Obrestna mera za povratna sredstva je 
0 %, moratorij za vračanje kredita je 
eno leto in odplačna doba devet let, 
obstaja možnost predčasnega vrači-
la kredita. Kredit se bo vračal v dveh 
letnih anuitetah (15. marca in 15. 
septembra). Način oddaje zahtevkov 
za plačila, porabo in vračanje kredit-
nih sredstev in določil bo opredeljen 
v pogodbah o sofinanciranju oz. kre-
ditiranju. 

Energetska prenova stavb v 
lasti občin v prihodnjih letih
Na seminarju, ki je bil v začetku mar-
ca, so predstavniki Ministrstva za in-
frastrukturo in podjetja GE projekt, 
projektiranje, d. o. o., predstavili 

energetsko prenovo stavb javnega 
sektorja v OP-EKP 2014–2020. V 
nadaljevanju seminarja so predstavi-
li dolgoročno strategijo spodbujanja 
naložb energetske prenove stavb, kjer 
so bili predstavljeni tudi pričakovani 
rezultati, ocene prihrankov ter kakšne 
bodo ekonomske, družbene in okolj-
ske koristi. Predavatelji so predstavili 
tudi potenciale za prenovo, porazde-
litve tveganj, skupni obseg naložb v 
obdobju 2016–2023, finančni okvir, 
ki predvideva 30 % povratnih sred-
stev EU, 5 % javnih sredstev, 35 % 
nepovratnih sredstev EU in 30 % 
lastnih sredstev. Na koncu pa je bila 
predstavljena še predvidena časovnica 
(objava javnega razpisa, priprava do-
kumentacije, izbor izvajalcev …).  
V drugem delu predavanj je bil pod-
robno predstavljen izbor operacij s 
poudarkom na razmerjih med posred-
niškim organom in prijavitelji, kakšni 
so pogoji za prijavo, merila za izbor 
ter višina sofinanciranja. Priporočilo 
ministrstva za občine je, da združu-
jejo stavbe v sklope/pakete in zasle-
dujejo cilje Akcijskega načrta za sko-
raj nič-energijske stavbe (ANsNES). 
Merila za izbor  oziroma ocenjevalna 
merila za stavbe oseb širšega javnega 
sektorja v lasti občin bodo podrobne-
je opredeljena v dokumentaciji jav-
nega razpisa za občine, kot pogoji in 

merila za izbor pa se bodo smiselno 
uporabili pogoji in merila iz navodil. 
Ministrstvo za infrastrukturo je ob-
javilo navodila za izvajanje projektov 
energetske prenove stavb oseb ožjega 
in širšega javnega sektorja, katerih 
ustanovitelj je država. Z njihovo ob-
javo se začenjajo odvijati aktivnosti na 
področju črpanja kohezijskih sredstev 
v programskem obdobju 2014–2020.
Navodila so objavljena na spletnih 
straneh  Ministrstva za infrastruktu-
ro in portalu Energetika.
V tretjem delu je bila predstavljena 
problematika izvajanja prenov, vplivi 
na dokumentacijo, pomanjkljivosti 
dokumentacije in priprava dokumen-
tacije, kjer so udeleženci seminarja 
izvedeli več o navodilih za pripravo 
dokumentacije o investicijski do-
kumentaciji, priročniku upraviče-
nih stroškov, navodilih in tehničnih 
usmeritvah in o smernicah za stavbe 
kulturne dediščine. V zaključku je bil 
predstavljen še koncept energetskega 
pogodbeništva s poudarkom na raz-
merju javno-zasebnega partnerstva. 

Uspešna priprava notranjih 
pravnih aktov v občinah
V sodelovanju s Službo Vlade Repub-
like Slovenije za zakonodajo je ZOS 
23. marca pripravil seminar z naslo-
vom Uspešna priprava notranjih prav-
nih aktov v občinah.  
Udeležencem seminarja sta direktori-
ca Ksenija Mihovar Globokar in vodja 
Službe za splošne zadeve Breda Koren 
predstavili notranje pravne akte, ki so 
pomembni za delovanje občine. Pred-
stavljene so bile vrste notranjih aktov, 
organi, ki jih sprejemajo, in kakšni so 
postopki za sprejem notranjih pravnih 
aktov. Poudarili sta, da pravil za pisan-
je notranjih aktov ni, lahko pa se upo-
rabljajo nomotehnična pravila.
Udeleženci seminarja so bili posebej 
opozorjeni, da naj na občinah razmis-
lijo, katere notranje akte dejansko po-
trebujejo in naj ne pripravljajo aktov 
zato, ker jih pač drugi imajo. V nadal-
jevanju je še bilo govora o strukturi 
aktov, jezikovnih pravilih, slabostih 
pravnih pravil. Predstavljenih je bilo 

http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/6f7279643deeb9d2e0f3140259c5f63e/
http://www.energetika-portal.si/
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nekaj konkretnih primerov sprememb 
in dopolnitev predpisov. V drugem 
delu predavanj je bil udeležencem 
predstavljen pregled obveznih in ne-
obveznih notranjih aktov.

Delavnica - ocenjevanje 
in napredovanje 
javnih uslužbencev
V začetku marca smo na združenju 
izvedli delavnico o ocenjevanju in na-
predovanju javnih uslužbencev. Pos-
topke ocenjevanj javnih uslužbencev je 
bilo treba izvesti do 15. marca 2016 in 
na podlagi ocen je bilo treba pravilno 
izvesti preverjanje izpolnjevanja pogo-
jev za napredovanje javnih uslužben-
cev. 
Udeleženci delavnice so imeli mož-
nost sodelovati na praktični delavnici, 
na kateri so izvedeli, kako na pravilen 
način izvesti postopke ocenjevanja in 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje javnih uslužbencev in 
dobili odgovore na konkretna vprašan-
ja in dileme. 
Na delavnici so udeleženci uvodoma 
poslušali podrobnejšo obrazložitev 
Uredbe o napredovanju javnih usluž-
bencev v plačne razrede in prikaz prak-
tičnih primerov napredovanj (na delov-
nem mestu brez naziva in na delovnem 
mestu z nazivi ter v povezavi z inter-
ventno zakonodajo), v nadaljevanju so 
šli udeleženci s predavateljico podrob-
neje skozi izvedbo ocenjevanja javnih 
uslužbencev in kako ravnati v primeru 
pritožbe in skozi izvedbo napredovan-

ja v naziv. Na delavnici so obravnavali 
tudi posamezne konkretne primere ter 
prakse in vprašanja udeležencev.

Teoretično in 
praktično o izvršbi
19. aprila smo na združenju organi-
zirali seminar na temo izvršb, kjer 
so se udeleženci seznanili s teorijo in 
prakso, ki se uporablja pri postopkih 
izvršbe.
Predavateljici Svetovalne hiše Go-
minšek sta udeležence seznanili pos-
topkom e-izvršb, kjer so izvedeli vse 
o izvršilnem postopku – izvršbi na 
podlagi verodostojne listine, zastaral-
nih rokih in e-vlaganju. V nadaljevan-
ju je tekla beseda o postopkih, ko je 
izvršba vložena, kako, kam in o čem 
opravljati poizvedbe, o uspešnosti 
izvršb, pravdnem postopku ter kakšne 
so alternative. 
V drugem delu predavanj so udeležen-
ci poslušali o izvršbah iz računovod-
skega vidika. Udeleženci so izvedeli, 
kaj mora vedeti računovodja o izvr-
šbah in postopkih, kakšne so izvršbe; 
na plačo in druge prejemke, kakšne so 
omejitve po noveli ZIZ-K (da dolž-
niku ostane najmanj znesek v višini 
76 % minimalne plače pri navadnih 
terjatvah, pri privilegiranih terjatvah 
pa do dveh tretjin prejemkov, na ka-
tere se seže z izvršbo, vendar tako, da 
dolžniku ostane najmanj znesek v viši-
ni 50 % minimalne plače). Opozorilo 
velja pri posebnostih omejitve, kadar 
dolžnik preživlja še kakšno osebo, o 

vrstnem redu poplačil, o odgovornosti 
delodajalca. Predavateljica je predsta-
vila tudi praktične primere izračunov, 
udeleženci pa so sodelovali tudi s kon-
kretnimi vprašanji in težavami, s kate-
rimi se srečujejo pri svojem delu. (KČ)

Delavnica: inšpekcijski 
nadzor na podlagi ZJU 
in ZSPJS v povezavi z ZLS 
v praksi
Aprila je Združenje občin Slovenije 
pripravilo delavnico o inšpekcijskem 
nadzoru na podlagi Zakona o javnih 
uslužbencih in Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju v povezavi z Zako-
nom o lokalni samoupravi v praksi.
Predavateljica Edita Dobaj je z udele-
ženci delavnice na praktičnih prime-
rih predelala napake, ki se pogosto po-
javljajo, kako se pripraviti na prihod 
inšpektorja in kaj inšpektorji pričaku-
jejo, ko pridejo.

Predstavitev določil 
Predloga zakona 
o javnih uslužbencih
15. aprila je bila na pobudo ZOS or-
ganizirana Predstavitev določil Predlo-
ga zakona o javnih uslužbencih.  
Štefka Korade Purg, predstavnica 
Ministrstva za javno upravo, je s so-
delavci predstavila vse bistvene razlike 
in novosti med ZJU in ZJU-1. Ude-
leženci so bili posebej opozorjeni na 
»spregled« izobrazbe za celoten javni 
sektor, na delovne izkušnje, sistema-
tizacijo, interni trg dela, na vsebino 
pogodbe o zaposlitvi (predvsem pri 
pogodbah, sklenjenih za določen čas, 
kjer bo po novem treba navesti razlog 
zanjo), interne natečaje in interne ob-
jave, mirovanje pravic, ki jih v novem 
predlogu ni več, ampak se uveljavlja 
pravica do vrnitve. 
Na ministrstvu pričakujejo tudi 
predloge in pripombe, predvsem na 
področju, ki se je izkazalo za prob-
lematičnega, in sicer pri razrešitvah 
direktorjev občinskih uprav. Pripom-
be bo možno posredovati do maja, 
ko naj bi predlog zakona šel v uradno 
medresorsko usklajevanje.
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115. plenarno zasedanje Odbora regij
Člani slovenske delegacije Odbora regij so se 3. in 4. decembra udeležili 115. plenarnega zasedanja. 

Na dnevnem redu je bila obravnava 
devetih mnenj in resolucije. Prvi dan 
sta komisar za migracije, notranje za-
deve in državljanstvo Dimitris Avra-
mopoulos in poslanec Kashetu Kyenge 
sodelovala v razpravi Izzivi za lokalne 
in regionalne oblasti za migracijo in in-
tegracijo beguncev, v nadaljevanju pa je 
potekala razprava o delovnem progra-
mu Evropske komisije za leto 2016, ki 
se ji je pridružil tudi  Frans w. a. Tim-
mermans, prvi podpredsednik Evrop-
ske komisije, zadolžen za zakonodajo, 
medinstitucionalne odnose, vladavino 
prava in Listino o temeljnih pravicah. 
Odbor regij je na podlagi delovnega 
programa Evropske komisije, spreje-
tega 27. oktobra 2015, sprejel resolu-
cijo, v kateri so opredeljeni konkretni 

predlogi, ki jasno izražajo njegove po-
litične zaveze in pričakovanja v zvezi z 
delom in pobudami komisije v prihod-
njih dvanajstih mesecih. Izmed desetih 
političnih prednostnih nalog Evropske 
komisije je OR določil več ključnih 
področij, za katere meni, da so zelo po-
membna za njegove prednostne naloge 
v šestem mandatnem obdobju 2015–
2020 in v posebnem interesu regij in 
mest, pri čemer je priporočil konkretne 
predloge v zvezi z naslednjimi področji: 
delovna mesta, rast, naložbe in kohezij-
ska politika, trajnostni razvoj, notranji 
trg, ekonomska in monetarna unija, 
pravosodje, temeljne pravice in migra-
cije, trgovinska politika EU, stabilnost 
in sodelovanje zunaj Evropske unije, 
državljanstvo in upravljanje.

Za zaključek pa je s člani razpravljal še 
Jean-Claude Frécon, predsednik Kon-
gresa lokalnih in regionalnih oblasti 
Sveta Evrope (KLRO), o skupnih pred-
nostnih nalogah kongresa in OR. 
Celoten seznam mnenj, ki so bila spre-
jeta na plenarnem zasedanju decembra: 
Standard za plačilo in zaposlovanje v 
EU, Lokalne in regionalne razsežnos-
ti trgovine s storitvami sporazuma 
(TiSA), Vloga socialne ekonomije v 
ponovni vzpostavitvi gospodarske ras-
ti in boju proti brezposelnosti, Lokal-
ne in regionalne razsežnosti delitve 
gospodarstva,  Prihodnost županov, 
Evropska agenda za migracije, Pošten 
in učinkovit davčni sistem v Evropski 
uniji, Teritorialna vizija 2050: kakšna 
je prihodnost?.

116. plenarno zasedanje Odbora regij
Regionalni in lokalni voditelji so na plenarnem zasedanju evropskega Odbora regij razpravljali 
s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom o glavnih izzivih, s katerimi se sooča Evro-
pa. Na dnevnem redu dvodnevnega plenarnega zasedanja so bili še sodelovanje z nizozemskim 
predsedstvom Sveta EU, prihodnost regionalne pa tudi mladinske politike ter boj proti radika-
lizaciji. 116. plenarnega zasedanja Odbora regij 10. in 11. februarja v Bruslju se je udeležila tudi 
slovenska delegacija.

Prvi dan plenarnega zasedanja je 
predsednik Evropskega sveta  Donald 
Tusk s člani Evropskega odbora re-
gij razpravljal o ključnih izzivih, ki 
jih obravnava Svet, kot so migracije, 
podnebne spremembe in referendum 
v Združenem kraljestvu, Resolucijo o 
ogrožanju schengenskega območja EU 
brez meja pa je OR obravnaval drugi 
dan srečanja.
OR je v dvodnevnem zasedanju raz-
pravljal in sprejel še naslednja mnenja: 
Vključevanje dolgotrajno brezpo-
selnih na trg dela - osnutek mnenja 
je pripravil Enrico Rossi (IT/PES), 
predsednik dežele Toskane; izraža 

prepričanje, da so za odpravljanje 
dolgotrajne brezposelnosti v Evro-
pi nujne učinkovitejše in prožnejše 
službe za zaposlovanje. Poročevalec se 
je v mnenju zavzel tudi za ukrepe za 
okrepitev povpraševanja po delovni sili 
in predlagal, da bi lahko v ta namen 
uporabili različne strukturne sklade 
EU.
Vključitev mest in regij v evropski 
semester - Resolucija o letnem pregle-
du rasti za leto 2016 opozarja, da je 
treba v okviru evropskega semestra – 
vsakoletnega cikla usklajevanja gospo-
darskih politik v Evropski uniji – ob-
ravnavati tudi regionalne razlike glede 

gospodarske in socialne uspešnosti in 
upravnih zmogljivosti ter mestom in 
regijam podeliti stalno vlogo v tem 
procesu.
Turizem za starejše - osnutek mnenja 
Turizem za starejše, ki ga je pripravila 
Annemiek Jetten, županja mesta Sluis 
(NL/PES), obravnava zlasti demograf-
ske spremembe, ki oblikujejo turistič-
no industrijo. Priporočila iz mnenja 
temeljijo na dokazih, da imajo starej-
ši turisti drugačne potrebe, motive in 
pričakovanja od delovno aktivnih tu-
ristov. 
Podatki v ribiškem sektorju - osnu-
tek mnenja, ki ga je pripravil Olgierd 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=sl&a=http%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Factivities%2Fopinions%2Fpages%2Fopinion-factsheet.aspx%3FOpinionNumber%3DCDR%25201689%2F2015
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=sl&a=http%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Factivities%2Fopinions%2Fpages%2Fopinion-factsheet.aspx%3FOpinionNumber%3DCDR%25201689%2F2015
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=sl&a=http%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Factivities%2Fopinions%2Fpages%2Fopinion-factsheet.aspx%3FOpinionNumber%3DCDR%25202700%2F2015
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=sl&a=http%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Factivities%2Fopinions%2Fpages%2Fopinion-factsheet.aspx%3FOpinionNumber%3DCDR%25202700%2F2015
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=sl&a=http%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Factivities%2Fopinions%2Fpages%2Fopinion-factsheet.aspx%3FOpinionNumber%3DCDR%25202700%2F2015
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Geblewicz (PL/EPP), poudarja po-
men prostega dostopa do podatkov o 
ribištvu in večjega upoštevanja potreb 
lokalnih in regionalnih oblasti, ko gre 
za vzpostavitev trajnostne skupne ri-
biške politike na regionalni ravni.
Inovacije in posodobitev podežel-
skega gospodarstva - osnutek mnenja 
je pripravil  Randel Länts  (EE/PES), 
član mestnega sveta Viljandija, pred-
stavlja zamisli za posodobitev podežel-
ja in zmanjšanje razlik med podeželjem 
in mesti. Med predlaganimi ukrepi 
so: povečanje sredstev EU za razvoj 
podeželja, najnižji prag za poklicno 
usposabljanje, ukrepi za spodbuditev 
razvoja produktov v malih podjetjih 
in dodatna prizadevanja za povečanje 
hitrega internetnega dostopa in izbolj- 
šanje poznavanja IKT na podeželju.

Kazalniki teritorialnega 
razvoja – več kot le BDP 
V mnenju, ki ga je pripravila Catiuscia 
Marini, predsednica dežele Umbrije 
(Italija) in predsednica skupine PES 
v OR, bodo predstavniki lokalnih in 
regionalnih oblasti analizirali, kako bi 
lahko dopolnili BDP, da bi se lahko 
meril napredek, ki so ga regije in mes-
ta EU dosegli v smeri trajnostne rasti.

Evropsko sodelovanje na 
področju mladine
Osnutek mnenja izraža prepričanje, 
da so za odpravljanje brezposelnosti 
mladih, boljše vključevanje mladih be-
guncev in preprečevanje radikalizacije 
mladih v Evropi nujna večja sredstva 
in več sodelovanja. V mnenju, ki ga je 
pripravil  Csaba Borboly  (RO/EPP), 
predsednik regionalnega sveta Har-

ghita, se predlagajo ukrepi, s katerimi 
bi zagotovili, da imajo vsi mladi v EU 
vsaj minimalno znanje in kvalifikacije, 
poudarjena pa je tudi potreba po spod-
bujanju odličnosti in inovacij v izobra-
ževanju in usposabljanju.
Med gosti zasedanja OR so bili tudi 
Tibor Navracsics, evropski komisar 
za izobraževanje, kulturo, mladino in 
šport, ki je razpravljal o mladinski in 
izobraževalni politiki, Corina Crețu, 
evropska komisarka za regionalno po-
litiko, ki je spregovorila o tem, kako 
bi lahko izboljšali kohezijsko politiko 
EU, ter Ronald Plasterk, nizozemski 
minister za notranje zadeve in odnose 
v kraljevini, ki je predstavil prednostne 
naloge nizozemskega predsedovanja 
Svetu EU in razpravljal o sodelovan-
ju na področjih, kot sta agenda EU 
za mesta in poenostavitev strukturnih 
skladov.

Prvi dan zasedanja sta prof. Francesco 
iz podjetja Merloni in sodnik Vrhov-
nega sodišča Republike Hrvaške Marin 
Mrčela govorila o etiki in transparent-
nosti v državah članicah Sveta Evrope 
in o preprečevanju raznih oblik ko-
rupcije na lokalni in regionalni ravni. 
Predavatelja  in udeleženci v razpravi 
so se strinjali z dejstvom, da so različ-
ne oblike korupcije »solzenje tkani-
ne«  vsake države in da je nujen stalen 
nadzor ustreznih državnih organov  v 
boju proti korupciji.
V nadaljevanju plenarnega zasedan-
ja so delegati nadaljevali razpravo o 

30. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
22. marca 2016 se je v Strasbourgu, v senci terorističnega napada v Bruslju, začelo 30. plenarno za-
sedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Kongresa so se udeležili tudi pred-
stavniki slovenske delegacije, Bernardka Krnc, Breda Pečan in Anton Leskovar.

izzivih ustanavljanja večkulturnih in 
večverskih lokalnih skupnosti, ki se je 
sicer začela že s sprejetjem strategije za 
boj proti radikalizaciji na lokalni ravni 
na 28. plenarnem zasedanju kongresa 
2015. 
Druga pomembna tema, o kateri je 
tekla razprava, je bila vključevanje be-
guncev v lokalne skupnosti.  O tematiki 
so razpravljali  Thorsten Klute, minis-
ter za delovno in socialno vključevanje 
v provinci  Severno Porenje Vestfalija 
(Nemčija), Mustafa Dundar, župan 
Osmangazija (Turčija) in Gabriele C. 
Klug, namestnica župana mesta Köln. 

To je bilo tudi zadnje plenarno zase-
danje kongresa v tej sestavi, ker letos 
prenehajo mandati članom nacional-
nih delegacij. Vse države članice Sveta 
Evrope, tudi Slovenija, bodo v tem ob-
dobju (od aprila do septembra 2016) 
izbirale nove člane delegacij, ki se bodo 
že lahko udeležili plenarnega zasedanja 
oktobra 2016.
Kongres je na plenarnem zasedanju 
tudi tokrat gostil mlade iz držav članic 
Sveta Evrope z namenom,  da jim pri-
bliža delo kongresa in institucij Sveta 
Evrope.  
Naslednje zasedanje bo od 19. do 21. 
oktobra 2016.
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odgovorna urednica: 
lektoriranje: 
grafična priprava: 
uredništvo glasila: 
naslov uredništva: 

Polona Drofenik
Mateja Faletič
Mimetik design
Združenje občin Slovenije
Glas občin, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cSL%5cCOR-2015-02799-00-00-PAC-TRA_SL.docx&docid=3118660
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cSL%5cCOR-2015-04287-00-00-PAC-TRA_SL.docx&docid=3120012
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cSL%5cCOR-2015-04872-00-00-PAC-TRA_SL.docx&docid=3118436
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