
1

Maj 2017

1  UVOD ____________________ 3

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA _____________ 4

PREDLOG NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN ............................................4

PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH STANDARDIH IN  
NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI ............................................4

PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI 
OPREMI NA CESTAH ................................................................................................................4

PREDLOG NOVELE ZAKONA  O OSNOVNI ŠOLI ...........................................................4

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN 
PROSTOVOLJSTVA ..................................................................................................................5

PREDLOG ZAKONA O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V RS IN O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS ............................................................................................5

PREDLOG NOVELE  ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH  
JAVNEGA NAROČANJA  .........................................................................................................6

PREDLOG PRAVILNIKA O IZVRŠEVANJU ZAKONA O  
PRIJAVI PREBIVALIŠČA ...........................................................................................................6

PREDLOG NOVELE UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH 
OBMOČIJ .....................................................................................................................................6

OSNUTEK UREDBE O PREGLEDIH, ČIŠČENJU IN MERITVAH NA MALIH 
KURILNIH NAPRAVAH ............................................................................................................6

OSNUTEK PRAVILNIKA O ČASOVNIH NORMATIVIH ZA POSAMEZNE 
STORITVE IN SKLOPE DIMNIKARSKIH STORITEV IN PODROBNEJŠI  
VSEBINI CENIKA TER VIŠINI POTNIH STROŠKOV .........................................................7

PREDLOG NOVELE UREDBE O VSEBINI POROČILA O VPLIVIH 
NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE IN NAČINU NJEGOVE  
PRIPRAVE .....................................................................................................................................7

PREDLOG NOVELE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU ..........................7

3  ZAKONODAJA, OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS _______ 8

ODLOK O OKVIRU ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV SEKTORJA DRŽAVA ZA 
OBDOBJE OD 2018 DO 2020 (ODPSD18–20)  ...............................................................8

UREDBA O DOLOČITVI VREDNOSTI ZAPUŠČINE ZA NEPREMIČNINE,  
KI SO V LASTI ČLANOV AGRARNE SKUPNOSTI  ...........................................................8

ZAKON O DRŽAVNEM ODVETNIŠTVU (ZDODV) .........................................................8



2

Maj 2017

NOVELA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM  
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2C) .....................................................................................................8

ZAKON O VAJENIŠTVU (ZVAJ)  ...........................................................................................8

4  DOGODKI ZDRUŽENJA _____ 9
MAJSKA DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS ...............................................................9

PREDSTAVITEV SMERNIC ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN 
INŽENIRSKIH STORITEV IN  SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE  
GRADENJ .....................................................................................................................................9

SEMINAR: OBVLADOVANJE TEŽAVNIH STRANK..........................................................9

5  SODELOVANJE ZOS  
Z DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI ___________ 10

MJU PREDSTAVIL PREDLOG SPREMEMB PRAVILNIKA O DOLOČITVI 
PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV  
POVPREČNINE ........................................................................................................................ 10

USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO  
PITNE VODE V USTAVO ....................................................................................................... 10

6  POBUDE IN PRIPOMBE ____ 11
POBUDA ZA SPREMEMBO ZSVARPRE – OMEJITEV DEDOVANJA ..................... 11

PRIPRAVA ZAKONA O SPODBUJANJU INVESTICIJ .................................................. 11

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU 
DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ............................................ 12

POZIV ZA VKLJUČITEV V MEDRESORSKO DELOVNO SKUPINO ZA 
USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE  
VODE V USTAVO  ................................................................................................................... 12

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO ................................................. 12

7  IMENOVANJA ____________ 13
ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA ...................................................................... 13

8  SEJE VLADE RS ___________ 13
SEJA VLADE RS 26. 4. 2017 ................................................................................................ 13

SEJA VLADE RS 11. 5. 2017  ............................................................................................... 15

SEJA VLADE RS 18. 5. 2017  ............................................................................................... 15

SEJA VLADE RS 24. 5. 2017  ............................................................................................... 17

9  SEJA DRŽAVNEGA  
ZBORA RS _______________ 21

30. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS ................................................................................... 21

10  NOVICE ZDRUŽENJA ______ 25
ZARADI POVPREČNINE VETO NA ZAKON O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNOV ........................................................................................................................ 25

LETOS 200 LET ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA SLOVENSKEM ............................... 25

PO NOVEM PREDLOG ZA ZDRAVSTVENI PRISPEVEK V VIŠINI  
2,1 ODSTOTKA BRUTO DOHODKA................................................................................. 25

PREDLOG NOVEGA ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU  
NEPREMIČNIN OBSTAL NA VLADI .................................................................................. 26

NA ODBORU DZ O ODPRTIH VPRAŠANJIH LOKALNE SAMOUPRAVE ............. 26

ODBOR DZ PODPRL PREDLOG NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA ........... 27

SREČANJE PREDSTAVNIKOV VLADE Z ŽUPANI OBČIN,  
KJER ŽIVIJO ROMI ................................................................................................................. 28

11  KORISTNE INFORMACIJE __ 28
PRIPRAVA IN PRILAGODITVE NA UPORABO NOVE SPLOŠNE UREDBE O 
VARSTVU PODATKOV .......................................................................................................... 28

12  NOVICE EU _______________ 29
123. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ ........................................................... 29

BARNIER O BREXITU: RAČUNE JE TREBA PORAVNATI, SICER LAHKO VSE 
SKUPAJ EKSPLODIRA ........................................................................................................... 29

KMETIJSKI MINISTRI EU O ZAŠČITI VODNIH VIROV IN VPLIVU NA 
KMETIJSTVO ........................................................................................................................... 30

SLOVENIJI IZ BRUSLJA POZIV K ZNATNEMU FISKALNEMU  
NAPORU IN ZDRAVSTVENI REFORMI ........................................................................... 30



3

Maj 2017

1  UVOD

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov, s katero na novo določa višino povprečnine za 2017, 
in sicer v višini 533,50 evrov. Verjetno ni potrebno poudarjati, pa vendar, da s sprejeto višino nismo zadovoljni, saj, 
kot že dolgo opozarjamo, navedena povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov občin. Našemu argumentiranemu 
stališču so sledili tudi državni svetniki, ki so izglasovali veto na novelo ZIPRS1718.

Sicer pa se na področju financiranja občin dogajajo še druge spremembe. V vladnem postopku se nadaljuje postopek 
sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin, s katerim se med drugim spreminja enačba za izračun 
primerne porabe občin in način sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav. V Združenju občin Slovenije na-
vedenim spremembam nasprotujemo, saj slabijo položaj šibkejšim občinam. Pripravlja se tudi sprememba Pravilnika 
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Vse te spremembe zakonodaje so po našem 
mnenju nesmiselne, če višina povprečnine ne bo določena v skladu z veljavno zakonodajo.

Dogajajo se še druge pomembne zakonodajne spremembe. Vlada RS je potrdila in v državnozborski postopek 
poslala predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestala se je medresorska delovna skupina za uskladitev 
zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Glede na ustavno ureditev bo treba dogovoriti, kaj so 
pristojnosti države in občin na področju oskrbe s pitno vodo.

Ministrstvo za delo smo opozorili na ne dovolj domišljeno reorganizacijo centrov za socialno delo, ponovno smo 
jim podali tudi pobudo za spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Podali smo pripombe na Predlog 
zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter predloge ukrepov na lokalni ravni 
v okviru priprav zakona o spodbujanju razvoja investicij.

Slovenska delegacija se je udeležila 123. plenarnega zasedanja Odbora regij.

Predsedstvo ZOS je na dopisni seji potrdilo izvedbena dejanja za 19. redno skupščino ZOS, ki bo 6. junija v 
Razkrižju. Županje in župani občin članic povabljeni, da se je udeležite. 

V maju smo izvedli dve izobraževanji, junija pa za vas med drugim organiziramo: 

•	 7. junija bo v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo strokovni posvet Priprava občinskih predpisov – trans-
parentnost in zakonodajna sled,

•	 8. junija bo v sejni sobi ZOS delavnica Kadrovske evidence, kadrovski načrt, disciplinski postopek in inšpekcija za 
delo v lokalni samoupravi,

•	 15. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Aktualna praksa Državne revizijske komisije.

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

Želimo vam prijetno branje.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN
29. maja je bil v vladni postopek predložen Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 
občin. 
Predlogi spremembe ZFO-1: 
•	 6. člen: odprava inflacije kot sprememba pri izračunu 

primerne porabe občin,
•	 11. in 12. člen: sprememba določb, ki urejata izračun 

povprečnih stroškov na prebivalca in določitev 
povprečnine tako, da se določi bolj pregleden postopek 
načina določitve povprečnine, natančno določi kateri 
stroški občin se pri določanju povprečnine upoštevajo 
ter da se upoštevajo makroekonomske javnofinančne 
okoliščine blagajn javnega financiranja; 

•	 13. člen: sprememba uteži pri izračunavanju prim-
erne porabe občin (uteži za najmlajše in najstarejše 
prebivalce),

•	 20. člen: sprememba določbe o sofinanciranju občin na 
območjih, kjer bivajo italijanska in madžarska narodna 
skupnost ter stalno naseljena romska skupnost;

•	 23. člen: določen je zgodnejši skrajni rok za predloge 
sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih 
investicij, in sicer namesto do 15. septembra do 15. 
avgusta tekočega leta,

•	 24. a člen: odprava napake z zamenjavo imenovalca in 
števca v razmerju med  razvitostjo občine in razvitostjo 
vseh občin pri določanju višine sredstev sofinanciranja 
investicij iz državnega proračuna za posamično občino,

•	 26. člen: sprememba določbe o sofinanciranju skupnih 
občinskih uprav.

PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH 
STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA 
IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pri-
pravilo novo verzijo Predloga pravilnika o minimalnih 
standardih in normativih za izvajanje pogrebne deja-
vnosti (obrazložitev) in ga poslalo v ponovno medresorsko 
obravnavo. Ker že zamujajo s sprejemom pravilnika, prosijo 
za hiter odziv. Vaše pripombe zbiramo do 31. maja 2017.
Pravilnik določa minimalne standarde in normative 
za pogrebno vozilo, primerne prostore za poslovanje s 
strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, hladilni 
prostor, transportno krsto in ustrezno zaščito zaposlenih 
v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju 
s pokojniki.

PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA 
O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN 
PROMETNI OPREMI NA CESTAH
Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani ob-
javilo Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Javna obravnava se je zaključila 31. maja.

PREDLOG NOVELE ZAKONA  O 
OSNOVNI ŠOLI
Ministrstvo za izobraževanje in šport je pripravilo in v ja-
vno obravnavo predložilo Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Med drugim se 
spreminja tudi 56. člen ZOsn, ki ureja prevoz in povračila 
stroškov prevoza osnovnošolskih otrok. Morebitne pri-
pombe, predloge in mnenja na predlog lahko posredujete 
do 22. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj@
zdruzenjeobcin.si.
Veljavni zakon že zagotavlja pravico do brezplačnega 
prevoza vsem učencem, katerih prebivališče je od  šole nji-
hovega  matičnega šolskega okoliša oddaljeno več kot štiri 
kilometre. Predlagana novela pa ne zagotavlja več pravice 
do prevoza za tiste učence, ki na željo staršev obiskujejo 
šolo izven svojega matičnega šolskega okoliša. Še vedno 
je zaradi varnosti otrok potrebno zagotoviti pravico do 
prevoza za učence, ki v šolo hodijo po nevarnih šolskih 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZFO-1_29.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZFO-1_29.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZFO-1_29.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Pravilnik_pogreb_22.5.17.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Pravilnik_pogreb_22.5.17.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Pravilnik_pogreb_22.5.17.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Pravilnik_pogreb_ob_22.5.17.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_Pravilnik_signaliz_spremembe_11.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_Pravilnik_signaliz_spremembe_11.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_Pravilnik_signaliz_spremembe_11.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_ZOSNJ_18.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_ZOSNJ_18.5.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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poteh. Za oceno in izdajo mnenja o varnih ali nevarnih 
šolskih poteh je zadolžen pristojni organ za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Občinski svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu preuči prometno situacijo. V 
skladu s kriteriji za varne šolske poti sprejme ugotovitev 
glede utemeljenosti predloga šole. Tudi v bodoče bo veljalo, 
da se glede načina izvedbe prevoza osnovna šola dogovori s 
starši in lokalno skupnostjo, o sami pravici pa bo odločala 
lokalna skupnost,  ki tudi financira šolske prevoze. 
Glede prevozov za učence s posebnimi potrebami velja 
poseben režim, ki se navezuje na odločbo o usmeritvi. Za 
te učence še vedno ohranjajo pravico do oskrbe v kraju 
izobraževanja in prevoza ob pouka prostih dnevih, kar pa 
financira država. Črtano je besedilo desetega odstavka 56. 
člena zakona.
Predlagane določbe se ne uporabljajo za prevoze učencev v 
zasebnih šolah, saj le-te nimajo določenih šolskih okolišev 
in zato niso dolžne organizirati oziroma financirati šolskih 
prevozov. 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN 
PROSTOVOLJSTVA
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog strate-
gije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva in 
ga predložilo v javno obravnavo. Morebitne pripombe, 
predloge oz. mnenja na dokument lahko pošljete do 12. 
julija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzen-
jeobcin.si 
Nevladni sektor in prostovoljstvo sta pomemben del družbe 
in vplivata na družbeno povezanost in solidarnost ter imata 
potencial za nadaljnji razvoj. Obstoječa široka mreža nev-
ladnih organizacij, pestrost njihovih organizacijskih oblik, 
profesionalni in predvsem prostovoljski potencial ter lastni 
finančni viri so dobra osnova za širitev obsega socialnih 
in drugih storitev v skladu s potrebami prebivalcev ter za 
delen prenos storitev iz javnega v nevladni sektor, navaja 
predlog.
Med strateške cilje so zapisali krepitev povezovanja in 
učinkovitosti nevladnih organizacij pri odzivanju na 
družbene izzive in potrebe, krepitev in optimizacijo 
sodelovanja države z nevladnimi organizacijami ter razvoj 
kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih družbe.

Kot med drugim ugotavljajo v strategiji, je za naslavl-
janje skupnih izzivov družbenega okolja potrebno krepiti 
aktivno sodelovanje gospodarstva, državnih institucij in 
nevladnega sektorja. Posebno pozornost je treba nameniti 
javnemu financiranju, ki mora dosledno slediti načelom 
preglednosti, učinkovite porabe, zasledovanja javne koristi, 
kakovosti in ekonomičnosti. Glede na predlog pa bo treba 
tudi okrepiti profesionalizacijo nevladnega sektorja, saj 
po podatkih za leto 2015 več kot 92 odstotkov nevladnih 
organizacij še vedno nima zaposlenih, skupaj pa zaposlujejo 
le 7300 oseb.
Vzpostavili naj bi sistem spremljanja razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva - po določenih parametrih 
presečno in po resorjih. Predvidena je vzpostavitev in uvel-
javitev pilotnega podpornega mehanizma za zaposlovanje 
v nevladnih organizacijah. Prostovoljstvo pa naj bi med 
drugim spodbujali preko javnih razpisov za sofinanciranje 
socialnovarstvenih programov, programov v podporo 
družinam ter programov varovanja in krepitve zdravja.
Prav tako priložen akcijski načrt predvideva ureditev status-
no pravnega okvirja. V Zakonu o nevladnih organizacijah 
bi med drugim opredelili pojem nevladne organizacije in 
enotne pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v 
javnem interesu. Pripravili naj bi tudi predlog zakona o za-
vodih s sistemskimi rešitvami za statusno ureditev položaja 
zasebnih zavodov, ki vodijo k posodobitvi ureditve položaja 
in delovanja zasebnih zavodov kot nepridobitnih pravnih 
oseb, zagotovitvi večje avtonomije njihovega upravljanja in 
uvedbi dosledne prepovedi izplačil morebitnega dobička.

PREDLOG ZAKONA O FUNDACIJI 
ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V RS 
IN O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v 
pregled poslalo Predlog zakona o Fundaciji za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih orga-
nizacij v Republiki Sloveniji. Medresorska obravnava se 
ej zaključila 29. maja 2017.
Zakon ureja delovanje Fundacije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 
ki je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi fundacije 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_StratNVO_18.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_StratNVO_18.5.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
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za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji in delovanje Fundacije za finan-
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je 
bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 
imenovanje in pristojnosti organov fundacij ter  nadzor 
nad njunim delovanjem.
Osnutek zakona v tretjem odstavku 6. člena predvideva, 
da 2 (dva) člana v svet Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji imenuje in razrešuje 
Državni zbor RS na predlog Skupnosti občin Slovenije 
in Združenja občin Slovenije. 

PREDLOG NOVELE  ZAKONA O 
PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH 
JAVNEGA NAROČANJA 
Ministrstvo za javno upravo nam je v medresorsko ob-
ravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja. 
Cilj predlaganega zakona je zagotoviti usklajenost ureditve 
pravnega varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja 
z zakoni, ki urejajo javno naročanje, zlasti z Zakonom o 
javnem naročanju (ZJN-3) ter večjo učinkovitost pravnega 
varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja. V 
skladu z veljavnim zakonom je pravno varstvo zagotovljeno 
v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku, vendar 
večina postopkov pravnega varstva poteka pred naročniki v 
predrevizijskem postopku in Državno revizijsko komisijo v 
revizijskem postopku. Tema postopkoma pravnega varstva 
je namenjen bistveni del rešitev predloga zakona, vendar pa 
se rešitve predloga zakona s ciljem povečanja učinkovitosti 
nanašajo tudi na sodni postopek.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
IZVRŠEVANJU ZAKONA O PRIJAVI 
PREBIVALIŠČA
Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo posre-
dovalo Predlog pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi 
prebivališča. Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja 
lahko posredujete do 6. junija 2017 na elektronski naslov 
sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 

Pravilnik določa način prijave in odjave začasnega 
prebivališča, ki jo opravi stanodajalec v register stalnega 
prebivalstva, način elektronske prijave in odjave začasnega 
prebivališča, ki jo izvede stanodajalec, način hrambe do-
kazil v registru stalnega prebivalstva ter način popravljanja 
napak, nastalih pri evidentiranju podatkov v register stal-
nega prebivalstva.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH 
OBMOČIJ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v 
pregled posredovalo Predlog uredba o spremembi Uredbe 
o določitvi obmejnih problemskih območij (strokovni 
podlagi: UMAR, FGG). Obravnava se je zaključila 18. 
maja. Vsaki dve leti se preverja vrednosti meril iz Uredbe 
in ob spremembah podatkov tudi določi uvrstitev občin 
med obmejna problemska območja.

OSNUTEK UREDBE O PREGLEDIH, 
ČIŠČENJU IN MERITVAH NA MALIH 
KURILNIH NAPRAVAH
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek 
Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kuril-
nih napravah – priloge. Javna obravnava predloga uredbe 
se je zaključila 26. maja 2017.
Osnutek uredbe naslavlja oskrbo MKN s pripadajočimi 
napravami in prostori, ki so povezani z njenim obrato-
vanjem. Oskrba tako zajema same naprave, dimovodne 
naprave, povezovalne dimovode, opremo dimovodnih 
naprav, prezračevalne naprave, pomožne naprave, pro-
store z MKN in z njimi povezanimi prostori. Osnutek 
uredbe podrobneje opredeljuje navedene izraze, pri čemer 
ločuje med kurilnimi napravami v rednem in občasnem 
obratovanju ter določa obveznosti glede kurilnih naprav, 
ki se ne uporabljajo.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN-B_medres_5.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN-B_medres_5.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZPVPJN-B_medres_5.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MNZ_pravilnik_ZPPREB_E_8.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MNZ_pravilnik_ZPPREB_E_8.5.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Uredba_OPO_za_objavo_8.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Uredba_OPO_za_objavo_8.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Uredba_OPO_za_objavo_8.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/Strokovne_podlage_UMAR_Obmejna_problemska_obmocja_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/Strokovne_podlage_FGG_Dostopnost_do_AC_in_HC_prikljuckov_2015.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_male_kurilne_naprave_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_male_kurilne_naprave_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_male_kurilne_naprave_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_male_kurilne_naprave_priloge.zip
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OSNUTEK PRAVILNIKA O ČASOVNIH 
NORMATIVIH ZA POSAMEZNE 
STORITVE IN SKLOPE DIMNIKARSKIH 
STORITEV IN PODROBNEJŠI VSEBINI 
CENIKA TER VIŠINI POTNIH STROŠKOV
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno 
obravnavo posredovalo Osnutek Pravilnika o časovnih 
normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih 
storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih 
stroškov (Priloga 1, Priloga 2). Pripombe ste lahko podali 
do 26. maja 2017.
Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve 
in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki 
ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika 
ter višino potnih stroškov. Časovni normativi so izraženi 
v minutah na posamezno dimnikarsko storitev ali sklop 
dimnikarskih storitev in so navedeni v prilogi 1. Časovni 
normativ za posamezne dimnikarske storitve in sklope 
dimnikarskih storitev vključuje pripravo na izvedbo sto-
ritve, storitev, administrativne postopke, vpis v evidence in 
izdelavo poročil. Časovni normativ za posamezne dimni-
karske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na 
zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni 
in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le 
dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih 
storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben 
za izvedbo dimnikarske storitve. 
Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske 
storitve iz drugega odstavka 1. člena uporabniku dimnikar-
skih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih 
storitev na časovno enoto in normativno število časovnih 
enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. 
Znesek vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik 
dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarske družbe 
oddaljen 25 kilometrov ali manj. Kadar je uporabnik 
dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov 
od sedeža dimnikarske družbe, se znesku iz prejšnjega 
odstavka lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer 
nad 25 kilometrov, v višini, ki ne sme presegati 0,25 evra 
na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov. Pri tem 
se upoštevna najkrajša cestna povezava po kategoriziranih 
cestah, po katerih je dovoljen osebni prevoz z avtomobili.
Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti 
enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
VSEBINI POROČILA O VPLIVIH 
NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE 
IN NAČINU NJEGOVE PRIPRAVE
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo  Osnutek 
uredbe o spremembah Uredbe o vsebini poročila o 
vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 
priprave. Javna obravnava se je zaključila 10. maja 2017.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko obravnavo, 
ki se je zaključila 19. maja 2017, predložilo Predlog uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju. 
Prenovljena uredba v 4. členu določa, za katere predmete 
je zeleno javno naročanje obvezno, v 6. členu pa, katere 
okoljske vidike naj naročniki upoštevajo pri oddaji javnih 
naročil ter cilje, ki jih mora v vsakem postopku javnega 
naročanja za naročanje predmetov iz 4. člena prenovljene 
uredbe doseči naročnik. Pri tem so v uredbi poudarjeni vi-
diki krožnega gospodarstva, upoštevanje stroškov v celotni 
življenjski dobi, vključno z zunanjimi stroški, gospodarske 
subjekte pa se prav tako spodbuja k vzpostaviti sistema 
ravnanja z okoljskem, pridobitvi znak za okolje tipa I in 
izboljšanju svojega ali izdelkovega ogljičnega odtisa.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_priloga_1_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_pravilnik_dimn_priloga_2_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_UredbaZeJN2_medres_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_UredbaZeJN2_medres_3.5.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_UredbaZeJN2_medres_3.5.2017.pdf
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ODLOK O OKVIRU ZA PRIPRAVO 
PRORAČUNOV SEKTORJA DRŽAVA 
ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2020 
(OdPSD18–20) 
Odlok je začel veljati 26. aprila 2017, določa pa okvir 
za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 
1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.

UREDBA O DOLOČITVI VREDNOSTI 
ZAPUŠČINE ZA NEPREMIČNINE, 
KI SO V LASTI ČLANOV AGRARNE 
SKUPNOSTI 
Uredba je začela veljati 29. aprila 2017, določa pa način 
določitve vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v 
solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, na 
podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni 
delež.

ZAKON O DRŽAVNEM ODVETNIŠTVU 
(ZDOdv)
Zakon je začel veljati 20. maja 2017, uporabljati pa se začne 
šest mesecev po njegovi uveljavitvi. Zakon ureja položaj, 
pristojnosti in organizacijo državnega odvetništva, pris-
tojnosti in posebnosti delovno-pravnih razmerij državnih 
odvetnikov, nadzor nad delom državnega odvetništva 
in druga vprašanja, povezana z delovanjem državnega 
odvetništva.

NOVELA ZAKONA O POKOJNINSKEM 
IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 
(ZPIZ-2C)
Novela zakona začne veljati 1. oktobra 2017. Po noveli 
bo ob izpolnjenih polnih upokojitvenih pogojih najnižja 
pokojnina znašala 500 evrov.

ZAKON O VAJENIŠTVU (ZVaj) 
Zakon je začne veljati 3. junija 2017, uporabljati pa se 
začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi. Zakon ureja 
vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem 
izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja.
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

MAJSKA DOPISNA SEJA 
PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo ZOS  je na drugi dopisni seji v letu 2017, ki 
je bila od 3. do 8. maja 2017, potrjevalo izvedbena dejanja 
za 19. redno skupščino ZOS.
Predsedstvo ZOS je že na februarski redni seji potrdilo 
Predlog finančnega načrta ZOS za leto 2017 ter ga poslalo v 
potrditev skupščini ZOS. V skladu s predlogom finančnega 
načrta je predsedstvo  pošilja v potrditev skupščini sklep, 
v katerem predlagajo, da višina članarine za članstvo v 
Združenju občin Slovenije v letu 2017 ostane v enaki višini 
kot v letu 2016.    
Predsedstvo je potrjevalo predlog poslovnika za letošnjo 
redno skupščino, in sicer sklic in sestavo skupščine, naloge, 
vodenje skupščine, način glasovanja itd. Predsedstvo je 
določilo tudi predlog članov delovnega predsedstva in 
predlog dnevnega reda skupščine. Vsa dejanja se predložijo 
v potrditev skupščini ZOS.

PREDSTAVITEV SMERNIC ZA JAVNO 
NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN 
INŽENIRSKIH STORITEV IN  SMERNICE 
ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ
23. 5. 2017 smo v ZOS za občine organizirali Predstavitev 
Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih 
storitev in  Smernic za javno naročanje gradenj.
Predavatelja, mag. Urška Skok Klima z Ministrstva za 
javno upravo in Elvis Štemberger iz Inženirske zbornice 
Slovenije, sta udeležencem seminarja  predstavila rešitve, 
ki jih ZJN-3 prinaša za dvig kakovosti investicij in pred-
stavitev koncepta smernic za javno naročanje arhitekturnih 
in inženirskih storitev.
Predavateljica z MJU je predstavila razloge za nastanek 
smernic, kdo vse je pri nastanku smernic sodeloval, 
torej MJU in stroka (IZS, GZS, ZAPS, naročniki…), 
ter vsebino in namen, s prisotnimi pa so pogledali tudi, 
kaj je že pokazala praksa. V drugem delu predavanja je 
predstavila še Smernice za javno naročanje gradenj, kjer 

je bil dan poudarek na pogojih za sodelovanje, referencah, 
neobičajno nizkih ponudbah in merilih za izbor.
Predstavnik Inženirske zbornice je udeležencem podrobno 
predstavil Smernice za javno naročanje arhitekturnih 
in inženirskih storitev. Opozorila udeležencem so šla v 
smer izboljšanja gospodarnosti in vseh drugih vidikov 
investicijskih projektov. Predavatelj je poudaril, da je 
prava smer nov ZJN-3, ki prepoveduje izbiro ponudnikov 
arhitekturnih in inženirskih storitev zgolj na osnovi cene. 
Opozorila so se nanašala tudi na definiranje primernih 
razpisnih meril, na ocenjevanje ponudnikov in izločanje 
ponudb z neobičajno nizko ceno.
Udeleženci predavanja so prejeli tudi smernice in excelov 
pripomoček za evaluacijo ponudb. 

SEMINAR: OBVLADOVANJE TEŽAVNIH 
STRANK
V dvorani Državnega sveta smo 30. 5. 2017 izvedli seminar 
Obvladovanje težavnih strank, ki so se ga udeležili zaposleni 
na občinskih upravah, ki se pri svojem delu soočajo s 
težavnimi strankami in želijo razviti veščine ustreznega 
komuniciranja z različnimi tipi strank, še posebej kon-
struktivnega komuniciranja v zahtevnih situacijah. 
Udeleženci seminarja so preko skupinske interakcije in 
dela v parih utrdili in nadgraditi komunikacijske veščine 
za obvladovanje težavnih strank. Prejeli so napotke, 
kako prepoznati tip stranke in uporabiti ustrezen način 
komunikacije, kako izboljšati sposobnost za kakovostno 
in učinkovito komunikacijo s strankami, kako  izboljšati 
veščine konstruktivnega obvladovanja konfliktnih situ-
acij. Dobili smo boljši vpogled v to, kaj (težavne) stranke 
pričakujejo in posledično, kako bolj uspešno komunicirati 
s strankami. 
Seminar je vodil Marko Iršič, ki je aktiven mediator 
in trener mediatorjev ter vodi seminarje in delavnice s 
področja medosebnih odnosov, komunikacije, obvlado-
vanja konfliktov, mediacije in obvladovanja stresa doma 
in v tujini.



10

Maj 2017

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

MJU PREDSTAVIL PREDLOG 
SPREMEMB PRAVILNIKA O DOLOČITVI 
PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO 
ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE
Na Ministrstvu za javno upravo se je 18. maja 2017 sestala 
delovna skupina za uskladitev Pravilnika o določitvi pod-
programov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. 
Predstavili so nam predlog sprememb pravilnika, ki jih je 
pripravila Služba za lokalno samoupravo v sodelovanju s 
pristojnimi ministrstvi.
Povod za pripravo sprememb Pravilnika o določitvi pod-
programov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, je 
odločitev Ustavnega sodišča RS, da se pravilnik razveljavi. 
Pravilnik ima sicer funkcijo pokazatelja preteklih stroškov 
občin, ki so podlaga za izračun povprečnine.  
Zakon o financiranju občin kot naloge, katerih stroški 
se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, 
opredeljuje tiste naloge, ki jih občina mora opravljati na 
podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni (ozi-
roma v obsegu, ki ga določi občina, če obseg ni določen 
z zakonom). 
MJU in MF sta pripravila predlog sprememb pravilnika 
v luči te dikcije in predlagata črtanje iz pravilnika tistih 
podprogramov, ki niso obvezna naloga občin, torej črtanje 
tistih nalog, za katere področni zakoni določajo, da jih 
občine lahko opravljajo, ne pa, da jih morajo. Prav tako 
bodo iz pravilnika črtali naloge, ki so financirane iz dveh 
virov npr. urejanje pokopališč (najemnine za pokopališča). 
Pri podprogramih, ki zajemajo tako obvezne kot neobvezne 
naloge občin, bodo morale biti obvezne naloge zajete na 
enotnih proračunskih postavkah.
Predstavniki občin smo izrazili nestrinjanje z izločanjem 
podprogramov iz pravilnika, saj občine te naloge dejansko 
izvajajo in posledično tudi nastajajo finančne obveznosti iz 
tega naslova. Do nestrinjanja prihaja tudi zaradi tega, ker 
ni enoznačnega razumevanja, kaj naj bi bile obvezne oz. 
neobvezne naloge občin. Izhajali smo iz 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi, za katerega pa predstavniki MJU 

trdijo, da je le programska določba, ki se mora konkretizi-
rati skozi področno zakonodajo.
Ministrstvo nam je dalo na voljo dva tedna, da predlog 
podrobneje preučimo in se do njega opredelimo. Naslednji 
sestanek je predviden v začetku junija. Predlog sprememb 
pravilnika se nahaja tukaj. Vaše pripombe lahko posredu-
jete na e-naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si.

USKLADITEV ZAKONODAJE Z 
ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V 
USTAVO
Na prvem sestanku 29. maja se je srečala medresorska de-
lovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice 
do pitne vode v Ustavo RS. Na poziv Združenja občin 
Slovenije so na sestanek povabili tudi predstavnike občin.
Vlada RS je na seji 11. maja 2017 imenovala medresor-
sko delovno skupino za uskladitev zakonodaje z zapisom 
pravice do pitne vode v Ustavo RS. Skladno z ustavnim 
zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 
70.a člena Ustave RS, uskladiti v osemnajstih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. Medresorsko skupino sestavljajo člani 
ministrstev za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter za javno upravo, vodi jo gen-
eralna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič. 
Naloge medresorske delovne skupine so pregled zako-
nodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 70.a člena 
Ustave RS, seznam potrebnih sprememb zakonodaje, 
usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb 
zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja spre-
memb zakonodaje. 
Kot je med drugim poudaril Leon Behin, MOP, je za njih 
ključna materija Zakon o lokalni samoupravi, ki oskrbo s 
pitno vodo opredeljuje kot izvirno nalogo občin, po tekstu 
Ustavnega zakona pa je to izvirna naloga države, ki pa 
jo izvajajo občine. Do sedaj se država v vodooskrbo ni 
vmešavala (razen izjem: vodovarstvena območja…), zato 
se bo potrebno dogovoriti, kaj bo pristojnost države in kaj 
lokalnih skupnosti. Odrto je tudi vprašanje financiranja 
(neposredno in neprofitno): pristojnost določanja cen oz. 
vsaj preverjanja primernosti cen. Država si bo na tem 
področju vzela več pristojnosti, kot jih ima sedaj, in sicer 
tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo izvajanja 
oskrbe s pitno vodo.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Pravilnik-_podprogrami-povprecnina_11.5.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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S strani občin smo ugotavljali, da je interpretacija MOP 
drugačna od tiste, kot je bila kot kompromisna rešitev 
zapisana v Ustavo RS. Ob spreminjanju Ustave je bilo 
vztrajano, da mora oskrba s pitno vodo ostati izvirna 
naloga občin, država pa lahko v to pristojnost poseže le, 
če je občina ne izvršuje. Pozvali smo tudi, da želimo biti 
občine vseskozi vključene v nastajanje oz. spreminjanje 
zakonodaje. Glede na današnjo razpravo bodo pogovori in 
usklajevanja glede ustreznih zakonodajnih rešitev še pestra.
Predstavnikom ministrstev je bilo naloženo, da pripravijo 
nabor predpisov, ki jih bo potrebno spremeniti. V roku 
15 dni je predviden naslednji sestanek.
Na sestanku so bili poleg predstavnikov ministrstev 
prisotni še predsednik DZ dr. Milan Brglez, poslanec dr. 
Mitja Horvat, pobudnik zapisa pravice do pitne vodo 
v Ustavo RS Brane Golubovič in na poziv ZOS so na 
sestanek povabili tudi predstavnike združenj občin.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

POBUDA ZA SPREMEMBO ZSVarPre – 
OMEJITEV DEDOVANJA
V začetku maja smo na Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enako možnosti ponovno naslovili pobudo 
za spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 
Ta v 54.a členu določa, da se dedovanje zapustnikovega 
premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o social-
nem varstvu, omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je 
zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarst-
venih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za 
plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.
V ZOS smo v zvezi z navedeno določbo glede omejitve 
dedovanja do 2/3 zapustnikovega premoženja podali že 
več pobud za spremembo navedene določbe, in sicer v 
smeri odprave omejitve dedovanja na 2/3 zapustnikovega 
premoženja. Na podlagi ponovnih pobud občin članic 
in sprejetega sklepa s strani predsedstva ZOS na seji 19. 
aprila 2017 smo ponovno ponovili zahtevo za spremembo 
navedene določbe. Opozorili smo, da so občine že sicer 
poplačane v zelo majhnem deležu, z omejitvijo na dve 
tretjini premoženja zapustnika pa je to povračilo še manjše. 
Navedena omejitev pa je posebej nesmiselna v primerih, ko 
ima zapustnik večje premoženje in bi se lahko v občinski 
proračun vrnil celoten znesek izplačanih sredstev, kar bi 
bilo tudi skladno z zahtevami za učinkovito in gospodarno 
rabo javnih sredstev. 

PRIPRAVA ZAKONA O SPODBUJANJU 
INVESTICIJ
V ZOS smo se odzvali na prošnjo Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo za posredovanje predlogov 
ukrepov na lokalni ravni v okviru priprav zakona o spod-
bujanju razvoja investicij. V ZOS kot enega od pomemb-
nih ukrepov za spodbujanje začetnih investicij in novih 
delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami, vidimo 
v prenosu stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč RS 
na občine in v možnosti direktnega nakupa oz. menjave 
kmetijskih zemljišč.
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PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA 
ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU 
DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH 
LOKALNIH SKUPNOSTI
ZOS je tudi v drugi medresorski obravnavi podal pri-
pombe na Predlog zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (verzija z dne 7. 4. 
2017). 
Predlog zakona predpisuje, da se načrt premoženja občine 
sprejme v obliki odloka. Opozorili smo, da ureditev ni 
primerljiva z ureditvijo na državni ravni (sklep vlade). Prav 
tako iz navedene ureditve izhaja, da je odlok sedaj samosto-
jen akt. Obsežnost načrtov in posledično njihova objavo v 
uradnem glasilu pomeni dodatne stroške za občino. Glede 
na to, da zakon predvideva izdajo podzakonskega akta za 
postopek sprejemanja letnih načrtov za občine, za državo 
pa ne, smo podali pomislek, zakaj je ureditev za lokalne 
skupnosti bolj regulirana kot za državo. 
Pozdravljamo rešitev, da so glede dopolnjevanja letnih 
načrtov med letom občini puščeni odprti roki, opozorili 
pa smo na pomanjkljivosti določbe (ni navedeno, da je 
dovoljeno sklepati posle, ki niso predvideni v letnem 
načrtu nepremičnega  premoženja; neskladje naslova in 
vsebine člena).
Ponovili smo tudi pripombe glede ureditve stavbne pravice.

POZIV ZA VKLJUČITEV V 
MEDRESORSKO DELOVNO SKUPINO 
ZA USKLADITEV ZAKONODAJE Z 
ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V 
USTAVO 
Vlada RS je na svoji 134. redni seji dne 11. 5. 2017 med 
drugim sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne 
skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do 
pitne vode v Ustavo RS. Glede na naloge medresorske 
delovne skupine, torej aktivnosti za pripravo predpisov, ki 
pomenijo konkretizacijo ustavne določbe o pravici do pitne 
vode, smo v ZOS prepričani, da je sodelovanje občin pri 
pripravi predpisov, ki urejajo delovanje lokalnih skupnosti, 
nujno, zato smo pozvali Vlado RS, da v navedeno delovno 
skupino vključi tudi predstavnike lokalnih skupnosti.

REORGANIZACIJA CENTROV ZA 
SOCIALNO DELO
V ZOS spremljamo proces reorganizacije centrov za so-
cialno delo. Čeprav gre za državne institucije, pa menimo, 
da delovanje in (re)organizacija CSD terja sodelovanje 
tako državne kot lokalne ravni, saj je skrb za končnega 
uporabnika naloga obeh. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enako možnosti smo v začetku maja zato 
ponovno opozorili, da se bo z uvedbo območnih CSD in 
enot izgubila avtonomnost sedanjega delovanja, saj centri 
v lokalni skupnosti delujejo s programi, ki jih financiramo 
občine. To vlogo sedaj prevzema območni center. S tem se 
uporabnikom jemlje možnost, da bi bil slišan v lokalnem 
okolju, saj bo vse delovanje programov odvisno od »poli-
tike« in delovanja območnega centra. Enote ne bodo več 
imele avtonomnosti pri izvedbi programov, razpolaganju 
s financami, ki jih dobijo od lokalne skupnosti in nudenju 
individualiziranih postopkov posameznikom. S tem se v 
neenakovreden položaj pri razvoju programov v lokalni 
skupnosti postavlja tudi občino in uporabnika.
Podprli smo tudi prizadevanja občin, ki opozarjajo na 
specifiko njihovega okolja in potrebo, da se le-te upoštevajo 
pri (re)organizaciji CSD, ter pozivu, da ministrstvo prven-
stveno pristopi k ustrezni strokovni strategiji približevanja 
storitev in programov lokalnemu okolju, tudi s podporo 
dodatnim programom in storitvam, ki jih sedaj s finan-
ciranjem v veliki meri izvajajo prav lokalne skupnosti.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je podalo odziv na pobudo ZOS in odziv na 
pobudo občin.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POBUDE_ZOS/MDDSZ_reorganizacija_CSD_odgovor_ZOS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POBUDE_ZOS/MDDSZ_reorganizacija_CSD_Odgovor__T__K__B_.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POBUDE_ZOS/MDDSZ_reorganizacija_CSD_Odgovor__T__K__B_.pdf
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7  IMENOVANJA

ŠIRŠA VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
Zaradi prenehanja zaposlitve na občini je ZOS predlagal 
razrešitev dosedanje predstavnike ZOS v širši vladni poga-
jalski skupini. Predlagana je bila nova članica, in sicer ga. 
Maja Hvala, univ. dipl. pravnica, Občina Trbovlje.

8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 26. 4. 2017
Vlada RS je na svoji 132. redni seji med drugim sprejela 
Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev 
Programa stabilnosti 2017, Uredbo o določitvi vred-
nosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov 
agrarne skupnosti, ter odgovorila na vprašanje glede 
novega zakona o javnih financah.

Nacionalni reformni program 2017-2018 in 
dopolnitev Programa stabilnosti 2017
Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018 
in dopolnitev Programa stabilnosti 2017. Oba doku-
menta bo vlada skupaj z Odlokom o okviru za pripravo 
proračunov 2018-2020 posredovala Evropski komisiji. 
Prvi predstavlja srednjeročni načrt o prioritetnih ukrepih 
in projektih, drugi podrobneje opredeljuje srednjeročni 
fiskalni položaj in politiko ter pot do srednjeročnega fis-
kalnega cilja. Vlada bo oba dokumenta, skupaj z Odlokom 
o okviru za pripravo proračunov 2018-2020, posredovala 
Evropski komisiji. 
Nacionalni reformni program podaja osnovne usmer-
itve in cilje za leti 2017-2018, ki jih vlada zasleduje ob 
spoštovanju skupnih pravil Evropske unije in omejitev pri 
gibanjih v javnih financah ter na širšem makroekonom-
skem področju. Dokument je srednjeročni načrt vlade o 
prioritetnih ukrepih in projektih za doseganje priporočil 
Evropskega sveta in ki so usmerjeni tudi v izpolnjevanje 
ciljev Strategije Evropa 2020. Vlada je smiselno in v okviru 
možnosti pri pripravi dokumenta upoštevala tudi predloge 
socialnih partnerjev. Slovenija je v letu 2016 beležila 2,5 % 
rast BDP, kar je več, kot je bilo predvideno v Spomladanski 
napovedi za leto 2016, ko je ta znašala 1,7 %. Neprekinjeno 
okrevanje gospodarstva v zadnjih štirih letih deluje vzdržno 
in se odraža na stabilnem zaposlovanju z 2 % stopnjo rasti 
zaposlenosti v 2016, kar je več, kot je bilo napovedano v 
lanskih dokumentih. Višja gospodarska rast je v določeni 
meri tudi rezultat preteklih reform in ukrepov. Zaupanje 
v gospodarstvo, ki so ga sprožile dokapitalizacija bank, 
reforme in vzdržna fiskalna konsolidacija, je pripomoglo k 
okrepitvi domačega povpraševanja. Prav tako se je popravila 
večina ugotovljenih makroekonomskih neravnotežij. Še 
posebej se je občutno znižala zadolženost podjetniškega 
sektorja. Izboljšanje gospodarske klime je tudi posledica 
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sprememb institucionalne ureditve po krizi, vključujoč 
izboljšanega korporativnega upravljanja bank, kar naj bi 
v prihodnje preprečilo ponovitev nevzdržnega kreditiranja 
s strani bank. Na krepitev zaupanja v gospodarstvo je 
pomembno vplivala tudi vzdržna in postopna fiskalna 
konsolidacija. V sklopu strukturnih reform je Slovenija 
med drugim izvedla pomembne spremembe na področju 
trga dela, pokojnin in poslovnega okolja. Gre za reforme, 
ki neposredno naslavljajo potrebe trga dela, njihovi učinki 
pa so vidni v daljšem časovnem obdobju. 
Ključni cilji za naslednje srednjeročno obdobje bodo še 
naprej usmerjeni v krepitev gospodarske rasti, zasledovanja 
cilja stabilnosti javnih financ in javnofinančne vzdržnosti 
na dolgi rok. Ukrepi so razdeljeni v tri skupine: dolgoročni 
strukturni ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, 
ukrepi s kratkoročnim strukturnim učinkom in ukrepi za 
krepitev potenciala rasti. 
Progam stabilnosti za leto 2017 je pripravljen ob 
upoštevanju Odloka o okviru za pripravo proračunov 
2018-2020, ki ga je 20. aprila 2017 sprejel državni zbor. 
Program stabilnosti 2017 kot priloga odloku podrobneje 
opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter pot 
do doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, kot izhaja iz 
začrtanega Okvira. Nominalni saldo sektorja država se bo 
v programskem obdobju izboljševal in dosegel presežek 
v ocenjeni višini 0,2 odstotka BDP že v letu 2019. Po 
tej poti bo Slovenija beležila tudi znatno izboljševanje 
primarnega salda sektorja države, ki je pozitiven že od 
leta 2015 naprej. S tem je začrtana pot do srednjeročne 
uravnoteženosti javnih financ v letu 2020. Slovenija sledi 
fiskalnemu pravilu, kjer velja prehodno obdobje in pravilo, 
da se mora strukturni primanjkljaj postopno zniževati proti 
MTO, na način, da bo to skladno s Pravili pakta stabilnosti 
in rasti. Tako Slovenija na srednji rok izpolnjuje zahteve, 
saj dosega zahtevan povprečni fiskalni napor v letih 2016-
2019. Strukturni saldo sektorja država se znižuje z nižjo 
dinamiko kot je letna zahteva za gospodarstvo v normalnih 
časih, zato je za Slovenijo v programskem obdobju ključna 
izvedba zastavljenih trajnih strukturnih ukrepov in reform, 
s katerimi se bo izboljšala struktura javnih financ, ter in-
vesticij, ki bodo okrepile potencialno rast. Dolg države v 
letu 2016 znižal na 79,7 % BDP. Načrtuje se, da se bo v 
programskem obdobju do leta 2020 dolg znižal na raven 
67,5 % BDP.

Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za 
nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne 
skupnosti
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb, ki 
upravlja premoženje članov, trajno gospodari s kmetijskimi 
in gozdnimi zemljišči, skupno zastopa interese prebivalcev 
na podeželju, ohranja poseljenost in običaje na podeželju 
ter pripomore k razvoju podeželja.
Pri vrednosti nepremičnine, ki je predmet dedovanja, 
je treba upoštevati boniteto zemljišč, dejansko rabo 
in omejitve pri upravljanju premoženja, ki je v solast-
nini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 
Zakonodaja s področja množičnega vrednotenja upošteva 
boniteto zemljišč in dejansko rabo in sta z uredbo samo 
povzeti. Z uredbo se določi merilo za omejitev upravl-
janja s premoženjem, ki se izraža s faktorjem upravljanja 
nepremičnine. Uredba določa enačbo po kateri se izračuna 
vrednost nepremičnine, ki je predmet vrednosti zapuščine, 
na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni 
delež.
Pri določitvi faktorja upravljanja nepremičnine se je 
upoštevalo naslednje:
•	 upravljanje nepremičnine je zelo oteženo oziroma 

onemogočeno, saj gre za solastnino večjega števila 
članov. V posameznih primerih je tudi več kot 100 
solastnikov,

•	 specifika in namen agrarnih skupnosti,
•	 ohranitev agrarnih skupnosti, ki imajo že tradicijo iz 

19. stoletja,
•	 ohranja se vrednost nepremičnine, določena po za-

konu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin,
•	 nima posledic v proračunu Republike Slovenije.

Uredba bo pripomogla k hitrejšemu reševanju dednih 
postopkov, ki so povezani z agrarnimi skupnostmi oziroma 
posameznimi člani agrarnih skupnosti.

Odgovor na vprašanje glede novega zakona 
o javnih financah
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje, kdaj 
bo vlada sprejela oz. v zakonodajni postopek poslala nov 
zakon o javnih financah. Vlada si prizadeva, da bi bil zakon 
v zakonodajni postopek vložen pred letošnjim poletjem. 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se omenjeni zakon 
usklajuje z ministrstvi, občinami in drugimi deležniki. 
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Ministrstvo za finance je v preteklem letu omenjeni 
zakon dvakrat usklajevalo s posameznimi ministrstvi, z 
združenji občin vsaj štirikrat, osnutek zakona pa je bil 
predstavljen tudi Ekonomsko-socialnemu svetu. Glede 
na širok diapazon različnih deležnikov, ki jih nov zakon 
zadeva, in posledično kontradiktornih zahtev je usklajenost 
zakona težko doseči. Kljub težavam pri usklajevanju si 
vlada prizadeva, da bo zakon, ko bo poslan v zakonodajni 
postopek, usklajen v največji možni meri. Ministrstvo za 
finance nov zakon o javnih financah aktivno usklajuje tudi 
s službo vlade za zakonodajo, vlada pa si prizadeva, da bi 
bil zakon v zakonodajni postopek vložen pred letošnjim 
poletjem.  

SEJA VLADE RS 11. 5. 2017 
Vlada RS je na svoji 134. redni seji med drugim sprejela 
Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za 
uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode 
v Ustavo RS. 
V Uradnem listu RS je bil 30. 11. 2016 objavljen Ustavni 
zakon o dopolnitvi III. poglavja, s katerim je bila v ustavo 
vpisana pravica do pitne vode (70.a člen). Skladno z 
ustavnim zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz 
novega 70.a člena, uskladiti v osemnajstih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. Naloge medresorske delovne skupine 
so pregled zakonodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 
70.a člena, seznam potrebnih sprememb zakonodaje, us-
merjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb 
zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja spre-
memb zakonodaje. 
Medresorsko skupino, ki je jo sestavljajo člani ministrstev 
za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter za javno upravo, vodi generalna sekretarka 
Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič.

SEJA VLADE RS 18. 5. 2017 
Vlada RS je na svoji 135. redni seji med drugim sprejela 
Predlog gradbenega zakona in Predlog zakona o arhi-
tekturni in inženirski dejavnosti. Vlada se je seznanila 
tudi s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 
2014 do konca marca 2017.

Predlog gradbenega zakona
Zakon na novo ureja področje graditve objektov in s tem 
nadomešča veljavni Zakon o graditvi objektov. Iz zakona 
se izločajo vsebine veljavnega zakona, ki se nanašajo na 
regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitek-
tov in inženirjev, saj je to področje po novem predmet 
ločenega zakona, in sicer predloga Zakona o arhitekturni 
in inženirski dejavnosti.
Temeljni cilji zakona so zmanjševanje investicijskega 
tveganja, večja pravna varnost investicijske namere, inte-
gracija postopkov, omogočanje usklajevanja varstvenih in 
razvojnih interesov, informatizacija postopkov (e-graditev), 
krepitev odgovornosti udeležencev pri graditvi, odprava 
administrativnih ovir in legalizacija neproblematičnih 
objektov. 
Zakon uvaja nekatere bistvene novosti kot so:
•	 širitev veljavnosti zakona na večji obseg objektov, med 

njimi tudi na druge gradbene posege in objekte ne 
glede na njihovo povezanost s tlemi;

•	 olajšani pogoji za nekatere vrste gradnje in del, in 
sicer opustitev obveznosti pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za odstranitev objektov (potrebna je samo 
še prijava začetka gradnje), opustitev obveznosti pri-
dobivanja gradbenega dovoljenja za začasne objekte, 
namenjene prireditvam in za čas sezone, širjenje obsega 
vzdrževalnih del, za katera ni obvezna pridobitev grad-
benega dovoljenja na manjše rekonstrukcije;

•	 uzakonitev obveznosti nezavezujočega podajanja 
informacij, svetovanja in pomoči investitorju;

•	 opcijska možnost pridobitve predodločbe, ki zavezuje 
v naknadnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
in investitorju omogoča večjo investicijsko in pravno 
varnost;

•	 pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi bolj 
strnjene in posredno formalno manj zahtevne 
dokumentacije;

•	 uzakonitev faze prijave začetka gradnje z namenom 
spremljanja, evidentiranja in učinkovitejšega nadzora 
nad izvajanjem gradenj;

•	 uzakonitev možnosti skrajšanega postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja;

•	 uzakonitev pravne podlage za informatizacijo postop-
kov dovoljevanja in elektronsko poslovanje;
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•	 okrepitev vloge občin v procesu dovoljevanja z 
uzakonitvijo obveznega mnenja občine v postopkih 
dovoljevanja;

•	 določitev nadzora nad izvajanjem gradenj, za katere 
ni treba pridobiti gradbenih dovoljenj, kot izvirne 
pristojnosti občinske inšpekcije;

•	 integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja 
in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala 
presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja in da se bosta združila postopka tako, da bo 
izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki 
bo zadostila tako okoljskim, kot gradbenim predpi-
som; z združevanjem obeh postopkov, kar posledično 
pomeni en pristojen organ in več sodelujočih organov, 
eno dokumentacijo, enkratno pozivanje stranskih 
udeležencev, eno odločbo in enkratno možnost uvel-
javljanja pravnih sredstev, se postopek racionalizira, 
postaja učinkovitejši, s tem pa posredno in v absolut-
nem smislu krajši, cenejši in bolj ekonomičen. Ker je 
presoja vplivov na okolje, ki se integrira s postopkom 
izdaje gradbenega dovoljenja, tesno povezana z evrop-
sko okoljsko zakonodajo, je v kontekstu integracije 
gradbenega in okoljskega dovoljevanja cilj zakona 
tudi skladnost z evropsko okoljsko zakonodajo, zlasti 
z Direktivo o presoji vplivov na okolje;

•	 uzakonitev vključitve javnosti v integralen postopek 
presoje vplivov na okolje in odločitve o gradbenem 
dovoljenju;

•	 večja vloga in odgovornost udeležencev, kakor tudi 
gradbene inšpekcije in drugih pristojnih inšpekcij 
(odločanje na podlagi izjav v postopkih dovoljevanja);

•	 poenostavljanje postopka pridobivanja uporabnega 
dovoljenja (brez tehničnega pregleda, na podlagi izjav);

•	 samodejno evidentiranje objektov po izdaji uporab-
nega dovoljenja;

•	 legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj 
(objekti daljšega obstoja 20 ali več let, in legalizacija 
v prehodnem obdobju na podlagi predpisov, veljavnih 
v času gradnje objekta);

•	 omogočanje manjših odstopanj od gradbenega 
dovoljenja med gradnjo;

•	 prekvalifikacija soglasij v mnenja in s tem posredno 
omogočanje uravnoteženja med varstvenimi in razvo-
jnimi interesi v postopku dovoljevanja;

•	 določanje gradbenih parcel v postopku izdajanja grad-
benih dovoljenj in njihovo evidentiranje.

Predlog zakona o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti
Zakon gradi na temelju obstoječega sistema pogojev in 
postopkov za pridobitev licenc in pooblastil in ga nadgra-
juje, pri čemer je v primerjavi z veljavnim Zakonom o 
graditvi objektov že zaradi ločitve vsebine v poseben zakon 
vzpostavljena zasnova bolj jasnega koncepta, izčiščene vse-
bine, transparentnejših, jasnejših pogojev in opisa nalog 
posameznih reguliranih poklicev na področju prostora.
Zakon predvideva manjše število reguliranih poklicev kot 
veljavni zakon in sicer je predlagana regulacija naslednjih 
poklicev: pooblaščeni arhitekt, inženir, krajinski arhitekt in 
prostorski načrtovalec. Za vsakega od njih tudi podrobno 
opiše poklicne naloge, nazivi za posamezne regulirane 
poklice pa bi bili zaščiteni.. Veljavni Zakon o graditvi 
objektov reguliranih poklicev namreč ne ureja na način, 
da bi se za vsakega od njih jasno opredelile njihove poklicne 
naloge in rezervirane dejavnosti, temveč je zakon kot 
regulirane poklice mešal z opisom nalog in odgovornosti 
posameznih udeležencev pri graditvi objektov. Predlog 
novega zakona z jasnejšo opredelitvijo reguliranih poklicev 
ne samo zmanjšuje število reguliranih poklicev, temveč se 
s tem tudi približuje primerljivim evropskim ureditvam, s 
tem da jasneje opiše, določi in razmeji naloge posameznega 
reguliranega poklica.
Predlagana je regulacija dejavnosti, kar je tako posledica 
analize pravnih ureditev držav članic EU, ki je pokazala, 
da je Slovenija ena redkih držav brez tovrstne regulacije, 
kakor tudi izsledkov raziskave Zbornice za arhitekturo in 
prostor, ki kaže na to, da večina lastnikov podjetij oziroma 
gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki 
sodi v opis nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, 
sploh nima licenc ali nima aktivnih licenc, da na trgu 
vlada kaotično stanje, ki omogoča posojanje žigov in 
zlorabo licenc. Na podlagi opisanega in ob zavedanju, 
da je odgovorno ravnanje podjetij, spoštovanje etičnega 
kodeksa, strokovnih pravil in predpisov ter visok nivo 
kvalitete pooblaščenih arhitektov in inženirjev mogoče 
doseči le ob uzakonitvi pogojev za opravljanje deja-
vnosti, ne samo poklica kot takega, so predpisani posebni 
pogoji za opravljanje dejavnosti. Za obstoječe gospodar-
ske subjekte in njihovo prilagoditev novim zahtevah je 
predvideno enoletno prilagoditveno obdobje. Predvidena 
je tudi možnost zaščite naziva za gospodarske subjekte, ki 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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bodo izpolnjevali nekatere strožje pogoje, s katerimi bo 
omogočena neodvisnost gospodarskega subjekta.
Zakon med pooblaščene inženirje po vzoru drugih evrop-
skih držav uvršča tudi pooblaščenega inženirja s področja 
geodezije, s čimer poseže v ureditev po Zakonu o evi-
dentiranju nepremičnin, Zakonu o geodetski dejavnosti 
in Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu 
tako, da dosedanje tri regulirane poklice združuje v en 
reguliran poklic. 
Predlagana novost je način pridobivanja ustreznih poklicnih 
izkušenj, in sicer je predvideno spremljanje kandidata za 
naziv s strani mentorja. Pri organizaciji pristojnih zbornic 
zakon večinoma ohranja veljavno ureditev in ne predvideva 
večjih sprememb, razen podaljšanja mandata skupščine in 
drugih organov zbornic ter nekaterih dopolnitev in spre-
memb pri vodenju disciplinskih postopkov. Kot novost 
predpisuje obvezno stalno strokovno usposabljanje, po 
programu in pravilih, ki jih sprejmejo pristojne poklicne 
zbornice.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za 
rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od 
začetka januarja 2014 do konca marca 2017
S ciljem učinkovitejšega doseganja kazalnikov na nekaterih 
področjih, hitrejšega izvajanja Operativnega programa in 
doseganja pravila n+3 (Uredba št. 1303/2013, člen 136), 
ki državam članicam nalaga, da odobrena sredstva za posa-
mezno leto porabijo do konca tretjega leta (za leto 2014 je 
to leto 2017), je nekaterim ministrstvom naložila, da prip-
ravijo akcijske načrte za posamezna področja. Poročilo bo 
vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada je tako naložila Ministrstvu za okolje in prostor, 
da nadgradi akcijski načrt na področju Prilagajanje pod-
nebnim spremembam in ga dopolni na področju Varstvo 
in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev. Ministrstvo za gospodarski raz-
voj in tehnologijo je zadolžila, da ga ob sodelovanju 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravi na 
področju Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij 
in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo 
za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva ter 
na področju Dinamično in konkurenčno podjetništvo 
za zeleno gospodarsko rast. Akcijska načrta na področjih 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 
ter Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje tra-
jnostne mobilnosti mora pripraviti tudi Ministrstvo za 

infrastrukturo, vsi pa jih morajo v 14 dneh posredovati 
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. 
Kot še izhaja iz poročila, je bilo v okviru izvajanja evropske 
kohezijske politike od januarja 2014 do konca marca 2017 
za projekte, programe ali javne razpise dodeljenih 940 mili-
jonov evrov oziroma 31 odstotkov razpoložljivih sredstev 
(navajamo EU del). O tega je bilo za 862 milijonov evrov 
oziroma 29 odstotkov podpisanih pogodb, iz državnega 
proračuna pa je bilo izplačanih več kot 143 milijonov 
evrov, kar predstavlja 4 odstotke razpoložljivih sredstev. 
Država je do konca marca 2017 na Evropsko komisijo 
posredovala za 69 milijonov evrov zahtevkov za povračilo 
oz. 2 odstotka razpoložljivih sredstev. 
Podatki do sredine maja 2017 so še nekoliko pozitivnejši 
in v primerjavi z marčevskimi kažejo napredek, saj je bilo 
v tem času izdanih še za dodatnih 42 milijonov evrov (EU 
del) odločitev o finančni podpori projektom, programom 
ali javnim razpisom. Teh je tako do danes skupno 205, 
kar v številkah pomeni, da je bilo do danes dodeljenih za 
992 milijonov evrov oziroma 33 odstotkov razpoložljivih 
EU sredstev evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020. Trenutno je v pregledu še 15 vlog 
resornih ministrstev v skupni vrednosti 168 milijonov 
evrov. Najaktualnejši podatki o prilivih iz evropske bl-
agajne v slovenski proračun pa kažejo, da je bilo do danes 
povrnjenih 62 milijonov evrov.
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in 
na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot 
na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sred-
stev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, 
shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih do-
kumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj 
in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega 
izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru spletne 
strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, 
podpora) katere glavni namen je na enostaven, pregleden 
in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne 
informacije, ki jih morajo poznati tako potencialni pri-
javitelji kot sami izvajalci projektov.

SEJA VLADE RS 24. 5. 2017 
Vlada RS je na svoji 136. redni seji med drugim sprej-
ela Predlog zakona o urejanju prostora, predloga novele 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://www.svrk.gov.si/
http://www.eu-skladi.si
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Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, novelo 
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 
za delo v tujini ter novelo Uredbe o posegih v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Predlog zakona o urejanju prostora
Zakon razveljavlja in nadomešča Zakon o prostorskem 
načrtovanju, sedaj veljavni Zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-1) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev v 
prostor in združuje vsebino urejanja teh zakonov na enem 
mestu v krovnem zakonu. Urejanje prostora tako obsega 
državna pravila urejanja prostora, udeležence pri urejanju 
prostora, prostorsko načrtovanje na državni in občinski 
ravni, zemljiško politiko, instrumente spremljanja stanja v 
prostoru ter zagotavljanje s tem povezanih informacijskih 
storitev.
Temeljni cilji zakona so: krovno urejanje področja urejanja 
prostora; vzpostavitev jasnega in preglednega sistema pro-
storskih aktov, ki temelji na ločitvi med strateške in izved-
bene akte, in omogoča večjo fleksibilnost ter učinkovitost 
prostorskega načrtovanja, hkrati pa ne ruši obstoječih 
temeljnih instrumentov prostorskega načrtovanja, kot je 
občinski prostorski načrt; vpeljava prostorskega strateškega 
načrtovanja na regionalnem nivoju; vzpostavitev zakon-
ske podlage za prostorsko načrtovanje na morju; vpel-
java novega postopka načrtovanja prostorskih ureditev 
državnega pomena po principu vse na enem mestu in v 
enem postopku od načrtovanja do dovoljevanja; razbre-
menitev občinskega prostorskega načrta kot temeljnega 
prostorskega akta občine z namenom njegove učinkovitejše 
obravnave; vzpostavitev instituta lokacijske preveritve 
kot fleksibilnega instrumenta omogočanja dopolnilnih 
posegov v prostor pri posamični poselitvi, odstopanj od 
prostorskih aktov in začasne rabe prostora; posodobitev 
ukrepov zemljiške politike z namenom doseganja boljše 
izkoriščenosti prostora, razvoja stavbnih zemljišč in 
gospodarjenja občin s stavbnimi zemljišči; vzpostavitev 
pravil za določanje gradbenih parcel; vzpostavitev ustreznih 
finančnih instrumentov zemljiške politike.
Zakon nadgrajuje že vpeljan sistem državnega in občinskega 
prostorskega načrtovanja in ukrepe zemljiške politike, pri 
tem pa uvaja tudi nekatere bistvene novosti:
•	 dosledno izpeljuje načelo usklajevanja interesov in 

sodelovanja med udeleženci pri urejanju prostora;
•	 daje zakonsko podlago državnim pravilom urejanja 

prostora, ki so trenutno še predmet Uredbe o pro-
storskem redu Slovenije in širi pojem državnega 

prostorskega reda kot mesta, kjer se zbirajo pravila, 
smernice in dobra praksa s področja urejanja prostora;

•	 vpeljuje instrument prevlade ene javne koristi nad 
drugo v primeru, ko nastane kolizija javnih interesov 
in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve;

•	 omogoča boljše in zgodnejše sodelovanje javnosti v 
postopkih priprave prostorskih aktov in vzpostavlja 
možnost sodnega varstva glede sprejetih prostorskih 
izvedbenih aktov;

•	 prednostno usmerja poselitev v urbana naselja, znotraj 
katerih se primarno izvaja notranji razvoj;

•	 vzpostavlja institut lokacijske preveritve, preko kat-
erega občina prilagodi in določi natančna obliko ter 
velikost območja stavbnih zemljišč na posamični 
poselitvi, dopušča individualno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev, dopušča izvedbo dopolnilnih 
posegov v prostor ali omogoča začasno rabo prostora;

•	 zakon ne razlikuje več med razpršeno gradnjo in 
razpršeno poselitvijo;

•	 ustanavlja Komisijo za prostorski razvoj Vlade RS, ki 
kot delovno telo Vlade RS poda mnenje glede prev-
lade ene javni koristi nad drugo, skrbi za vsebinsko 
in postopkovno usklajeno delovanje nosilcev urejanja 
prostora pri pripravi prostorskih aktov ter potrjuje 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, regionalni 
prostorski plan in poročilo o prostorskem razvoju 
Slovenije;

•	 ustanavlja Prostorski svet pri Ministrstvu za okolje in 
prostor (MOP), ki deluje kot strokovno posvetovalno 
telo MOP ter nudi strokovno podporo delovanju 
Komisije za prostorski razvoj Vlade RS;

•	 širi vlogo MOP kot nosilca urejanja prostora ne samo 
za poselitev, ampak tudi za krajino in za skladnost s 
temeljnimi pravili urejanja prostora;

•	 določa sodelovanje občinskega urbanista v občinskih 
zadevah urejanja prostora;

•	 opredeljuje status nevladnih organizacij, ki delujejo 
v javnem interesu na področju urejanja prostora in 
jim daje možnost vlaganja pravnih sredstev zoper 
prostorske izvedbene akte;

•	 vpeljuje novo strukturo državnih in občinskih pros-
torskih aktov, pri čemer razlikuje med prostorskimi 
strateškimi akti in prostorskimi izvedbenimi akti;

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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•	 določa regionalni prostorski plan kot nov prostorski 
strateški akt na ravni razvojnih regij, kot so prepoznane 
z zakonom, ki spodbuja skladen regionalni razvoj;

•	 vzpostavlja pravno podlago za prostorsko načrtovanje 
na morju;

•	 določa občinski prostorski plan kot neobvezen pros-
torski strateški akt na ravni občine, katerega vsebina 
naj bi se dolgoročno gledano zaobjela v regionalnem 
prostorskem planu;

•	 razbremenjuje vsebino dosedanjih občinskih pros-
torskih načrtov (OPN) z izločanjem strateškega dela 
in dela, ki ga prevzamejo Odloki o urejanju podobe 
naselij in krajine, tako da OPN postane občinski 
prostorski izvedbeni akt, ki določa namensko rabo 
prostora in prostorske izvedbene pogoje (izvedbeno 
regulacijo prostora);

•	 vpeljuje nov način načrtovanja prostorskih ureditev 
državnega pomena, ki omogoča fleksibilnost post-
opka in bodisi zaustavitev načrtovanja na ravni DPN 
bodisi izvedbo združenega postopka načrtovanja in 
dovoljevanja, v katerem se investitorju po principu vse-
na-enem-mestu izda celovito dovoljenje, ki predstavlja 
gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje in hkrati 
prostorski izvedbeni akt;

•	 vpeljuje nove ukrepe zemljiške politike  (predkupna 
pravica države) ter nadgrajuje nekatere obstoječe (npr. 
grajeno javno dobro);

•	 vpeljuje naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
•	 določa vodenje evidence stavbnih zemljišč na ravni 

občine;
•	 vzpostavlja pravila za določanje gradbenih parcel;
•	 vpeljuje nove finančne mehanizme zemljiške politike, 

kot je taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča;
•	 posodablja vlogo elektronskega poslovanja pri pripravi 

in sprejemu prostorskih aktov preko prostorskega 
informacijskega sistema;

•	 zavezuje k spremljanju in analizi stanja v prostoru, 
preko katerega se vrednotijo investicijske in druge 
pobude.

Predlog novele Zakona o glavnem mestu 
Republike Slovenije
Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije je podlaga za 
sodelovanje državnih organov in organov Mestne občine 

Ljubljana pri izpolnjevanju nalog, pomembnih za razvoj 
glavnega mesta države, in pri izpolnjevanju pogojev za de-
lovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev. 
Zakon o glavnem mestu temelji na dejstvu, da je glavno 
mesto Republike Slovenije v skladu z Ustavo RS eden od 
simbolov državnosti. Vsebinsko je glavno mesto predvsem 
upravno središče države. Na njegovem območju pri izva-
janju svojih pristojnosti delujejo državni organi in organi 
Mestne občine Ljubljana. 
Cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov 
proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren 
nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem 
mestu.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
glavnem mestu se določa način določanja deleža dohod-
nine, ki bo za posamezno proračunsko leto pripadal Mestni 
občini Ljubljana. Razmerje se glede na veljavno ureditev 
izračuna za naslednja štiri proračunska leta, pri čemer 
se v enačbi upoštevajo prilagojene povprečne vrednosti 
tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov Mestne 
občine Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin ter 
tekočih prihodkov Mestne občine Ljubljana in tekočih 
prihodkov mestnih občin ter število prebivalcev glavnega 
mesta po podatkih SURS na dan 1. januarja leta (t-1) in 
dohodnina, vplačana v predpreteklem letu pred letom, za 
katero se ji izračunava razmerje. 
V predlogu zakona se nedvoumno določa, da ne glede 
na izračun na podlagi metodologije, določene z Uredbo 
o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi 
stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta 
in dohodnino, delež dohodnine, ki pripada mestni občini 
za posamezno proračunsko leto, ne sme biti nižji od 0,60 
% in ne višji od 0,80 %. 
Ker bo način izračuna urejen z novo uredbo, bo v celoti 
prenehala veljati Uredba o metodologiji za izračun razmerja 
med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov 
glavnega mesta in dohodnino. S takšno ureditvijo bo jasno 
in nedvoumno določen vir prihodkov Mestne občine 
Ljubljana za financiranje nalog po zakonu o glavnem 
mestu, njenim organom pa bo omogočena samostojnost 
pri načrtovanju in sprejemanju odločitev o financiranju 
nalog (predvidljivost deleža dohodnine).
V interesu države in mestne občine je zagotovitev uskla-
jenega načrtovanja razvoja območja glavnega mesta v vseh 
razvojnih programih, tako državnih sektorskih programih 
in ustreznem prostorskem aktu, regionalnem programu ka-
kor tudi občinskih prostorskih in drugih razvojnih načrtih, 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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ter usklajeno izvajanje nalog iz pristojnosti državnih in 
občinskih organov. 
Zakon o glavnem mestu ne posega v izvirne pristojnosti 
Mestne občine Ljubljana, zavezuje pa jo, da pri izvajanju 
svojih nalog upošteva posebni interes države, povezan z 
glavnim mestom kot upravnim središčem države. 

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini 
V Uredbi se po novem spreminja del, ki določa upoštevanje 
indeksa OZN v primerih, ko za dotično mesto ni določen 
in se po veljavni uredbi uporablja indeks, ki je za 5% nižji 
od indeksa za glavno mesto določene države. Predlagana 
sprememba določa upoštevanje indeksa najbljižjega kraja, 
za katerega je določen indeks OZN.
Spremembe Uredbe se nanašajo tudi na vrednosti dodat-
kov izražene v nominalni vrednosti. Zakon o spremembi 
Zakona o sistemu sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P) 
je od 1. januarja 2011 določil novo plačno lestvico. Z 
uveljavitvijo navedenega zakona so se vrednosti plačnih 
razredov povišale za 0,55 %, zaradi česar so se posledično 
spremenile vse nominalne vrednosti dodatkov. 
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za 
delo v tujini določa, da spremembo preglednice indeksov 
sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in 
sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra. Uredba se dopolni 
z novo prilogo indeksov OZN, ki veljajo 1. junija 2017.

Novela Uredbe o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
Spremembe uredbe so bile potrebne zaradi uskladitve z 
evropsko direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU).
V uredbi so opredeljene vse informacije, ki jih mora nosilec 
posega v okolje te uredbe predložiti zahtevi za začetek pred-
hodnega postopka. Navedeno je, da je treba pri navajanju 
informacij smiselno upoštevati relevantne razpoložljive 
informacije drugih izvedenih presoj, zlasti po predpisih 
o varstvu okolja, upravljanju voda ali ohranjanju narave. 
Gre za novo določilo v direktivi, ki nosilce projekta 
spodbuja, da upoštevajo dosegljive rezultate morebitnih 
drugih okoljskih presoj, ki izhajajo iz drugih okoljskih 
direktiv. Pri tem se za razpoložljive informacije štejejo tiste 
informacije, s katerimi nosilec posega razpolaga sam ali so 
javno objavljene.

Z uredbo se po novem določa, da lahko nosilec posega 
v okolje poleg predpisanih informacij predloži tudi 
ukrepe, namenjene preprečitvi ali zmanjšanju pomembnih 
škodljivih vplivov na okolje. Kot ukrepi so lahko nave-
deni tudi omilitveni ukrepi po predpisih o ohranjanju 
narave in sorazmerni ukrepi po predpisih o vodah. Gre za 
pomembno novost v direktivi, ki nosilcu posega omogoča, 
da že v predhodnem postopku dokaže, da je z načrtovanimi 
ukrepi za preprečavanje, zmanjšanje ali omilitev vpliva te 
učinke projekta tako omilil, da ni več pomembnega vpliva 
na okolje. Tako se želi doseči zmanjšanje števila postop-
kov presoje vplivov na okolje in strokovno utemeljenost 
sklepov v predhodnih postopkih, ki jih nosilci posegov 
potrebujejo za pridobivanje EU sredstev. Pri tem uredba 
določa, da se med te ukrepe štejejo tako omilitveni ukrepi 
po predpisih o ohranjanju narave in omilitveni ukrepi po 
predpisih o vodah, saj to po dosedanjih predpisih ni bilo 
dovolj jasno opredeljeno.
Z možnostjo izvedbe predhodnega postopka tudi v prim-
erih, kjer pragovi niso doseženi, če tako zahteva nosilec 
posega, pa se bo zmanjšalo število zavržb na Agenciji RS 
na okolje in bo omogočeno pridobivanje sklepov v pred-
hodnem postopku, kadar jih nosilci posega potrebujejo 
za črpanje EU sredstev.
Sprememba uredbe določa tudi, da se predhodni postopek, 
okoljevarstveno soglasje ali mnenje o informaciji o obsegu 
in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega 
na okolje izdajo po določilih predhodne uredbe, če so bile 
vloge podane pred uveljavitvijo te uredbe.
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9  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

30. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
30. redna seja Državnega zbora RS je bila od 22. do 30. 
maja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli 
novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018, novelo Stanovanjskega 
zakona, novelo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih 
in povezanih izdelkov, novelo Zakona o razvojni pod-
pori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, novelo 
Zakona o kmetijstvu, Zakon o probaciji ter Zakon 
o športu. Poslanci so kot primerne za nadaljnjo ob-
ravnavo podprli predlog novele Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, predlog novele Zakona o elektronskih ko-
munikacijah ter Predlog zakona o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Sprejeti zakoni 

Novela  Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 
(ZIPRS1718-A)*
Povprečnina za občine za letos se bo povišala s 530 na 
533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja. 
Dvig povprečnine sicer sledi obljubi zaradi povišanih 
stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati 
javnega sektorja. Državni proračun bo dvig povprečnin stal 
7,2 milijona evrov. Predlagani višini sicer nasprotujejo v 
občinskih združenjih, kjer opozarjajo, da ne pokriva de-
janskih stroškov lokalnih skupnosti, kritični pa so bili tudi 
državni svetniki.
Novela zakona določa tudi do 70 odstotkov predplačila na 
javnih razpisih za nevladne organizacije, kadar pogodbena 
cena ne preseže 20.000 evrov, in ko se projekt v celoti 
izvede v tekočem letu. To pomeni, da lahko ministrstva, 
občina in drugi državni organi nevladnim organizacijam, 
katerih dejavnosti, projekti ali programi so bili na javnem 
razpisu izbrani za sofinanciranje, izplačajo do 70 sredstev 
vnaprej. S tem namreč rešujejo predvsem težave manjših 
nevladnih organizacij, ki nimajo sredstev, da bi jih zalagale, 
saj temeljijo večinoma na prostovoljnem delu.
Po noveli bodo regres dobili vsi upokojenci, njegova višina 
pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo 

gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov 
pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem 
s pokojninami, višjimi od 760 evrov.
*Veto Državnega sveta RS, 30. 5. 2017

Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1C)
Z novela se uveljavlja odločba Ustavnega sodišča izpred 
leta dni, da je bilo črtanje določbe zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, da se upravičencem do subvencije 
v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do 
priznane neprofitne najemnine (določbo je črtal Zakon 
o ukrepih za uravnoteženje javnih financ), neskladna z 
ustavnim načelom enakosti pred zakonom.
Upravičenci do neprofitnega najema, ki niso dobili neprof-
itnega stanovanja in morajo plačevati tržno najemnino, 
bodo poleg subvencije za razliko med tržno in neprofitno 
najemnino dobili še subvencijo za neprofitni del v višini 
največ 80 odstotkov neprofitne najemnine.
To subvencijo bo plačala občina, v kateri ima upravičenec 
stalno bivališče, ne glede na to, v kateri občini je stanovanje, 
v katerem upravičenec prebiva in kjer ima prijavljeno 
začasno bivališče.
Novela bo občinam omogočila, da lahko vsakih pet let 
preverjajo izpolnjevanje pogojev tudi pri tistih neprofit-
nih najemnikih, ki so pogodbo sklenili pred uveljavitvijo 
zakona leta 2003. To pa ne bo veljalo za tiste najemnike, 
ki so imeli na podlagi zakona iz leta 1991 t.i. stanovanjsko 
pravico, a takrat niso odkupili stanovanja oz. so ostali v 
neprofitnem najemu v denacionaliziranih stanovanjih.
Zakon bo poleg tega omogočil dodatno zadolževanje 
stanovanjskih skladov. Republiški stanovanjski sklad 
se bo lahko poleg sedaj določene zadolžitve v višini 10 
odstotkov namenskega premoženja sklada zadolžil še za 
20 odstotkov vrednosti tega premoženja, občinski skladi 
pa se bodo lahko pri republiškem skladu zadolžili v višini 
10 odstotkov svojega namenskega premoženja.

Novela Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-A)
Z novelo bo ponovno mogoče točenje alkohola na športnih 
prireditvah. Organizatorji javnih prireditev, ki bodo na 
svojih prireditvah želeli prodajati ali ponujati alkoholne 
pijače, bodo za to potrebovali dovoljenje. Prav tako je v 
zakonu predviden mehanizem skritega kupca, s katerim 
bi učinkovito nadzirali točenje alkohola mladoletnim 
osebam.
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Novela Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015-B)
DZ je še enkrat podaljšal veljavnost Zakona o razvojni pod-
pori Pomurski regiji, tokrat do konca leta 2019. S tem se bo 
omogočilo, da bo regija deležna vseh 33 milijonov evrov, 
kolikor jih je vlada pred sedmimi leti sklenila zagotoviti 
za spodbujanje konkurenčnosti pomurskega gospodarstva.
Zakon o razvojni podpori pomurski regiji je vlada prip-
ravila leta 2009, da bi pospešili razvoj tega dela Slovenije 
in mu pomagali prebroditi krizo. Za njegovo izvedbo bi se 
moralo med letoma 2010 in 2015 iz proračuna zagotoviti 
33 milijonov evrov, ker pa se to ni zgodilo, zato je DZ 
jeseni 2015 izvajanje zakona podaljšal za dve leti, do konca 
leta 2017.
V NSi so ugotovili, da vlada v proračunu ni zagotovila 
zadostnih sredstev za izvedbo zakona do konca leta 2017. 
Zato so pripravili predlog novele zakona, s katero bi se 
njegova veljavnost podaljšala in bi se regiji s tem zagotovilo 
vseh 33 milijonov evrov.
V letošnjem proračunu je za izvajanje Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji načrtovanih 4,1 milijona evrov, do 
polne realizacije sredstev pa je treba zagotoviti še 3,5 mili-
jona evrov, je povedal državni sekretar na gospodarskem 
ministrstvu Aleš Cantarutti. Od tega se bo v državnem 
proračunu za leto 2018 zagotovilo 1,6 milijona evrov in 
v državnem proračunu za leto 2019 1,9 milijona evrov.
Poleg 33 milijonov evrov vrednega programa spodbujanja 
konkurenčnosti zakon med ukrepi za pomoč Pomurju 
vsebuje še spodbude delodajalcem za zaposlovanje, 
davčne olajšave za investiranje ter prednostno obravnavo 
programov in projektov pri kandidiranju za sredstva iz 
razpisov. Eden od teh je Medpodjetniški izobraževalni 
center Pomurje, ki so ga leta 2015 odprli v Murski Soboti.

Novela Zakona o kmetijstvu (ZKme-1D)
Novela ureja pravno podlago za doniranje hrane, pred-
vsem s ciljem pomoči socialno ogroženim ter tudi s ciljem 
krožnega gospodarstva in zmanjševanja odpadkov. 
Novela zakona določa, da morajo donatorji - to so lahko 
pridelovalci, predelovalna industrija, trgovine ter gostinski 
obrati - in posredniki izpolnjevati pogoje nosilcev živilske 
dejavnosti s hrano in biti vpisani v register obratov. Donira 
se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse predpisane zahteve 
glede varnosti živil.
Upravičenci do donirane hrane so upravičenci do socialne 
pomoči, doniranje hrane novela omogoča tudi invalidom 

kot skupini. Novela določa, da bo donator, ki bo izpol-
njeval pogoje, lahko po posebnem pravilniku, ki ga bo 
izdalo Ministrstvo za finance, oproščen davka na dodano 
vrednost (DDV).
Omogoča tudi pomoč in sofinanciranje nabave opreme 
za posrednike. Človekoljubne organizacije hrano že sedaj 
prevzemajo v trgovinah ali restavracijah, za transportna 
sredstva pa povečini poskrbijo drugi donatorji.
Poleg tega se spreminja osnovna definicija kmetijskega gos-
podarstva, in sicer se kot ena izmed oblik kmeta priznava 
tudi združenje fizičnih oz. upravnih oseb, ki izvajajo 
kmetijsko dejavnost - ne glede na pravni status.
Pomembna vsebinska sprememba se nanaša na varstvo 
potrošnikov pred goljufivimi praksami na področju živil ter 
varovanje potrošnikov pred zavajanjem z označevanjem in 
oglaševanjem živil. Ustrezneje in jasneje se namreč razme-
juje pristojnost med pristojnimi inšpekcijskimi službami. 
V primeru zavajajočega označevanja živil lahko inšpektor 
na licu mesta izda ustno odločbo prodajalcu in na ta način 
o takojšnem umiku proizvodov iz prodaje. Izdaja pisne 
odločbe namreč v praksi pogosto ni imela učinkov.
Zakon predpisuje tudi novo nacionalno shemo izbrana 
kakovost, pri kateri je navedeno, da se posebne lastnosti 
kmetijskih pridelkov in živil nanašajo med drugim tudi na 
poreklo osnovne surovine. V specifikaciji mora biti jasno 
določeno, kje poteka pridelava oziroma reja in predelava.

Zakon o probaciji (ZPro)
Zakon o probaciji celovito ureja izvajanje alternativnih 
oblik kaznovanja storilcev kaznivih dejanj. Probacija je 
obravnava storilcev kaznivih dejanj in nadziranje njihovega 
vedenja z namenom odpravljanja vzrokov, ki so vplivali na 
storitev kaznivega dejanja. Pri tem je bistveno, da oseba, ki 
je obsojena, ostane v okolju, kjer živi in deluje, hkrati pa 
je omejena s tem, da mora izpolniti določene obveznosti.
Po zdajšnji ureditvi probacijo izvajajo državni tožilci, centri 
za socialno delo, zavodi za prestajanje kazni zapora, sodišča 
in policija. Po novem zakonu pa bo aprila 2018 ustanov-
ljena uprava za probacijo, ki bi prevzela njihove naloge.

Zakon o športu (ZŠpo-1)
Nov Zakon o športu bo nadomestil prejšnjega iz leta 
1998. Med ključnimi cilji novega zakona so povečanje 
dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno 
potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi 
razmerami v športu 
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Zaposlovanje športnikov bo po novih določilih zakona 
urejeno za celoten javni sektor, tudi za lokalne skupnosti 
ter tudi za športnike invalide. Doslej je bilo nekaj prek 110 
športnikov in trenerjev zaposlenih le na ministrstvih za 
notranje zadeve (policija), obrambo (vojska) in za finance 
(carina).
Športne organizacije bodo lahko po navedbah pristojnega 
ministrstva sredstva tako na lokalni kot na državni ravni 
dobile neposredno po sprejetjih proračunov. Doslej se je 
namreč mnogokrat primerilo, da je država sredstva razdelila 
šele pol leta po začetku koledarskega leta ali še pozneje in 
so morale zveze in društva za to obdobje najemati tudi 
kredite.
Novi zakon uradno uvaja varuha športnikovih pravic, 
ki sicer že deluje. Po mnenju snovalcev zakona so nova 
določila, ki urejajo to področje, umestili v zakon v želji, da 
bi imel otroci in tudi aktivni športniki možnost nadaljevan-
ja ukvarjanja s športom brez dodatnih finančnih bremen 
za starše, zato se do 15. leta ne bodo smeli zaračunavali 
prestopi in tudi ne za amaterske športnike, na predlog 
kolektivnih športnih panog pa je ostalo zaračunavanje za 
poklicne športnike, vendar morata vprašanje rešiti kluba 
in to tako ne bo breme staršev.
Podrobneje se ureja področje izobraževanja, tudi zato, 
da bi bila druga kariera aktivnih športnikov olajšana in s 
tem omogočen lažji prehod v običajno življenje po sicer 
sorazmerno kratkih športnih karierah, v kateri si ogromna 
večina športnikov ne more zagotoviti dovolj sredstev za 
preostalo življenje.
Zakon uvaja komisijo za akreditacijo programov usposa-
bljanja strokovnih delavcev v športu ter podrobno ureja 
to področje. Večja pooblastila dobiva inšpekcija, v zakonu 
so podrobno navedene evidence ter njihovo vodenje, kot 
sta razvida poklicnih športnikov in strokovnih delavcev v 
športu. Zavod za šport Planica bo odslej le Zavod za šport, 
ki pa bo še naprej skrbel za Nordijski center Planica pa tudi 
za druge strokovne in administrativne naloge.
Vsebina novega Zakona o športu nastajala na temelju 
nacionalnega programa športa do leta 2023, ki so ga v 
DZ potrdili 2. aprila 2014. Vlada je nekaj mesecev pozneje, 
26. avgusta, sprejela tudi izvedbeni načrt, ki daje ustrezne 
upravljalne podpore izvajalcem programa, kot so športna 
društva, športne zveze, javni zavodi, šole, zasebniki ...
Nacionalni program zajema področja športnih programov 
od športa za najmlajše, vrhunskega športa in rekreacije, 
športnih objektov in naravnih površin za šport, razvojnih 

dejavnosti, organiziranosti v športu, športnih prireditev in 
promocije športa, dopinga in prirejanja izidov, družbene in 
okoljske odgovornosti v športu ter podpornih mehanizmov 
za izvedbo športnih programov. Mnoga področja sedaj 
podrobneje ureja novi zakon, nekatera pa ostajajo odprta, 
kot je denimo zavarovanje športnikov in preventivni 
zdravstveni pregledi, ker ti posegajo v druga ministrstva 
in so tudi del drugih zakonskih aktov.

Zakoni v obravnavi

Predlog novele Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej-K)
Poslanci so v prvem branju podprli predlog novele Zakona 
o zdravstveni dejavnosti. V razpravi so bile poslanske 
skupine, tudi koalicije, kritične do predlaganih rešitev, ki 
med drugim urejajo področje koncesij in opredeljujejo 
konkurenčno prepoved v zdravstvu.
V predstavitvi poslanskih skupin so večinoma izpostavl-
jali, da bi si želeli celovitih in ne delnih rešitev, ki se ne 
lotevajo najbolj perečih težav v zdravstvu. V razpravi je 
bilo zaslediti tudi nasprotujoča si konceptualna stališča 
glede vloge koncesionarjev in dela pri drugih delodajalcih.
Poleg koncesij in konkurenčne prepovedi novela ureja tudi 
področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter 
oglaševanja zdravstvenih storitev, med drugim prepoveduje 
zavajajoče oglaševanje.

Predlog novele Zakona o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-1C)
Glavni cilj predloga zakona je prenos evropske direktive 
o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v slovenski pravni red. 
Slovenija pri tem že zamuja, saj bi morala določbe direktive 
vgraditi v svojo zakonodajo že do 1. januarja 2016. Je pa 
naša država že pred to direktivo uvedla nekatere napredne 
rešitve, zato predlog zakona na nekaterih mestih presega 
minimalne zahteve direktive.
Predlagane rešitve so namenjene pospeševanju gradnje 
javnih komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist 
končnih uporabnikov ter zmanjšanju stroškov gradnje in 
spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in 
sicer ne le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa 
tudi druge gospodarske javne infrastrukture.
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Cenejšo izgradnjo naj bi prinesle med drugim tudi 
spremembe pri usklajevanju in preglednosti načrtovanih 
gradbenih del in racionalizacija postopka izdaje dovoljenj.
Ohranja se ureditev, po kateri mora infrastrukturni oper-
ater ali drug investitor v javna komunikacijska omrežja in 
investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture 
agenciji sporočiti namero o načrtovani gradnji, pri čemer 
so predvidene izjeme za gradbena dela neznatnega pomena 
z vidika vrednosti, obsega ali trajanja, kjer ni možnosti za 
doseganje sinergijskih učinkov. Novost pa je možnost, da 
operater omrežja sam zaprosi infrastrukturnega operaterja 
za te informacije.
Ohranja se obveznost vpisa v evidenco infrastrukturnih 
omrežij in objektov pri organu, pristojnem za geodetske 
zadeve. Da bi izvajalci storitev lahko ponudili svoje storitve 
na že obstoječi infrastrukturi in zaradi pregleda obstoječega 
stanja infrastrukture za potrebe javnega financiranja ozi-
roma javno-zasebnega partnerstva, pa se predlaga razkritje 
podatkov o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne 
priključne točke.
Zakon dodaja tudi obveznost infrastrukturnih operaterjev 
za vpisovanje podatkov v kataster gospodarske javne infra-
strukture tudi za elektronska komunikacijska omrežja, ki 
niso javna. Sem med drugim sodi uporaba za lastne interne 
poslovne potrebe. Namen določbe je doseganje večjih sin-
ergijskih učinkov pri investicijah v gradnjo širokopasovnih 
omrežij na podlagi boljšega pregleda nad obstoječo in 
razpoložljivo infrastrukturo.
Skladno z evropsko direktivo je dodana možnost, da oper-
ater omrežja, kadar osnovne informacije o obstoječi fizični 
infrastrukturi niso na voljo v zbirnem katastru, zaprosi za 
te informacije katerega koli infrastrukturnega operaterja 
na zadevnem območju.
Kot koristno za končne uporabnike pa je dopolnitev 
določb o naročniških pogodbah, s čimer se operaterjem 
nalaga, da zagotovijo možnosti za spremljanje in nadzor 
uporabe podatkovnih storitev. Uporabniki bodo pri tem 
lahko določili finančno oz. količinsko mejo, ki je brez 
posebne odobritve ne morejo preseči.

Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami 
(ZOPOPP)
Predlog zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami, ki ga je v zakonodajni postopek 
vložila skupina poslancev, je primeren za nadaljnjo 

obravnavo. Predlog sistemsko ureja to področje in zagot-
avlja večdisciplinarno obravnavo otrok in njihovih družin.
Predlog predvideva preoblikovanje zdajšnjih razvojnih 
ambulant v centre za zgodnjo obravnavo v okviru javno 
dostopne mreže. V centrih, ki bodo predstavljali vstopno 
točko, bo več zdravstvenega osebja, več delovnih in drugih 
terapevtov. Oblikovali bodo individualni načrt za celotno 
družino, ki se bo lahko v vsakem trenutku obrnila na koor-
dinatorja pomoči družini. Ta bo povezoval vrtec, center za 
socialno delo, bolnišnico in druge institucije.
Po predlogu bi zagotovili celostno obravnavo tako za 
otroke s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki 
kot za njihove družine, in sicer od otrokovega rojstva do 
začetka šolanja.
Določili bodo izvajalce storitev zgodnje obravnave, ki 
bodo povezani s koordinatorjem pomoči družini. Ta bo 
posredoval informacije tako staršem kot izvajalcem storitev. 
Staršem naj bi poleg tega zagotovili psihološko pomoč, 
svetovanje in podporo s t. i. predstavnikom družine. 
Kandidate za uvrstitev na seznam predstavnikov družine 
bodo pristojnemu ministru predlagale nevladne orga-
nizacije. Za pomoč družini bo izdelan individualen načrt.
Predlog nadalje predvideva oblikovanje večdisciplinarnih 
timov in povezovanje centra za zgodnjo obravnavo s stro-
kovnimi delavci vrtca in centri za socialno delo. Postopke 
usmerjanja za predšolske otroke pa bodo ukinili.
V Sloveniji je približno 400.000 otrok, med njimi jih je 
10 do 15 odstotkov oziroma 40.000 do 60.000 z rizičnimi 
dejavniki v razvoju oziroma s posebnimi potrebami. Osem 
do 12.000 otrok ima lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo 
v duševnem razvoju, 800 do 1600 otrok ima cerebralno 
paralizo, otrok z avtizmom pa je 4000.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

ZARADI POVPREČNINE VETO 
NA ZAKON O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV
Državni svet RS je na izredni seji 30. maja izglasoval veto 
na novelo Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 
2017 in 2018, s katero je DZ zagotovil nekoliko višjo 
povprečnino za občine ter letni dodatek za vse upokojence. 
Veto je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, 
ker tudi višja povprečnina ne sledi dejanskim potrebam 
in obveznostim občin.
Zakon sicer določa višjo povprečnino za letos s poračunom 
od januarja, vendar dvig za 3,5 evra s 530 na 533,5 evra 
ne sledi dejanskim potrebam in dodatnim obveznostim 
občin, saj v celoti ne pokriva večjih stroškov dela javnih 
uslužbencev, ki nastajajo zaradi dogovora vlade s socialnimi 
partnerji, pri katerem pa občine niso sodelovale, so zapisali 
predlagatelji veta.
Po njihovem mnenju omenjeni dvig povprečnine ne 
upošteva raznolikosti občin in s tem njihovih različnih 
finančnih potreb. Medtem ko bodo dodatna sredstva 
občinam z manj javnimi zavodi in posledično nižjimi 
stroški dela javnih uslužbencev verjetno zadostovala tudi za 
pokritje drugih izdatkov, pa občinam z več javnimi zavodi 
dvig povprečnine ne bo zadoščal niti za osnovni namen, 
zaradi katerega je bilo predlagano povišanje povprečnine, 
so ocenili.
Negativne posledice linearne razdelitve bi bilo po njihovem 
mnenju treba nevtralizirati z novim modelom razdelitve, 
ki bi ga na podlagi izračunov moralo pripraviti pristojno 
ministrstvo. 
Poudarili so, da je financiranje občin neurejeno in nesta-
bilno, saj sistemskega Zakona o financiranju občin v 
tem delu ne spoštujejo in vanj posegajo z vsakoletnimi 
spremembami zakonov o izvrševanju proračunov.
Poslanci bodo morali po izglasovanem vetu o noveli 
ponovno odločati, podpreti pa jo bo moralo najmanj 46 
poslancev. Glede na to, da so novelo v sredo potrdili s 73 
glasovi za in nobenim proti, vnovična podpora verjetno 
ni vprašljiva.

LETOS 200 LET ZEMLJIŠKEGA 
KATASTRA NA SLOVENSKEM
Letos bo minilo 200 let, odkar je bila postavljena pravna 
podlaga za parcelni zemljiški kataster na območju Slovenije, 
kot ga poznamo še danes. Osnovo za nastanek zemljiškega 
katastra je dal zakon o zemljiškem davku, ki ga je avstrijski 
cesar Franc I podpisal leta 1817.
Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljišč, kjer 
je zemljišče opredeljeno s parcelo. Parcela je eviden-
tirana z mejo parcele, ki je določena s koordinatami 
zemljiškokatastrskih točk, in označena s parcelno številko. 
V katastru se za vsako parcelo vodijo podatki o parcelni 
številki, meji, površini, lastniku, upravljalcu državnega ali 
lokalnega premoženja, dejanski rabi, zemljišču pod stavbo 
in boniteti zemljišča. Kataster tako povezuje stvarne pravice 
na zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v 
prostoru, kaže spletna stran Geodetske uprave RS.
Zveza geodetov Slovenije bo 200-letnico sistematične 
katastrske izmere na Slovenskem obeležila na letošnjem 
geodetskem dnevu z naslovom Izmerjena dežela: 200 let 
katastra na Slovenskem. Na prireditvi na Brdu pri Kranju 
je bila 23. maja slavnostna akademija, 24. maja pa stro-
kovni posvet s predavanji o nepremičninskih evidencah in 
uradnih prostorskih podatkovnih zbirkah ter geodetskem 
inženirstvu pri upravljanju zemljišč, posvet pa so sklenili 
z okroglo mizo o viziji geodetske stroke.

PO NOVEM PREDLOG ZA 
ZDRAVSTVENI PRISPEVEK V VIŠINI 2,1 
ODSTOTKA BRUTO DOHODKA
Ministrstvo za zdravje je po javni razpravi spremenilo 
model, kako bodo oblikovali zdravstveni prispevek. Po 
novem predlagajo, da bi zdravstveni prispevek znašal 2,1 
odstotka od bruto dohodkov posameznika, predvidena 
je tudi kapica. Tako bi državljani plačevali med štiri in 
140 evrov, je novinarjem povedal svetovalec ministrice za 
zdravje Dušan Keber 23. maja.
Ministrstvo je sprva predvidevalo, da bi bilo zdravstveno 
nadomestilo odmerjeno od bruto dohodkov posameznika 
za dve leti nazaj, pri čemer pa bi bili zavezanci razvrščeni 
v sedem razredov.
Keber je novinarjem pojasnil, da so spremenili predlog 
oblikovanja prispevka tako, da bi šlo za davek na tekoči 
dohodek, torej na plače, pokojnine, avtorske honorarje 
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itd. »Nadomestilo bo zvezno, tako kot velja za zdravstveni 
prispevek. Predvidoma bo znašal 2,1 odstotka od bruto 
dohodkov in bo zato prispevek lahko znašal od štiri oz. 
pet evrov do približno 140 evrov,« je pojasnil. Prav tako so 
se odločili za kapico v višini štirikratnika povprečne plače.
Tako ta model po Kebrovih besedah tudi upošteva pri-
pombe, ki jih je predstavil pravnik Rajko Pirnat. Niso pa 
še v celoti usklajeni z Ministrstvom za finance. 
Kot so 24. maja zapisali na STA, so na finančnem min-
istrstvu presenečeni, da je bil javno predstavljen z njimi 
neusklajen predlog za 2,1-odstotni zdravstveni prispevek. 
Na prvi pogled in glede na razpoložljive informacije ta po 
njihovi oceni daje pred javne finance in državni proračun 
povsem nove izzive, ki jih pri usklajevanju drugih elemen-
tov zdravstvene reforme niso upoštevali.
»Kot smo že večkrat poudarili, nobenega predloga tekom 
usklajevanj ne bomo podrobneje komentirali, še posebej, 
če imamo na razpolago le posredne informacije, objavljene 
v medijih,« so na ministrstvu za finance danes pojasnili za 
STA. Menijo namreč, da je tovrstno izpostavljanje možnih 
rešitev in njihovo razčiščevanje v javnosti neproduktivno.
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman ob robu 
srečanja finančnih ministrov EU v Bruslju 23. maja 
spomnila, da je bilo oblikovanje takšnega nadomestila v 
višini 2,1 odstotka bruto prihodkov ena od idej, o kateri 
so razpravljali z Ministrstvom za zdravje ob začetku prip-
rave zakona. A je bila ideja opuščena, ker ima kar veliko 
negativnih posledic.

PREDLOG NOVEGA ZAKONA O 
MNOŽIČNEM VREDNOTENJU 
NEPREMIČNIN OBSTAL NA VLADI
Podobno kot zakona o davku na nepremičnine tudi 
zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v tem 
mandatu ne bo. Kot je po koalicijskem vrhu pred sejo 
vlade 18. Maja povedala vodja poslancev SMC Simona 
Kustec Lipicer, je koalicija zakon tehnično uskladila, 
a političnega soglasja DeSUS in SD za nadaljevanje 
postopka ni.
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je v ob 
izjavi, da zakona o davku na nepremičnine še ne bo, 
izpostavila pričakovanje, da bo vlada še ta mesec v DZ 
poslala predlog zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. Zakon je sicer pripravljen ter medresorsko 

in strokovno usklajen. Po nekaterih informacijah je 
kazalo, da utegne zakon vendarle priti na sejo vlade, 
a se je zataknilo. Za takšne občutljive vsebine je sicer 
v zadnjem letu mandata vlade, ko prihaja v ospredje 
politična matematika, vse težje pričakovati soglasje.
»Obžalujem odločitev koalicije, a če zakon nima politične 
podpore, ga ne moremo pospremiti na parlamentarno 
pot,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejala 
ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Dodala 
je, da odločitev obžaluje predvsem zato, ker niso prev-
ladali strokovni argumenti. Rešitev bi prinesla več pravic 
lastnikom in uredila pravičnejše vrednotenje, s pomočjo 
zakona bi pospešili urejanje podatkov, ki so podlaga za 
vrednotenje, in bi tudi odpravili ugotovljeno neskladnost 
z odločbo Ustavnega sodišča, je dejala.

NA ODBORU DZ O ODPRTIH 
VPRAŠANJIH LOKALNE SAMOUPRAVE
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo je brez sprejetja kakršnega koli sklepa 11. 
maja sklenil sicer pred časom začeto razpravo o Strategiji 
razvoja lokalne samouprave. Slišati je bilo očitke, da do-
kument ni usklajen s predstavniki občin in da je premalo 
ambiciozen. Znova pa je bilo v ospredju tudi vprašanje 
ustanovitve pokrajin.
O strategiji razvoja lokalne samouprave do leta 2020, 
ki jo je vlada sprejela konec septembra lani, je odbor 
razpravljal na zahtevo SDS. Prvič so na to temo spregovo-
rili že novembra lani, tokrat pa so sejo, ki so jo takrat 
morali prekiniti, nadaljevali in jo sklenili z odločanjem 
o predlaganih sklepih. Med drugim so predlagali, da 
bi vladi naložili pripravo nove strategije, pa tudi aktov 
za izvedbo ustavne določbe o pokrajinah, a za sprejetje 
sklepov na odboru ni bilo zadostne večine.
V razpravi so prevladovala kritična stališča poslancev tako 
do samega dokumenta kot tudi do stanja na področju 
lokalne samouprave. Tomaž Lisec je vladi očital, da je 
strategijo sprejela mimo dogovora s predstavniki občin. 
Izpostavil je potrebo po decentralizaciji in da vlada 
preneha s sprejemanjem ukrepov, ki slabijo lokalno sa-
moupravo. Pozval je tudi, da se takoj pristopi k ponovne-
mu razmisleku o uvedbi pokrajin, to pa mora imeti za 
posledico tudi drugo stopnjo, tj. ukinitev dvotirnosti. 
Tudi  Zvonka Laha  je v strategiji razjezila ugotovitev 
vlade, da ni možno ustanovitvi pokrajin, »ker ni politične 
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volje«, in da bi kot nadomestek oblikovali upravne ok-
raje, kar je po njegovih besedah v nasprotju z Ustavo RS 
in Evropsko listino lokalne samouprave. Ob pozivih, 
da bi morali slediti zgledu tujine, kjer se odločajo za 
združevanje občin, pa je Lah opozoril, da pri nas v nas-
protju z njimi nimamo rešenih niti osnovnih dobrin, pri 
čemer je izpostavil področje javnih gospodarskih služb 
in situacijo na področju urejanja prostora. Opozoril je 
tudi, da lokalna samouprava danes nima niti pravega 
sogovornika na državni ravni. V sami strategiji pa pogreša 
konkretne rešitve, da bi jasno povedali, kam gremo in 
kako bomo to naredili, »ne pa nekaj v oblakih«.
Franc Trček pa je ocenil, da je dokument že v naslovu 
zgrešen. Strategijo bi po njegovih besedah morali zastaviti 
vsaj do leta 2030, do leta 2020 namreč »niti resno ne 
bomo začeli«. Opozoril je, da bi se morali začeti resno 
pogovarjati o nadzoru in sredstvih, pri čemer je poudaril, 
da brez finančnega dela lokalne avtonomije ni mogoče iz-
vajati. Resna reforma lokalne samouprave je po njegovih 
besedah naloga za dva, tri mandate. Za prihodnji mandat 
se je tako zavzel, da bi imeli ministrstvo za reformo lo-
kalne samouprave in vzpostavitev pokrajin.
Sama strategija bi si morala zastaviti precej bolj ambiciozne 
cilje, kot pa je zgolj izhodišče, »da imamo dober sistem, ki 
ga je treba le malo kozmetično popraviti«, je dejal Darko 
Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Po njegovih besedah je potreben temeljit razmislek, kako 
reformirati celotno javno upravo. Mnenja je, da bi morali 
razmisliti o modelu dvotirnosti, strogo ločene državne 
uprave in lokalne samouprave. Pri tem je opozoril na 
razpršenost pristojnosti in odgovornosti, saj imamo 
recimo na ravni večjih občin upravne enote, pa vrsto 
izpostav državnih organov, ki vodijo sektorske politike.
Miloš Senčur je s Frasom soglašal, obenem pa je poudaril, 
da takšen dokument ne more obstati na ravni vlade, 
ampak bi morali o njem odločiti v DZ. Sicer pa se 
po njegovih besedah strategija med drugim premalo 
ukvarja z vprašanjem, kako opredeliti merila za izračun 
povprečnine, ki bodo ustrezno povezana s funkcijami 
občin.
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v od-
govoru na očitke glede ustanovitve pokrajin poudaril, da 
bo realizacija možna takrat, ko bodo dani odgovori na 
vsebinska vprašanja, kdo, na katerem nivoju bo izvajal 
kakšne pristojnosti, kako bodo financirane. V dokumen-
tu piše, da do sedaj ni bilo doseženo politično soglasje, 
je opozoril Koprivnikar in dodal, da pa politično voljo 

izražajo ravno s tem, ko iščejo različne poti in načine, 
da bi končno prišli do realizacije tega, k čemur zavezuje 
ustava.
Poudaril je tudi, da sam ni nikoli rekel in to tudi ni 
nikjer zapisano, da se zavzema za manjše število občin. 
Močno pa vzpodbujajo povezovanje občin, a povezovanje 
ni politično združevanje občin, tudi ne vodi v central-
izacijo, ampak kvečjemu v regionalizacijo.
Minister je zavrnil tudi očitke, da je dokument premalo 
ambiciozen in ni dovolj dolgoročen. Poudaril je, da so 
postavili krajši, a dosegljiv rok, ravno zato, ker želijo s 
strategijo odgovoriti na vsebinska vprašanja in dobiti 
odgovore, ki bodo v nadaljevanju omogočili morebitne 
korenite spremembe. Dodal je tudi, da je strategiji 
priložen konkreten akcijski načrt, ki se že izvaja.

ODBOR DZ PODPRL PREDLOG NOVELE 
STANOVANJSKEGA ZAKONA
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na 
seji 10. maja potrdil predlog novele Stanovanjskega 
zakona, ki bo skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča 
RS ponovno uvedel subvencioniranje dela najemnine za 
tiste, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, 
a imajo to pravico, in plačujejo tržno najemnino.
V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS, 
v okviru katere deluje tudi združenje stanovanjskih 
skladov, menijo, da bi bilo treba zvišati neprofitne 
najemnine (in to zvišanje morda pokriti prek drugih 
socialnih transferjev) - nominalno so na ravni iz leta 
2007 -, saj da sedanje ne omogočajo niti vzdrževanja teh 
stanovanj, kaj šele investicij v dodatna stanovanja. Zato 
po navedbah zbornice skladi tudi ne morejo zagotavljati 
dodatnih stanovanj.
Državna sekretarka je povedala, da so spremembe 
pri obračunavanju najemnine predvidene s prenovo 
stanovanjskega zakona, katerega predlog naj bi bil nared 
konec leta in ki naj bi uvedel stroškovno najemnino, tisti, 
ki je ne bi zmogli plačevati, pa bi dobivali stanovanjski 
dodatek. Trenutno je za subvencije neprofitnega najema 
treba zagotoviti 16 milijonov evrov letno, za stanovanjski 
dodatek pa bi bilo po izračunih potrebnih še dodatnih 
24 milijonov evrov letno.
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SREČANJE PREDSTAVNIKOV VLADE Z 
ŽUPANI OBČIN, KJER ŽIVIJO ROMI
Predstavniki vlade so se 8. maja srečali z župani občin, kjer 
živijo Romi. Na srečanju so župani predstavili največje 
izzive, s katerimi se soočajo, jim pojasnili, kje potrebujejo 
pomoč države ter kakšne zaveze so pripravljene sprejeti 
tudi same občine. Srečanje je gostila generalna sekretarka 
vlade Lilijana Kozlovič v sodelovanju z vladnim Uradom 
za narodnosti.
Pogovor je potekal o pristojnostih države in občin na tem 
področju, odprtih izzivih, s katerimi se v lokalnih okoljih, 
kjer živijo Romi, srečujejo občine, predvsem pa o tem, 
kako vzpostaviti boljše sodelovanje in zagotoviti večje 
povezovanje institucij, da se omogoči iskanje celostnih 
rešitev na obstoječe izzive na tem področju.
Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh je pred-
stavnikom občin predstavil potek priprave novega pro-
grama ukrepov za Rome, ki je v zaključni fazi in ga bodo v 
kratkem posredovali vladi. Osnutek dokumenta trenutno 
pregledujejo in dopolnjujejo pristojni vladni organi, na 
podlagi izpostavljenih zahtev občin pa ga bodo po potrebi 
še dodatno dopolnili.
Predstavniki vlade in občin so nato oblikovali zaveze, ki 
so usmerjene v krepitev povezovanja in sodelovanja vseh 
pristojnih institucij na lokalni in državni ravni. Z zavezami 
želijo tudi identificirati dobre prakse in pristope, ki so se v 
posameznih občinah do sedaj že oblikovali. Prav tako so 
zaveze usmerjene v zagotovitev podpore delu predstavnikov 
romske skupnosti v občinskih svetih ter oblikovanje 
konkretnih akcijskih načrtov za integracijo Romov, ki bi 
jih morale sprejeti občine.

11  KORISTNE INFORMACIJE

PRIPRAVA IN PRILAGODITVE NA 
UPORABO NOVE SPLOŠNE UREDBE O 
VARSTVU PODATKOV
Informacijski pooblaščenec obvešča, da se nova evropska 
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 
(General Data Protection Regulation, GDPR) začne up-
orabljati čez eno leto - 25. 5. 2018.
Čeprav Vlada RS v zakonodajni postopek še ni predložila 
predloga zakona, ki bi uredil posamezna področja, kjer 
GDPR to državam članicam dopušča, je Informacijski 
pooblaščenec (IP) kot pomoč pri prilagoditvenih proce-
sih vnaprej pripravil kratek letak z nekaterimi osnovnimi 
informacijami o novi uredbi. Več informacij je na voljo 
tudi na spletni strani www.ip-rs.si.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/IP_Splosna_uredba_VOP_maj_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/IP_Splosna_uredba_VOP_letak_maj_2017.pdf
http://www.ip-rs.si/
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12  NOVICE EU

123. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
V Bruslju je 11. in 12. maja potekalo 123. plenarno zase-
danje Odbora regij.  Na dnevnem redu je bilo 11 mnenj 
in dve resoluciji.
Prvi dan je predsednik Evropskega Parlamenta Antonio 
Tajani odzval na nedavne, za EU ugodne, volitve v Franciji 
(še prej v Avstriji in na Nizozemskem). Poudaril je, da 
so državljani podelili EU priložnost, da se spremeni in 
dokazali, da še vedno verjamejo v skupno valuto ter Evropo 
kot celoto. Tajani je podprl novo kampanjo Odbora regij z 
naslovom »Razmišljanje o Evropi«, katere cilj je na lokalni 
ravni zagotoviti prebivalcem možnost sodelovanja v odprti 
razpravi o poti naprej za EU. V nadaljevanju je v razpravi 
sodeloval tudi podpredsednik Evropske Komisije za delov-
na mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen, 
ki je spodbudil Odbor regij, da prevzamejo aktivno vlogo 
v razpravi o Beli knjigi o prihodnosti Evrope, predvsem pa 
naj poskrbijo, da razprava doseže tudi državljane. Izrazil 
pa je tudi mnenje, da so ravno lokalne oblasti tiste, ki bi 
morale odigrati ključno vlogo pri premagovanju razlik med 
pričakovanji ljudi in dejanskimi zmožnostmi delovanja 
EU. 
Naslednji dan so člani Odbora regij razpravljali s predsed-
nico Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope 
Gudrun Mosler-Törnström , nato pa še s Günther H. 
Oettinger, komisarjem za proračun in človeške vire, o 
predlogu proračuna za leto 2018, ki je priznal, da Brexit 
žal neizbežno pomeni tudi znižanja sredstev in posledično 
manj izdatkov, vendar pa poudarja, da je sam proti rezom 
v kohezijsko politiko.
Poleg tega so razpravljali in sprejeli pa so tudi naslednja 
mnenja:
•	 Prihodnost kohezijske politike po 2020;
•	 Izboljšanje upravljanja evropskega semestra: kodeks 

ravnanja za vključevanje lokalnih in regionalnih 
oblasti;

•	 Pametna pravna ureditev za MSP;
•	 Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun 

Unije;

•	 Nova faza evropske politike za modro rast;
•	 Zdravje v mestih: skupna dobrina;
•	 Socialne inovacije kot nov instrument za obravnavo 

družbenih izzivov;
•	 Lokalna in regionalna biogospodarstva ter vloga mest 

in regij;
•	 Vlaganje v mlade v Evropi in evropska solidarnostna 

enota;
•	 Podjetništvo na otokih: prispevek k teritorialni 

koheziji;
•	 Strategija širitve EU za leti 2016 in 2017.

BARNIER O BREXITU: RAČUNE JE 
TREBA PORAVNATI, SICER LAHKO VSE 
SKUPAJ EKSPLODIRA
Račune je treba poravnati, finančne obveznosti je treba 
spoštovati, sicer lahko vse skupaj eksplodira, je 3. maja 
v Bruslju opozoril glavni pogajalec EU o brexitu Michel 
Barnier ob predstaviti predloga pravnega okvira za poga-
janja o izstopu Združenega kraljestva iz unije, ki se nanaša 
le na prvo fazo pogajanj o izstopnem dogovoru.
EU že vseskozi izpostavlja postopni pristop k pogajanjem: 
da je najprej treba doreči temeljna vprašanja v povezavi z 
izstopnim dogovorom, šele nato se bo mogoče pogajati o 
prihodnjih odnosih. To temeljno načelo potrjuje tudi pred-
lagani pravni okvir, ki se nanaša le na prvo fazo pogajanj 
o ločitvenem dogovoru. V tej fazi bodo prioriteta pravice 
državljanov, finančna poravnava in meja z Irsko.
Gre za pravice 3,2 milijona državljanov 27 članic unije, ki 
živijo v Združenem kraljestvu, in 1,2 milijona Britancev, 
ki živijo v uniji, pa tudi za pravice tistih, ki so živeli na 
Otoku in še vedno koristijo določene pravice, na primer 
pokojninske, so pojasnili viri pri EU. EU želi državljanom 
zagotoviti vseživljenjske pravice. Pri tem izpostavlja, da ne 
gre samo za pravico do prebivališča, ampak tudi za dostop 
do trga dela, izobraževanja in zdravstvenega varstva, za 
priznavanje diplom in druge pravice.
Druga prioriteta je zelo občutljivo vprašanje finančne 
poravnave. Različne številke o finančnih obveznostih 
Velike Britanije krožijo v javnosti, od 60 milijard do okoli 
100 milijard evrov, a Barnier ni želel govoriti o številkah. 
Večkrat je poudaril, da nikakor ne gre za kazen ali izstopni 
davek, temveč preprosto za spoštovanje obveznosti. Velika 
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Britanija mora poravnati vse obveznosti, ki jih je sprejela 
kot članica EU. Te obveznosti se nanašajo na proračun 
EU ter na druge finančne dogovore, na primer v okviru 
Evropske investicijske banke (EIB), sklada za pomoč be-
guncem v Turčiji in finančne pomoči Ukrajini.
Finančne obveznosti Velike Britanije se ne končajo z 
njenim izstopom, saj lahko določeni programi iz večletnega 
proračuna 2014-2020 trajajo še tri leta po koncu večletnega 
okvira, na primer v okviru kohezijske politike, so pojasnili 
viri pri EU.
Tretja ključna tema so nove zunanje meje EU, zlasti meja 
med Irsko in Severno Irsko. Barnier bo v sklopu priza-
devanj za čim boljšo rešitev tega vprašanja prihodnji teden 
obiskal Irsko.
Za reševanje vseh izstopnih vprašanj je pristojno Sodišče 
EU, saj gre za vprašanja, ki izhajajo iz evropskega prava, 
so še poudarili danes v Bruslju.
Glavni pogajalec unije je opozoril tudi, da se čas izteka 
in da se je treba začeti pogajati čim prej - takoj ko bo 
Združeno kraljestvo pripravljeno sesti za pogajalsko mizo.
EU bo na pogajanja pripravljena 22. maja, ko bo 27 
članic unije predvidoma potrdilo pravni okvir mandata 
za pogajanja. Vendar se bodo ta po pričakovanjih dejansko 
začela sredi junija, po britanskih volitvah, napovedanih 
za 8. junij.
EU načrtuje do oktobra ali decembra načelni dogovor 
o ločitvi, ki bi omogočil začetek druge faze pogajanj - 
pogovore o prihodnjih odnosih in prehodni ureditvi.
Do oktobra prihodnje leto naj bi bil izstopni dogovor 
popolnoma dorečen, tako da bi ostalo še okoli pet mesecev 
za izvedbo vseh postopkov za potrditev tega dogovora, 
ratifikacij v članicah in Veliki Britaniji. V tem času bi se 
nadaljevali pogovori o prihodnjem odnosu.

KMETIJSKI MINISTRI EU O ZAŠČITI 
VODNIH VIROV IN VPLIVU NA 
KMETIJSTVO
Ministri EU za kmetijstvo so se 23. maja sestali na ne-
formalnem zasedanju na Malti. Tema so bile podnebne 
spremembe in vodni viri v EU ter novi izzivi za kmetijstvo. 
Minister Dejan Židan je opozoril, da so vodni viri omejeni 
in da bo več namakanja možno le, če bodo namakalni siste-
mi bolj varčni z vodo in tehnologija kmetijstva prilagojena.

Obenem je izpostavil, da mora tudi zavarovanje proiz-
vodnje postati običajna praksa. Po ministrovih besedah 
obstajajo tudi razmišljanja o obveznem zavarovanju kmeti-
jske proizvodnje. Vse te aktivnosti bodo tudi vplivale na 
ceno kmetijskih proizvodov, je opozoril. Obstajajo tudi 
razmišljanja o obveznem zavarovanju kmetijske proiz-
vodnje. »Vse te aktivnosti bodo tudi vplivale na ceno 
kmetijskih proizvodov,« je pripomnil.
Ministri so se v razpravi osredotočili na vprašanje tra-
jnostnega upravljanja z vodo v povezavi s kmetijstvom in 
podnebnimi spremembami. Tema sodi med prednostne 
vsebine malteškega predsedstva EU, v dokumentu za 
razpravo pa so izpostavil pomen integriranega pristopa 
pri upravljanju z vodnimi viri, s posebnim poudarkom 
na pomenu vode za kmetijstvo in ob upoštevanju posledic 
podnebnih sprememb na razpoložljivost vodnih virov.
Židan je ministrom predstavil, kakšen vpliv imajo pod-
nebne spremembe na kmetijstvo v Sloveniji, Izpostavil je 
lansko pozebo, ki je povzročila veliko škodo, obenem pa 
smo bili prepričani, da gre za stoletni pojav. »Tudi letos se je 
zgodila pozeba, ki je povzročila veliko škodo v kmetijstvu, 
največ v sadjarstvu,« je opozoril. Odgovor na tovrstne spre-
membe je lahko tudi namakanje in oroševanje, a je Židan 
dodal, da nimamo neomejenih količin vode. »Moramo 
imeti še bolj varčne namakalne sisteme, prav tako pa 
morajo biti ti sistemi tudi cenovno dostopni kmetom 
in kmetijskim gospodarstvom,« je dejal. Oroševanje je s 
stališča Slovenije novo dejstvo, saj v prejšnjih letih ni bilo 
ocene tveganja, da bi bilo treba vložiti sredstva v zaščito 
pred zmrzaljo. Podnebje se spreminja in tudi državni načrti 
morajo temu slediti.
Prav tako po prepričanju ministra potrebujemo tudi do-
datna znanja s tega področja in dodatne raziskave. Tveganja 
v kmetijstvu se zaradi podnebnih sprememb povečujejo, 
zato bi bilo po Židanovem mnenju smiselno poglobljeno 
razmišljati tudi o obveznem zavarovanju, za kar bi morali 
narediti dodatne projekcije. Opozoril je še, da se bo cena 
hrane v bodoče povečala tudi zaradi prilagajanja pridelave 
hrane na podnebne spremembe.

SLOVENIJI IZ BRUSLJA POZIV K 
ZNATNEMU FISKALNEMU NAPORU IN 
ZDRAVSTVENI REFORMI
Slovenija je  22. maja iz Bruslja dobila nova priporočila za 
proračunsko in reformno ukrepanje v tem in prihodnjem 
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letu, ki so zelo podobna lanskim in razdeljena na tri dele. 
Evropska komisija Slovenijo poziva zlasti k znatnemu fis-
kalnemu naporu v prihodnjem letu ter k izvajanju reform, 
predvsem zdravstvene.
Komisija Sloveniji priporoča, naj izvaja fiskalno poli-
tiko v skladu z zahtevami preventivnega dela evropskih 
proračunskih pravil, ki od nje terjajo znaten fiskalni na-
por za leto 2018. Ob tem jo poziva, naj si pri ukrepanju 
prizadeva za takšno fiskalno naravnanost, ki prispeva tako 
h krepitvi okrevanja kot k zagotavljanju vzdržnosti javnih 
financ.
Medtem ko je lani komisija v fiskalnem priporočilu iz-
postavila, da je v letih 2016 in 2017 potrebna prilagoditev 
v višini 0,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), 
tokrat v priporočilu ni navedla številke. V pojasnilih k 
priporočilom pa izpostavlja, da obstaja na podlagi spom-
ladanske gospodarske napovedi v tem letu tveganje odsto-
panja od tega cilja. Izpostavlja tudi tveganje znatnega ods-
topanja v letu 2018. Kot je razumeti iz pojasnil, bi morala 
Slovenija za uresničitev srednjeročnega proračunskega cilja 
v prihodnjem letu zagotoviti fiskalni napor v višini enega 
odstotka BDP.
Slovenija je po odpravi presežnega javnofinančnega priman-
jkljaja v minulem letu v preventivni fazi procesa spremljanja 
javnih financ članic. V tej fazi je komisija osredotočena 
na uresničevanje srednjeročnega proračunskega cilja, ki 
predvideva uravnotežen proračun.
Komisija v spomladanski napovedi opozarja, da naj bi se 
slovenski strukturni primanjkljaj v obdobju 2016-2018 
zvišal z 1,7 odstotka na 2,3 odstotka BDP, kar je daleč od 
zastavljenih ciljev. Komisija v pojasnilih k priporočilom 
opozarja tudi, da je vir ranljivosti slovenskih javnih financ 
tudi visok javni dolg, ki znaša okoli 80 odstotkov BDP.
V Bruslju Slovenijo v okviru prvega, fiskalnega priporočila 
pozivajo tudi k nadaljnjemu izvajanju reform na področju 
zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema. 
Komisija Sloveniji priporoča, naj sprejme in izvede predla-
gano reformo zdravstvenega sistema ter naj v celoti izkoristi 
potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstve-
nem sektorju. V pojasnilih k priporočilom izpostavlja 
pomen spoštovanja predvidenega časovnega okvira glede 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je osred-
nji del reforme, tako da bi bil ta sprejet še letos. Komisija 
ob tem med izzivi izpostavlja upravljanje in poslovanje 
bolnišnic, ureditev osnovne zdravstvene dejavnosti in 
plačilni sistem bolnišnic.

V Bruslju Slovenijo pozivajo tudi, naj sprejme načrtovano 
reformo dolgotrajne oskrbe, tako da bo povečala stroškovno 
učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe.
Prav tako jo pozivajo, naj sprejme potrebne ukrepe za zago-
tovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega 
sistema, a tokrat brez kakršnega koli časovnega okvira. 
Za primerjavo: lani je pozvala k ukrepom za zagotovitev 
zadostnosti pokojninskega sistema do konca leta 2017. V 
pojasnilih k priporočilom komisija izpostavlja, da Slovenija 
še ni sprejela konkretnih zakonodajnih predlogov za 
ureditev pokojninskega sistema. Ob tem komisija znova 
opozarja, da se slovensko prebivalstvo stara hitreje kot v 
večini drugih članic, in da se Slovenija sooča z velikimi 
tveganji glede dolgoročne stabilnosti javnih financ.
Drugo priporočilo je zelo podobno lanskemu: Slovenija 
naj okrepi prizadevanja za povečanje zaposljivosti nizko us-
posobljenih in starejših delavcev, zlasti s ciljnimi ukrepi na 
področju vseživljenjskega učenja in z aktivacijskimi ukrepi. 
Več kot 40 odstotkov vseh dolgotrajno brezposelnih je 
starejših od 50 let in skoraj polovica jih je brezposelnih dve 
leti ali več. Tudi zaposlenost nizko usposobljenih delavcev 
je nizka in precej pod predkrizno ravnjo in povprečjem 
v EU.
V tretjem priporočilu je komisija združila lansko tretje in 
četrto, sporočilo je zelo podobno: Slovenija naj izboljša 
pogoje financiranja, vključno s spodbujanjem trajnega 
reševanja slabih posojil in dostopa do alternativnih virov 
financiranja.
Poleg tega naj zagotovi polno izvajanje strategije Družbe 
za upravljanje terjatev bank in dobro upravljanje podjetij 
v državni lasti ter zmanjša upravno breme za podjetja, ki 
izvira iz predpisov o prostorskem načrtovanju in gradbenih 
dovoljenjih.
Zasebne naložbe po navedbah komisije še vedno zavirajo 
kompleksni in dolgi administrativni postopki, še posebej 
v gradbeništvu in prostorskem načrtovanju.
Vpletenost države v gospodarstvu ostaja velika kljub 
privatizacijam, ki so se začele leta 2013. Ob šibkem up-
ravljanju podjetij je imelo znatno lastništvo države bistvene 
fiskalne in gospodarske posledice v obdobju 2007-2014, 
ki so ocenjene na 13 milijard evrov oz. približno tretjino 
slovenskega BDP, še navaja komisija.


