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1  UVOD

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave. V februarju so nam 
predstavili predloge sprememb Zakona o financiranju občin, v okviru katerih je zelo problematičen člen, ki ureja 
sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav. Tudi na novo besedilo predloga 26. člena ZFO-1 so se usule 
številne kritike. V pripravi so tudi predlogi sprememb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. 
Po sestanku v prvi polovici marca, ko smo izpostavili problematičnost predlaganih določb, pričakujemo, da bo 
ministrstvo pripravilo nova besedila členov.

Ministrica za delo je predstavnikom združenj občin predstavila reorganizacijo centrov za socialno delo ter s predlog 
o načinu predstavništva lokalnih skupnosti v upravljanju CSD-jev po uvedbi reorganizacije. Menimo, da določen 
način sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in CSD je potreben, vendar ostaja odprto vprašanje, na kakšen način 
to sodelovanje najbolj smotrno urediti.

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo uslužbenske zakonodaje: tokrat so nam predstavili predlog sprememb 
Uredbe o  plačah direktorjev v javnem sektorju.

Odbor ZOS za družbene dejavnosti je obravnaval aktualno predlagano zakonodajo in pripravil pripombe na 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Predlog zakona o izobraževanju odraslih ter 
predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Do vseh 
predlogov smo v ZOS zelo kritični, saj prinašajo nove naloge in finančne obveznosti za občine. Pisne pripombe so 
bile  ali še bodo posredovane ministrstvom.

Slovenski delegaciji sta se udeležili rednih zasedanj Odbora regij oz. Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti.

V marcu smo izvedli delavnico in dva seminarje, izveden je bil posvet skupnih občinskih uprav, aprila in maja pa 
za vas med drugim organiziramo: 

•	 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu,

•	 19. aprila bo v Avstrija trend hotelu posvet Izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 

•	 20. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odškodninska odgovornost 
javnih uslužbencev in funkcionarjev,

•	 24. aprila bo v sejni dvorani Ministrstva za infrastrukturo seminar Čari protokola – priprava na poslovni in 
slavnostni dogodek,

•	 23. maja bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih 
storitev in smernice za javno naročanje gradenj.

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  NOVA OBČINA ČLANICA

OBČINA PIRAN
Občinski svet Občine Piran je na seji 21. 2. 2017 sprejel 
sklep o včlanitvi Občine Piran v Združenje občin Slovenije.
Občina Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska 
občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, 
zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v sever-
nem Sredozemlju. Vir blaginje občine Piran pa niso zgolj 
izredne naravne znamenitosti, ki burijo domišljijo turistov 
po vsem svetu, temveč duh enakosti, strpnosti in medse-
bojnega spoštovanja, ki sta ga skozi zgodovino zgradila 
dva naroda na istem koščku zemlje. Piran je tudi hram 
kulture in zakladnica umetnosti, mesto številnih prireditev, 
koncertov in razstav. Občina, ki jo poživlja mednarodno 
razvejana izobraževalna dejavnost in široka paleta poslovnih 
priložnosti. Mesto oddiha in izrednih izzivov.
Več o Občini Piran.
V Združenju občin Slovenije izrekamo novi članici iskreno 
dobrodošlico in se veselimo sodelovanja.

3  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI 
OBLIKOVANJA CEN 24-URNE DEŽURNE 
SLUŽBE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pri-
pravilo Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 
24-urne dežurne službe in ga posredovalo v enotedensko 
medresorsko obravnavo. Morebitne pripombe, predloge 
oz. mnenja na predlog uredbe lahko pošljete do 5. aprila 
na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne 
dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti 
kot obvezna občinska gospodarska javna služba.

PREDLOGA NOVEL UREDB - ODPADNA 
EMBALAŽA
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo 
posredovalo:
•	 Predlog novele Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže,

•	 Predlog novele Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo.

Pripombe, predloge in mnenja na predloga uredb lahko 
posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov 
sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
V skladu z evropsko direktivo morajo države članice EU 
sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk. Slovenija bo to vsebino v svoj 
pravni red prenesla s tema dvema uredbama. Določen 
okoljski cilj je zmanjšati letno raven potrošnje teh vrečk 
pod 40 na osebo do konca 2025. Predloga uredb pred-
videvata prepoved brezplačnih lahkih plastičnih nosilnih 
vrečk, razen tam, kjer jih bodo kupci uporabili za sveža 
živila, ki niso predpakirana. 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

Evropska direktiva glede zmanjšanja potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk (2015/720/EU) nalaga sprejetje 

http://www.piran.si/
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_e-demo-emb-dajatev_30.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_e-demo-emb-dajatev_30.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_e-demo-emb-dajatev_30.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_e-demo_emb_30.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_e-demo_emb_30.3.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
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ustreznih ukrepov za njihovo zmanjšanje, s katerimi se 
prispeva k odpravljanju smetenja, spreminjanju vedenjskih 
vzorcev potrošnikov in spodbujanju preprečevanja odpad-
kov. Za to je določen okoljski cilj – zmanjšati letno raven 
potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk 
na osebo do 31. decembra 2019, ter pod 40 lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk na osebo do 31. decembra 2025. Poleg tega 
se lahko sprejmejo tudi ukrepi za zmanjšanje potrošnje vseh 
plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino njihove stene.
Zaradi prenosa direktive se predlaga prepoved brezplačnih 
plastičnih nosilnih vrečk, prodajna cena vrečke pa ne bo smela 
biti nižja od nabavne cene te vrečke, po kateri jo je distributer 
kupil od predhodnega dobavitelja. Ta obveznost bo veljala za 
vsa prodajna mesta, na katerih so kupcem na voljo plastične 
nosilne vrečke. Izjema so zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki 
jih bodo kupci uporabili za sveža živila, ki niso predpakirana, 
npr. sadje in zelenjavo. V vseh drugih primerih pa bodo tudi 
te vrečke plačljive. Večina sadja in zelenjave, pa tudi sveži 
mesni izdelki, v maloprodaji niso predpakirani, kar izhaja 
iz navad potrošnikov, da želijo sami izbirati posamezne kose 
sadja in zelenjave, meso pa postreže mesar v mesnici ali v 
posebnem oddelku v sklopu trgovine. Na prodajnih mestih 
sadja in zelenjave so potrošnikom na voljo brezplačne zelo 
lahke plastične nosilne vrečke manjšega volumna, s čimer se 
že vrsto let zagotavlja uveljavljanje načela varne hrane glede 
omejevanja prenosa škodljivih snovi z ene vrste sadja ali 
zelenjave na drugo vrsto, uporaba teh vrečk pa prispeva tudi 
k temu, da se zavrže manj hrane. Vsaka drugačna embalaža, 
npr. plastične škatle ali papirnate vrečke, je težja in bi tako 
samo povečala količine odpadne embalaže.
Proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk bodo 
morali plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo in 
okoljsko dajatev ne glede na količino takih vrečk, ki jih 
bodo letno dali v promet.
Rok za prenos direktive je sicer potekel 27. novembra 
2016, Evropska komisija je Sloveniji zato 24. januarja 2017 
izrekla uradni opomin.
Ozaveščanje potrošnikov
Predlog ureja tudi ozaveščanje potrošnikov o vplivu lah-
kih plastičnih nosilnih vrečk na okolje, s ciljem povečati 
ozaveščenost o njihovem vplivu na okolje in končati se-
danje dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga.
Pred nekaj leti so večji trgovci z živili samoiniciativno iz-
vedli akcije ozaveščanja glede uporabe vrečk za večkratno 
uporabo iz močnejših materialov, ki so jih spremljale akcije 
razdeljevanja brezplačnih nosilnih zelo debelih in trpežnih 

tkanih plastičnih vrečk večjega volumna od običajnih nosil-
nih plastičnih vrečk, s hkratnim obveščanjem potrošnikov, 
da so te vrečke namenjene večkratni uporabi. Take vrečke 
so še vedno na voljo potrošnikom, vendar so plačljive. 
Trgovci izvajajo tudi druge okoljske ukrepe na področju 
zmanjšanja potrošnje, kot so uvedba papirnatih vrečk in 
kartonskih zabojev, spodbujanje strank k uporabi lastnih 
vrečk, preverjanje ali stranka vrečko res potrebuje, uvedba 
vrečk na voljo le na blagajni, razdeljevanje trajnih vrečk z 
veliko vsebnostjo recikliranih materialov. Čeprav uradne 
statistike o tem ni, se ocenjuje, da se je potrošnja plastičnih 
nosilnih vrečk v Sloveniji v preteklih letih zmanjšala.
Podatki o potrošnji
Za spremljanje napredka pri zmanjševanju potrošnje lah-
kih plastičnih nosilnih vrečk pa so ključni prav natančni 
in pravilni podatki o potrošnji takih vrečk. V Sloveniji za 
enkrat ne spremljamo teh podatkov. Zato bodo proizva-
jalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk morali voditi 
evidenco o masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet, 
ter povprečni masi ene vrečke, debelini njene stene in vrsti 
plastičnega materiala, iz katerega je izdelana, ter o tem 
poročati pri obračunu okoljske dajatve. Iz cilja zmanjšanja 
potrošnje bodo izvzete samo zelo lahke plastične nosilne 
vrečke, uporabljene za sveža živila, ki niso predpakirana. 
Distributerji, ki bodo take vrečke dajali kupcem na voljo 
tudi za predpakirana živila ali za neživilske izdelke, bodo 
morali zato o tem voditi evidenco in poročati o številu 
prodanih takih vrečk.
Vzpostavitev evidence oseb, ki embalažo dajejo v 
promet
Pomembnejša sprememba iz predlogov uredb, ki je 
potrebna za izvedbo popravljalnih ukrepov na področju 
ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, zahtevanih z 
revizijskim poročilom Računskega sodišča RS »Ravnanje s 
komunalnimi odpadki« ter za uskladitev obeh predpisov z 
drugo veljavno zakonodajo, je vzpostavitev evidence vseh 
oseb, ki dajejo embalažo v promet. Na podlagi podatkov 
iz te evidence bo mogoče oceniti potrebo po spremembi 
količinskega praga, pod katerim osebam, ki dajejo embalažo 
v promet, ni treba plačevati stroškov ravnanja z odpadno 
embalažo. Zaenkrat je ta prag postavljen pri 15.000 kg.
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PREDLOG ZAKONA O PODELJEVANJU 
KONCESIJ
Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave 
v pregled poslalo Predlog zakona o podeljevanju konc-
esij. Prosimo, da predlog zakona, ki vam ga pošiljamo v 
priponki, pregledate, morebitne pripombe, predloge in 
mnenja pa lahko posredujete 3. aprila 2017 na elektronski 
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Zakon določa pravila za podelitev koncesij gradenj in kon-
cesij storitev, pogodbo o koncesiji, spremembe pogodbe 
o koncesiji in pravno varstvo v postopkih podeljevanja 
koncesij. Z zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 
pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 1). 

PREDLOG ZAKONA O JAVNO-
ZASEBNEM PARTNERSTVU
Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave 
v pregled poslalo Predlog zakona o javno zasebnem part-
nerstvu. Pripombe lahko posredujete še do 3. aprila 2017 
na elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si 
Zaradi prenosa Direktive 2014/23/EU v slovenski pravni 
red se sprejema Zakon o podeljevanju koncesij, ki bo uredil 
področje postopka za podeljevanje koncesij. Posledično je 
potrebno besedilo obstoječega Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu prečistiti in izločiti določbe o koncesijskem ja-
vno-zasebnem partnerstvu. Ob tej spremembi se odpravilo 
tudi ostale pomanjkljivosti zakona, ki so se izkazale v času 
uporabe zakona.

PREDLOGI PROSTORSKE IN 
GRADBENE ZAKONODAJE – PONOVNA 
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Ministrstvo za okolje in prostor v dvotedensko medresor-
sko obravnavo ponovno poslalo predloge predpisov nove 
prostorske in gradbene zakonodaje:
•	 Predlog zakona o urejanju prostora,
•	 Predlog gradbenega zakona,
•	 Predlog pravilnika o projektni dokumentaciji,

•	 Predlog uredbe o klasifikaciji vrst objektov in 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost,

•	 Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Pripombe lahko posredujete do 31. marca 2017 na 
elektronski naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si, me-
dresorska obravnava pa se zaključuje 4. aprila.

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU 
RAZVOJA TURIZMA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v me-
dresorsko obravnavo posredovalo osnutek novega Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). Pripombe smo 
zbirali do 31. marca 2017.

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PRED 
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI 
VARNOSTI
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog zakon 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 
Javna obravnava se je zaključila 24. marca 2017.
Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon glede na 
obstoječega in so posledica novih temeljnih varnostnih 
standardov na področju varstva pred sevanji, se nanašajo 
zlasti na:
•	 varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, 

vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in 
v bivalnih prostorih ter ukrepe za zmanjšanje izpostav-
ljenosti zaradi gradbenih materialov ter ozaveščanje 
vseh deležnikov,  

•	 nadzor predmetov splošne rabe s stališča varstva pred 
sevanji,

•	 upravljanje s kontaminiranimi območji, ki jih ni 
mogoče očistiti,

•	 jasno ločevanje med obstoječo in načrtovano iz-
postavljenostjo ter izpostavljenostjo med izrednim 
dogodkom, 

•	 sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh držav članic 
EU v primeru izrednega dogodka, 

•	 izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo nadzora 
nad radioaktivnimi snovmi in

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_ZPodeljevanjuKoncesij_24.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_ZPodeljevanjuKoncesij_24.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_PredlogZJZP_medresorsko_24.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_PredlogZJZP_medresorsko_24.3.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZUreP-mr2-210317.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_GradbeniZ_mr2_20032017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PravilnikProjDokum_mr2_20032017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredbaObjekti_mr2_20032017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_uredbaObjekti_mr2_20032017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZArhInzDej_mr2_20032017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Predlog_ZSRT1_medresorska_21.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MGRT_Predlog_ZSRT1_medresorska_21.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZVISJV-1_10.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_ZVISJV-1_10.3.2017.pdf
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•	 vključenost medicinskih fizikov v izvedbo radioloških 
posegov, ki povzročajo višje izpostavljenosti pacientov,

•	 specializacija iz medicinske fizike,
•	 zahteve za ugotavljanje in preverjanje upravičenost 

medicinskih radioloških posegov, 
•	 ocenjevanje izpostavljenosti pacientov glede na starost 

in spol, 
•	 zahteve za poročanje upravnim organom v primeru 

nenamerne ali naključne izpostavljenosti v zdravstvene 
namene,

•	 zahteva, da izvid radiološkega posega vsebuje podatek, 
potreben za oceno doze. 

Ob tem so predlagane še nadaljnje poenostavitve glede 
izvajanja sevalnih dejavnosti, saj novi zakon za nekatere 
manj nevarne oblike sevalnih dejavnosti prinaša tudi 
možnost zgolj registracije, namesto pridobitve dovoljenja.  
Predlaganih je še več manjših sprememb, ki predstavljajo 
manjše ne vsebinske redakcijske popravke ter odpravo 
manjših nedoslednosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale 
v času uporabe sedaj veljavnega zakona.

PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU 
ODRASLIH
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo 
Predlog zakona o izobraževanju odraslih. Javna obravnava 
se zaključi 3. aprila.
Zakon ureja način uresničevanja javnega interesa na 
področju osnovnošolskega izobraževanje za odrasle in nefor-
malnega izobraževanja odraslih. Neformalno izobraževanje 
odraslih po tem zakonu je vsako izobraževanje oziroma 
učenje, ki ne daje javnoveljavne izobrazbe ali poklicne ali 
dodatne kvalifikacije in je določeno z drugimi zakoni.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je v javno razpravo dalo Predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Glavna sprememba ZUPJS se nanaša na 
uvedbo informativne odločbe, odpravljajo se tudi določena 

neskladja z Ustavo RS. Na ministrstvu komentarje in pri-
pombe k predlogu zakonske novele zbirajo do 3. aprila.
Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, 
znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosi-
la) se predlaga uvedba avtomatične informativne odločbe, 
kar pomeni, da:
1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo 

vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo 
letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo 
odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila 
meseca septembra,

2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran 
način preveril vse potekle letne pravice v mesecu 
avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru 
ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,

3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej 
ni mogoče opredeliti), potem se bo izdala avtomatična 
informativna odločba, v nasprotnem primeru pa se 
postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti 
CSD, ki izda prvostopno odločbo,

4. ima stranka zoper informativno odločbo možnost 
ugovora, o katerem odloča CSD,

5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o 
kateri praviloma odloča MDDSZ,

6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko 
sodno varstvo.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU 
Ministrstvo za zdravje je pripravilo Predlog zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: 
besedilo novega zakona, tabela s primerjavo veljavne in 
predlagane ureditve; na spletni strani pa si lahko preberete 
najpogostejša vprašanja in odgovore na Predlog ZZVZZ-1. 
Javna obravnava je trajala od 1. februarja do 19. marca 
2017.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_predlog_ZIO_3.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_31_1_17.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_PRIMERJAVA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_PRIMERJAVA.pdf
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/predlog_zakona_o_zdravstvenem_varstvu_in_zdravstvenem_zavarovanju/
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MODELI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE 
POLITIKE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z 
namenom priprave izhodišč za celovito prenovo področja 
kmetijske zemljiške politike ter v kasnejši fazi za pripravo 
izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, v 
letu 2016 naročilo izdelavo Strokovne podlage za prenovo 
ureditve kmetijske zemljiške politike. Strokovno podlago 
je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v 
sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto 
za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru 
in podjetjem Miha Juhart, svetovanje, s. p..
Strokovna podlaga podaja tri možne modele (povzeto po 
strokovni podlagi) pravnega urejanja področja kmetijske 
zemljiške politike. Za vsak model predstavlja predloge 
rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu 
zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z 
državnimi zemljišči. 
Ministrstvo bo v naslednjih mesecih na to temo orga-
niziralo tudi regijske posvete (Ptuj, Murska Sobota, Novo 
mesto, Nova Gorica in Kranj). Prvi regijski posvet je bil 
20. 3. 2017 na Ptuju. Točne lokacije in ure nadaljnjih 
posvetov bo ministrstvo objavilo naknadno.
Ministrstvo vas vabi, da v okviru javne razprave podate 
stališče, kateri od predlaganih modelov bi bil najbolj pri-
meren za slovensko kmetijsko zemljiško politiko. Prosijo, 
da za model, ki je po vašem mnenju najbolj primeren, 
podate tudi morebitne pripombe in predloge. Stališče ter 
morebitne pripombe in predloge na izbrani model lahko 
posredujete do 30. 6. 2017 na e-naslov: gp.mkgp(at)gov.si 

NOVELACIJA AGLOMERACIJ ZA 
ODPADNO VODO
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so pripravili 
osnutek noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za prip-
ravo novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. Osnutek noveliranih aglomer-
acij je dostopen preko spletna aplikacije »Atlas UWWTD« 
na spletnem naslovu http://gis.arso.gov.si/evode/profile.
aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso (uporabniško ime: ob-
cine_aglo, geslo: aglo2017). Več v DOPISU.
TUKAJ  pa so dostopna tudi podrobnejša pojasnila o 
načinu priprave osnutka noveliranih aglomeracij ter 
navodila za pripravo in posredovanje morebitnih pripomb.

4  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA ZAKONA O PRAVDNEM 
POSTOPKU (ZPP-E) 
Novela zakona je začela veljati 14. marca 2017, uporabljati 
pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi. Uvaja se 
obvezen pripravljalni narok in omejuje število dovoljenih 
pripravljalnih vlog pred omenjenim narokom. Novela širi 
možnost razpisa pritožbene obravnave višjega sodišča v 
primerih, ko bi vrnitev zadeve v novo sojenje prvostopen-
jskemu sodišču pomenila hujšo kršitev pravice do sojenja v 
razumnem roku.Za postopke v gospodarskih sporih novela 
predvideva, da lahko višje sodišče v primerih, ko pritožba 
že na prvi pogled nima možnosti za uspeh, stranko o tem 
obvesti in jo pozove, naj se izjasni, ali vztraja pri pritožbi ali 
pa pritožbo umika. Novela tudi ukinja dovoljeno revizijo in 
uvaja le še dopuščeno revizijo, kar pomeni, da bo vrhovno 
sodišče vzelo v obravnavo le še tiste zadeve, za katere bo 
ocenilo, da vsebujejo pomembno pravno vprašanje.

NOVELA PRAVILNIKA O REGIONALNIH 
RAZVOJNIH AGENCIJAH
Spremenjen in dopolnjen pravilnik je začel veljati 11. marca 
2017. Med drugim se spreminja določba o območnem 
razvojnem partnerstvu in območnih razvojnih institucijah, 
sestava regijske razvojne mreže, določa se zgornja meja 
sofinanciranja splošnih razvojnih nalog v regiji, dodajajo se 
pogoji za pravne osebe, ki lahko skupaj z RRA opravljajo 
splošne razvojne naloge v regiji.

NOVELA UREDBE O IZVAJANJU 
SKLEPA O MEHANIZMU UNIJE NA 
PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE
Novela uredbe začne veljati 1. aprila 2017. Nova uredba v 
primerjavi z dosedanjo širi vsebino s področja ocenjevanja 
tveganj za nesreče na ocenjevanje zmožnosti obvladovanja 
tveganj za nesreče, in sicer na podlagi izpopolnjenega 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2017/Zemljiska_politika-_Revidirano_Koncno_porocilo.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2017/Zemljiska_politika-_Revidirano_Koncno_porocilo.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2017/modeli_ZP.doc
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU_marec%202017/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9fo-ljfoZfnu-rh');
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_obvestilo_novelacija_aglomeracij_7.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_obvestilo_novelacija_aglomeracij_priloga_7.3.2017.pdf
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načrtovanja ukrepov za obvladovanje tveganj za nesreče za 
namene preventive in pripravljenosti ter izvajanja ukrepov 
za preventivo in pripravljenost. Novelirana uredba na novo 
določa razvide za posamezne nesreče ter vrste, vsebino in 
način izdelave ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za 
nesreče. V noveli uredbe je dopolnjena priloga 1, ki vsebuje 
nove nesreče, za katere bo treba do leta 2018 izdelati ocene 
tveganja za posamezne nesreče in nato še ocene zmožnosti 
obvladovanja tveganja za posamezne nesreče.

UREDBA O SOFINANCIRANJU OBČIN 
NA NARODNOSTNO MEŠANEM 
OBMOČJU ZA LETO 2017
Uredba je začela veljati 25. marca 2017, določa pa namene 
porabe in višino sredstev občinam, na območju katerih 
so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, za fi-
nanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti za leto 
2017.

NOVELA UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Novela uredbe je začela veljati 25. marca 2017. Novela 
uredbe opredeljuje novo vrsto izplačila - evidentiranje in 
prikaz dela plače sodnikom, ki niso dodeljeni v specializi-
rani oddelek. Na novo je opredeljen tudi dodatek za stalno 
pripravljenost za delo na določenem kraju.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA U-I-
144/14-6
Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 195. člena 
Stanovanjskega zakona, kolikor se nanaša na najemne 
pogodbe za neprofitna stanovanja v občinah, oddana na 
javnem razpisu, je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 14/2017 
z dne 24. 3. 2017

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

2. SEJA ODBORA ZOS ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI
Članice Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, 
kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti so se 15. marca 
2017 sestale na drugi redni seji. Obravnavana in priprav-
ljene so bile pripombe na predlog sprememb Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca, predlog novega zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog novele 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter predlog 
novega zakona o izobraževanju odraslih.
Od predlaganih predpisov je neproblematičen le predlog 
novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
ki uvaja avtomatično informativno odločbo za dodelitev 
letnih pravic, ostali predpisi po mnenju odbora prinašajo 
dodatne obremenitve za občine.
Spremembe Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca povečujejo 
igralne površine za otroke. Članice odbora se sicer strin-
jajo, da je obstoječi normativ neustrezen za oddelke 2. 
starostnega obdobja in za mešane oddelke, vendar si občine 
v obstoječi finančni situaciji ne morejo privoščiti inves-
ticij, ki bi bile potrebne zaradi spremenjenih normativov. 
Predlagani normativi naj veljajo le za novogradnje.
Predlog novega Zakona o izobraževanju odraslih ima 
številne pomanjkljivosti: nedoslednost in nejasnost pred-
loga ne daje jasnih odgovorov, kaj naj bi sploh zajemala 
dejavnost izobraževanja odraslih, predlog ne opredeljuje 
javnega interesa. Tudi ta zakon bo občinam prinesel nove 
finančne obremenitve. Odbor je mnenja, daje veljavni 
zakon ustrezneje ureja to področje.
Najbolj problematičen predpis je predlog novega Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: niso 
opredeljene finančne in druge posledice zakona za občinske 
proračune – za katere skupine upravičencev bo prispevke 
krila občina, kolikšna bo dejanska višina prispevka itd. 
Predlog zakona tudi ne vsebuje obrazložitve posameznih 
členov, iz katere bi bilo moč razumeti njihov namen 
in posledice ter se na tej podlagi do njih tudi ustrezno 
opredeliti. Predlog tudi prinaša določene nove naloge za 
lokalne skupnosti.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0678/odlocba-o-razveljavitvi-prvega-odstavka-195--clena-stanovanjskega-zakona-kolikor-se-nanasa-na-najemne-pogodbe-za-neprofitna-stanovanja-v-obcinah-oddana-na-javnem-razpisu-
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0678/odlocba-o-razveljavitvi-prvega-odstavka-195--clena-stanovanjskega-zakona-kolikor-se-nanasa-na-najemne-pogodbe-za-neprofitna-stanovanja-v-obcinah-oddana-na-javnem-razpisu-
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SEMINAR: OBDAVČITEV OBČIN IN 
JAVNIH ZAVODOV
V marcu smo za zainteresirane pripravili seminar glede 
obdavčitve občin in javnih zavodov. Seminarja se je 
udeležilo 20 slušateljev iz občin in javnih zavodov. 
V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kdaj se določene 
osebe štejejo za osebe javnega prava ter kdaj osebe javnega 
prava opravljajo dejavnost kot organi oblasti in se na pod-
lagi petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1) ne štejejo za zavezance za DDV. 
Predavateljica Nina Klobučarič je slušateljem temeljito in 
razumljivo predstavila vse o obdavčljivih  in neobdavčljivih 
transakcijah, kaj je oproščeno in kaj ne, kako pravilno 
vodimo DDV evidence, kako izberemo ustrezen način od-
bitka DDV. Dotaknila se je tudi poslovanja javnih zavodov 
s tujino in DDV prejemanje računov domačih in tujih 
izvajalcev – kako prepoznati poslovnega partnerja. Govora 
je bilo tudi o obdavčitvah nepremičnin in obratovalnih 
stroškov (gradnja in prodaja/nakup).
Vse teme pa so bile podkrepljene tudi s praktičnimi primeri 
in prakso, prav tako pa so lahko udeleženci dobili odgovore 
in rešitve na vprašanja, ki se jim pojavljajo pri njihovem 
delu. Udeleženci so odšli zadovoljni in z marsikaterim 
rešenim problemom, ki jih je pestil.

SEMINAR: VSE O NOVEM ZAKONU O 
LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
14. marca 2017 smo na Združenju občin Slovenije v soor-
ganizaciji s SOS in ZMOS ter ob sodelovanju Ministrstva 
za zdravje, Lekarniške zbornice Slovenije in Inštituta za 
lokalno samoupravo organizirali predstavitev novega 
Zakona o lekarniški dejavnosti.
Decembra 2016 je bil v Državnem zboru sprejet nov 
Zakon o lekarniški dejavnosti. Zakon je začel veljati konec 
januarja 2017. Novo sprejet zakon prinaša spremembe, 
ki zadevajo tako lekarne kot javne zavode in seveda nji-
hove ustanoviteljice občine kot tudi zasebne lekarne s 
koncesijami. 
Seminar je bil namenjen občinam kot (so)ustanoviteljicam 
in ostalim zainteresiranim, seminarja pa se je kljub zelo 
pereči temi udeležilo zgolj trideset predstavnikov občin 
in lekarn.
Udeležencem je predstavnica Ministrstva za zdravje 
uvodoma predstavila spremembe zakona, predvsem 

področja, ki so pomembna za občine. Tako smo bili po-
drobneje seznanjeni z mrežo lekarn na primarni ravni, 
ki jo zagotavljajo občine, z organizacijskimi oblikami 
izvajalcev lekarniške dejavnosti. Slušatelji so se seznanili 
tudi z novimi storitvami, ki jih  uvajajo in so predvsem 
novosti, katerim so se zavezali v Resoluciji „Skupaj za 
družbo zdravja“ 2016-2025. Z novostmi na področju 
novih storitev je namen učinkovit vpliv na vse večje izzive 
polifarmakoterapije, kot so povečanje varnosti, zmanjšanje 
neželenih učinkov, posledično manj hospitalizacij in pa 
zmanjšanje porabe zdravil. Predavateljica je udeležence sez-
nanila tudi z omejitvami za izvajalce lekarniške dejavnosti 
in pristojnostmi zbornice ter licencami. V nadaljevanju je 
predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Milan Golub o 
omejitvah v zakonu.
V nadaljevanju pa sta prof. dr. Boštjan Brezovnik  in prof. 
dr. Gorazd Trpin s Pravne fakultete v Mariboru podrobno 
predstavila pravno ureditev mreže lekarniške dejavnosti, 
javnih lekarniških zavodov in koncesije za izvajanje 
lekarniške dejavnosti, ki so bila podkrepljena tudi z vzorci 
pravnih aktov. Vzorci teh pravnih aktov bodo objavljeni, 
ko bodo pripravljeni, tudi na portalu Lex localis. 
V zaključku je prof. dr. Žan Jan Oplotnik iz Ekonomsko 
poslovne fakultete Maribor podal še ocene finančnih po-
sledic podelitve koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti.

DELAVNICA: OCENJEVANJE 
IN NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENCEV
V začetku marca smo za zainteresirane izvedli delavnico 
Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev. 
Udeležencem delavnice je predavateljica mag. Edita Dobaj 
podala mnogo koristnih napotkov in informacij. Med 
drugim so udeleženci poslušali razlago o konkretni up-
orabi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede in Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, 
ki se uporabljata za napredovanja v višji plačni razred. 
Področje ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja 
javnih uslužbencev v višji plačni razred je bilo z novo 
ureditvijo plačnega sistema javnega sektorja 1. 8. 2008 
bistveno spremenjeno.
Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredo-
vanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno 
sistemsko zakonodajo kot tudi vrsto interventnih ukrepov, 
ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje. 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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Poleg teorije je predavateljica prikazala še primere iz prakse 
in praktične uporabe in mnogo pasti in najpogostejših 
napak, ki se pojavljajo v praksi.
Udeleženci so lahko tako dobili jasen pregled nad zako-
nodajo, predpisi, postopki ocenjevanja in napredovanja 
javnih uslužbencev z vključenimi interventnimi ukrepi 
na tem področju od leta 2010 dalje. S tem znanjem pa 
bodo lahko na občinah pravilno vodili postopke ocen-
jevanja javnih uslužbencev ter napredovanja v višji naziv 
ali plačni razred. Prav tako so pridobili ali obnovili znanja 
glede določitve plače v povezavi z napredovanjem v plačni 
razred in naziv (prenos napredovalnih plačnih razredov ob 
premestitvah – tudi plačna skupina B, ob napredovanju v 
nazive, vpliv spremembe tarifnega razreda delovnega mesta 
pri napredovanju, ipd.). 

6  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

PREDSTAVITEV PREDLOGOV NOVEL 
ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI 
IN LOKALNIH VOLITVAH
Ministrstvo za javno upravo nadaljuje prenovo zako-
nodaje s področja lokalne samouprave, ki  si jih je zadalo 
s Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 
in v skladu z Akcijskim načrtom pripravilo predlog novele 
Zakona o lokalni samoupravi in predloga novele Zakona o  
lokalnih volitvah. Predloga novel so 14. marca predstavili 
predstavnikom združenj občin.
Dr. Roman Lavtarje navzoče najprej seznanil, da so pri-
pravili novo verzijo predloga 26. člena ZFO-1 (skupne 
občinske uprave), ob tem pa poudaril, da se je sedanji 
sistem »izpel« ter da se je potrebno zavedati, da je sofi-
nanciranje skupnih občinskih uprav bonus in ne pravica.
Spremembe, ki jih prinaša predlog novele ZLS: 
•	 ureditev statusa reprezentativnosti za mestne občine, 
•	 sprememba določb o ustanovitvi in delovanju interesne 

zveze občin, 
•	 odprava pravne subjektivitete ožjih delov občin, 
•	 možnost dajanja podpore zahtevi za referendum s 

kvalificiranim elektronskim podpisom ter
•	 druge manjše spremembe.

Predlagane spremembe ZLV:
•	 stale termin rednik lokalnih volitev: druga nedelja v 

novembru,
•	 zmanjšanje števila volilnih organov: ukinitev volilne 

komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov 
občin,

•	 način imenovanja tajnika občinske volilne komisije,
•	 razmejitev pristojnosti med Državno volilno komisijo 

in MJU,
•	 določitev nadomestila volilnim odborom na predčasnih 

volitvah,
•	 vključitev tujcev v volitve v svete ožjih delov občin,
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•	 črtanje možnosti, da so volitve v svete ožjih delov občin 
na dve leti.

Glede sprememb ZLV so bili podani pomisleki pred-
vsem glede ustreznosti termina rednih lokalnih volitev. 
Predstavniki občin smo se sicer strinjali, da je smiselno 
določiti stalen termin, zastavlja pa se predvsem vprašanje 
ustreznosti predlaganega termina z vidika možnosti, da 
kateri od datumov volilnih opravil pade na predhodne 
praznike (31. 10., 1. 11.). Bolj zgoden datum pa bi bil 
primeren tudi z vidika sprejemanja občinskih proračunov. 
MJU bo preučil še termin, ki smo ga predlagali pred-
stavniki občin, in sicer tretjo nedeljo v oktobru.
Glede sprememb ZLS, ki se nanašajo na status reprezenta-
tivnost mestnih občin, je bil s strani ZMOS podan predlog 
za popravek kriterija za dosego statusa reprezentativnosti 
mestnih občin. Ostali predstavniki se nismo strinjali glede  
načina izkazovanja reprezentativnosti združenj občin. 
Menimo, da je sedanja ureditev ustrezna. Združevanje in 
povezovanje občin pa mora ostati svobodno in avtonomno. 
Pomisleke o ustreznosti predloga nove ureditve interesnih 
zvez občin, v katerih predstavniki združenj občin vidimo 
tudi nastavke za pokrajine (določba o prenosu državnih 
nalog), dr. Lavtar zavrača in poudarja, da ne gre za nastavke 
pokrajin, namen zveze občin je prenos regulatornih funkcij 
nanjo.
Mnenja so se kresala tudi glede ureditve pravnega statusa 
ožjih delov občin (odvzem pravne subjektivitete). 
Trenutni predlogi predpisov:
•	 predlog novele Zakona o lokalni samoupravi,
•	 predlog novele Zakona  o lokalnih volitvah,
•	 predlog 26. člena ZFO-1.

SESTANEK Z MINISTRICO NA TEMO 
REORGANIZACIJE CENTROV ZA 
SOCIALNO DELO
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na sestanku 15. marca 
2017 župane in druge predstavnike občin seznanila s 
predvidenimi spremembami Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer s predvideno reorganizacijo centov za socialno delo 
(CSD) ter s predlogom o načinu predstavništva lokalnih 
skupnosti v upravljanju CSD-jev po uvedbi reorganizacije.
Ministrica je predstavila tri sklope projekta 
reorganizacije CSD, ki so v teku:  

•	 uvedba informativne odločbe: predlog sprememb 
ZUPJS je v javni obravnavi, pred dokončno uvedbo 
je predvideno tudi testno obdobje,

•	 socialna aktivacija: delo na terenu z dolgotrajno brez-
poselnimi osebami, zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev,

•	 sprememba organizacijske strukture CSD.
Glede slednjega, torej spremembe organizacijske strukture 
CSD, ministrstvo načrtuje, da bo 62 obstoječih CSD 
povezalo v 16 območnih enot. Kot je poudarila ministrica, 
želijo centralizirati skupne službe in krepiti socialno delo 
na lokalnih enotah. Vseh 62 CSD tako ostaja, postali bodo 
enote CSD. 
Območni CSD- ji bodo upravljali pravne, finančne in 
računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote 
CSD. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po 
potrebi bodo oblikovali mobilni  strokovni tim, v nekat-
erih regijah bodo krizni centri.  Vsak območni CSD bo 
vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
in enote CSD. Enota CSD (obstoječi CSD) ostaja vstopna 
točka za vse pravice, ohranja pa se izvajanje strokovnih 
nalog, torej vseh programov, tudi tistih, ki jih občine 
sofinancirajo za svoje prebivalce.
Zaradi prepletenosti delovanja CSD in lokalnih skup-
nosti ministrstvo razmišlja, kako institucionalizirati vlogi 
lokalnih skupnosti. Ministrica je predstavila predlog, da 
bi se oblikoval posvetovalni organ – svet lokalnih skup-
nosti, katerega bi sestavljali župani vseh občin s področja 
območnega CDS. Ta svet bi, kot je že bilo izpostavljeno, 
posvetovalno telo območnega CSD, prav tako pa bi bila 
njegova funkcija, da bi v svet območnega CSD imenoval 
dva predstavnika. 
Predstavniki občin so se sicer strinjali, da možnost sode-
lovanja med predstavniki strokovnih služb občin in CSD bi 
morala biti dana,  torej prostor za sodelovanje na izvedbeni 
ravni ter povezovanje programov, svetu lokalnih skupnosti, 
kot ga predlaga ministrica, pa udeleženci sestanka niso bili 
naklonjeni. Zastavlja se tudi vprašanje,kakšne bi lahko bile 
njegove naloge. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZLS_-_2017_23.2.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZLV-2017_23.2.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Predlog_26._clen_ZFO-1.pdf
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NA MJU PONOVNO ODPRLI 
USKLAJEVANJA GLEDE UREDBE O 
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU
Na sestanku, ki ga je Ministrstvo za javno upravo sklicalo 
15. marca 2017, so predstavniki ministrstva predstavili 
predlog nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. 
V uvodu so pojasnili, da je predlog pripravljen glede na 
izhodišča za odpravo anomalij v plačni skupini B, ki so 
jih določili in so bila sprejeta na medresorskem sestanku 
septembra 2015.
V nadaljevanju so predstavili nove predloge, in sicer je 
predlog, da v tretjem členu uvrstitve v plačne razrede ne 
bi več predpisal pristojni minister s pravilnikom (priloga 
II uredbe), temveč bi uvrstitve direktorjev v plačne razrede 
izvedle kadrovske službe organov. Sledi predlog, da župan 
k določitvi plačnega razreda direktorjev oseb javnega prava, 
katerih ustanovitelj in financer je lokalna skupnost, ne bi 
več potreboval soglasja pristojnega ministra. Spremenila 
naj bi se tudi metodologija za uvrščanje delovnih mest di-
rektorjev znotraj razponov v plačne razrede, kjer konkretni 
plačni razred delovnih mest ne bi več določala vlada na 
predlog pristojnega ministra, ampak se že v sistematizaciji 
navede razpon plačnih razredov, znotraj katerega se lahko 
uvrsti direktor. Po imenovanju pa se v pogodbi o zaposlitvi 
navede konkreten plačni razred, ki je določen s sklepom 
vlade (podprto v sistemu MFRAC). 
Nov predlog razpona plačnih razredov za direktorje OU 
je od 44. – 54. razreda.
Predstavniki ministrstva so ob zaključku sestanka povedali, 
da bodo udeležencem posredovali nekatere nove tabela 
in izračune. Od nas pa pričakujejo, da bomo do 22. 3. 
2017 podali pripombe na člene Uredbe in pa konkretne 
pripombe in predloge.

SESTANEK NA TEMO POENOSTAVITVE 
SISTEMA SOFINANCIRANJA INVESTICIJ
Združenje občin Slovenije je v okviru pripomb na predlog 
novele Zakona o financiranju občin podalo tudi predlog za 
poenostavitev koriščenja sredstev za sofinanciranje inves-
ticij po 21. in 23. členu ZFO-1. Na usklajevalnem sestanku 
na Ministrstvu za finance 24. Marca smo predstavniki 
ministrstva in občin iskali rešitve za poenostavitev sistema.

Predlog ZOS gre v smer, da bi sredstva za sofinanciranje 
investicij občine v obliki transfera, sofinanciranje bi bilo 
namensko, poraba sredstev bi torej morala biti skladna z 
vsebinskimi zahtevami, namenskost porabe bi se preverjala 
naknadno. Opozorili smo na težave, ki nastajajo pri projek-
tih, ki so državni, a je kot sofinancer vključena tudi občina, 
saj se še proti koncu leta ne ve, ali bo projekt realiziran. 
Ker so pravila glede tekočega in investicijskega transfera 
različna, MF zavrača predlog ZOS. Smo pa razmišljali 
in v nadaljevanju se bo proučilo možnost prenosa kvote 
sredstev, ki jih občine ne bi porabile.



14

Marec 2017

7 POBUDE IN PRIPOMBE

ZAHTEVA ZA SPREMEMBO 
PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 
KOHEZIJSKE POLITIKE
V skladu s sklepom predsedstva ZOS smo Vlado RS poz-
vali, da nemudoma pristopi k spremembi Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 in drugih programskih dokumentov.
Ponovno smo opozorili, kot smo to storili že v dopisu 
SVRK 5. 7. 2016, da so s prehodom v novo finančno 
perspektivo 2014-2020 občine ostale brez posebne pred-
nostne osi, s tem pa tudi brez pomembnega vira sredstev 
za financiranje razvojnih projektov. Občine kot subjekti 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni so v posameznih 
prednostnih naložbah le potencialni upravičenci, kar 
je bistveno premajhno zagotovilo za resno investicijsko 
načrtovanje. Posledice se kažejo tako na lokalni ravni z 
zmanjšano investicijsko dejavnostjo kot tudi na državni 
ravni, ki se odraža v nižjem odstotku gospodarska rasti.
V ZOS smo zato pozvali k ustrezni prilagoditvi pro-
gramskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020 
in zagotovitvi sredstev za investicijske potrebe lokalnih 
skupnosti, h katerim občine sicer zavezuje tudi veljavna 
zakonodaja (izgradnja komunalnega infrastrukturnega 
omrežja idr.).  Poudarili smo, da morajo biti razvojna 
sredstva občinam na voljo neposredno, torej brez določanja 
obsega sredstev in ciljev znotraj resornih politik. Potrebno 
je uveljaviti rešitve z dolgoročno razvojno komponento, 
zato smo predlagali, da se sredstva občinam razporedijo 
glede na indeks razvoja regij  po regijah ter da se izvede 
teritorialni dialog glede porazdelitve sredstev.

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE 
PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN  
MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA 
PROSTOR IN OPREMO VRTCA
V ZOS absolutno zavračamo predlog sprememb Pravilnika 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za pros-
tor in opremo vrtca, smo ob zaključku javne obravnave 
17. marca sporočili Ministrstvu za izobraževanje, znanost 

in šport. Spremembe pomenijo temeljiti poseg v prostor 
vrtca, ki bi za občine pomenil dodatne investicije, in sicer 
ob dejstvu, da ministrstvo že nekaj časa ne zagotavlja več 
sredstev za ta namen. 
Predlagane spremembe pomenijo, da bo potrebno vse 
igralnice povečati za cca 10 m2, kar pomeni velik gradbeni 
poseg. Ministrstvu predlagamo, da naj predlagani norma-
tivi veljajo le za novogradnje. Zavedamo se, da obstoječa 
velikost igralnic ni optimalna za izvajanje programa 
predšolske vzgoje za drugo starostno obdobje, vendar je 
potrebno upoštevati tudi, da ob zmanjševanju primerne 
porabe in ukinjanju možnosti pridobivanja investicijskih 
sredstev občine ne morejo zagotavljati sredstev za dodatne 
investicije. 

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Ob zaključku javne obravnave 19. marca smo Ministrstvu 
za zdravje naslovili  pripombe na predlog novega Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-1). V skladu z izpostavljenimi pomanjkljivostmi 
predloga zakona smo na predlog zakona podajali odk-
lonilno mnenje ter ministrstvo pozvali, da predlog ustrezno 
dopolni te ga nato ponovno predloži v javno obravnavo.  
V ZOS ugotavljamo, da predlog zakona ni pripravljen 
v obliki, ki bi omogočal celostno obravnavo predpisa 
in tudi pripravo konkretnih pripomb. Predlog zakona 
namreč vsebuje le besedilo predlaganih členov, ne vsebuje 
pa obrazložitve posameznih členov, iz katere bi bilo moč 
razumeti njihov namen in posledice ter se na tej podlagi 
do njih tudi ustrezno opredeliti. Manjka celostna finančna 
slika z opredeljenimi finančnimi, administrativnimi in 
drugimi posledicami za občine oz. občinske proračune. 
V skladu z navedenim in glede na cilj zakona, da se v 
obvezno zdravstveno zavarovanje vključijo vse osebe v 
Republiki Sloveniji, pozivamo pripravljavca predpisa, da 
taksativno našteje, za katere skupine zavezancev bo plačnik 
prispevkov občina in opredeli finančno obveznost občin. 
Ministrstvo pozivamo tudi, da pove, kolikšna bo višina 
prispevka, ki ga bo za upravičence plačevala občina (de-
janski znesek).
Podane so bile pripombe tudi na posamezne člene.
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8  IMENOVANJA

PROGRAMSKI SVET GASILSKE ŠOLE
Združenje občin Slovenije je z namenom nadomestnega 
imenovanja v Programski svet Gasilske šole imenovala 
Mateja Špilerja, predlaganega s strani Občine Laško.

IMENOVANJE V STROKOVNI SVET SiDG
Združenje občin Slovenije je na Javni poziv za predlaganje 
kandidatov za člane Strokovnega sveta družbe Slovenski 
državni gozdovi, d.o.o., kot predstavnika lokalnih skup-
nosti predlagalo na predlog Občine Šentjur Dušana 
Debenaka ter na predlog Občine Šmartno pri Litiji Marka 
Slapničarja.

DELOVNO SKUPINO ZA STAREJŠE
Na poziv Ministrstva za okolje in prostor smo kot pred-
stavnico Združenja občin Slovenije v Delovno skupini 
za starejše (Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem 
programu 2015-2025) predlagali Silvo Koželj, Občina 
Šentjur.

SVET ZA SISTEM PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU
Na poziv Ministrstva za javno upravo za imenovanje v Svet 
za sistem plač v javnem sektorju smo kot predstavnico 
Združenja občin Slovenije predlagali mag. Jano Knafelc 
Strle, Občina Pivka.

9  VPRAŠANJA OBČIN

NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ
Na pobudo občine članice smo se na Komisijo za 
preprečevanje korupcije obrnili z vprašanjem v zvezi z 
možnostjo imenovanja člana občinskega sveta v organ 
javnega podjetja.
V občini je bilo ustanovljeno javno podjetje, ki ima dva 
organa, in sicer skupščino ter direktorja. Nadzornega 
odbora/sveta nima. Zato je naloga skupščine tudi, da 
nadzira vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje in 
preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo 
blagajno ipd. Župan mora v javno podjetje imenovati 
člana skupščine. Med kandidati za imenovanje je oseba, 
ki opravlja funkcijo člana občinskega sveta
Občina je seznanjena z vsebino drugega odstavka 27. 
člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki 
pravi, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma 
opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja 
v osebi javnega ali zasebnega prava, če po svoji funkciji 
opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Zato 
še vedno obstaja dvom o možnosti oziroma dopustnosti 
imenovanja te osebe v organ javnega podjetja. Vprašanje 
občine se zato glasi: ali je občinski svetnik lahko imenovan 
za člana skupščine javnega podjetja? 
KPK v odgovoru med drugim opozori na odločbo 
U-I-239/10-16, v kateri je Ustavno sodišče RS zapisalo, 
da izvajanje neposrednega nadzora pomeni, da ima 
posamezen funkcionar v okviru svojih pooblastil nalogo, 
da brez posredovanja drugih oseb ali organov skrbi za 
pravilno ravnanje oseb javnega ali zasebnega prava. Iz tega 
izhaja, da je opravljanje neposrednega nadzora nad delom 
posameznega subjekta dejansko vprašanje, ki v vsakem 
konkretnem primeru zahteva presojo možnosti oziroma 
obsega nadzora, ki ga lahko funkcionar vrši nad delovanjem 
posameznega subjekta v svojstvu svoje funkcije oziroma 
pooblastil. Pri tem je treba v osnovi izhajati iz namena 
prepovedi članstva, ki je v tem primeru jasen – posameznik 
ne more kot javni funkcionar nadzirati delovanja organa 
ali subjekta, katerega član je. To bi namreč pomenilo, da 
vsaj v določenem delu nadzira samega sebe, kar najmanj 
ustvarja videz, da kot funkcionar – nadzornik ne bo deloval 
nepristransko in objektivno. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/KPK_nezdruzljivost_funkcij_odgovor_1.3.2017.PDF
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Ne glede na navedeno KPK izpostavi še tabelo o 
nezdružljivosti funkcionarjev, iz katere izhaja, da je 
funkcija občinskega svetnika nezdružljiva s funkcijo 
člana skupščine javnega podjetja zgolj v primeru če ima 
skupščina tudi upravljavska in / ali nadzorna upravičenja.
Glede na dejstvo, ki je bilo omenjeno (skupščina ima 
tudi nadzorstvena upravičenja), KPK zaključi, da je torej 
v tem konkretnem primeru funkcija občinskega svetnika in 
funkcija članstva v skupščini javnega podjetja nezdružljiva. 

SOFINANCIRANJE RAZVOJNEGA 
PROJEKTA S STRANI OBČINE
Na Ministrstvo za finance smo se obrnili z vprašanjem v 
zvezi možnostjo sofinanciranja razvojnega projekta s strani 
občine. Srednja šola je s kandidaturo na javnem razpisu 
pridobila sredstva za nakup tehnološke opreme za izvedbo 
razvojnega projekta. Ker pridobljena sredstva po razpisu 
ne pokrivajo celotnega stroška nakupa opreme, bi občina 
želela zagotoviti manjkajoči delež sredstev, saj je projekt za 
lokalno skupnost izjemnega pomena, za njegovo izvedbo 
pa obstaja javni interes. Občina ni niti ustanoviteljica niti 
soustanoviteljica te šole, temveč je ustanovitelj ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje. 
Občina bi na podlagi 1. točke prvega odstavka 215. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (PPIPRS), sprejela podzakonski akt (na primer 
odlok), s katerim bi opredelila javni interes za izvedbo 
sofinanciranja tega projekta ter način oziroma postopek 
za dodelitev sredstev. Glede slednjega bi, upoštevajoč 
drugi odstavek 215. člena PPIPRS, predvidela sklenitev 
neposredne pogodbe. 
V povezavi s predhodno navedenim se vprašanji občine 
glasita:
1. Ali sprejem odloka o sofinanciranju dotičnega pro-

jekta na podlagi 1. točke prvega odstavka 215. člena 
PPIPRS predstavlja zadostno in pravilno podlago za 
sklenitev neposredne pogodbe s srednjo šolo, za namen 
sofinanciranja nakupa tehnološke opreme?

2. V kolikor predhodna možnost morebiti ni v skladu z 
zakonom oziroma ni ustrezna, bi prosili za mnenje, 
kako pravilno postopati, da bi imel investicijski trans-
fer srednji šoli ustrezno zakonsko podlago.

Odgovor Ministrstva za finance je dostopen tukaj.

10  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 2. 3. 2017 
Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela 
predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju 
v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko 
vprašanje poslanca v zvezi s pobudo za sprejem Zakona 
o ureditvi lastništva javnih cest ter ustanovila vladni 
Urad za oskrbo in integracijo migrantov.

Predlog novele Zakona o kmetijstvu
Zakon na novo ureja doniranje hrane zaradi preprečevanja 
izgub velikih količin hrane, ki je eden od pomembnih 
izzivov sodobne družbe. Zakon predpisuje, da morajo 
donatorji (na primer primarni pridelovalci, predelovalna 
industrija, trgovine, gostinski obrati) in posredniki 
(humanitarne organizacije, zavodi s področja socialnih 
dejavnost) pri razdeljevanju donirane hrane izpolnjevati 
pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano in biti vpisani 
v register obratov. Donira se lahko samo hrana, ki izpol-
njuje vse predpisane zahteve glede varnosti živil. Ureditev 
v zakonu o kmetijstvu je pomembna tudi zato, ker bodo 
donatorji za donirano hrano pod določenimi pogoji 
oproščeni davka na dodano vrednost, kar bo po spre-
jetju zakona določeno v posebnem pravilniku, ki ga bo 
pripravilo Ministrstvo za finance. Zakon bo omogočil tudi 
sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri 
razdeljevanju donirane hrane. 
S predlagano dopolnitvijo se dodatno pojasnjuje, kaj za 
namen sheme »izbrana kakovost« pomeni izraz »poreklo 
osnovne surovine«. Še posebej pomembna pa je nova 
določba, da morajo biti v primeru, ko specifikacije po-
leg predpisanih postopkov pridelave oziroma predelave 
vsebujejo tudi zahteve, ki se za kmetijski pridelek ali 
živilo nanašajo na pripravo za trg, skladiščenje, prodajo 
končnemu potrošniku oziroma druge postopke pri trženju, 
certificirane tudi pravne ali fizične osebe, ki izvajajo te 
dodatne zahteve.
Predlog določa nadgradnjo javnih služb za njihovo čim bolj 
učinkovito delovanje in medsebojno povezovanje ter boljši 
prenos znanja v prakso. S predlaganimi spremembami bo 
narejen pomemben korak do boljšega in učinkovitejšega 
delovanja javnih služb, omogočeno bo boljše povezovanje 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/KPK_tabela_nezdruzljivost_FUNKCIONARJI.pdf.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/KPK_tabela_nezdruzljivost_FUNKCIONARJI.pdf.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/VPRASANJA_OBCIN/MF_odgovor_sofinanciranje_razvojnega_projekta_s_strani_obcine_2.3.2017.pdf
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in medsebojno sodelovanje javnih služb ter znanstveno in 
raziskovalnih dejavnosti v kmetijstvu. 
Zaradi učinkovite zaščite potrošnikov pred zavajanjem na 
področjih označevanja živil, zlasti internetnega oglaševanja 
in prodaje neposredno končnemu potrošniku, zakon 
prinaša dve pomembni novosti pri ukrepanju inšpekcijskih 
organov. Tako bo v primeru zavajajočega označevanja živil 
inšpektor lahko na licu mesta izdal ustno odločbo proda-
jalcu o takojšnjem umiku proizvodov iz prodaje,saj izdaja 
pisne odločbe v praksi pogosto ni imela učinkov. 
Zaradi lažjega vročanja odločb v primeru kršitev, ko 
oglašuje ali trži kmetijske proizvode fizična ali pravna 
oseba, ki nima prebivališča ali sedeža v Sloveniji, mora ta 
določiti odgovorno osebo ali pooblaščenca s prebivališčem 
ali sedežem v Republiki Sloveniji, sicer se ji dokumenti 
vročajo na naslov v tujini. Če vročitev ni uspešna, se opravi 
z javnim naznanilom, v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. V praksi to pomeni, da se najprej vroča 
dokument preko veleposlaništva ali z orodji redne pošte 
na naslove v tujini, če pa to ni uspešno, se vročitev izvede 
z javnim naznanilom (odločba se objavi na oglasni deski 
organa in na javnem potralu e- uprava).
Poleg tega se v Zakonu o kmetijstvu spreminjajo tudi nekat-
ere druge vsebine, vezane na izvajanje skupne kmetijske 
politike, informiranje javnosti o kmetijstvu in kmetijski 
politiki, upravni postopek za izvajanje Programa razvoja 
podeželja, organizacije proizvajalcev in zbirke podatkov.
Novost pa je tudi vzpostavitev pravne podlage za prido-
bivanje in spremljanje podatkov o emisijah in odvzemih 
toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi 
z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske 
proizvodnje. Ti podatki bodo med drugim služili tudi 
kot podlaga za načrtovanje in izvajanje novih ukrepov na 
področju kmetijstva, ki bodo prispevali k obvladovanju 
posledic podnebnih sprememb.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov
Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo 
in integracijo migrantov. Urad se ustanavlja kot vladna 
služba, ki jo vodi direktor. Osrednja naloga Urada je skrb 
za oskrbo migrantov in integracijo določenih skupin 
migrantov in zajema vse vidike vključevanja migrantov 
v družbo Republike Slovenije, od nastanitve, zdravstvene 
oskrbe, vključevanja v izobraževalne in delovne procese.
Pomembnejša naloga organa je tudi organiziranje in 
upravljanje kapacitet (azilni domovi, integracijske hiše 

in nastanitveni centri) za nastanitev in oskrbo oseb, ki 
jim je v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih 
oseb (ZZZRO) priznana začasna zaščita, razseljenih oseb 
v smislu 3. točke tretjega odstavka 3. člena ZZZRO in 
tujcev, ki jim je v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o 
tujcih dovoljeno zadrževanje ter prosilcev za mednarodno 
zaščito oziroma oseb s priznano mednarodno zaščito, v 
skladu z veljavnim Zakonom o mednarodni zaščiti.
Urad bo med drugim skrbel tudi, da se bodo pri orga-
niziranju nastanitve in sami nastanitvi upoštevali položaj 
in posebne potrebe ranljivih oseb, kot so mladoletniki, 
mladoletniki brez spremstva, starejši, nosečnice, žrtve 
trgovine z ljudmi, kot tudi drugi na ravni EU dogovorjeni 
standardi nastanitve teh oseb.
Nastanjenim osebam Urad zagotavlja informacije v zvezi 
s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz njihovega statusa 
ter zagotavlja tudi pomoč pri uveljavljanju teh pravic, ki 
jih imajo nastanjene osebe in pri tem sodeluje s pristojnimi 
resornimi ministrstvi. 
Urad opravlja koordinacijo nalog, povezanih z nastanitvijo 
in oskrbo nastanjenih oseb, kot npr. organiziranje prevo-
zov in drugih storitev, ki izhajajo iz potreb nastanjenih 
oseb ter ostalo delo in naloge drugih organov, nevladnih, 
medvladnih (IOM) in mednarodnih (UNHCR) ter drugih 
organizacij v nastanitvenih kapacitetah.
Urad v okviru svojih pristojnosti spremlja priseljensko in 
begunsko problematiko, daje pobude in predloge glede 
organiziranja nastanitve in oskrbe ter zagotavlja finančno, 
organizacijsko, kadrovsko in administrativno-tehnično 
delovanje urada.
Skupaj je na Uradu načrtovanih 34 delovnih mest (za 
nedoločen in določen čas), vključno z direktorjem 
Urada, pri čemer bo večina delovnih mest zapolnjenih s 
premestitvami iz drugih organov. Prostore za delo Urada 
bo zagotovilo Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer 
v Azilnem domu v Ljubljani. Predvideno je, da Urad 
prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, 
dokumentacijo in prostore s področja oskrbe migrantov 
in integracije s 1. 6. 2017. Do začetka delovanja urada 
naloge na področju oskrbe migrantov izvršuje Ministrstvo 
za notranje zadeve.  Ocenjeni skupni finančni načrt urada 
za leto 2017 tako znaša 4.315.768,47, ocenjeno za obdobje 
od začetka delovanja urada (1. 6. 2017).
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Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017
Poročilo o okolju v RS 2017 prikazuje stanje okolja in 
njegovo povezanost z dogajanji v družbi za obdobje 2009  
- 2015 in je izdelano v skladu z zahtevami za poročanje o 
stanju okolja in o ohranjanju narave iz Zakona o varstvu 
okolja in Zakona o ohranjanju narave. Stanje posameznih 
delov okolja je prikazano na podlagi kazalcev okolja, rezul-
tatov obratovalnih in drugih monitoringov ter ustreznih 
strokovnih podlag. Prikazane so tudi obremenitve in 
pritiski, ki vplivajo na stanje okolja, ter mehanizmi za 
obvladovanje obremenitev in ohranjanje stanja okolja ali 
njegovo izboljševanje.  
Stanje okolja se izboljšuje, kar je posledica načrtne okoljske 
politike in celovite okoljske zakonodaje, sprejete v zadnjih 
desetletjih. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal 
v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, okrepljena so 
prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, bolje 
razumemo povzročitelje okoljskih izzivov. Zaskrbljujoče 
pa je stanje okolja na posameznih omejenih lokacijah, 
predvsem glede kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši 
napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora.  
Vendar stanje okolja v Sloveniji že dolgo ni odvisno le od 
lokalnega ravnanja, saj nanj vplivajo tudi globalne obre-
menitve, ki se povečujejo hitreje kot doslej predvsem zaradi 
gospodarske rasti, rasti prebivalstva ter spreminjajočih se 
vzorcev potrošnje in proizvodnje. 
Okoljevarstvena prizadevanja se premikajo v smer 
nizkoogljične družbe, krožnega gospodarstva, odpornih 
ekosistemov, makroekonomskih trajnostnih modelov raz-
voja. To so temelji blaginje državljanov, ki so prepoznane 
tudi v okoljskem programu EU s sporočilnim naslovom 
»Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta«. Za 
njeno uresničitev pa politike varstva okolja ne moremo iz-
vajati ločeno od politik drugih sektorjev, kot so kmetijstvo, 
promet, energetika, turizem, saj je neločljivo povezana 
s širšim gospodarskim in družbenim razvojem. Ob vse 
boljšem razumevanju značilnosti okoljskih izzivov v Evropi 
in njihovi soodvisnosti z gospodarskimi in družbenimi 
sistemi v globaliziranem svetu se krepi spoznanje, da z 
obstoječim znanjem in uveljavljenimi načini upravljanja 
temu ne bomo kos.
To je po poročilih o okolju iz let 1996, 2003 in 2009, četrto 
poročilo o stanju okolja v Sloveniji. V tem obdobju se je 
spremenil »jezik okolja« in področja »okoljskih izzivov« 
Tradicionalni »nadzor nad emisijami« je zamenjalo zave-
danje o omejenem prostoru in naravnih virih, o pomenu 
ekosistemskih storitev za ohranjanje blaginje in o tem, da 

negativnih učinkov naših vzorcev potrošnje in proizvodnje 
ne moremo prelagati na druge regije. 
V zadnjih nekaj desetletjih je bil v EU sprejete veliko 
različne okoljske zakonodaje, za katero lahko danes trdimo, 
da je najizčrpnejši sodobni sklop standardov na svetu. V 
tem obdobju se je raven varstva okolja v večini delov Evrope 
dokazljivo izboljšala. Te izboljšave so pretežno plod celovite 
okoljske zakonodaje, vzpostavljene v različnih evropskih 
državah. So podlaga za veliko neposrednih okoljskih, 
gospodarskih in družbenih koristi, pa tudi marsikatero 
posredno. Zaradi okoljskih politik je bil dosežen napredek 
pri vzpostavljanju trajnostnega zelenega gospodarstva. 
Poleg tega vključevanje okoljskih ciljev v sektorske politike, 
kakršne so kmetijska, prometna in energetska, zagotavlja 
finančne spodbude za varstvo okolja.

Odgovor na poslansko vprašanje poslanca v 
zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi 
lastništva javnih cest
Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca v 
zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva 
javnih cest, ki ga je pripravila Občina Dol pri Ljubljani. 
Poslanec sprašuje, kdaj bo vlada pripravila in sprejela zakon 
o ureditvi lastništva javnih cest, ki bo prinesel rešitev za 
težave, s katerimi se srečujejo občine pri urejanju lastništva 
javnih cest.
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je Občina Dol pri 
Ljubljani pripravila besedilo zakona, ki naj bi uredil 
problematiko stvarnopravnih razmerij v zvezi z zemljišči, 
po katerih potekajo javne ceste. Gre za izrazito perečo 
problematiko, na rešitev katere Vlada RS in Ministrstvo 
za infrastrukturo že dolgo opozarjata. Pripravljenost občin 
na sodelovanje pri reševanju tega problema pomeni vseka-
kor izjemno pozitiven in konstruktiven korak k ureditvi 
nastalih problemov, vendar pa predloga Občine Dol pri 
Ljubljani ni mogoče podpreti v besedilu, kot je predlagano, 
in sicer zaradi razlogov ustavnopravne narave. Vlada je pri 
tem opozorila na podobno rešitev, ki jo je imel v letu 1997 
sprejeti  Zakon o javnih cestah, vendar je določbo 85. člena 
takrat veljavnega Zakona o javnih cestah Ustavno sodišče 
Republike Slovenije leta 2002 razveljavilo, ker je ugotovilo, 
da je v neskladju z ustavo, kajti ni dopustno, da bi vpis v 
zemljiško knjigo imel razlastitveni učinek. 
Da bi sledili odločitvi Ustavnega sodišča, hkrati pa občinam 
čim bolj olajšali pridobivanje zemljišč, po katerih potekajo 
kategorizirane občinske ceste, je bil leta 2005 sprejet za-
kon. Ta je bistveno poenostavil razlastitveni postopek za 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/porocilo_o_okolju_2017.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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pridobivanje zemljišč na obstoječih javnih cestah, ki so že 
bile zgrajene in je po njih tudi potekal promet, niso pa 
imela urejena stvarnopravna razmerja z zemljiškoknjižnimi 
lastniki zemljišč.

SEJA VLADE RS 8. 3. 2017
Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela 
predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o 
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmeti-
jskih virov, odgovor na vprašanje občine v zvezi s pris-
tojnostjo občine glede migrantske politike ter odgovor 
na pisno poslansko vprašanje poslanca glede reforme 
lokalne samouprave.

Predlog novele Kazenskega zakonika
Novela KZ1-E zaostruje zagrožene kazni na najbolj 
pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti pri 
kršitvah temeljnih pravic delavcev in pravic iz socialnega 
zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
oškodovanjih upnikov, zlorabah občutljivih osebnih po-
datkov ter terorizmu. Nekatere ključne rešitve predloga so:
•	 lažje dokazovanje naklepa oziroma krivde zlorabe 

položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti;
•	 višje zagrožene kazni za zlorabo položaja uradne osebe 

ali javnega uslužbenca;
•	 višje zagrožene kazni za množične kršitev temeljnih 

pravic delavcev;
•	 lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih 

pravic delavcev tudi ko ni mogoče izkazati direktnega 
naklepa;

•	 uvedba kaznivosti oškodovanja upnikov tudi, če znaša 
povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 
EUR;

•	 višja zagrožena kazen za zlorabo svetovnega spleta z ob-
javljanjem posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino 
za namene izsiljevanja ali nadlegovanja polnoletne 
osebe;

•	 s ključnimi zahtevami Sveta Evrope in Evropske 
unije usklajen sklop novih inkriminacij in dopolnitev 
obstoječe ureditve s področja preprečevanja in boja 
proti terorizmu (potovanje v tujino z namenom ter-
orizma, financiranje terorizma, pridobitev orožja za 
terorizem, usposabljanje za terorizem ipd.);

•	 uvedba varnostnega ukrepa izgona obsojenega tujca 
iz države.

Zloraba položaja ali zaupanja, ki je trenutno podrobno 
določena v prvem odstavku 240. člena KZ-1, mora 
biti storjena naklepno, hkrati pa mora biti pri storilcu 
vnaprej podan še kazniv namen pridobitve protipravne 
premoženjske koristi sebi ali drugemu ali povzročitve 
premoženjske škode. Veljavna ureditev torej zahteva 
naklep storilca v zvezi z zlorabo položaja ali zaupanja 
pri gospodarski dejavnosti, hkrati pa še namen, da bo s 
tem sebi ali drugemu pridobil protipravno premoženjsko 
korist ali povzročil premoženjsko škodo, kar je pretirano 
in onemogoča pregon storilcev, ki bi na primer dejanje 
storili z eventualnim naklepom, zato je predlagana ustrezna 
sprememba.
Hkrati je predlagana še sprememba 257. člena KZ-1:
v prvem odstavku 257. člena KZ-1 uradna oseba ali javni 
uslužbenec izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje 
uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti zato, da bi 
sebi ali komu drugemu pridobil nepremoženjsko korist 
ali da bi komu prizadejal škodo, kaznuje pa se z zaporom 
do enega leta. Primerljivo kaznivo dejanje v gospodarstvu 
je določeno v tretjem odstavku 240. člena KZ-1 (zloraba 
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti), z novelo 
KZ-1B pa je bila predpisana kazen spremenjena iz »do 
enega leta zapora« na »do dveh let zapora«. Hkrati ima tudi 
zloraba uradnega položaja ali pravic lahko resne, najprej 
nepremoženjske posledice (na primer nezakonit prevzem 
nadzora ali upravljanja gospodarske družbe v večinski lasti 
države), ki kasneje lahko prerastejo v pridobitev protip-
ravne premoženjske koristi, zato kaže predpisano kazen 
uskladiti.

Novela Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
Besedilo uredbe se nanaša na odpravo vsebinskih poman-
jkljivosti in nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb 
Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov, in sicer je popravljena opredelitev ozi-
min in bolj jasno opredeljena časovna prepoved gnojenja 
za sejano travinje. Z vidika spiranja nitratov je sejano 
travinje primerljivo z oziminami, saj gre v obeh primerih 
za razvejan koreninski sistem, ki zmanjšuje tveganje za 
spiranje nitratov, dodana prepoved gnojenja za kompost 
ali digestat, če ima slednji več kot 20% suhe snovi. Gosti 
digestati (z >20% suhe snovi) se namreč obravnavajo enako 
kakor kompost, kompost in tudi digestati z več kot 20% 

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


20

Marec 2017

suhe snovi so glede konsistence primerljivi  s hlevskim 
gnojem, in popravljen obrazec za oddajo živinskih gnojil 
ali digestata oziroma komposta, primerljiv z obrazcem iz 
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se 
za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo tudi raziskave, na 
podlagi katerih bo mogoče jasneje utemeljiti zahteve iz ure-
dbe oziroma tudi njene morebitne vsebinske spremembe.

Odgovor na vprašanje občine v zvezi s 
pristojnostjo občine glede migrantske 
politike
Občinski svet Občine Črnomelj je Vlado RS pozval, 
naj pojasni, ali je vprašanje v zvezi z migranti v pristo-
jnosti občine, in če je, da natančno opredeli, katere so te 
pristojnosti. 
Vlada pojasnjuje, da državni organi v skladu z relevantno 
zakonodajo (Zakon o tujcih, Zakon o mednarodni zaščiti, 
Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o nalogah in 
pooblastilih policije itd.) izvajajo na tem področju svoje 
zakonske obveznosti, ki jih v nobenem primeru ne morejo 
prenesti na občino, medtem ko občina v skladu z veljavno 
zakonodajo samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim ak-
tom občine ali so določene z zakonom (Zakon o lokalni 
samoupravi). Vlada v odgovoru v nadaljevanju našteje 
naloge, ki so v pristojnosti občine, in doda, da je bila sicer 
občina z dopisom MJU decembra 2016 že obveščena, da 
pri obvladovanju migracijskih tokov ne gre za tematiko, 
ki bi bila v pristojnosti občine. 
Državni zbor je že leta 1999 v procesu približevanja 
Slovenije v EU ter mednarodnim organizacijam, sprejel 
Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije, ki 
je opredelila tri glavne stebre, na katerih temelji politika 
priseljevanja v Sloveniji: zaščita in pomoč beguncem ter 
prosilcem za azil, integracija priseljencev v slovensko 
družbo ter preprečevanje nezakonitih migracij. Resolucija 
pa je določila tudi normativno in organizacijsko ure-
ditev, potrebno za uspešno in celovito izvajanje politike 
priseljevanja. Zaradi vse bolj kompleksne dinamike 
migracijskih gibanj je Državni zbor leta 2002 sprejel še 
Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije, ki 
je še bolj konkretizirala aktivnosti in ukrepe za uveljavitev 
migracijske politike. 
V Beli Krajini sicer glede migracijskih razmer trenutno ni 
posebnosti, vse morebitne poskuse ilegalnega prehajanja 
meje pa Policija sproti obravnava na policijskih postajah, 

kar v okviru varovanja državne meje in zagotavljanja 
varnosti prebivalcev Republike Slovenije sodi med redne 
policijske postopke in ne more biti predmet pogajanj z lo-
kalno skupnostjo. O vzpostavitvi namestitvenih centrov na 
tem območju pa se ni razmišljalo, saj za to niti ni pogojev. 
Ob morebitnem povečanem migrantskem pritisku, ko bi 
bilo tujcev preveč za obravnavo na policijskih postajah, pa 
bi MNZ vzpostavil sprejemno-registracijske centre; objekte 
Policije, v katerih se tujci zadržujejo le za čas registracije.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje 
poslanca reforme lokalne samouprave
V odgovoru Vlada pojasnjuje, da je 29. septembra 2016 
sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji do leta 2020, ki je bila pripravljena v skladu z 
Resolucijo o normativni dejavnosti, tako da so bile v pri-
pravo vključena vsa tri združenja občin, predlog strategije 
pa je bil objavljen tudi na portalu e-demokracija, kjer so 
zabeležene tudi prejete pripombe. Vsebina strategije je bila 
v pretežni meri z združenji občin tudi usklajena. 
Vlada je strategijo časovno opredelila do leta 2020 in v 
akcijskem načrtu tudi predvidela spremembe področne za-
konodaje. V skladu z analizami sistema lokalne samouprave 
in težnjo ohranjanja stabilnosti sistema lokalne samouprave 
v Sloveniji se je vlada v strategiji opredelila za manjše in 
postopne spremembe, ne pa za vseobsegajočo reformo. 
Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in 
posledično dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. V 
strategiji je poudarjena krepitev vpliva občanov v svojem 
okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev 
organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe 
virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev 
na lokalni ravni. Strategija daje usmeritve za nadgradnjo 
obstoječega sistema lokalne samouprave na način, ki bo 
zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in 
učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. V strategiji je 
vlada poudarila, da v skladu z Evropsko listino lokalne 
samouprave izvaja načelo subsidiarnosti. Subsidiarnost je 
neposredno povezana z decentralizacijo nalog pri oprav-
ljanju javnih zadev. Ne glede na obliko decentralizacije 
pristojnosti morajo biti pooblastila, ki so dana lokalni 
oblasti, v skladu z načeli listine polna in izključna (izvirne 
pristojnosti). 
Pred pripravo strategije so bile izvedene analize izvajanja 
nalog občin, ki niso potrdile razširjenega mnenja javnosti, 
da občine, predvsem majhne, svojih nalog ne izvajajo. 
Ugotovljeno pa je bilo, da bi jih lahko opravljale bolj 
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koncentrirano, učinkoviteje in ceneje. Obstoječa ureditev 
sicer predpostavlja, da so občine sposobne zadovoljevati 
potrebe in interese svojih prebivalcev, vendar je pri tem 
stroškovna učinkovitost občin različna in v veliki meri 
odvisna od velikosti občine glede na število prebivalcev. 
Vlada zato podpira medobčinsko sodelovanje, ki je v 
Zakonu o lokalni samoupravi urejeno skladno z določbo 
Evropske listine lokalne samouprave, ki določa, da imajo 
lokalne oblasti pri izvajanju svojih pooblastil pravico sode-
lovanja in v okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi 
lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena. 
To sodelovanje je posebej razvito na področju zagotavljanja 
gospodarskih javnih služb, MJU pa zagotavlja sofinan-
ciranje skupnih občinskih uprav predvsem na področju 
inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, pa tudi 
urejanja prostora. Za izvajanje strategije so dobrodošla tudi 
stališča, ki jih MJU prejme po njenem sprejetju in bodo 
lahko upoštevane pri zakonodajnih predlogih.

SEJA VLADE RS 16. 3. 2017
Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim 
seznanila  z Osnutkom nacionalnega reformnega pro-
grama, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vred-
notenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju 
Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

Osnutek Nacionalnega reformnega 
programa 2017 - 2018 
Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami 
in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati 
pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim 
glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe. 
Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega 
programa 2017 – 2018, ki je srednjeročni načrt vlade o 
prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil 
Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev 
Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko 
skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na 
ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo 
danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva in družbe.
Slovenija je kot članica EU in skupne denarne valute za-
vezana spoštovanju skupnih javnofinančnih pravil. Čeprav 

država od lanskega leta ni več v postopku presežnega 
javnofinančnega primanjkljaja, mora nadaljevati fiskalno 
konsolidacijo, dokler srednjeročno ne uravnotežimo javnih 
financ. Javnofinančni primanjkljaj kljub znižanju v zadnjih 
letih na dolgi rok ogroža stabilnost javnih financ, saj ni bilo 
sprejetih strukturnih ukrepov za zajezitev rasti odhodkov. 
Spoštovanje pravil se lahko zagotovi z zasledovanjem pri-
oritet, ki krepijo potencial rasti in vplivajo na strukturo 
javnofinančnih odhodkov. 
Osnutek programa za doseganje ciljev predvideva tri 
sklope ukrepov, in sicer strukturne ukrepe za dolgoročno 
stabilnost javnih financ (zdravstvena reforma, dolgotrajna 
oskrba, spremembe pokojninskega sistema itd.), ukrepe 
s kratkoročnim in srednjeročnim učinkom (znižanje 
stroškov upravljanja dolga, sprememba financiranja 
občin itd.) in ukrepe za krepitev potenciala rasti (davčni 
ukrepi za spodbujanje poslovnega okolja, ukrepi na trgu 
dela, zmanjševanje administrativnih ovir, spodbujanje 
investicij itd.)
Vlada bo po obravnavi osnutek programa predstavila na seji 
Ekonomsko-socialnega sveta. Konec marca bodo osnutek 
obravnavali tudi poslanci na sejah odborov državnega 
zbora. Vlada ga bo po načrtih sprejela in poslala Evropski 
komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala 
še program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih 
zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz reformnega 
programa.

Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja o odpravi 
anomalij pri vrednotenju delovnih mest in 
nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja
Vlada se je seznanila z informacijo o pogajanjih in 
pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje 
pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o 
odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov 
v plačnem sistemu javnega sektorja, upoštevaje IV. in VIII. 
točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju.
Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja vključuje predlog sindikalne strani glede 
odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih 
mest s finančnimi učinki, vključno z vplivom morebitne re-
alizacije tega predloga na odpravo anomalij pri vrednotenju 
vseh ostalih delovnih mest in nazivov javnem sektorju. 
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Finančni učinek vladnega predloga odprave anomalij 
pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest znaša cca 
28 mio €, medtem ko predlog sindikalne strani glede 
odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih 
mest zanaša cca 60 mio €. Obe oceni finančnega učinka 
temeljita na podatkih ISPAP za mesec januar 2017.
Vladna stran predloga sindikalne strani ne sprejme. V 
sklenjenem dogovoru med vlado in sindikati iz lanskega 
decembra je bilo dogovorjeno, da se za odpravo vseh anom-
alij v javnem sektorju (razen direktorjev in zdravnikov) 
nameni 70 mio €, kar pomeni, da bi za odpravo anomalij 
na vseh ostalih delovnih mestih, po sindikalnem predlogu 
ostalo le še 10 mio €. 
Upoštevaje navedeno bo vladna stran v pogajalskem pro-
cesu opozorila, da ni možno odstopiti od že dogovorjenega 
najvišjega finančnega učinka odprave anomalij za delovna 
mesta in nazive v kolektivnih pogodbah dejavnosti in 
poklicev, vključno s Kolektivno pogodbo za javni sektor, 
s katero se v plačne razrede uvrščajo orientacijska delovna 
mesta. 
Ob tem pa bo skladno s sklepom vlade Ministrstvo za javno 
upravo pripravilo ločen predlog višjih uvrstitev delovnih 
mest oziroma nazivov v javnem sektorju, kot posledice 
vpliva višjih uvrstitev zdravniških delovnih mest zaradi 
primerljivosti, kot to določa VIII. točka Dogovora o ukre-
pih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju, sklenjenega med vlado in večino reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja, dne 21.12.2016. Finančni 
učinek navedenega predloga, upoštevaje navedeni dogovor 
je izvzet iz 70 mio € in bo torej pomenil dodatne finančne 
posledice nad tem zneskom.

Novela Uredbo o izvajanju Sklepa o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
Na podlagi sklepa Evropskega parlamenta in Sveta, 
izdanega 17. decembra 2013, o mehanizmu Unije na 
področju civilne zaščite (sklep) je bila za izvajanje točke 
a 6. člena sklepa leta 2014 sprejeta Uredba o izvajanju 
sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. 
Uredba je uredila tako vrste ocen tveganj za nesreče, nji-
hovo vsebino ter postopke priprave in sprejema kot tudi 
roke za poročanje. V prilogi so bile določene posamezne 
nesreče, za katere je bilo treba izdelati navedene ocene, in 
nosilci izdelave. Sklep v točki b 6. člena določa pripravo 
in izpopolnitev načrtovanja za obvladovanje tveganj na 
nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni, v točki c istega 

člena pa pripravo ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za 
nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji.
Z novelo uredbe je urejeno izvajanje točke b in točke c 
6. člena sklepa. Nova uredba v primerjavi z dosedanjo 
širi vsebino s področja ocenjevanja tveganj za nesreče na 
ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, 
in sicer na podlagi izpopolnjenega načrtovanja ukrepov 
za obvladovanje tveganj za nesreče za namene preventive 
in pripravljenosti ter izvajanja ukrepov za preventivo in 
pripravljenost. Novelirana uredba na novo določa razvide 
za posamezne nesreče ter vrste, vsebino in način izdelave 
ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče. Slednje 
bodo podlaga za izboljšave na področju procesov izdelave 
ocen tveganj za nesreče ter načrtovanja in izvajanja ukre-
pov za preventivo in pripravljenost. V noveli uredbe je 
dopolnjena priloga 1, ki vsebuje nove nesreče, za katere bo 
treba do leta 2018 izdelati ocene tveganja za posamezne 
nesreče in nato še ocene zmožnosti obvladovanja tveganja 
za posamezne nesreče. Druge spremembe so predvsem 
nomotehnične narave.
O aktivnostih na področju ocenjevanja tveganj za nesreče 
bo Slovenija Evropski komisiji znova poročala najpozneje 
do 22. decembra 2018. V prehodnih določbah so v tem 
smislu določeni tudi novi roki za izdelavo navedenih 
dokumentov.

SEJA VLADE RS 23. 3. 2017
Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog 
novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 
v javnem sektorju, mnenje o predlogu novele Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji, Uredbo o sofinan-
ciranju občin na narodnostno mešanem območju za 
leto 2017 ter odgovor na pisno poslansko pobudo v 
zvezi s spremembo Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predlog novele Stanovanjskega zakona
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin 
(ZUUJFO) je črtal drugi stavek 3. odstavka 28. člena 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), 
kar pomeni, da je bila subvencija tržne najemnine znižana 
za znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija 
neprofitne najemnine – torej do 80% priznane neprof-
itne najemnine. Ustavno sodišče RS je na zahtevo Varuha 
človekovih pravic odločalo o ustavnosti 28. člena ZUPJS, 



23

Marec 2017

ki ureja pravico do subvencije najemnine. Iz obrazložitve 
odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je ustavno sodišče 
presojo opravilo z vidika splošnega načela enakosti pred 
zakonom in ugotovilo, da je zakonodajalec s črtanjem 3. 
odstavka 28. člena ZUPJS različno uredil način ugotavljanja 
višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in 
najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo 
dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega 
stanovanja, za kar pa ni imel razumnega razloga. Ustavno 
sodišče je ugotovilo, da je 28. člen ZUPJS v neskladju 
z ustavnim načelom enakosti. V obrazložitvi odločbe je 
sodišče navedlo, da je mogoče ugotovljeno protiustavnost 
odpraviti s spremembo Stanovanjskega zakona. Tako bo 
odločitev realizirana s spremembo in dopolnitvijo zakona, 
z izenačitvijo upravičencev do subvencije v neprofitnih 
in tržnih stanovanjih. Občinam, javnim stanovanjskim 
skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj 
bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gos-
podinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih 
organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni 
zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih 
določa Stanovanjski zakon.
Po sedanji ureditvi je mogoče preverjati izpolnjevanje 
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem le za 
najemnike neprofitnih stanovanj, ki so stanovanje pridobili 
po uveljavitvi zakona (14. 10. 2003). Posledično se nekat-
erih neprofitnih najemnih razmerij ne bi nikoli preverjalo, 
ne glede na to, da številni najemniki (iz časa pred 14. 10. 
2003) dejansko ne izpolnjujejo več predpisanih pogojev za 
pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. S spremembo 
naj bi se izenačili vsi najemniki v javnih neprofitnih na-
jemnih stanovanjih, razen najemnikov – bivših imetnikov 
stanovanjske pravice, ki na podlagi Stanovanjskega zakona 
niso odkupili stanovanja, v katerem so imeli stanovan-
jski pravico, in bivših imetnikov stanovanjske pravice, 
ki so ostali v neprofitnem najemu v denacionaliziranih 
stanovanjih. Izenačitev bi pomenila le možnost preverjanja 
in posledično spremembo neprofitne najemnine v tržno, 
ne pa tudi prenehanje najemnega razmerja. S povečanjem 
obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov bi spod-
budili in omogočili graditev javnih najemnih stanovanj 
in tako omogočili več upravičencem dostojno bivališče.  

Mnenje o predlogu novele Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji
Skupina poslank in poslancev je s predlogom Zakona o 
spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 

v obdobju 2010–2017 predlagala, da se obdobje izvajanja 
zakona podaljša za eno leto.
Vlada želi poudariti, da si v okviru omejenih proračunskih 
možnosti prizadeva za dosledno izvajanje zakona in pro-
grama. Na nekaterih področjih je v Pomurski regiji sicer 
zaznati postopno izboljševanje splošne gospodarske slike in 
tudi pri brezposelnosti, vendar pa  ne v tolikšnem obsegu, 
da ne bi bilo potrebno, da se zakon izvede v celoti. Ker 
bi bilo v podaljšanem programskem obdobju lažje doseči 
vse cilje zakona, se Vlada Republike Slovenije strinja z 
obravnavo vloženega predloga novele Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 vendar 
na tak način, da se obdobje izvajanja zakona podaljša 
za dve in ne za eno leto. Skupni obseg sredstev, ki se z 
zakonom namenjajo razvojni podpori Pomurski regiji se s 
predlagano spremembo ne spreminja. Glede na dosedanjo 
realizacijo in ocenjene porabljenih sredstev v letu 2017 se 
predvideva, da bo za polno realizacijo sredstev po zakonu 
treba skupno zagotoviti 3.490.824 evrov sredstev in sicer z 
državnim proračunom 2018 1.600.000 evrov, z državnim 
proračunom 2019 pa 1.890.824 evrov.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju
Novela uredbe opredeljuje novo vrsto izplačila, katerega 
podlaga je Zakon o sodiščih. Gre za evidentiranje in prikaz 
dela plače sodnikom, ki niso dodeljeni v specializirani odd-
elek. Sodniki v oviru delovne obveznosti izvajajo zadeve, 
ki sodijo v pristojnost specializiranih oddelkov. Za ta čas, 
ko delajo v okviru delovne obveznosti na “specializiranih” 
zadevah in katerega evidentiranje določa Sodni red, jim 
pripada plača, kot to določa Zakon o sodiščih.
Na novo je opredeljen tudi dodatek za stalno pripravljenost 
za delo na določenem kraju, katerega podlaga je Zakon 
o organiziranosti in delu v policiji, ki po novem določa, 
da uslužbencu policije, ki mu je odrejena pripravljenost 
za delo na določenem kraju, pripada izplačilo za čas prip-
ravljenopsti v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne 
plače.

Uredba o sofinanciranju občin na 
narodnostno mešanem območju za leto 
2017
Poleg uredbe je vlada sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS 
za narodnosti nadaljuje s pripravo Uredbe o sofinanciranju 
občin na narodnostno mešanem območju, ki bo vsebovala 
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podrobnejše namene in merila za določitev višine sredstev 
in bo veljala za naslednja leta. 
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 
14/15 – ZUUJFO), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2007, v 
20. členu določa, da se občinam, na območju katerih 
so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, iz 
državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje 
dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti. Podrobnejše 
namene porabe in višino sredstev določi vlada z uredbo.
Dne 5. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 
00701-3/2016/4 izdala Uredbo o sofinanciranju občin na 
narodnostno mešanem območju za leto 2016. Ob tem je 
sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS za narodnosti začne 
v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljati 
predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno 
mešanem območju za leto 2017, ki bo vseboval podrobnejše 
namene in merila za določitev višine sredstev. 
Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za javno 
upravo sta v letu 2016 začela s pripravo uredbe in jo 
nadaljevala v začetku leta 2017. Uredba bo določila 
podrobnejše namene porabe in način izračuna višine 
sredstev, ki pripada posamezni občini, na območju katere 
so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom. Zaradi 
navedenega bi bila uredba trenutno v neskladju z drugim 
odstavkom 20. člena veljavnega Zakona o financiranju,  
ki pravi: “Podrobnejše namene porabe in višino sredstev 
iz prejšnjega odstavka določi vlada z uredbo.” Zakon o 
financiranju občin je namreč v fazi spreminjanja, trenutno 
poteka usklajevanje Predloga sprememb in dopolnitev 
Zakona o financiranju občin ZFO-1, ki vključuje tudi 
spremembo 20. člena veljavnega ZFO-1 in bo podlaga 
za pripravo novega, splošnega predloga uredbe. Zaradi 
navedenega se je za sofinanciranje občin na narodnostno 
mešanem območju za leto  2017 pripravila uredba v enaki 
obliki in vsebini, kot je bila dne 5. 5. 2016 sprejeta za leto 
2016. Priprava splošne uredbe, ki bo veljala za naslednja 
leta, pa se nadaljuje v letu 2017 in bo predvidoma veljala 
za leta od vključno 2018 naprej.

Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi 
s spremembo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020
Poslanec daje Vladi RS pobudo, da pristopi k spremembi 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014–2020 (OP) in zagotovi zadostna 
sredstva za infrastrukturne in druge projekte lokalnih 
skupnosti v skladu z dogovorom za razvoj regij.
Sprememba OP je po oceni Vlade RS potrebna iz več 
razlogov. Med drugim zaradi izvedbe tehnične prilagoditve 
Evropske komisije, v okviru katere je Republika Slovenija 
za cilj »Naložbe za rast in delovna mesta« prejela dodatna 
evropska sredstva v višini dobrih 56 milijonov evrov. Poleg 
navedenega so se spremenile tudi določene okoliščine, ki 
so bile podlaga pri pripravi operativnega programa v letu 
2014. Posledično je potrebno OP prilagoditi z namenom 
optimalnejšega koriščenja evropskih kohezijskih sredstev 
v programskem obdobju 2014–2020. 
Izhodišča za spremembo OP so v procesu usklajevanja s 
posameznimi deležniki. Vlada si prizadeva, da s priprav-
ljenim predlogom, ki skuša uravnoteženo in enakopravno 
upoštevati vse partnerje v procesu izvajanja evropske 
kohezijske politike, odgovoriti tudi na izziv skladnega 
regionalnega razvoja ter posledično izvajanje regijskih 
projektov. Pri tem je potrebno poudariti, da sredstva ev-
ropske kohezijske politike ne morejo in ne predstavljajo 
edinega vira za izvajanje regijskih projektov (ta sredstva se 
torej zagotavljajo poleg nacionalnih, lokalnih in drugih 
sredstev). Dogovori za razvoj regij bodo posledica spre-
membe OP ter postopkov v skladu z javnim povabilom in 
ne izhodišče za spremembo. Bodo pa v okviru spremembe 
OP vsekakor upoštevane vsebine in izkušnje iz izvedenega 
prvega javnega povabila za regionalne projekte.       
Sama izhodišča za spremembo OP so tako v tem trenutku 
v začetni fazi usklajevanj med partnerji. Končni predlog 
spremembe OP z vsemi utemeljitvami bo posredovan v 
potrditev Odboru za spremljanje OP in nato tudi Evropski 
komisiji, ki ima končno besedo pri potrjevanju spremembe 
OP in ki tudi postavlja robne pogoje za obseg potencialne 
spremembe OP.

SEJA VLADE RS 30. 3. 2017
Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela 
novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 ter se seznanila s parafiranim Aneksom št. 9 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o 
izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacio-
nalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201136&stevilka=1805
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Aneksa št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor 
Skladno s V. točko Dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju se z 
Aneksom št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor opre-
deli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju ter 
zagotovi plačilo dodatka za pripravljenost. 
Aneks št. 9 h KPJS so v četrtek, 27. 3. 2017, parafirali vodja 
širše vladne pogajalske skupine in vodji obeh sindikalnih 
pogajalskih skupin.
S predlagano ureditvijo se višina dodatka za stalno priprav-
ljenost razlikuje glede na to, ali so javni uslužbenci v času, 
ko imajo odrejeno stalno pripravljenost doma ali pa so na 
določenem kraju, pri čemer pa je pravica do izplačila do-
datka za čas pripravljenosti na določenem kraju vezana na 
izrecno določilo v posebnih predpisih o možnosti odreditve 
pripravljenosti na določenem kraju. Zgolj v primerih, ko 
je s posebnimi predpisi takšna možnost predvidena, bi 
javnim uslužbencem za čas pripravljenosti na določenem 
kraju pripadal dodatek v višini 50% urne postavke osnovne 
plače. 
Kot je določeno v drugem odstavku 46. člena Aneksa št. 9 
h KPJS, je predviden dodatek tudi za javne uslužbence na 
področju vzgoje in izobraževanja, če je s posebnimi predpisi 
predvidena možnost, da se javnim uslužbencem odredi 
pripravljenost na določenem kraju. Za čas pripravljenosti 
na domu bi višina dodatka še naprej znašala 20% urne 
postavke osnovne plače. 
Takšno razlikovanje je utemeljeno, saj je razumljivo da 
imajo javni uslužbenci, ki so v pripravljenosti na domu 
več ugodnosti kot javni uslužbenci, ki so v pripravljenosti 
na določenem kraju (doma se lahko ukvarjajo z drugimi 
zadevami, so med domačimi ipd.). Javni uslužbenci, ki 
imajo odrejeno stalno pripravljenost na določenem kraju, 
so v veliki meri omejeni glede aktivnosti, ki jih v času 
pripravljenosti lahko izvajajo. 
V primerjavi z izhodišči za pogajanja v javnem sektorju, ki 
so bila določena s sklepom vlade 26. 1. 2017, je v parafira-
nem Aneksu št. 9 h KPJS sedaj določeno, da bodo dodatek 
za pripravljenost na določenem kraju prejemali vsi, ki jim 
je ta pripravljenost odrejena na podlagi sedaj veljavnih 
posebnih predpisov in ne le na podlagi sedaj veljavnih 
posebnih zakonov. 

Novela Uredbe o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS 
v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast 
in delovna mesta podrobneje ureja del izvajanja evropske 
kohezijske politike v Sloveniji, ki je sicer utemeljen na 
neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag.
Novela uredbe obsega spremembo postopka sprejemanja 
izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na 
način, ki bo omogočal učinkovitejše potrjevanje priprav-
ljenih projektov, programov in javnih razpisov. Struktura 
samega izvedbenega načrta se ohranja, spreminja pa 
se način njegovega sprejemanja in spreminjanja ozi-
roma dopolnjevanja. Sprememba skladno z Zakonom o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 
in 2018 organu upravljanja, Službi Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, omogoča, da na predlog 
posredniškega organa sprejme in objavi izvedbeni načrt v 
programskem obdobju 2014–2020. S tem se bo povečala 
fleksibilnost in hitrost implementacije sprememb, kar bo 
pozitivno vplivalo na učinkovitost izvajanja evropske ko-
hezijske politike in posledično zmanjšala administrativno 
breme. 

Informacija o izvajanju aktivnosti Resolucije 
o nacionalnem stanovanjskem programu 
2015 – 2025
Na področju mladih je bila ustanovljena Delovna skupina 
za mlade za izvedbo pilotnih projektov po ReNSP15-25, 
v okviru katere se trenutno izvajata dva pilotna projekta, 
ki sta predvidena v akcijskem načrtu ReNSP15-25 - za-
gotovitev cenovno ugodnih najemnih stanovanj za mlade, 
ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje (Stanovanjski 
sklad RS - SSRS je v okviru prostih kapacitet zagotovil 
11 stanovanj za pilotni projekt, kjer bo preverjal interes 
mladih za najem in bivanje v skupnostih oziroma sku-
pinah. Poleg stanovanj v lasti SSRS sta v tem trenutku 
predvideni za oddajo v najem tudi 2 stanovanji v Idriji, s 
katerimi se projektu pridružuje občina Idrija, k projektu 
pa bodo lahko pristopili tudi drugi najemodajalci. Javni 
razpis za oddajo stanovanj za mlade bo objavljen v prvem 
kvartalu leta 2017, s čimer se bo pričela druga izvedbena 
faza projekta, ki bo zaključena v avgustu 2018) in zago-
tavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade (nova oblika 
sobivanja, namenjena mladim, ki končajo študijsko pot 
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in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih 
domovih, in za mlade, ki ne študirajo in se vseeno želijo 
osamosvojiti. V zakonodaji še niso opredeljene. Predmetna 
oblika bivanja ni namenjena dolgoročni stanovanjski os-
krbi, temveč kot prva pomoč pri zagotavljanju bivalne 
osamosvojitve mladih; predvidena bo časovna ali starostna 
omejitev bivanja).
V postopku ustanovitve je delovna skupina za starejše, ki 
bo delovala pod vodstvom MOP. Skupina bo pripravila 
pilotni projekt stanovanjske skupnosti za starejše in pilotni 
projekt odkupa stanovanja z doživljenjsko rento. Svoje 
sodelovanje bo usmerila na analizo stanja in projekcijo 
potreb prebivalstva. Na ta način in v sodelovanju z Zvezo 
društev upokojencev Slovenije bo moč evidentirati skupino 
starejših občanov, ki bo pripravljena sodelovati v posamez-
nem pilotnem projektu. 
Za reševanje problematike družin, ki so bile prisiljeno 
izseljene, je bil ustanovljen projektni svet, v okviru kat-
erega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v sodelovanju z MOP, SSRS in tremi hu-
manitarnimi organizacijami (Rdeči Križ Slovenije – Zveza 
združenj, Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine 
Slovenije) pripravlja in izvaja Pilotni projekt podpore in 
pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju 
Slovenije. Izvajajo se začasne namestitve družin in posa-
meznikov ter celovita strokovna pomoč. Projektni svet je v 
letu 2016 izdal Sklep o dodelitvi začasne namestitve trem 
družinam, v letu 2017 pa se zaključujejo postopki še za tri 
družine. Vse družine in posamezniki so podpisali Dogovor 
o aktivnem reševanju socialne problematike, v katerega so 
vključene tudi aktivnosti za trajno rešitev stanovanjskega 
problema in družbeno integracijo družine/posameznikov.
V postopku ustanovitve je delovna skupina, ki bo ob-
ravnavala pilotne projekte za osebe s posebnimi potrebami, 
pod vodstvom MDDSZ, v kateri bodo tudi predstavniki 
MOP, SSRS, NS PIZ, ZDUS ter predstavniki občin in 
občinskih javnih skladov.
V obdobju 2017-2020 je SSRS zagotovil povečano pri-
dobivanje bivalnih enot. V sklopu tega je v juniju 2016 
objavil Program, ki prosilcem omogoča tudi sofinanciranje 
pridobivanja bivalnih enot.
Ustanovljena je bila delovna skupina za izvedbo pilot-
nega projekta Javne službe za najemniško upravljanje, 
ki jo vodi SSRS. Ob oblikovanju projekta in njegovem 
izvajanju bo potekalo spremljanje in ocenjevanje potreb 
po zagotavljanju kritja potencialnih izgub SSRS, in sicer 
zaradi neplačil najemnin in stroškov najemnikov stanovanj. 

Z namenom spodbujanja in podpore alternativnim ob-
likam zagotavljanja stanovanj je bila ustanovljena delovna 
skupina, ki jo vodi MOP in ki pripravlja izvedbo pilotnega 
projekta stanovanjske zadruge. Projekt je razdeljen v dve 
fazi, pripravljalno in izvedbeno fazo. Trenutno se izvaja 
pripravljalna faza. 
MOP je v letu 2016 pripravil Končno poročilo naloge 
»Opredelitev in določitev prednostnih območij za 
stanovanjsko oskrbo (PROSO) in pristopil k izdelavi 
poglobljene analize izvajanja Stanovanjskega zakona.
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11  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
28. redna seja Državnega zbora RS je bila od 20. do 
24. marca 2017. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli novelo Zakona o gospodarskih družbah, kot 
primeren za nadaljnjo obravnavo je bil potrjen predlog 
novela Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010–2017. Državni zbor je zavrnil naslednje 
»poslanske« predloge zakonov: predlog novele Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, predlog nov-
ele Zakona o varstvu okolja, predlog novele Zakona o 
vrtcih, zavrnjena so bila tudi Priporočila v zvezi z iz-
vajanjem evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014 – 2020.

Sprejet zakon

Novela Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1J)
Novela, ki jo je DZ obravnaval po skrajšanem postopku, 
predvideva prenos določil evropske direktive, po kateri 
morajo velika podjetja javnega interesa, ki imajo več kot 
500 zaposlenih, podati izjavo o nefinančnem poslovanju. 
V njej bo moralo podjetje opisati izvajanje politik glede 
okoljskih, socialnih in kadrovskih zadev, spoštovanja 
človekovih pravic ter boja proti korupciji in podkupovanju.
Za podjetja, ki so zavezana k reviziji, je predvideno tudi, 
da morajo v izjavo o upravljanju družbe vključiti opis 
politike raznolikosti v organih vodenja ali nadzora družbe 
glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba 
in poklicne izkušnje, ter navesti cilje, način izvajanja in 
dosežene rezultate te politike v obdobju poročanja.
Spremembe se nanašajo tudi na prenos direktive, ki 
opredeljuje povezovanje registrov podjetij in obveznost 
poročanja v registre, med drugim v primerih čezmejnih 
združitev družb. Sistem povezovanja registrov bo omogočil 
elektronsko komuniciranje med centralnimi in trgovins-
kimi ter registri družb držav članic EU.
Novela bo poleg tega med drugim opredelila merila, 
po katerih bo vlada odobrila uporabo besede Slovenija, 

zastave ali grba v firmi podjetja, uvedla obveznost, da se 
morebitni opravki letnih in revizorjevih poročil objavijo 
na Ajpesu, prinesla pa bo tudi novosti glede poimenovanja 
podružnic podjetnika in odpravila nekatere nomotehnične 
pomanjkljivosti v zakonu.

Zakon v obravnavi

Predlog novela Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 
(ZRPPR1015-B)
Zakon o razvojni podpori pomurski regiji bo še enkrat 
podaljšan, najverjetneje še za dve leti. DZ je namreč so-
glasno ocenil, da je predlog za podaljšanje izvajanja zakona 
primeren za nadaljnjo obravnavo.
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.
Vlada v proračunu ni zagotovila zadostnih sredstev za 
izvedbo zakona do konca leta 2017. Zato so v poslanski 
skupini NSi pripravili predlog novele zakona, s katero bi se 
njegova veljavnost podaljšala še za leto dni. Od predvidenih 
33 milijonov evrov jih je bila regija do konca leta 2016 
deležna le 25,4 milijona evrov. Medtem ko v poslanski 
skupini predlagali podaljšanje veljavnosti zakona do konca 
leta 2018, pa so v koaliciji napovedali, da bodo do druge 
obravnave pripravili dopolnilo, s katerim bi se ta rok iztekel 
konec leta 2019. 
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 
milijona evrov. »Od tega v državnem proračunu za leto 
2018 1,6 milijona evrov in v državnem proračunu za leto 
2019 1,9 milijona evrov,« je povedala Eva Štravs Podlogar 
z gospodarskega ministrstva. Poleg 33 milijonov evrov 
vrednega programa spodbujanja konkurenčnosti zakon 
med ukrepi za pomoč Pomurju vsebuje še spodbude 
delodajalcem za zaposlovanje, davčne olajšave za investi-
ranje 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.
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Zavrnjeni zakoni in priporočila

Predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (ZUPJS-G)
Predlog sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, s katerim je ZL predlagala, da se otroški dodatek 
ne bi upošteval kot dohodek pri uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
V svojem mnenju je vlada navedla, da se zaveda težkega 
položaja družin z najnižjimi dohodki, zato je bila leta 2013 
tudi sprejeta novela omenjenega zakona, s katero se del 
otroškega dodatka že zdaj ne upošteva kot dohodek. A 
hkrati meni, da sprememb sistema dodeljevanja pravic iz 
javnih sredstev ni mogoče izvesti na tako preprost način. 
Po mnenju vlade bo treba izvesti predvsem obsežne analize 
celotnega sistema dodeljevanja pravic iz javnih sredstev in 
ugotoviti primernejši način dodeljevanja omenjenih sred-
stev. Pri tem bo treba upoštevati tudi plače in pasti neak-
tivnosti. Omenjene analize naj bi pripravilo Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlog novele Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1J)
Predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki jo je pripravila 
NSi in naj bi občinam omogočila skupno gradnjo centrov 
za zbiranje odpadkov, je končal parlamentarno pot. V po-
slanski skupini so svoj predlog utemeljevali z besedami, 
da rešuje akuten problem s terena. Občine so namreč po 
zakonu obvezane urediti zbirne centre za odpadke, kamor 
občani vozijo večje komunalne odpadke. Za večino občin 
velja, da zgradijo vsaj enega, saj so k temu obvezane občine 
z več kot 3000 prebivalci, tiste z nad 8000 prebivalcev 
pa še dodatnega. Od 212 občin jih 23 še nima urejenega 
takega centra, pri čemer pa jih ima veliko to problematiko 
rešeno v obliki sodelovanja s sosednjo občino, kar pa po 
sedanjih pravilih ne obvelja. Nekatere občine so že do-
bile inšpekcijske odločbe, da morajo problem postavitve 
centrov rešiti do konca leta, ker pa je gradbena sezona 
pred vrati, je treba to rešiti čim hitreje. S predlogom bi 
omogočili, da se dve občini lahko dogovorita, da skupaj 
zgradita center za zbiranje odpadkov, ki ne sme bistveno 
poslabševati dostopa občanov.
Matični parlamentarni odbor za infrastrukturo je predlog 
novele ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. 
Okoljski ministrici pa je naložil, naj do konca maja uredbo 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami spremeni na način, 

da bodo občine lahko vzpostavile tudi skupne zbirne centre 
za odpadke.
Po takratnih pojasnilih Majcnove novela problematike ne 
rešuje celostno. Ministrica je takrat pojasnila, da bodo s 
predpisom, ki ga bodo pripravili za teh 23 občin, olajšali 
gradnjo centrov oz. se bodo lahko občine dogovorile za 
skupne zbirne centre. Uredba, ki bo rešila to problematiko, 
naj bi že marca šla v javno obravnavo, ki ji bo takoj sledil 
sprejem na vladi. Majcnova je dejala še, da so na minis-
trstvu v zaključni fazi prenove zakona, ki bo vseboval tudi 
nekatere izboljšane rešitve ravnanj z odpadki, s katerimi 
bo možno bolj smotrno urediti to področje.

Predlog novele Zakona o vrtcih (ZVrt-F)
Poslanska skupina NSi je želela s predlogom znova uvesti 
nižjo ceno vrtca za prvega otroka ter brezplačni vrtec za 
drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati vpisani v 
vrtec. Ukrep bi po besedah predlagateljev staršem omogočil 
lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
Zagotovili pa bi tudi boljše demografske trende v državi, 
so prepričani. Finančne posledice za državni proračun so 
ocenili na približno deset milijonov evrov letos in 21,5 
milijona evrov v naslednjih letih.
Ministrstvo za izobraževanje pa je poudarilo, da cilj glede 
95-odstotne vključenosti predšolskih otrok v vrtec še ni 
dosežen. Glede na to je pripravilo svoj zakonski predlog 
o vrtcih, ki se osredotoča prav na vprašanje, kako doseči 
ta cilj.

Priporočila v zvezi z izvajanjem evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 
2014 – 2020
Kot so navedli predlagatelji (SDS), trenutno teče četrto 
leto evropske perspektive 2014-2020. Do konca novembra 
2016 je bilo izplačanih zgolj 87,2 milijona evrov od sku-
paj 3,2 milijarde evrov, ki so Sloveniji na voljo iz naslova 
črpanja. Predlagatelji so tako že na matičnem odboru 
predlagali sklep, s katerim bi odbor vladi ter njeni službi 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko priporočil, naj 
poleg pospešitve dela v treh mesecih poročata o sprejetih 
ukrepih za izboljšanje črpanja sredstev. Člani odbora so 
sklep zavrnili, DZ tako o sklepu ni glasoval.
Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka 
Smerkolj je med drugim poudarila, da so ta sredstva na 
voljo še polnih sedem let. A kljub temu, da so praktično 
šele dve leti v izvajanju, so izdali že 186 odločitev o pod-
pori, to je tretjino razpoložljivih sredstev, kar v številkah 
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predstavlja nekaj več kot 920 milijonov evrov. Ta sredstva 
danes poganjajo projekte in programe sofinanciranih iz 
vseh treh skladov evropske kohezijske politike. Ministrica 
je ocenila, da ni potrebe, da se spreminja sistem poročanja, 
ki je utečen in daje DZ pregled nad tem, kaj se dogaja na 
tem področju.

12  NOVICE ZDRUŽENJA

ODBOR NALOŽIL MOP-U PRIPRAVO 
PODLAGE ZA MOŽNOST SKUPNIH 
ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE
Odbor DZ za infrastrukturo je na seji 8. marca predlog 
novele Zakona o varstvu okolja, ki ga je predlagal NSi, 
ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Okoljski 
ministrici Ireni Majcen pa je naložil, naj do konca maja 
uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami spremeni 
na način, da bodo občine lahko vzpostavile tudi skupne 
zbirne centre za odpadke.
Predlagatelji so izpostavili, da so po odredbi Zakona o 
varstvu okolja občine obvezane urediti zbirne centre za 
odpadke, kamor občani vozijo večje komunalne odpadke. 
Za večino občin je veljajo, da zgradijo vsaj enega, saj so 
k temu obvezane občine z več kot 3000 prebivalci, tiste 
z nad 8000 prebivalcev pa še dodatnega. Od 212 občin 
jih 23 še nima urejenega takega centra. Predlagatelji so 
opozorili, da ne gre za lene občine, pač pa da jih ima veliko 
to problematiko rešeno v obliki sodelovanja s sosednjo 
občino, kar pa po sedanjih pravilih, ne obvelja.
Predlagatelji so dodali, da so nekatere občine že dobile 
inšpekcijske odločbe, da morajo problem postavitve cen-
trov rešiti do konca leta, ker pa je gradbena sezona pred 
vrati, je treba to rešiti čim hitreje. V noveli so zapisali, da 
če se dve občini soglasno dogovorita, lahko zgradita tudi 
skupni center, ki ne sme bistveno poslabševati dostopa 
občanov. 
Po pojasnilih ministrice Majcnove novela problematike ne 
rešuje celostno. Izpostavila je, da bodo s predpisom, ki ga 
bodo pripravili za teh 23 občin, olajšali gradnjo centrov oz. 
se bodo lahko občine dogovorile za skupne zbirne centre. 
Poudarila je, da so v zaključni fazi prenove zakona, ki bo 
vseboval tudi nekatere izboljšane rešitve ravnanj z odpadki, 
s katerimi bo možno bolj smotrno urediti to področje. 
Poudarila je še, da bo uredba, ki rešuje to problematiko 
že ta mesec šla v javno obravnavo in da temu takoj sledi 
sprejem na vladi.
Odbor je sprejel sklep, da novela ni primerna za nadaljnjo 
obravnavo, prav tako pa je sprejel sklep, s katerim priporoča 
ministrstvu, da uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frak-
cijami do 31. maja spremeni na način, da bo vzpostavljena 
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pravna podlaga za vzpostavitev skupnih zbirnih centrov za 
občine z več kot 3000 prebivalcev.

USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO 
PRVI ODSTAVEK 195. ČLENA 
STANOVANJSKEGA ZAKONA
Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 195. člena 
Stanovanjskega zakona. Po tem členu najemniki v neprof-
itnih stanovanjih, oddanih na javnem razpisu, niso dolžni 
obdobno predložiti dokazil, da še izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev takšnega stanovanja, če je bila najemna pogodba 
sklenjena pred uveljavitvijo zakona leta 2003.
Omenjeni zakonski člen je na Ustavnem sodišču RS 
izpodbijala Občina Izola. Zaradi takšne ureditve je po 
navedbah občine določen del neprofitnih stanovanj os-
tal izven njenega nadzora, zato ne more zagotavljati, da 
stanovanje, pridobljeno iz javnih sredstev, dejansko upora-
bljajo samo tisti prebivalci, ki izpolnjujejo za to določene 
socialne kriterije in pogoje. Iz tega razloga naj bi ta člen 
zakona občini preprečeval izvajanje socialne politike na 
stanovanjskem področju in jo tudi finančno prikrajšal za 
razliko med tržno in neprofitno najemnino. 
Predlagateljica izpodbijani ureditvi očita poseganje v 
ustavni položaj občine, saj naj bi ji v določenem delu 
preprečevala uveljavljanje socialne politike na stanovan-
jskem področju. Med drugim ji očita neskladje z načeli 
socialne države in načelom enakosti pred zakonom.
Predlagateljica je sicer izrecno navedla, da se zahteva ne 
nanaša na bivše imetnike stanovanjske pravice, pri katerih 
je najemno razmerje nadomestilo stanovanjsko pravico, 
ampak le na tiste primere, ko so najemniki neprofitnih 
stanovanj sklenili pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Ustavno sodišče se v obrazložitvi odločbe o razveljavitvi 
člena sklicuje na prvi odstavek 151. člena Stanovanjskega 
zakona. Ta določa, da je pridobivanje neprofitnih najemnih 
stanovanj v javnem interesu. Neprofitna najemnina, ki se 
plačuje za najem neprofitnega stanovanja, je po vsebini 
socialna pravica in pomeni izpeljavo ustavnega načela so-
cialne države. Za pridobitev socialnih pravic morata država 
in občina predpisati izpolnjevanje določenih pogojev.
V obravnavanem primeru načelo zaupanja v pravo po 
oceni ustavnih sodnikov ne narekuje varovanja neprofit-
nega najema mimo okvira predpisanih pogojev za prido-
bitev takega stanovanja. Zato bi bilo ustavno dopustno 

upoštevati spremenjene okoliščine v pogledu izpolnjevanja 
tako določenih pogojev na strani najemnika.
Ker varstvo stabilnosti pogodbene pravice do neprofitne na-
jemnine v obravnavanem primeru ni ustavno zapovedano, 
izpodbijana ureditev ni nujen ukrep, ki bi upravičeval poseg 
v načelo avtonomnosti lokalne samouprave. Varovanje po-
godbene pravice do neprofitne najemnine za neprofitno 
stanovanje za nedoločen čas zato ne more utemeljiti posega 
v ustavno zagotovljeno funkcionalno avtonomijo občin 
na stanovanjskem področju. Izpodbijana ureditev je zato 
v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave.
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-144/14 z dne 9 3. 
2017

OBČINE S SUBVENCIJAMI EKO SKLADA 
V POSTAVITEV 140 ELEKTRIČNIH 
POLNILNIC
Eko sklad bo finančno podprl 69 občin pri postavitvi pol-
nilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000. Na razpisu izbrane 
občine bodo skupno predvidoma postavile 140 polnilnih 
postaj za električna vozila, 109 bo AC in 31 DC polnilnih 
postaj.
Kot so 15. marca sporočili iz Eko sklada, bodo med 
izbrane občine razdelili pol milijona evrov iz sklada za 
podnebne spremembe. Občine bodo na vseh za polnilnice 
predvidenih lokacijah zagotovile tudi po dve parkirni mesti 
za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe 
in prometne znake.
Na AC postajah bo dodatna šuko vtičnica omogočala tudi 
polnjenje električnih koles, ne le električnih avtomobilov. 
Vse polnilnice bodo predvidoma vzpostavljene do konca 
leta.
Nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj 
za električna vozila so prejele občine Bohinj, Cankova, 
Cerkno, Dobje, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Hajdina, 
Hoče-Slivnica, Hodoš, Ivančna Gorica, Kamnik, Kidričevo, 
Kočevje, Komen, Komenda, Koper, Kostanjevica na 
Krki, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, 
Ljutomer, Loški Potok, Markovci, Miren-Kostanjevica, 
Mirna Peč, Mislinja, Murska Sobota, Naklo, Nazarje, 
Piran, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, 
Ptuj, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na 
Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Slovenska 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/u-i-144-14.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/u-i-144-14.pdf
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Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava, Središče ob Dravi, 
Starše, Šalovci, Šenčur, Šentilj, Šentjur, Škocjan, Škofljica, 
Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Tabor, 
Trebnje, Trzin, Tržič, Vitanje, Vojnik, Vuzenica, Zavrč, 
Zreče, Žalec in Žužemberk.
Eko sklad je tudi izbral nevladne organizacije na področju 
varstva okolja, ki jih bo podprl pri osveščanju, izobraževanju 
in promociji projektov na področjih učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije ter trajnostne 
mobilnosti. Sklad je prejel 21 vlog, od teh jih je bilo 15 
uvrščenih v ocenjevanje.
Za sofinanciranje v skupni vrednosti skoraj 200.000 
evrov je bilo izbranih pet projektov, in sicer projekt Alpe 
Adria Green, Društva DOVES-FEE Slovenia, Društva za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Planinske zveze 
Slovenije in Umanotere.
Eko sklad je v okviru razpisa finančne podpore izvajalcev 
izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti v letu 2017 
izbral 16 dogodkov in projektov, ki jih bo izvedlo 13 or-
ganizacij, in sicer s področja učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanja kakovosti 
zraka in trajnostnega razvoja.

MOP PRIPRAVLJA NACIONALNI 
PROGRAM VARSTVA OKOLJA DO LETA 
2030
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja 
Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 
2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji 
in naloge za varstvo okolja. MOP je v prvem koraku že 
objavil Osnutek Načrta priprave NPVO 2030, na katerega 
lahko posredujete pripombe in predloge do 28. aprila 2017 
na e-naslov: gp.mop@gov.si 
Trajnostni razvoj Slovenije je temeljno izhodišče za pri-
pravo NPVO 2030, pri čemer  trajnostni razvoj pomeni 
»tak razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega 
rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da 
zadovoljijo svoje potrebe.«
Trije zakoni s področja delovanja MOP vsebujejo zahteve 
glede izdelave nacionalnih programov: o varstvu okolja, 
o ohranjanju narave in o vodah. NPVO 2030 bo združil 
zahtevane vsebine glede nacionalnih programov iz teh 
zakonov. 

Naloga okoljske politike v Sloveniji je skrb za varstvo 
okolja, kar obsega tudi ohranjanje narave in varstvo voda. 
Varstvo okolja pa se ne izvaja le z ukrepi okoljske politike, 
saj na stanje okolja vplivajo tudi druge politike, kot so 
na primer industrijska, prometna, energetska, kmetijska, 
politika vzgoje in izobraževanja. Ker bodo v NPVO 2030 
začrtane usmeritve, cilji in naloge varstva okolja, bodo s 
tem programom določeni cilji in naloge okoljske politike, 
podane pa bodo tudi usmeritve za druge politike. 
Nacionalni program varstva okolja na predlog Vlade RS 
sprejme Državni zbor RS.

Izhodišča za pripravo NPVO 2030
Trajnostni razvoj Slovenije je temeljno izhodišče za pri-
pravo NPVO 2030, pri čemer  trajnostni razvoj pomeni 
»tak razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, 
ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo 
svoje potrebe.« 
NPVO 2030 bo pripravljen tudi ob upoštevanju:
1. Poročila o izvajanju NPVO 2005-2012,
2. Poročila o stanju okolja v Sloveniji 2017,
3. že sprejetih strateških in operativnih programov, ki 

vplivajo na varstvo okolja,
4. strateških dokumentov (kot sta na primer: Evropsko 

okolje – Stanje in napovedi 2015 in 7. Okoljski akci-
jski program in zakonodaje EU,

5. strateških zavez na globalni ravni, kot so na primer Cilji 
trajnostnega razvoja 2030.

Načrt priprave Nacionalnega programa varstva okolja 
2030 podrobneje predstavi pripravo NPVO 2030. 
Več: 
Koraki priprave NPVO 2030 
Sodelovanje javnosti  
Dogodki 
Povezave

V JAVNEM SEKTORJU VELIKA 
PRIČAKOVANJA PO BOLJŠEM 
VREDNOTENJU DELOVNIH MEST
Vlada in sindikati javnega sektorja so 27. marca nadaljevali 
pogajanja o odpravi anomalij v plačnem sistemu. 

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/porocilo_o_okolju_2017.pdf
http://nfp-si.eionet.europa.eu/News/NEWS1425643740
http://nfp-si.eionet.europa.eu/News/NEWS1425643740
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/1386/oj/slv/pdfa1a
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/1386/oj/slv/pdfa1a
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://www.mop.gov.si/si/priprava_nacionalnega_programa_varstva_okolja_2030/koraki_priprave_npvo_2030/
http://www.mop.gov.si/si/priprava_nacionalnega_programa_varstva_okolja_2030/sodelovanje_javnosti/
http://www.mop.gov.si/si/priprava_nacionalnega_programa_varstva_okolja_2030/dogodki/
http://www.mop.gov.si/si/priprava_nacionalnega_programa_varstva_okolja_2030/povezave/
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Vlada in sindikati javnega sektorja so v konec lanskega leta 
sklenjenem dogovoru predvideli, da se bodo do 1. maja 
letos dogovorili o odpravi anomalij oziroma popravkih 
vrednotenj delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.
Za to so na letni ravni predvideli 70 milijonov evrov, 
pri čemer so vnaprej zapisali, da v ta znesek ne sodijo 
sredstva za odpravo anomalij v plačni skupini B (direk-
torji), zvišanje zdravniških plač in posledično dvig plač z 
zdravniki primerljivih poklicev.
Prednost pri odpravljanju anomalij so v dogovoru pred-
videli za javne uslužbence z najnižjimi plačami; uvrščeni 
do vključno 26. plačnega razreda naj bi namreč pridobili 
pravico do izplačila višje plače s 1. julijem letos, ostali s 1. 
oktobrom. V skladu z dogovorom naj bi bil pri posamez-
nem plačnem razredu oz. nazivu možen dvig za največ tri 
plačne razrede.
V začetku februarja so vlada in sindikati javnega sektorja na 
podlagi dogovora začeli pogajanja o odpravljanju plačnih 
anomalij. Pričakovanja na sindikalni strani pa, kot kaže, 
precej presegajo izhodiščni vladni predlog in, sodeč po 
vladnih izračunih, tudi predvidenih 70 milijonov evrov.
Obe strani sta namreč doslej predstavili svoja predloga 
odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih 
mest. Ta delovna mesta, ki se določijo s kolektivno po-
godbo za javni sektor, omogočajo primerjavo v plačnih 
skupinah in med njimi.
Vladna stran svoj izhodiščni predlog sprememb pri 
orientacijskih delovnih mestih vrednoti na približno 28 
milijonov evrov, sindikalnega pa na približno 60 milijonov 
evrov in pri tem ugotavlja, da bi po sindikalnem predlogu 
za odpravo anomalij na vseh ostalih delovnih mestih ostalo 
le še deset milijonov evrov.

V TRBOVLJAH O SPREMEMBI 
OPERATIVNEGA PROGRAMA 
IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE
V Trbovljah je 28. marca potekala izredna seja razvojnega 
sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Kot je povedala 
ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka 
Smerkolj, so na seji razpravljali o izhodiščih za spremembo 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014-2020.
Po besedah Smerkoljeve so sama izhodišča za spremembo 
operativnega programa v tem trenutku v začetni fazi 

usklajevanj med partnerji. Končni predlog spremembe 
operativnega programa z vsemi utemeljitvami bo posre-
dovan v potrditev odboru za spremljanje operativnega 
programa in nato tudi Evropski komisiji, ki ima končno 
besedo pri potrjevanju spremembe programa in ki tudi 
postavlja robne pogoje za obseg potencialne spremembe.
Dejala je tudi, da so spremembe operativnega programa 
po oceni vlade potrebne iz več razlogov - med drugim 
zaradi izvedbe tehnične prilagoditve Evropske komisije, v 
okviru katere je Slovenija za cilj Naložbe za rast in delovna 
mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini dobrih 56 
milijonov evrov.
Po besedah Smerkoljeve bodo imele regije v drugem 
pozivu na voljo 420 milijonov evrov, v prejšnji finančni 
perspektivi pa so razpolagale s 600 milijoni evrov. Sicer je 
vzhodna kohezijska regija v finančni perspektivi 2014-2020 
upravičena do 1,27 milijarde evrov sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.
Poleg navedenega so se spremenile tudi določene okoliščine, 
ki so bile podlaga pri pripravi operativnega programa v letu 
2014. Posledično je potrebno operativni program prila-
goditi z namenom optimalnejšega koriščenja evropskih 
kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Izhodišča za spremembo operativnega programa so v 
procesu usklajevanja s posameznimi deležniki. Vlada 
si prizadeva, da s pripravljenim predlogom, ki skuša 
uravnoteženo in enakopravno upoštevati vse partnerje v 
procesu izvajanja evropske kohezijske politike, odgovoriti 
tudi na izziv skladnega regionalnega razvoja ter posledično 
izvajanje regijskih projektov.
Pri tem je potrebno poudariti, da sredstva evropske ko-
hezijske politike ne morejo in ne predstavljajo edinega 
vira za izvajanje regijskih projektov. Dogovori za razvoj 
regij bodo posledica spremembe operativnega programa 
ter postopkov v skladu z javnim povabilom in ne izhodišče 
za spremembo. Bodo pa v okviru spremembe operativnega 
programa vsekakor upoštevane vsebine in izkušnje iz iz-
vedenega prvega javnega povabila za regionalne projekte, 
je še dejala ministrica.
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13  KORISTNE INFORMACIJE

MzI: IZVAJANJE 13. IN 14. ČLENA 
ZAKONA O CESTAH  
Ministrstvo za infrastrukturo je za pristojne upravljavce ja-
vnih cest pripravilo pojasnila z namenom in priporočilom, 
da jih upravljavci javnih cest upoštevajo pri izvajanju 13. 
oziroma 14. člena Zakona o cestah. 
Pojasnila so povezana z  obvestilom  Gurs-a  o sodbah 
Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah 
(ZCes-1).  Sodbi: Sodba 1, Sodba 2.

SPREMENJEN IZMENJEVALNI FORMAT 
ZA VPIS OBJEKTOV GOSPODARSKE 
JAVNE INFRASTRUKTURE V ZBIRNI 
KATASTER GOSPODARSKE JAVNE 
INFRASTRUKTURE
Geodetska uprava RS,   Oddelek za gospodarsko javno 
infrastrukturo (GJI), obvešča, da je na svojih straneh
http://www.e-prostor.gov.si/si/
zbirke_prostorskih_podatkov/
zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/ 
objavila novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat 
sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infra-
strukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila 
k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: 
Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031), ki 
bo začel veljati od 1. 5. 2017 dalje. 

POJASNILO GLEDE IZVAJANJA  
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 
– PREVERJANJE POGOJEV PO 3.EA 
ČLENU
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, s katerim se  dopolnjuje pojasnilo v zvezi z 
izvajanjem 3. ea člena ZKZ, prejeto v juliju 2016.

Vsa pojasnila:
•	 pojasnilo z dne 4. 7. 2016
•	 pojasnilo z dne 11. 7. 2016
•	 pojasnilo z dne 27. 2. 2017

NOVELACIJA AGLOMERACIJ ZA 
ODPADNO VODO
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so pripravili 
osnutek noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za prip-
ravo novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. Osnutek noveliranih aglomer-
acij je dostopen preko spletna aplikacije »Atlas UWWTD« 
na spletnem naslovu http://gis.arso.gov.si/evode/profile.
aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso (uporabniško ime: ob-
cine_aglo, geslo: aglo2017). Več v DOPISU.
TUKAJ pa so dostopna tudi podrobnejša pojasnila o 
načinu priprave osnutka noveliranih aglomeracij ter 
navodila za pripravo in posredovanje morebitnih pripomb.

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK, MAREC 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravila marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, 
kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, 
napovedih razpisov in druge zanimivosti.
SVRK izpostavlja, da se je začela 2. faza kampanje EU 
PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, kjer  lahko glasujete 
za vam najljubši EU projekt na http://www.eu-skladi.si/sl/
aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017 
 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MzI_Izvajanje_13._in_14_clen_Zakona_o_cestah.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/dopis_Ministrstvu_za_infrastrukturo.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/dopis_Ministrstvu_za_infrastrukturo.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/SODBA_1.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/SODBA_2.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/
http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/
http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MKGP_POJASNILO_ZKZ-E_OPPN_4.7.2016.pdf
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU_marec%202017/material/../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Pojasnilo z dne 11. 7. 2016
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MKGP__POJASNILO__ZKZ-E_OPPN_27.2.2017.pdf
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso
http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_obvestilo_novelacija_aglomeracij_7.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_obvestilo_novelacija_aglomeracij_priloga_7.3.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/e-novice-2017-marec.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017
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14  NOVICE EU

122. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
V Bruslju je od 22. do 23. marca potekalo 122. plenarno 
zasedanje Odbora regij. Zasedanja so se udeležili člani 
oziroma nadomestni člani slovenske delegacije.
Glavna tema dnevnega reda so bile posledice, ki jih 
bo britanska odločitev imela za mesta in regije. S člani 
Evropskega odbora regij (OR) je o tem razpravljal glavni 
pogajalec za brexit Michel Barnier. V drugem dnevu 
zasedanja so predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti 
svoje mnenje o tem izrazili z glasovanjem o resoluciji o 
britanskem izstopu iz EU.
Prvi dan zasedanja je skupščina lokalnih in regionalnih 
politikov EU s tremi vodilnimi poslanci Evropskega parla-
menta razpravljala tudi o beli knjigi o prihodnosti Evrope, 
ki jo je pripravila Evropska komisija. Razprava o prihod-
nosti Evrope sodi v širši politični razmislek, ki poteka v 
OR glede usmeritve EU – ta proces vključuje več deset 
dialogov z državljani, ki jih OR letos gosti v različnih delih 
EU. Razprava je bila  bogatejša zaradi sodelovanja dveh 
poslancev EP, ki sta avtorja poročil o reformi EU – Guyja 
Verhofstadta in Elmarja Broka  – ter poslanca EP Joja 
Leinena, predsednika Mednarodnega evropskega gibanja 
(EMI), največje vseevropske mreže proevropskih  orga-
nizacij. Guy Verhofstadt je tudi predstavnik Evropskega 
parlamenta na pogajanjih EU z Združenim kraljestvom.
V nadaljevanju zasedanja so še  potekale razprave o 
Sendajskem okviru: upravljanje lokalnih posledic nara-
vnih nesreč. OR in Urad Organizacije združenih narodov 
za zmanjševanje tveganja nesreč (UNISDR) sta 13. ok-
tobra lani podpisala petletni akcijski načrt za podporo 
mestom in regijam EU pri sprejemanju bolj usklajenih 
ukrepov za zmanjševanje učinka naravnih nesreč. Namen 
akcijskega načrta, ki je bil podpisan na  mednarodni 
dan zmanjševanja nesreč, je iz Sendajskega okvira za 
zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030 dobiti zamisli za 
lokalne in regionalne oblasti.  Sodelovanje zdravstvenih 
sistemov, je bilo predstavljeno v mnenju o Vključevanju, 
sodelovanju in uspešnosti zdravstvenih sistemov, ki ga 
je pripravila Birgitta Sacrédeus. Mnenje se osredotoča na 
to, kako bi morala EU podpreti države članice in njihove 
regionalne in lokalne oblasti v prizadevanjih za izboljšanje 

zdravja prebivalstva in razvoj zdravstvene oskrbe ter kako 
lahko čezmejno sodelovanje prispeva k razvoju evropskih 
zdravstvenih sistemov. Ustrezno in vzdržno financiranje 
zdravstvene oskrbe je odločilnega pomena za zagotovitev 
obsežne, dostopne in kakovostne zdravstvene oskrbe. 
Poročevalka opozarja zlasti na probleme v zvezi z duševnimi 
boleznimi in na kronične bolezni, zaradi katerih nastaja 
največ stroškov v zdravstvu in drugih sistemih socialne 
varnosti.
Poročevalec Arno Kompatscher je predstavil mnenje o 
Trajnostni prehranski politiki, katerega namen je spod-
buditi bolj trajnostne načine proizvodnje in potrošnje 
hrane, pa tudi vzpostaviti povezavo med prehransko in 
drugimi politikami. 
Za razvoj strategij pametne specializacije, ki učinkovito 
izkoriščajo dobrine in vire njihove regije, morajo lokalne 
in regionalne oblasti sodelovati pri ustvarjanju vrednostne 
verige, trdi Mikel Irujo Amezaga, vodja predstavništva av-
tonomne skupnosti Navarra v Bruslju, v svojem mnenju . 
Da bi to dosegli, je treba spremeniti sedanji regulativni 
okvir, pri tem pa ustvariti sinergije med finančnimi instru-
menti in regionalnimi politikami ter povečati prizadevanja 
za uskladitev oblikovanja, priprave, izvajanja in spremljanja 
teh strategij ter nadaljnjega ukrepanja. 
Istega dne je OR gostil tudi konferenco o velemestnih 
območjih v prihodnji kohezijski politiki. Njen namen je 
poudariti vlogo pomembnih mest in velemestnih območij 
v kohezijski politiki EU in upravljanju strukturnih skladov. 

32. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH 
IN REGIONALNIH OBLASTI
Od 28. do 30. marca je v Strasbourgu potekalo 32. zase-
danje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, ki so se ga 
udeležili člani slovenske delegacije Bernardka Krnc, Breda 
Pečan in Vladimir Prebilič  in slovenski mladinski delegat 
Slovenije pri Svetu Evrope Matic Matjašič. 
Glavna tema ali vodilo letošnjih zasedanj bo 
»Decentralizirana pravila za uspešno integracijo beguncev«. 
Udeleženci so izmenjali mnenja o nevarnostih, s katerimi 
se soočajo lokalne skupnosti med migrantsko krizo, in 
predstavljajo izziv za vse države in razpravljali o možnih 
rešitvah.
V času zasedanja kongresa je bilo govora o izvajanju 
Evropske listine o lokalni samoupravi in analizo izva-
janja Evropske listine v 47 državah. Med 32. zasedanjem 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-01049-00-02-PRES-TRA-SL.docx
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/reflecting-eu.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/reflecting-eu.aspx
http://www.federalists.eu/uef/news/the-european-parliament-shows-the-way-for-relaunching-the-union/
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2016-05493-00-00-PAC-TRA-EN.docx
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2016-05493-00-00-PAC-TRA-EN.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2016-06963-00-00-PAC-TRA-SL.docx
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kongresa pa je bila obeležena tudi 10. obletnica Evropskega 
tedna lokalne demokracije.

JUNCKER PREDLAGA PET SCENARIJEV 
ZA PRIHODNOST EU 27 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 1. 
marca v Bruslju predlagal pet scenarijev za razvoj EU do 
leta 2025 - od nadaljevanja sedanjega stanja do popolnoma 
federalistične EU. 
Osrednje politično sporočilo ob predstavitvi scenarijev 
za reformo unije se glasi, da EU po odločitvi Britancev 
za izstop ne bo trošila političnega kapitala za ločitev. To 
prepušča ločitvenim odvetnikom, da uredijo postopek na 
tehnični ravni, sama se bo osredotočila na svojo prihodnost 
v sestavi 27 članic.
Juncker predlaga pet scenarijev za razvoj EU 27 do leta 
2025: da ostane vse tako kot doslej; da se EU osredotoči 
samo na enotni trg; da tisti, ki hočejo več, storijo več, kar 
vključuje oblikovanje koalicij voljnih; da se stori manj, 
a učinkoviteje in federalistični scenarij storiti veliko več 
skupaj.
Po prvem scenariju bi se unija osredotočila na nadaljevanje 
sedanjega programa reform. Ta je po navedbah komisije 
verjetno najteže uresničljiv, saj je vrzel med besedami in 
obljubami na eni strani ter dejanji in rezultati na drugi 
strani ogromna. Primer tako ohromljene unije je dogajanje 
v povezavi s trgovinskim sporazumom EU in Kanade, 
Ceto.
Drugi scenarij predvideva osredotočenje izključno na 
enotni trg, ker članice na vse več področjih ne morejo 
najti skupnega jezika. To nikakor ni najljubši Junckerjev 
scenarij, saj je predsednik prepričan, da je unija več kot 
to, a razprava o tej možnosti obstaja, zato je intelektualno 
pošteno, da se jo vključi v paleto možnosti. Do leta 2025 bi 
to lahko pomenilo, da prečkanje mej za poslovne namene 
in turiste postane oteženo zaradi rednih preverjanj. Težje 
je najti službo v tujini in prenos pokojninskih pravic v 
drugo članico ni zajamčen. Tisti, ki zbolijo med bivanjem 
v tujini, morajo plačati visoke stroške zdravstvene oskrbe.
Tretji scenarij predvideva »koalicije voljnih«. Nekateri gov-
orijo o Evropi več hitrosti. Drugi o Evropi koncentričnih 
krogov. Juncker govori o Evropi koncentričnih krogov. 
Gre za to, da tiste članice, ki hočejo več, storijo več, na 
primer na področju obrambe, notranje varnosti in so-
cialnih zadev. Do leta 2025 bi to lahko pomenilo, da 15 

članic vzpostavi enote policije in sodnikov za obravnavanje 
čezmejnih kriminalnih dejavnosti. Varnostne informacije 
se izmenjujejo sproti, saj so nacionalne podatkovne baze 
med seboj popolnoma povezane, ponazarjajo v komisiji.
Četrti scenarij predvideva manj ukrepanja, ki pa bi bilo 
učinkovitejše. Gre za to, da bi članice izbrale nekaj področij, 
na katera bi se osredotočile, na primer migracije in varnost, 
manj dejavna pa bi bila unija na področjih, na katerih 
se zdi, da ne zagotavlja dodane vrednosti. Do leta 2025 
bi to na področju migracij lahko pomenilo vzpostavitev 
enotnega azilnega urada, na področju varnosti pa na 
primer vzpostavitev nove evropske agencije za boj proti 
terorizmu, ki bi pomagala pri odvračanju in preprečevanju 
resnih napadov s sistematičnim sledenjem in označevanjem 
osumljencev.
Peti scenarij predvideva federalistični ustroj EU po 
načelu storiti veliko več skupaj. To pomeni, da se članice 
odločijo, da si na vseh področjih delijo več pristojnosti 
in sredstev ter si prizadevajo za več skupnega odločanja. 
Odločitve na evropski ravni se sprejemajo hitreje in so hitro 
izvršene. Do leta 2025 bi to lahko pomenilo, da evropski 
reševalni sklad ESM postane Evropski denarni sklad, da 
evropski državljani v tujini uživajo konzularno zaščito 
veleposlaništev EU, ki v nekaterih delih sveta nadomestijo 
nacionalna veleposlaništva, in da vse trgovinske sporazume 
sklepa in ratificira EU v imenu 27 članic.
Junckerjevi predlogi nosijo tudi velik slovenski pečat, 
poudarjajo v komisiji. Slovenski prispevek se na primer 
kaže v poudarku pomena enake obravnave vseh članic in 
v poudarku, da si je treba prizadevati za bolj enakomerno 
porazdelitev koristi globalizacije med prebivalstvom unije. 
Rdeča nit teh predlogov sta dve temeljni načeli: enotnost 
in enaka obravnava članic. Od voditeljev članic unije se 
pričakuje, da se do konca leta izrečejo o teh predlogih. 

VRH EU PODALJŠAL MANDAT 
PREDSEDNIKU EVROPSKEGA SVETA 
TUSKU 
Voditelji članic EU so 9. marca v Bruslju še za dve leti 
in pol podaljšali mandat predsedniku Evropskega sveta, 
Poljaku Donaldu Tusku, ki tako ostaja na položaju do 30. 
novembra 2019. Proti je bila samo Tuskova domovina 
Poljska.



36

Marec 2017

BRITANSKI PARLAMENT ODPRL POT 
SPROŽITVI PROCESA IZSTOPA IZ EU
Britanski parlament je 14. marca odprl pot premierki 
Theresi May, da sproži 50. člen Lizbonske pogodbe, ki 
ureja izstop države iz EU. Po spodnjem domu je namreč 
ustrezni zakon brez dopolnil podprla tudi lordska zbornica.
Člani lordske zbornice so se tako odrekli dopolniloma, 
ki so ju sprejeli na predhodnem glasovanju. Ti sta terjali, 
da ima parlament končno besedo pri dogovoru z unijo 
in da imajo prebivalci EU tudi po izstopu iz EU v Veliki 
Britaniji enake pravice kot doslej. Lordi so zakon podprli 
s 274 glasovi proti 118.
Še pred tem je bil zakon z veliko večino potrjen v spodn-
jem domu parlamenta, kjer mu je nasprotovala le peščica 
poslancev iz vrst konservativcev.
T. i. zakon o brexitu je nato prejel uradno potrditev kraljice 
Elizabete II. in tako začel veljati. Britanska premierka 
Theresa May je sporočila, da bo ločitveni postopek sprožila 
29. marca.
Poseben vrh 27 članic EU o izstopu Velike Britanije iz unije 
bo 29. aprila, je 21. marca v Bruslju sporočil predsednik 
Evropskega sveta Donald Tusk. Namen vrha je sprejeti 
politične smernice za pogajanja o brexitu.

EVROPSKI PARLAMENT ZA KREPITEV 
RECIKLIRANJA IN MANJ ODLOŽENIH 
ODPADKOV
Evropski parlament je 14. marca sprejel svoj predlog zako-
nodaje, v skladu s katerim bi se delež recikliranih odpadkov 
v EU do leta 2030 dvignil na 70 odstotkov - danes je pri 
44 odstotkih. Poslanci želijo tudi omejiti delež odloženih 
odpadkov na pet odstotkov, količino odpadne hrane pa 
bi do 2030 zmanjšali za polovico.
Danes je recikliranih oziroma kompostiranih 44 odstotkov 
vseh komunalnih odpadkov v EU. Leta 2004 je bil ta delež 
31-odstoten, do leta 2020 pa naj bi članice unije recikli-
rale oziroma kompostirale več kot polovico komunalnih 
odpadkov, na spletni strani navaja Evropski parlament.
Do leta 2030 naj bi tako reciklirali oziroma za ponovno 
uporabo pripravili najmanj 70 odstotkov vseh odpad-
kov. Evropska komisija je v svojem predlogu navedla 
65-odstotno mejo. Pri materialih za embalažo, kot so papir 
in karton, plastika, steklo, kovine in les, poslanci predlagajo 

80-odstotni cilj do leta 2030, za vsakega od materialov pa 
bi za leto 2025 postavili tudi vmesni cilj.
Ob tem naj bi delež komunalnih odpadkov, ki konča 
na odlagališčih, po predlogu poslancev upadel na pet 
odstotkov do leta 2030, čeprav pod določenimi pogoji 
puščajo možnost za petletno podaljšanje obdobja za dosego 
tega cilja za države, ki so leta 2013 odlagale več kot 65 
odstotkov svojih komunalnih odpadkov.
Predlog pa se nanaša tudi na odpadno hrano. Te je v EU 
vsako leto okoli 89 milijonov ton oziroma 180 kilogramov 
na prebivalca. Poslanci predlagajo, naj se ta količina do leta 
2025 zmanjša za 30 odstotkov, do leta 2030 pa za polovico 
glede na leto 2014.
Parlament je skupno sprejel štiri poročila, ki predstavljajo 
njegovo pogajalsko pozicijo v pogajanjih s Svetom EU. 
Slednji mora svoje stališče šele oblikovati. Parlament se 
je s tem odzval na štiri zakonodajne predloge, ki jih je 
glede ponovne uporabe, recikliranja in odlaganja odpadkov 
oblikovala Evropska komisija.
Kot še dodajajo v parlamentu, Avstrija, Belgija, Danska, 
Nemčija, Nizozemska in Švedska leta 2014 na odlagališča 
niso poslala praktično nobenih smeti. Na drugi strani so 
Ciper, Hrvaška, Grčija, Latvija in Malta odložili več kot 
tri četrtine svojih komunalnih odpadkov.

VRH EU 27 SPREJEL RIMSKO IZJAVO, V 
KATERI IZPOSTAVLJA ENOTNOST
Voditelji 27 članic in treh osrednjih institucij EU so 
25. marca v Rimu podpisali rimsko izjavo, v kateri so 
izpostavili dosedanje dosežke, potrdili enotnost, skupne 
interese in vrednote ter opredelili izzive in prednostne 
naloge v prihodnjih desetih letih.
Evropski vrh je 25. marca v Rimu obeleževal 60. rojstni dan 
unije, ki se sooča z ločitvijo od Velike Britanije in drugimi 
izzivi brez primere, na primer terorizmom, migracijskimi 
pritiski in protekcionizmom.
Kljub resnosti položaja so v strahu pred vzponom evro-
skeptikov na volitvah v Franciji, Nemčiji in Italiji ambicije 
skromne - posredovati sporočilo enotnosti. A tudi to am-
bicijo sta z raznimi zahtevami in grožnjami postavili pod 
vprašaj Poljska in Grčija, ki pa sta na koncu izjavo podprli.
Rimska izjava se začne z besedami ponosa ob dosežkih 
edinstvene unije, ki je vstala iz pepela prve in druge sve-
tovne vojne. Njen duh pa po navedbah evropskih virov 
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najbolje ponazarjajo sklepne besede: »Združili smo se, da 
bi nam bilo bolje. Evropa je naša skupna prihodnost.«
Sedemindvajseterica je v izjavi, v kateri ločitev od Britanije 
ni izrecno omenjena, izpostavila, da se sooča z izzivi brez 
primere: regionalnimi konflikti, terorizmom, migracijskimi 
pritiski, protekcionizmom ter socialnimi in gospodarskimi 
neenakostmi.
Eno osrednjih vprašanj pri pripravi izjave je bila opredelitev 
do koncepta Evrope več hitrosti, s katerim želijo zahodne 
članice zagotoviti prožnejšo in učinkovitejšo unijo ter s tem 
njen obstoj, v vzhodnih pa vzbuja strah pred drugoraz-
redno obravnavo in izključenostjo.
Kompromis je ohlapen zapis, da bodo članice tako kot v 
preteklosti »delovale skupaj, različno hitro in intenzivno, 
ko bo to potrebno, ob premikanju v isti smeri«. Ob tem 
zatrjujejo, da bodo vrata vselej odprta tistim, ki se bodo 
želele pridružiti pozneje.

BRUSELJ: KONEC IZGOVOROV GLEDE 
SOLIDARNOSTI V BEGUNSKI KRIZI
Nič več izgovorov pri izkazovanju solidarnosti z Grčijo in 
Italijo pri premeščanju beguncev, je 27. marca znova opo-
zoril evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos 
ob prihodu na zasedanje notranjih ministrov EU v Bruslju. 
»Čas je, da vse članice izpolnijo svoje obveznosti do konca 
septembra,« je poudaril.
Opozorilo ni novo, ga pa v Bruslju ponavljajo z vse 
ostrejšimi toni. Po izteku septembrskega roka je pričakovati, 
da bo komisija ukrepala s sprožitvijo postopkov zaradi 
kršenja evropske zakonodaje. Le nekaj članic je svoje zaveze 
izpolnilo v celoti, je zapisala komisija v poročilu o izvajanju 
načrta za premeščanje beguncev v uniji, objavljenem v 
začetku meseca.
Kot najbolj solidarni v Bruslju izpostavljajo Malto in 
Finsko, kot najmanj solidarne pa Madžarsko, Avstrijo in 
Poljsko, ki sploh zavračajo sodelovanje v tej shemi. Zelo 
omejeno je po navedbah komisije tudi ukrepanje Češke, 
Slovaške, Bolgarije in Hrvaške.
Slovenija je minuli teden sprejela četrto skupino oseb v 
okviru sheme za premeščanje beguncev v uniji. V Slovenijo 
je bilo do sedaj premeščenih 165 oseb, od tega iz Italije 
34 Eritrejcev, iz Grčije pa 108 Sircev, 17 Iračanov in šest 
oseb brez državljanstva. S tem je Slovenija po uresničevanju 
obveznosti v sklopu evropskih načrtov za premeščanje 

beguncev iz Grčije in Italije v druge članice unije v zgornji 
polovici. Do konca septembra naj bi po neuradnih infor-
macijah izpolnila približno tri četrtine svojih obveznosti 
v okviru te sheme.
Februarja so članice sicer s 1940 premestitvami znova 
zabeležile mesečni rekord, a tempo je še vedno pod ciljem 
najmanj 3000 premestitev iz Grčije in najmanj 1500 iz 
Italije, opozarjajo v Bruslju.
Doslej so članice izvedle okoli 13.500 premestitev, kar je 
še daleč od zastavljenega cilja. Poleti in jeseni 2015 so se 
namreč zavezale, da bodo v dveh letih iz Grčije in Italije 
ter morebitnih ostalih članic pod velikimi migracijskimi 
pritiski v druge države unije premestile 160.000 beguncev.
Septembra se izteče dveletna shema za premeščanje, a 
v Bruslju poudarjajo, da se ne izteče tudi odgovornost 
za njeno izvedbo. Za učinkovito migracijsko politiko je 
treba po komisarjevih besedah zagotoviti štiri trdne stebre: 
zaščito tistih, ki so do zaščite upravičeni, vračanje tistih, 
ki niso, zaščita zunanjih mej in sodelovanje s tretjimi 
državami.


