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1  UVOD

Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v mesecu novembru.

Poslanci Državnega zbora RS so na svoji 35. redni seji med drugim odločali o noveli Zakona o financiranju 
občin in o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 in ju tudi sprejeli. Temu je sledila 
razprava predlogov zakonov v Državnem svetu, ki je na oba predloga izglasoval veto. Združenja občin so 
v upanju, da bo v hramu demokracije končno uslišan glas občin, poslala poziv k zavrnitvi obeh predlogov 
zakonov. Poslanci DZ RS bodo o predlogih navedenih zakonov ponovno odločali v začetku decembra.   

Predsedstvo ZOS je na četrti dopisni seji glasovalo o kandidatu za članu v Svet Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v RS. Največ glasov je prejel Dejan Zavec.

Člani Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti so na 
dopisni seji obravnavali predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. 

Predstavniki združenja smo se udeležili sestanka na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, na katerem je 
razprava tekla o problematiki izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč.

Konec meseca novembra je na Ministrstvu za javno upravo potekala predstavitev novele Zakona o lokalni 
samoupravi, na kateri sta predstavnika Ministrstva za javno upravo, državni sekretar dr. Nejc Brezovar in 
dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo predstavila možne rešitve novele ZLS. 

V drugi polovici meseca novembra so na volilnih zborih po Sloveniji potekale volitve v Državni svet. Tako 
je bilo izbranih 22 državnih svetnikov, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese 
in 17 državnih svetnikov, zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.

V novembru smo organizirali kar pet izobraževanj z aktualno in perečo problematiko, decembra pa za 
vas vabimo:

•	 5.	decembra	2017 na delavnico »Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo čas?)«

•	 12.	decembra	2017 na seminar »Predstavitev Uredbe o upravnem poslovanju«. 

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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S predlaganim zakonom se prvenstveno želi vzpostaviti 
vzdržne javne finance. Iz navedenega razloga zakon vsebuje 
obveznost srednjeročnega načrtovanja fiskalne politike. Iz 
predlaganega zakona izhaja obveznost priprave dveh novih 
dokumentov in sicer: 
•	 Državni program razvojnih politik, ki ga bo vlada 

sprejema do konca novembra tekočega leta in v kat-
erem bodo vsebovane prioritete vlade, ki so ključnega 
pomena za razvoj Slovenije in izhajajo tudi iz strategije 
razvoja Slovenije, in 

•	 Srednjeročna fiskalna strategija, ki jo predstavljata 
združena Okvir za pripravo proračunov sektorja država 
(v nadaljnjem besedilu: okvir) iz prvega odstavka 6. 
člena ZFisP in Program stabilnosti iz drugega odstavka 
6. člena ZFisP. 

Nadalje se v sistemski zakon prenašajo določbe iz letnega 
zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
saj se na ta način doseže večja preglednost.
Povsem nova ureditev je povezana z ZZZS kot eno izmed 
blagajn javnega financiranja. Po predlagani ureditvi tudi 
ZZZS oblikuje rezervni sklad in sicer za pokrivanje 
nepredvidenih in povečani stroškov epidemij, elementa-
rnih nesreč in drugih tveganj, ki so vezane na zdravstvene 
storitve, zdravila in medicinske pripomočke. 
Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem 
dolgu in davčnih izdatkih. Nadalje je določena tudi 
ureditev po kateri lahko Državni zbor RS ob sprejemu 
zaključnega računa državnega proračuna določi popravke 
revizorja, ki jih vlada upošteva ob naslednji pripravi 
proračuna. Predlagani zakon določa tudi možnost objave 
javnega razpisa za dodelitev sredstev na enotnem spletnem 
mestu pri ministrstvu, pristojnem za finance.
Predloge in pripombe ste nam lahko posredovali do 22. 
11. 2017. Zbrane pripombe smo posredovali ministrstvu.

PREDLOG ZAKONA O SPREMAMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ROMSKI 
SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 33/07) je bil sprejet na podlagi 65. člena Ustave 
Republike Slovenije, ki določa, da položaj in posebne prav-
ice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Z 
zakonom se ureja položaj in opredeljuje področja posebnih 
pravic romske skupnosti, določajo pristojnosti državnih 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH 
USLUŽBENCIH
S predlogom novele zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo 
za javno upravo, se vnašajo spremembe na treh področjih 
uslužbenskega sistema: 
•	 poleg centralne kadrovske evidence državne uprave 

(v nadaljnjem besedilu: CKEDU) se vzpostavlja nova 
evidenca, namenjena izvajanju politike učinkovitega 
upravljanja z javnimi uslužbenci, imenovana evidenca 
za spremljanje in razvoj kadrov v državni upravi (v 
nadaljnjem besedilu: ESRK); 

•	 na področju usposabljanj javnih uslužbencev se bo in-
formatizirala že obstoječa evidenca o strokovnih izpitih 
iz 89.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; 
v nadaljnjem besedilu: ZJU), poleg nje pa se vzpostavl-
jata še evidenca o obveznih usposabljanjih ter evidenca 
o usposabljanjih in izpopolnjevanjih;

•	 ukinja se volontersko pripravništvo v državnih organih 
in upravah lokalnih skupnosti.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete 6.	12.	2017 
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH 
FINANCAH
Ministrstvo za finance je v predlogu zakona zapisalo, da je 
njegov dokončen prenos Direktive Sveta 2011/85/EU z 
dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskim 
okviri držav članic. Hkrati se s predlaganim zakonom 
predlagajo najbolj nujne spremembe veljavnega zakona. 
Nekatere od teh so začasno vsebovane v letnem zakonu 
o izvrševanju proračuna, s predlaganim zakonom pa se 
prenašajo v sistemski

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, 
opredeljuje način sodelovanja predstavnikov romske skup-
nosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti. 
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 19.	
12.	2017 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI 
SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ
Predlog zakona je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, 
ureja pa ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.
Namen predloga zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča 
in mobilne aplikacije organov javnega sektorja v Republiki 
Sloveniji za uporabnike, zlasti za uporabnike invalide. 
S tem se zmanjšuje negotovost za razvijalce spletišč in 
mobilnih aplikacij ter spodbuja medobratovalnost. S tem 
zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša 
Direktiva 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. 
decembra 2016, str. 1-15).
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 19.	
12.	2017 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI 
ZA OBLIKOVANJE CEN 24-URNE 
DEŽURNE SLUŽBE
Predlog uredbe nam je v medresorsko usklajevanje poslalo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predlog uredbe določa metodologijo za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne 
dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba 
(v nadaljevanju: javna služba).
Predloge in pripombe sta nam lahko posredovali do 24. 
11. 2017. Zbrane pripombe smo posredovali ministrstvu.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI 
ZA IZRAČUN DELEŽA DOHODNINE, KI 
PRIPADA MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za javno up-
ravo, določa pa metodologijo za izračun povprečnih 
vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov 
MO Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih 
prihodkov MO Ljubljana in tekočih prihodkov mest-
nih občin za namen določitve deleža dohodnine, ki za 
posamezno proračunsko leto pripada MO Ljubljana po 
6.a členu Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17). 
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 12.	
12.	2017 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI 
UREDBE O MERILIH ZA OBLIKOVANJE 
JAVNE MREŽE OSNOVNIH ŠOL, JAVNE 
MREŽE OSNOVNIH ŠOL IN ZAVODOV 
ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 
OTROK IN MLADOSTNIKOV S 
POSEBNIMI POTREBAMI TER JAVNE 
MREŽE GLASBENIH ŠOL
Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, v njej pa se  predlaga se sprememba 7. 
člena, ki določa, da se šoli s skupnim šolskim okolišem 
najmanj dve leti pred vpisom otrok dogovorita v katero 
šolo starši vpišejo otroke, o tem pa obvestita starše otrok 
in ustanovitelja šol. Če pa se šoli v omenjenem roku ne 
dogovorita o vpis otrok, o tem najmanj eno leto pred 
vpisom odloči ustanovitelj, ki o svoji odločitvi obvesti šoli, 
ti pa obvestita starše otrok.
Vaše predloge in pripombe smo sprejemali do 20. 11. 
2017. Pripomb in predlogov s strani občin nismo prejeli.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
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OSNUTEK UREDBE O OBVEZNIH 
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽBAH OBDELAVE KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA 
OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV
Osnutek uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor, ki med drugim določa:
•	 mešane komunalne odpadke kot vrsto komunalnih 

odpadkov, ki je predmet obvezne občinske gospo-
darske javne službe obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov, da se v okviru javne službe obdelave kot 
dejavnost izvaja mehansko-biološka obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov; 

•	 osnovne naloge izvajalca javne službe obdelave, ki 
se nanašajo na redno prevzemanje zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje pred 
obdelavo in po njej, mehansko-biološko obdelavo 
prevzetih odpadkov in oddajanje v obdelavi izločenih 
odpadkov ter mehansko-biološko obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov v nadaljnjo obdelavo v skladu 
s predpisi;

•	 pogoje za izvajalca javne službe obdelave; 
•	 da mešanih komunalnih odpadkov ne sme obdelovati 

oseba, ki ni izbrana za izvajalca javne službe obdelave, 
tudi če izpolnjuje pogoje za izvajalca obdelave odpad-
kov v skladu z Uredbo o odpadkih

•	 za javno službo obdelave osnovne zahteve (standarde 
in normative) v zvezi s postopki mehanske obdelave in 
biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, pa 
tudi pravila v zvezi z oddajanjem v mehanski obdelavi 
izločenih odpadkov in ostanka mešanih komunalnih 
odpadkov po izvedeni mehanski in biološki obdelavi 
v nadaljnje ravnanje v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki. 

•	 da se javna služba obdelave lahko izvaja le v centru 
za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki je naprava 
ali več povezanih naprav, namenjenih za prevzem, 
skladiščenje in mehansko-biološko obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov ter za skladiščenje in oddajo v 
mehanski obdelavi izločenih odpadkov in mehansko-
biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v 
nadaljnje ravnanje; 

•	 tudi ločeno zbrane biološke odpadke iz gospodin-
jstev, kot vrsto komunalnih odpadkov, ki so predmet 
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
komunalnih odpadkov;

•	 da bioloških odpadkov ne sme predelovati oseba, ki ni 
izbrana za izvajalca javne službe obdelave bioloških od-
padkov, tudi če izpolnjuje pogoje za izvajalca predelave 
v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabi komposta ali digestata; 

•	 izvajalcu tudi dosledno ločevanje tokov bioloških od-
padkov in mehansko obdelanih mešanih komunalnih 
odpadkov, v primeru predelave v istih napravah, itd.

Vaše predloge in pripombe smo sprejemali do 13. 11. 
2017. Zbrane pripombe smo posredovali ministrstvu.

http://www.mop.gov.si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7828/
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 
(ZTNP-1A)
Novela zakona je bila v Uradnem listu objavljen 27. okto-
bra 2017, v veljavo pa je stopila dan po objavi.

ZAKON O ARHITEKTURNI IN 
INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (ZAID)
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 2. novembra 2017, 
veljati začne petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 
1. junija 2018.

GRADBENI ZAKON (GZ)
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 2. novembra 2017, 
veljati začne petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 
1. junija 2018.

ZAKON O UREJANJU PROSTORA 
(ZUreP-2)
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 2. novembra 2017, 
veljati začne petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 
1. junija 2018.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA 
ZA KULTURO (ZUJIK-G)
Novela zakona je bila v Uradnem listu objavljen 2. novem-
bra 2017, v veljavo pa je stopila petnajsti dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O 
KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH CEST
Novela novele je bila v Uradnem listu objavljena 10. no-
vembra 2017, v veljavo je stopila naslednji dan po objavi, 
uporabljati pa se je začela 15. novembra 2017.
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4 DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR – VODENJE LJUDI V 
OBČINAH
Združenje občin Slovenije je 7. novembra 2017 orga-
niziralo seminar z naslovom Vodenje ljudi v občinah, ki 
ga je izvedel mag. Lovro Lončar.  
Na seminarju so se udeleženci podrobno seznanili in 
ponovili kakšna je vloga in naloga vodij, seznanili so se 
z načini vodenja ter kakšno je učinkovito in prijazno 
vodenje. Izpostavili so tudi problematiko vodenja in pre-
delali potencialne načine razreševanja vodstvenih dilem.
Predavatelj je udeležence seznanil tudi s pravnimi okviri 
vodenja, z načini komunikacije pri vodenju in napakami, 
ki se pojavljajo. Skozi celotno predavanje so udeleženci 
aktivno sodelovali s vprašanji in lastnimi primeri, ki so 
jih predelali iz različnih vidikov in skušali najti najboljše 
rešitve za morebitne probleme. 

SEMINAR – SOFINANCIRANJE OZ. 
FINANCIRANJE DRUŠTEV S STRANI 
OBČIN
9. novembra 2017 smo zainteresiranim občinskim 
uslužbencem, ki so pri svojem delu povezani z društvi, 
predstavnikom društev, njihovim računovodjem ter 
finančnim svetovalcem, pripravili seminar o   sofinan-
ciranju oziroma financiranju društev s strani občin.
Seminarja se je udeležilo preko 80 udeležence, kar kaže 
da je tematika še kako aktualna. Za mnoga društva so 
glavni vir financiranja, finančna sredstva iz javnih virov. 
Tukaj nastopijo občine, ki kot sofinancer oziroma financer 
društev, ki se preko razpisov ali na kakšen drug način pri-
javljajo za dodelitev sredstev s strani lokalnih skupnosti. 
Občine izvajajo različne prakse sofinanciranja, vse občine 
pa vodi eno, in sicer področni predpisi, ki natančneje 
določajo sofinanciranje društev in drugih nepridobitnih 
organizacij.
Na seminarju je Majda Gominšek udeležencem podrobno 
predstavila zakonske podlage za delovanje društev (zakon 
o društvih in opredelitev pridobitne in nepridobitne de-
javnosti glede na akt o ustanovitvi društva v primerjavi z 

računovodskim in davčnim vidikom, posebno pozornost je 
namenila financiranju društev iz javnih sredstev z opozorili 
na kaj morajo biti občine pri tem pozorne –od razpisa do 
kriterijev za delitev sredstev. V nadaljevanju je bilo govora 
tudi o nadzoru občin za dana javna sredstva, kakšne so 
pristojnosti ali se preverja celotno poslovanje ali samo tisto, 
ki je financirano iz javnih sredstev. Z udeleženci so predelali 
tudi poglavje o poročanju o namenski porabi sredstev.
V zadnjem delu predavanja so bili udeleženci seznanjeni 
tudi z aktualnimi novostmi v letu 2018, v zaključki pa so 
udeleženci postavili še kar nekaj vprašanj in primerov, ki 
so jih lahko predebatirali z ostalimi udeleženci.

SEMINAR – PREDSTAVITEV REVIZIJ 
FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE 
OBČIN V LETIH 2014-2015 IN 
UČINKOVITOST UREJENOSTI 
POSTOPKA PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA OBČIN 
14. novembra je Združenje občin Slovenije skupaj z 
Računskim sodiščem Republike Slovenije pripravilo 
predstavitev ugotovitev revizije, z zahtevanimi popravljal-
nimi ukrepi in priporočili »Financiranje primerne porabe 
občin v letih 2014-2015«, ter predstavitev ocene izvedenih 
popravljalnih ukrepov iz porevizijskega poročila, ki jih je 
predstavil vrhovni državni revizor mag. Aleksej Šinigoj 
in revizije »Učinkovitost urejenosti postopka prostor-
skega načrtovanja občin« s predstavitvijo ocene izvedenih 
popravljalnih ukrepov iz porevizijskega poročila, ki jo je 
izvedel vrhovni državni revizor dr. Miroslav Kranjc.
Udeleženci so imeli možnost zastavljanja vprašanj, ki 
so jo tudi izkoristili in z obema vrhovnima državnima 
revizorjema so na nek način razjasnili kar nekaj zadev, ki 
so jih zanimale.

SEMINAR – RAZLASTITVE OBČINSKIH 
JAVNIH CEST
23. novembra smo za občine pripravili seminar z naslovom 
Razlastitve občinskih javnih cest, ki ga je za ZOS izvedel 
Boris Vinski iz Ministrstva za okolje in prostor. Razlastitev 
je poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske 
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pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v 
naravi.
Na seminarju je bilo več kot 90 udeležencem predstavljen 
institut razlastitve, ki v praksi še vedno povzroča veliko 
težav in nejasnosti.
V uvodnem delu je predavatelj udeležencem predstavil 
pravne podlage, ki se jih uporablja v primerih razlastitev. V 
nadaljevanju pa so šli skozi fazo pogajanja, uvedbo razlas-
titvenega postopka, kaj mora vsebovati zahteva za razlas-
titev. Govora je bilo tudi o odškodninah in nadomestnih 
nepremičninah. Posebna pozornost pa je bila namenjena 
Razlastitvam po Zakonu o cestah (ZCes-1).
V drugem delu predavanj, ki je bil namenjen razpravi in 
debati, pa so udeleženci aktivno sodelovali z vprašanji in 
razpravami o težavah s katerimi se srečujejo pri svojem 
delu.

ČETRTA DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Člani Predsedstva ZOS so na četrti dopisni seji ponovno 
glasovali o članu v Svet Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v RS, saj sta na tretji dopisni seji v mesecu 
septembru dva kandidata prejele enako število glasov. 
Največ glasov je tokrat prejel Dejan Zavec, dipl. športni 
trener, smer boks.  

DOPISNA SEJA ODBORA ZOS ZA 
SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, 
KULTURO, ŠPORT IN OSTALE 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Člani odbora so na svoji prvi dopisni seji odločali o pri-
pombah na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in načinu 
financiranja dolgotrajne oskrbe. Potrjene pripombe smo 
posredovali Ministrstvu za zdravje.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

SESTANEK NA SKLADU KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
V prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v 
nadaljevanju Sklad) je potekal sestanek glede problematike 
izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe 
prenosov zemljišč, ki so se ga udeležili tudi predstavniki 
združenj občin.
Predstavniki občin so Sklad ponovno opozorili, da je nera-
zumno od občin pričakovati, da bi zlasti zaradi kadrovske 
in finančne podhranjenosti izdajale potrdila v tako kratkem 
zahtevanem času, glede na ogromno število prejetih vlog 
Sklada. Zato je bil glavni namen sestanka najti skupni 
imenovalec glede določitve razumnega roka za ta opravila. 
Na predlog občin, to je da bi Sklad oziroma pogodbeni iz-
vajalec sam opravil vpogled v vzpostavljene evidence občin 
in s tem pridobil potrebne podatke, smo prejeli negativni 
odgovor. Predstavniki Sklada so namreč poudarili, da za 
potrebe urejanja prenosov zemljišč potrebujejo potrdila 
o namenski rabi zemljišč ter da predlagana alternativa s 
strani predstavnikov občin za sklad ni primerna, saj takšen 
»vpogled« ne bi predstavljal verodostojnega potrdila. Zato 
vztrajajo na izdaji predmetnih potrdil za vse vložene vloge. 
Sklad pa nas je seznanil tudi s pozitivno informacijo, in 
sicer, da so bile občinam izdane že vse vloge, razen manjše 
količine vlog, ki so povezane z izvedenimi parcelacijami. 
Tekom sestanka smo uspeli zbližati stališča in sprejeli 
sledeče sklepe: 
1. v sodelovanju z združenji občin se predlaga sestanek 

z vsemi akterji na nivoju države, ki so upravljavci 
državnega premoženja, in upravljavci občinskega 
premoženja;

2. dinamika izdajanja potrdil o namenski rabi se določi 
postopno glede na razpoložljive kadrovske resurse 
občin;

3. predlaga se nadgradnja informacijskega sistema Sklada 
za potrebe dostopanja do občinskih baz podatkov;

4. določi se presečni datum, in sicer začetek meseca marca 
2018, ko se udeleženci sestanka ponovno sestanejo 
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z namenom pregleda in ocene izvedenih aktivnosti 
(zlasti glede rešenih vlog oziroma izdanih potrdil) do 
tistega dne;

5. Sklad bo vsem občinam poslal seznam parcel, za katere 
so tekom postopkov ugotovili, da ne gre za zemljišča, 
ki bi se lahko prenesla na Sklad (tako imenovana 
»izločena zemljišča«), zaradi česar bo oziroma ostaja 
njihov lastnik občina.  

V skladu z navedenim pa smo vsaj do predlaganega termina 
(mesec marec 2018) uspeli doseči tudi opustitev ideje o 
prijavah upravni inšpekciji zaradi nepravočasnega izdajanja 
potrdil o namenski rabi.  

NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO 
PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O 
LOKALNI SAMOUPRAVI 
Konec meseca novembra je na Ministrstvu za javno upravo 
potekala predstavitev novele Zakona o lokalni samoupravi, 
na kateri sta državni sekretar dr. Nejc Brezovar in dr. 
Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo pred-
stavila novelo ZLS. v primerjavi s prejšnjim predlogom 
zakona, se zdajšnji med drugim razllikuje v tem, da se 
umika določila o obvezni participatornega proračunua za 
ožje dele občin. Povedala sta, da bodo potrebne spremembe 
pri določilih o občinskem pravobranilstvu, prav tako pa 
bodo pri zvezi občin ostala samo tista določila, ki lajšajo 
njeno ustanovitev. predsednik ZOS Robert Smrdelj je v 
zvezi s tem predlagal, naj pri določilih o zvezah občin 
pripravijo take podlage, ki bi občine pritegnile k temu, 
da bi se začelo z ustanavljanjem takih zvez.
Novela zakona pa naj bi prinesla tudi spremembe na 
področjih pravne subjektivitete ožjih delov občin. Na 
MJU bodo pripravili novo različico predloga zakona, 
ki bo vključevala spremembe, ki jih je možno zbližati s 
predlogi združenj občin in nam jo posredovali v pregled 
in morebitne dopolnitve. 

6  POBUDE IN PRIPOMBE

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O 
METODOLOGIJI OBLIKOVANJA CEN 
24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo poslalo pripombe na predlog Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen 24- urne službe. Med 
drugim smo predlagali, da se storitev brez prevoza na 
obdukcijo, ki jo določa šesta točka 7. člena posebej ne 
zaračunava, dežurstvo pa naj se smiselno upošteva pri 
dejansko opravljenih prevozih. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo 
pripombe na predlog novele Zakona o javnih financah. 
Med drugim smo podali mnenje, da izkazani prejemki 
in izdatki v predlogu proračuna za leto, ki sledi nasledn-
jemu letu, ne bodo realno načrtovani, zato ocenjujemo, 
da je zahteva glede obveznega sprejemanja dvoletnega 
proračuna nesmiselna in hkrati neracionalna. Zato nas-
protujemo ureditvi o obveznem sprejemu proračuna za dve 
leti. Ocenjujemo, da bi morala biti ta možnost oziroma 
odločitev dana samim občinam. Zato predlagamo, da 
zakon dvoletni proračun ohrani kot fakultativno možnost 
občine in ne kot obligatorno obveznost. V kolikor bi 
ministrstvo vztrajalo na takšni ureditvi pa predlagamo, da 
sta oba proračuna vključena v enoten dokument (enotna 
obrazložitev, skupni posebni del, itd.), saj gre v nasprotnem 
primeru za podvajanje dela.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
DOLGOTRAJNI OSRKBI IN NAČINU 
FINANCIRANJA DOLGOTRAJNE 
OSKRBE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje po-
slalo pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 
in načinu financiranja dolgotrajne oskrbe. Podpiramo 
namero države, da se za starejšo in druge pomoči potrebne 
populacije zagotovi stabilna in dostopna dolgotrajnejša 
oskrba. Predvsem pa je potrebno obstoječe storitve na tem 
področju povezati, dodati manjkajoče storitve in v skladu z 
zmožnostmi države in posameznikov zagotoviti stabilnejši 
način financiranja.  
V skladu z drugim odstavkom 4. člena in tretjim odstavkom 
56. člena občine prevzemajo veliko finančno breme, saj 
bodo plačevale dodatek za dolgotrajno oskrbo, poleg tega 
pa še sofinancirale storitve občanom, ki ne bodo zmožni 
sami financirati storitve. 
Predlog zakona po našem mnenju širi krog upravičencev 
(bolni, slabovidni, gibalno ovirani….), dodaja možnost 
sofinanciranja neformalnih oblik pomoči, ukinja dodatek 
za pomoč in postrežbo in dodatek za tujo nego in pomoč, 
v fond sofinanciranja so po novem vključene tudi zdravst-
vene storitve in plačilo pripomočkov, rehabilitacija,…. 
Poleg naštetega pa naj bi občina zagotavljala tudi programe 
in storitve za osebe, ki ne bodo upravičene do storitev dol-
gotrajne oskrbe in preventivne programe. Kot je razvidno 
iz predloga zakona, pa naj bi občine še naprej zagotavljale 
storitev pomoč na domu in tudi doplačilo instituciona-
lnega varstva, saj se v zakonu o socialnem varstvu črta le 
storitev družinskega pomočnika. Iz razlage zakona pa je 
razvidno, da naj bi se občinam določena sredstva še vzela. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE 
O OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH 
OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 
IN ODLAGANJA OSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor poslalo pripombe na Osnutek Uredbe o obveznih 
občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komu-
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer in sicer na 
6. člen, ki govori o izvajalcih javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in njihovih nalogah. : 
3. odstavek člena določa, da mora biti izvajalec javne službe 
obdelave komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: JSOKO) 
tudi upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi od-
padki, kar pa ne ustreza dejanskemu stanju na mnogih 
odlagališčih. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE K OSNUTKU STRATEGIJE 
RAZVOJA SLOVENIJE 2030
Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko poslalo pripombe k osnutku 
Strategije razvoja Slovenije 2030 (SRS). Tako npr. pri cilju 
5«Gospodarska stabilnost« podali pripombo, da je v doku-
mentih EU zapisano, da BDP ne meri okoljske trajnosti, 
učinkovite rabe virov in socialne vključenosti, zato to ni 
pravi kazalnik za merilo gospodarske stabilnosti, katere 
cilj je zmanjšati pritiske na okolje. 
Prav tako pri trajnostnem upravljanju z naravnimi viri 
manjkajo kazalci za podzemno vodo in pitno vodo. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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7  IMENOVANJA

IMENOVANJE ČLANOV DELOVNIH 
SKUPIN ZA POTREBE IZVEDBE 
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN IN 
ZAGOTAVLJANJA PODATKOV ZANJE
Združenje občin Slovenije je skladno z zaprosilom 
Ministrstva za finance v Delovno skupino za stavbna 
zemljišča (zagotavljanje in prenos podatkov o namenski 
rabi zemljišč, stavbnih zemljišč, opremljenosti zemljišč 
in o ostalih prostorsko načrtovalskih podatkih občin) 
imenovalo mag. Miro Vizovišek Motaln iz Občine Selnica 
ob Dravi.

FUNDACIJA RS ZA ŠPORT
Združenje občin Slovenije je za člana Sveta Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
predlagalo Dejana Zavca, dipl. športnega trenerja.

8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 9. 11. 2017 
Vlada	RS	 se	 je	 na	 svoji	 155.	 redni	 seji	med	drugim	
seznanila	s	Poročilom	o	izvajanju	evropske	kohezijske	
politike	2014–2020	v	okviru	cilja	Naložbe	za	rast	in	
delovna	mesta,	 in	 sicer	 za	obdobje	od	začetka	 janu-
arja	2014	do	konca	septembra	2017.	Prav	tako	pa	se	
je	seznanila	s	poročilom	o	napredku	glede	izvedenih	
aktivnostih	po	posameznih	ukrepih	v	zvezi	s	pozivom	
Računskega	sodišča	RS	(RSRS)	za	odpravo	nesmotrnos-
ti	pri	ravnanju	s	komunalnimi	odpadki.	

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od 
januarja 2014 do konca septembra 2017 odobrenih 253 
projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 
1,36 milijarde evrov, kar je 45 odstotkov razpoložljivih 
sredstev (navajamo EU del). Do danes se je ta številka še 
nekoliko povečala, in sicer na 1,41 milijarde evrov, kar 
predstavlja 47 odstotkov razpoložljivih sredstev. 
V obdobju, ki ga obravnava poročilo, torej do konca sep-
tembra, je bilo skupno podpisanih za 1,29 milijarde evrov 
oziroma 43 odstotkov pogodb. Iz državnega proračuna pa 
je bilo izplačanih nekaj več kot 214 milijonov evrov, kar je 
7 odstotkov razpoložljivih sredstev. V skladu z dogovorjeno 
dinamiko »paketnega« pošiljanja zahtevkov za povračilo na 
Evropsko komisijo država do konca septembra v Bruselj ni 
posredovala dodatnih zahtevkov, zato pri tej postavki osta-
jamo na 69 milijonih evrov oz. 2 odstotkih razpoložljivih 
sredstev, bo pa naslednji paket zahtevkov Evropski komisiji 
posredovan do konca letošnjega leta. Podatki o prilivih iz 
evropske blagajne v slovenski proračun posledično prav 
tako ostajajo nespremenjeni – 62 milijonov evrov – saj 
sledijo posredovanim zahtevkom na Evropsko komisijo. 
Pričakujemo jih prav tako do konca letošnjega leta. 
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in 
na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020. 

http://www.svrk.gov.si/
file://DISKSTATION/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU_november%202017/material/www.eu-skladi.si
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Poročilo o napredku glede izvedenih 
aktivnostih v zvezi z odpravo nesmotrnosti 
pri ravnanju s komunalnimi odpadki 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na zahtevo 
RSRS pristopilo k objavi okoljskih ciljev ravnanja z od-
padno embalažo. Tako je Agencija RS za okolje na svojih 
spletnih straneh okoljske cilje že objavila. 
MOP je izvedel predvidene aktivnosti pri sprejetju 
Operativnega programa ravnanja z odpadki in z Uredbo 
o komunalnih odpadkih na področju zbiranja komunalnih 
odpadkov. Predlog uredbe je v delu, ki zadeva obdelavo 
komunalnih odpadkov, v fazi sprejemanja. Na podlagi pre-
jetih pripomb iz javne obravnave se pripravlja dopolnitev 
predloga uredbe in nova javna obravnava. Izdaja predpisa 
ki ureja embalažo in odpadno embalažo, je vezana na 
sprejetje novega Zakona o varstvu okolja 2, ki je v fazi 
pregleda pripomb iz javne obravnave, in ki se je zaključila 
11. 9. 2017. 
Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s 
katero je o črtala določbo o prevzemu embalaže v zbiral-
nicah ločenih frakcij. MOP ugotavlja, da določbe Zakona 
o varstvu okolja (ZVO-1) in določbe Zakona o gospodar-
skih javnih službah ter Zakona o lokalni samoupravi niso 
zadostna podlaga za optimalno izvajanje obveznih gospo-
darskih javnih služb ravnanja z odpadki, zlasti v pogledu 
razporejanja odpadkov v zgrajene centre za ravnanje z 
odpadki, saj gre za obvezno občinsko gospodarsko javno 
službo, ki jo občine urejajo samostojno. Zato je MOP 
pripravil strokovne podlage za spremembo ZVO-1.

SEJA VLADE RS 16. 11. 2017 
Vlada	RS	je	na	svoji	156.	redni	seji	med	drugim	sprejela	
predloga	Zakona	o	spodbujanju	investicij	in	Zakona	o	
spodbujanju	razvoja	turizma.

Predlog Zakona o spodbujanju investicij
Predlog zakona prinaša tri glavne spremembe:
•	 izenačuje domače in tuje investitorje,
•	 določa prioritetno obravnavo za državo strateško 

pomembnih investicij 
•	 in predvideva podporo tistih investicij, ki bodo tra-

jnostno naravnane.

Predlog zakona določa aktivnosti spodbujanja investicij 
in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Nadalje 
zakon izenačuje domače in tuje investitorje glede možnosti 
pridobitve spodbud za investiranje.
Investicije so za nacionalno ekonomijo dejavnik večanja 
produktivnosti in nosilec tehničnega napredka, s tem je 
primarna vloga investicij ustvarjanje gospodarske stabil-
nosti in rasti. Kot strateško investicijo zakon opredeljuje 
investicijo v višini 40 mio EUR, ki zagotovi 400 novih 
delovnih mest v predelovalni in  storitveni dejavnosti. 
V razvojno raziskovalni dejavnosti se kot strateška šteje 
investicija v višini 20 mio EUR z 200 novonastalimi de-
lovnimi mesti. Za vsako strateško investicijo bo skrbela 
delovna skupina, na čelu katere bo MGRT. Delovna sku-
pina bo imela tudi predstavnika MOP. Glavni namen te 
skupine je izpeljava usklajenega in karseda hitrega procesa 
pridobivanja dovoljenj, kot so okoljevarstveno soglasje, 
okoljevarstveno dovoljenje, gradbeno dovoljenje.
Investicije se bodo ocenjevale po merilih, na osnovi katerih 
se bo odločilo ali investicija spodbudo sploh dobi in kakšna 
ta spodbuda bo. V skladu s pravili o dodeljevanju region-
alnih državnih pomoči se spodbuda lahko giba med 10 in 
25 %. Med merili je ključni poudarek na trajnostnemu in 
okoljskemu vidiku investicij. 

Predlog Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma 
Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje 
Strategije razvoja turizma Republike Slovenije na državni 
ravni in za to potrebna sredstva. Določa tudi, da bo naloge, 
povezane s trženjem in promocijo celovite turistične po-
nudbe Slovenije še naprej izvajala javna agencija Slovenska 
turistična organizacija, ki bo za učinkovitejše izvajanje 
svojih nalog na področju promocije slovenskega turizma 
v tujini pridobivala dodatna finančna sredstva iz naslova 
v ta namen uvedene promocijske takse.
Zakon omogoča bolj sistemsko financiranje promocije 
Slovenije v tujini in poenostavlja opravljanje določenih 
turističnih dejavnosti oz. poklicev. Ena od pomembnejših 
sprememb, ki jih zakon prinaša,  je višina turistične takse, 
ki jo bo tudi v prihodnje občina določala samostojno in 
to v okvirni višini do 2,5 evra, kar predstavlja pomembno 
povečanje namenskih sredstev, saj je turistična taksa do-
slej znašala do 1,265 evra. Gostje bodo poleg turistične 
takse po novem  plačevali tudi promocijsko takso. Ta bo 
zaračunana v višini 25 % turistične takse in bo neposredni 
prihodek Slovenske turistične organizacije,  s katero bo 
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zagotovljeno financiranje trženja in promocije celovite 
turistične ponudbe Slovenije. STO bo po ocenah  iz tega 
naslova letno prejela okoli 4,7 mio EUR dodatnih sred-
stev. Promocijsko takso bodo nastanitveni obrati skupaj s 
turistično takso nakazovali občini, ta pa bo promocijsko 
takso nato prenakazala STO. 
Zakon na novo ureja tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih paketov. Glede na 
veljavni zakon, bodo ti pogoji bistveno poenostavljeni. 
V osnutku zakona so upoštevana določila nove evropske 
direktive. Uvedeno je nekaj novih pojmov, kot sta denimo 
potovalna storitev in turistični paket.
Zakon predvideva tudi nekaj izjem, kjer se zahteve, ki 
sicer veljajo za organizatorja turističnih paketov, ne 
uporabljajo. To velja denimo za turistične pakete, ki ne 
vključujejo prenočevanja in trajajo manj kot 24 ur. Ali pa 
za pakete, ki se ponujajo občasno, se javno ne oglašujejo 
in se izvajajo na nepridobitni osnovi. Tu bo uvedeno tudi 
dodatno varovalo, da ne bi prihajalo do zlorab. Skupna 
letna višina vplačanih zneskov za izvedbo teh paketov je 
omejena na 15.000 evrov, vendar so tudi tu predvidene 
izjeme. Določene vzgojno-izobraževalne ustanove v skladu 
z letnim delovnim načrtom izvajajo strokovne ekskurzije, 
zato zanje ta znesek ne velja. Znesek npr. ni omejen niti 
v primeru pravnih oseb, ki jim je priznan status v javnem 
interesu (kot npr. taborniki in skavti). Znesek pa tako ne 
velja še za verske skupnosti, ki v skladu z zakonom seveda 
izvajajo svoje redne aktivnosti. 
Poklic turistični vodnik ostaja reguliran, dereguliran pa bo 
po novem poklic turistični spremljevalec. 

SEJA VLADE RS 23. 11. 2017
Vlada RS je na svoji 157. redni seji med drugim sprej-
ela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS o ponovnem 
odločanju Državnega zbora RS o spremembah Zakona 
o financiranju občin in mnenje o zahtevi Državnega 
sveta RS , da Državni zbor RS znova odloča o zakonu o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada RS 
se je seznanila s parafiranim Aneksom št. 11 h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor in z Informacijo o poteku sanacije 
pregrade Vogršček ter o možnosti prenosa namakalnega 
razvoda Vogršček na lokalne skupnost. Prav tako pa Vlada 
RS nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih 
cest.

Zahteva Državnega sveta RS o ponovnem 
odločanju Državnega zbora RS o 
spremembah Zakona o financiranju občin
Državni svet RS je na svoji 33. izredni seji dne 21. novem-
bra 2017 izglasoval zahtevo, da Državni zbor RS ponovno 
odloča o  Zakonu spremembah in dopolnitvah zakona o 
financiranju občin (ZFO-1C). DS RS se namreč ne strinja 
s predlaganim besedilom ZFO-1C, češ da je bil pripravljen 
brez analiz, da se nanaša na fiktivne občine, da niso jasno 
določene naloge, ki se upoštevajo pri določitvi preteklih 
izdatkov občin ter da povečuje razkorak med glavnim 
mestom in ostalimi (mestnimi) občinami. 

Pojasnilo Vlade RS:
Navedbe iz obrazložitve DS RS niso utemeljene. Novela 
ZFO-1C je nastala prav zaradi večletnega preverjanja 
učinkov predpisa, ki je bil sprejet pred desetimi leti. Analize 
so pokazale, da je treba izboljšati sedanji model izračuna 
povprečnine in pri tem upoštevati podatke o realnih 
stroških oz. podatke o standardiziranih stroških, kjer je 
to mogoče, glede na vrsto zakonskih nalog občin. Analiza  
je pokazala na nekatere dodatne odklone, ki jih je treba 
urediti s spremembo ZFO-1. 
Občine več kot 80% stroškov ustvarjajo le znotraj zgolj 
sedmih od skupno enaindvajsetih programskih področij 
in sicer izobraževanja, delovanja organov občine, prometa, 
družbenih dejavnosti, socialnega varstva, urejanja prostora 
in komunalnih zadev. Skupina občin, ki tudi značilno ods-
topa od povprečja, je skupina z visokim deležem starejših, 
kjer izstopajo stroški socialnega varstva in z visokim 
deležem mlajših zaradi stroškov predšolske vzgoje. 
Spremembe, ki jih prinaša ZFO-1C, sledijo ugotovitvam 
omenjenih analiz in bodo prispevale k večji odvisnosti 
višine primerne porabe od demografske strukture posa-
mezne občine (povečevanje števila prebivalcev občin in 
staranje prebivalcev). Sistem razdelitve dohodnine kot 
primarnega vira za financiranje obveznih nalog občin skozi 
primerno porabo bo tako bolj pravičen in bo bolje kot 
doslej odražal dejanske obveznosti občin. 
Novela ZFO-1C  sledi tudi ugotovitvam Računskega 
sodišča RS iz junija 2017 in Ustavnega sodišča RS iz no-
vembra 2016 tako, da v kombinaciji s področnimi zakoni 
in podzakonskimi predpisi nedvoumno določa obvezne 
naloge občin. 
Novela ZFO-1C tudi posodablja določbo, ki ureja 
določitev povprečnine tako, da se pri postopku določitve 
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povprečnine upoštevajo makroekonomske javnofinančne 
okoliščine blagajn javnega financiranja. Hkrati bolj 
pregledno določa vlogo in sodelovanje združenj občin 
pri postopku sklenitve dogovora o višini povprečnine. S 
spremembo predpisa se odpravlja inflacijo kot korektiv 
pri izračunu primerne porabe občin ter preprečuje dvojno 
financiranje oziroma vštevanje državnih donacij v pretekle 
izdatke občin. Novela ZFO-1C bo hkrati prispevala k bolj 
poglobljenemu medobčinskemu sodelovanju občin, saj 
uvaja spodbujevalne ukrepe za vključevanje večjega števila 
občin z več skupnimi nalogami, ki jih sofinancira država. 

Predlog Državnemu zboru RS, da znova 
sprejme zakon o izvrševanju proračunov
Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, 
da Državni zbor RS znova odloča o zakonu o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada pojasnjuje, 
da določitev višje povprečnine ob upoštevanju fiskalnih 
zavez ni bila mogoča, zato državnemu zboru predlaga, da 
predlog zakona sprejme.
Državni svet RS se ne strinja s predlagano višino 
povprečnine, saj meni, da ne zagotavlja primernega finan-
ciranja slovenskih občin oz. financiranja zakonskih nalog 
ter izvajanja nujnih investicij in ne sledi gospodarski rasti. 

Pojasnilo Vlade RS:
Obveznost letne določitve povprečnine je določena s 
četrtim odstavkom 12. člena zakona o financiranju občin, 
ki določa, da povprečnino določi državni zbor z zakonom, 
ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Pri določanju 
višine povprečnine je treba poleg izračuna povprečnih 
stroškov za financiranje nalog občin upoštevati tudi fiskalni 
okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov, 
kot so določeni v odloku o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država. 
Glede na različna pričakovanja, usmeritve in cilje eko-
nomske in fiskalne politike vlade in lokalnih skupnosti je 
realno pričakovati, da je dogovor o višini povprečnine težko 
doseči. Pri vsakokratnem določanju višine primernega 
obsega sredstev za financiranje izvajanja nalog občin iz 
njihove izvirne pristojnosti pa je treba poleg realnih potreb 
občin upoštevati tudi makroekonomsko, gospodarsko in 
fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in 
dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih odhodkov. 
Ključni cilj državnega proračuna kot instrumenta vlade pri 
izvajanju makroekonomske politike je dosegati fiskalno 
stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj, ki je v 

interesu države kot celote. Temu cilju morajo biti prilagojene 
tudi ekonomske in fiskalne politike drugih enot sektorja 
država, torej tudi občin. Pri porabi proračunskih sredstev, 
namenjenih financiranju nalog občin iz njihove izvirne 
pristojnosti, morajo tudi občine slediti proračunskemu 
načelu učinkovitosti in gospodarnosti, ki od njih zahteva 
uporabo sredstev za dosego maksimalnih učinkov oz. 
doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev.
Vlada meni, da je s predlagano višino povprečnine v letnem 
zakonu poseg v finančno avtonomijo občin še sorazmeren 
med prihodki občin ter stroški izvrševanja nalog iz njihove 
izvirne pristojnosti. Povprečnina za leto 2018 se je v prim-
erjavi z letom 2017 povečala s 533,50 evra na 551 evrov, 
povprečnina za leto 2019 pa je določena v višini 558 evrov. 
Poudarjajo, da je bil cilj pogajanj z združenji občin zbližati 
stališča vlade in občin glede določitve višine povprečnine, 
da pa določitev višje povprečnine ob upoštevanju fiskalnih 
zavez ni bila mogoča. 
Več si lahko preberete TU.

SEJA VLADE RS 30. 11. 2017 
Vlada	 RS	 je	 na	 svoji	 158.	 redni	 seji	 med	 drugim	
sprejela	predlog	novele	Zakona	o	starševskem	varstvu	
in	družinskih	prejemkih	 in	določila	besedilo	novele	
Zakona	o	posebnih	pravicah	italijanske	in	madžarske	
narodne	skupnosti	na	področju	vzgoje	in	izobraževanja.	
Prav	tako	je	Vlada	RS	sprejela	Uredbo	o	plačah	direk-
torjev	v	javnem	sektorju	in	se	seznanila	pa	se	je	tudi	z	
informacijo	o	pogajanjih	z	reprezentativnimi	sindikati	
javnega	sektorja	o	odpravi	anomalij	pri	vrednotenju	
delovnih	mest	in	nazivov	nad	26.	plačnim	razredom.

Predlog novele Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih 
V predlagani noveli se odpravlja začasni varčevalni ukrep 
na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, 
ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 
in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu 
otroka. Pomoč ob rojstvu otroka  znaša 280 evrov (tako 
kot že doslej) do njega bodo upravičeni vsi otroci rojeni 
po 1. 1. 2018 (ne glede na materialni položaj družine).  
Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev 
centrov za socialno delo, saj bo postopek enostavnejši, 
brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/157-redna-seja-vlade-rs/
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Novela s 1. 1. 2019 uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu 
otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za 
otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, 
itd…. Pomoč ob rojstvu otroka je univerzalna pravica, 
namenjena staršem vseh novorojenčkov ne glede na mate-
rialni položaj družine, na ta način bo porabljena za namen, 
za katerega staršem pripada. 
V predlagani noveli zakona se uvaja nov način izrabe 
očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in 
fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina 
nadomestila ostajata nespremenjena. Za očetovski dopust 
v trajanju 30 dni z nadomestilom se predvideva drugačna 
izraba dopusta. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni 
očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 
15 dni izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje 
en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu 
oziroma starševskega dodatka, preostanek pa do končanega 
prvega razreda osnovne šole (lahko ga bodo npr. izrabili v 
celoti istočasno z materjo otroka takoj po rojstvu ali v celoti 
po poteku starševskega dopusta, lahko pa ga bodo delili 
na dva dela). V praksi se je namreč pokazalo, da si očetje 
želijo dopust v celotnem trajanju izrabiti v najzgodnejšem 
obdobju otroka, kar jim z dosedanjo ureditvijo ni bilo 
omogočeno v celoti. 
Nadalje se s predlagano novelo uvaja 30 dni starševskega 
dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v 
vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, 
ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil 
prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let. 
Novela nadalje določa starost otroka, za katerega so starši 
upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 
20%, in sicer za otroka do štirih let (sedaj do vstopa v 
šolo). Zaradi zasledovanja strateškega cilja EU 2020 o 
vključenosti otrok v vrtec od četrtega leta starosti do vstopa 
v šolo, ki je 95 %, je takšen ukrep smiseln, saj spodbuja 
starše k vključitvi otrok, starejših od štiri leta v vrtec.  
Do otroškega dodatka ne bo upravičen eden od staršev, če 
otrok iz neupravičenih razlogov ne bo obiskoval osnovne 
šole.
V noveli se sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za 
velike družine. Novela uvaja novo pravico in sicer pravico 
do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine. Leta 2013 
je bil na področju cestninjenja osebnih vozil (vozila do 
3.500 kg največje dovoljene mase) uveden nov cestninski 
razred, v katerega se uvrščajo vozila, katerih višina nad prvo 
osjo presega 1,30 metra. V to kategorijo vozil, na katera je 
potrebno za uporabo cestninskega omrežja namestiti vinjeto 

2B, ki je dražja od vinjete za »klasična« osebna vozila, pa 
se uvrščajo tudi mnoga vozila, ki jih velike družine upora-
bljajo za zadovoljenje svojih osnovnih osebnih potreb. Da 
bi preprečili dodatno finančno obremenitev velikih družin 
in invalidov, je trenutno v veljavi začasna rešitev, na podlagi 
katere se upravičencem zagotavlja pomoč pri nakupu letne 
vinjete 2B v višini 110,00 evrov, pri čemer sredstva za 
pomoč zagotavlja družba DARS, d. d., v obliki donacij. 
Zato se s predlagano novelo sistemsko ureja pravico do 
pomoči pri nakupu vinjete za velike družine. 
Predlog novele vsebuje tudi nekaj manjših vsebinskih 
oziroma redakcijskih sprememb, ki so se pokazale pri iz-
vajanju ZSDP-1. Posledica sprejema zakona je povečanje 
proračunskih odhodkov za 0,905 mio evrov letno.
Več si lahko preberete TU.

DOPISNA SEJA VLADE RS 27. 11. 2017
Vlada	RS	je	na	dopisni	seji	sprejela	predlog	Zakona	o	
spremembah	in	dopolnitvah	Zakona	o	evidentiranju	
nepremičnin	(ZEN).	
Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona 
o evidentiranju nepremičnin, potrebne za zagotovitev 
bolj popolnih, pravilnih in kakovostnih podatkov o 
nepremičninah. Spremembe in dopolnitve ZEN so 
predvsem: 
•	 ureditev zemljiškega katastra se nadgradi z bolj jasnimi 

pravili vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski 
rabi zemljišč, ureja se vzpostavitev skupnega sloja de-
janske rabe zemljišč, uvaja se nova geodetska storitev 
»lokacijska izboljšava« podatkov zemljiškega katastra; 

•	 ureditev katastra stavb se nadgradi s postopkom 
ukrepanja v primerih nevpisanih stavb in v primerih 
nevpisanih sprememb podatkov vpisanih stavb;  »del-
itev« stavbe na več delov stavbe se za stanovanjske 
stavbe, ki so zgrajene po 1. januarju 2003, omeji in je 
evidentiranje stavbe z več deli stavbe dovoljeno le, če je 
izdano gradbeno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo; 

•	 bistveni podatki o stavbah in delih stavb se bodo lahko 
spreminjali le z elaboratom geodetskega podjetja ali 
projektanta – to vključuje predvsem spreminjanje 
površin in  dejanskih rab delov stavb;

•	 jasno se določa način vpisa in spreminjanja podatkov 
o osebi, ki se kot lastnik nepremičnine vodi v registru 
nepremičnin; 

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/nc/novice/preberi/detajl/158-redna-seja-vlade-rs/
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•	 zaradi zagotovitve povezave med mejami parcel in 
mejami občin se določa postopek začetne uskladitve 
podatkov mej občin z mejami parcel;

•	 uredi se sistemsko obveščanje lastnikov nepremičnin 
o vpisu novih in spremenjenih podatkov z letnim 
obvestilom;  

•	 preoblikovane so prekrškovne določbe ZEN, za za-
gotavljanje učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem 
ZEN se določajo širše in jasnejše možnosti ukrepanja 
geodetskega inšpektorja.

9  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

35. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
35.	seja	Državnega	zbora	RS	je	potekala	od	13.	do	28.	
novembra	2017.	Poslanke	in	poslanci	so	med	drugim	
sprejeli	 proračuna	 Republike	 Slovenije	 za	 leti	 2018	
in	2019,	Zakon	o	izvrševanju	proračunov	Republike	
Slovenije	za	leti	2018	in	2019,	novelo	Zakona	o	finan-
ciranju	občin,	novelo	Zakona	o	 lokalnih	volitvah	 in	
novelo	Zakona	o	zemljiški	knjigi.	

Sprejeta proračuna Republike Slovenije za 
leto 2018 in 2019  
Poslanci državnega zbora so z 42 glasovi za in 33 proti sprej-
eli predlog	sprememb	proračuna	Republike	Slovenije	
za	 leto	2018 in z 49 glasovi za in 23 proti dopolnjen	
predlog	proračuna	Republike	Slovenije	za	leto	2019.
Proračun za leto 2018 je DZ sprejel že novembra lani, 
izboljšane makroekonomske okoliščine pa zdaj vladi vlivajo 
več optimizma pri načrtovanju prihodkov. Prihodnje leto 
naj bi se v državno blagajno steklo 9,68 milijarde evrov, 
kar je 409 milijonov evrov več od dosedanjih načrtov. Leta 
2019 se bodo prihodki povečali na 9,75 milijarde evrov. 
Malenkost se bo povečala tudi poraba, a bo tako kot že leta 
2018 zaostala za prihodki. Proračunski uporabniki bodo 
imeli na voljo 9,70 milijarde evrov, proračunski presežek 
pa bo znašal 53,8 milijona evrov.
Hkrati vlada načrtuje tudi zvišanje proračunskih odhod-
kov, a za precej bolj skromnih 52 milijonov evrov, pred-
vsem na račun spremenjene dinamike črpanja evropskih 
sredstev. Vsi proračunski uporabniki bodo imeli v letu 
2018 na voljo skupaj 9,63 milijarde evrov in v letu 2019 
9,70 milijarde evrov.
Medtem ko je letos v proračunu še pričakovati več kot 
500 milijonov evrov primanjkljaja, se naslednje leto obeta 
presežek v višini 50,8 milijona evrov, leta 2019 pa blizu 
54 milijonov evrov. V obeh primerih je to 0,1 odstotka 
bruto domačega proizvoda.
Zaradi uravnoteženja javnih financ vlada le postopoma 
odpravlja ukrepe, ki jih je sprejemala v času strogega 
varčevanja. Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi 
spet izvedena redna uskladitev pokojnin, je za te zdaj 
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predvidena tudi izredna uskladitev, blažijo se omejitve pri 
zaposlovanju v javni upravi, v celoti se sproščajo omejitve 
pri otroških dodatkih, zvišuje se tudi povprečnina, a ne še 
na zakonsko določeno raven.
Z novim proračunskim letom se bodo omilile omejitve 
pri zaposlovanju v javni upravi in število zaposlenih pri 
vseh neposrednih proračunskih uporabnikih skupaj se bo 
lahko povečalo za 0,7 odstotka. To pomeni dodatnih 217 
ljudi, ki jih bodo zaposlili tisti organi, kjer je kadrovska 
stiska najhujša, med njimi je finančna ministrica omenjala 
inšpekcijo za delo in mejne policijske enote. Glede plač 
javnih uslužbencev je bila večina varčevalnih ukrepov 
že odpravljena, omejitve ostajajo med drugim pri re-
gresu, premijah za kolektivno pokojninsko zavarovanje, 
uspešnosti.
Pomembno vprašanje ob vsakoletnih proračunskih razpra-
vah so sredstva, odmerjena občinam. Povprečnina se sicer 
zvišuje, celo na najvišjo raven doslej, kljub temu pa še ne 
dosega zakonsko določene. Glede občin se sicer nekatere 
vsebine prenašajo v zakon o financiranju občin, po katerem 
naj bi imele občine za plačevanje zakonskih obveznosti na 
voljo 54 odstotkov dohodnine, pobrane v predpreteklem 
letu.
Sredstva se bodo prihodnje leto zvišala vsem proračunskim 
uporabnikom, v skladu s prioritetami vlade pa so največja 
povečanja predvidena za področja prometa in prometne 
infrastrukture, znanosti in informacijske družbe, zdravst-
venega varstva ter podjetništva in konkurenčnosti.
Opozicijske poslanske skupine so k predlogu proračuna 
za leto 2019 vložile 34 dopolnil, vlada jih je na dopisni 
seji vse zavrnila, je pa sklenila, da bo tako kot že za leto 
2018 zagotovila dodatnih 3,67 milijona evrov za področje 
športa in rekreacije.

Sprejeti zakoni

Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 
Poslanci Državnega zbora so z 51 glasovi za in 25 proti 
sprejeli Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 
2019. Gre za tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za 
upravljanje s proračunom. V času krize je vanj zapisovala 
tudi nekatere varčevalne ukrepe, zdaj pa jih postopoma 
odpravlja.
Tako je Vlada RS predvidela možnost povečanja skupnega 
števila zaposlenih pri vseh neposrednih proračunskih upor-
abnikih skupaj za pol odstotka, odbor DZ za finance pa je 

to številko zvišal na 0,7 odstotka. S tem se bo lahko v javni 
upravi zaposlilo dodatnih 217 ljudi. Največje kadrovske 
težave imajo pri inšpekciji za delo in mejnih policijskih 
enotah. Trenutno je povečevanje števila zaposlenih pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih prepovedano, 
izjema so le zaposlitve na področju priprave oz. izvajanja 
strukturnih reform. 
Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi spet izvedena 
redna uskladitev pokojnin, je v predlog novega zakona 
o izvrševanju proračuna zapisana tudi njihova izredna 
uskladitev. Ta se bo izvedla aprila 2018, in sicer v višini 
1,1 odstotka.
Glede občin se vsebina tokratnega predloga zakona 
nekoliko razlikuje od zakonov o izvrševanju proračunov 
v preteklih letih. Nekatere vsebine v zvezi z njihovim finan-
ciranjem se namreč prenašajo v zakon o financiranju občin.
Ostaja pa v zakonu o izvrševanju proračuna višina 
povprečnine, in sicer se bo v letu 2018 zvišala z letošnjih 
530 evrov na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še 
za sedem evrov na 558 evrov. Če z občinskimi združenji 
ne bi bilo mogoče doseči dogovora glede teh zneskov, 
je predvideno, da se povprečnina določi v višini, kot jo 
predlaga vlada.
Državni svet RS je na sprejet zakon izglasoval veto. Državni 
zbor bo o njem ponovno glasoval v decembru, za potrditev 
bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Novela Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) 
Poslanci Državnega zbora RS so s 37 glasovi za in 31 proti 
sprejeli spremembe Zakona o financiranju občin, ki črtajo 
inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe 
občin. Po pojasnilu vlade kot predlagateljice tudi jasneje 
in pregledneje določa postopek določitve povprečnine.
Sprejete spremembe posegajo v uteži pri izračunavanju 
primerne porabe občin, tako da bi bolj upoštevali demograf-
sko strukturo prebivalcev. Ključni spremembi sta namreč 
prav pri predšolskih otrocih in starejših. Spremenjena je 
tudi določba o sofinanciranju skupnih občinskih uprav.
Državni svet RS je na sprejeto novelo Zakona o finan-
ciranju občin izglasoval veto. Državni zbor bo o njem 
ponovno glasoval v decembru, za potrditev bo potrebnih 
najmanj 46 poslanskih glasov.

Novela Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J)
Poslanci Državnega zbora RS so z 61 glasovi za in enim 
proti sprejeli novelo Zakona o lokalnih volitvah. Novela 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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prinaša stalen datum lokalnih volitev, ki bodo odslej po-
tekale tretjo nedeljo v novembru.
Novelo je predlagala vlada, z njo pa je želela po besedah 
državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Nejca 
Brezovarja predvsem poenostaviti volilne postopke ter 
občinam znižati stroške volitev.
Novela prinaša stalen termin rednih volitev. Po šestih 
rednih lokalnih volitvah namreč se ugotavlja, da se zaradi 
načina določanja datuma glasovanja ta po koledarju vses-
kozi pomika na zgodnejši termin. Tako bi to spremenili in 
fiksirali datum volitev na tretjo novembrsko nedeljo. Prvič 
bodo lokalne volitve po novem potekale že prihodnje leto.
Prav tako novela zmanjšuje število volilnih organov, 
natančneje razmejuje pristojnosti med Državno volilno 
komisijo in ministrstvom za javno upravo, spreminja 
ureditev glede nadomestil članom volilnih organov ter 
določa vključitev tujcev v volitve svetov ožjih delov občin.

Novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D)
Poslanci Državnega zbora RS so s 45 glasovi za in nobenim 
proti sprejeli novelo Zakona o zemljiški knjigi. Poglavitna 
rešitev novega zakona je, da postopek dopolnitve zemljiške 
knjige ni več izključno predlagalni postopek, ampak je pri-
marno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti. 
Mnogi posamezniki se namreč niso odločili za postopek 
dopolnitve zemljiške knjige, ker je bil začetek postopka 
vezan izključno na predlog osebe, ki izkaže pravni interes, 
vložitev takšnega predloga pa je povezana tudi s stroški. 
Dodatna težava  je na območjih, kjer lastniki sploh niso 
znani, ali so ti že umrli, ponovni zapuščinski postopki pa 
se še niso začeli ali še niso zaključeni. Odsotnost možnosti 
začetka postopka dopolnitve zemljiške knjige po uradni 
dolžnosti v takšnih primerih povzroča neusklajeno stanje 
med zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.
Po predlagani ureditvi se bo postopek dopolnitve zemljiške 
knjige praviloma začel po uradni dolžnosti, takoj ko bo 
zemljiško knjižno sodišče prejelo obvestilo oziroma 
potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije, da je 
določena zemljiška parcela vpisana v zemljiški kataster, ni 
pa še opravljen vpis konkretne zemljiške parcele v zemljiško 
knjigo. 
S sprejetimi spremembami se tako sledi cilju, da bo 
zemljiška knjiga popolno in v celoti izkazovala resnična 
stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena (1 : 1) z 
zemljiškim katastrom. Popolnost in usklajenost zemljiške 
knjige in zemljiškega katastra ni samo v zasebnem, ampak 

je tudi v javnem interesu, zato odločitve o začetku postopka 
dopolnitve zemljiške knjige ni mogoče pogojevati samo z 
vložitvijo predloga osebe, ki zatrjuje, da je lastnik nevpisane 
nepremičnine.
Urejenost obeh ključni nepremičninskih evidenc je nujna 
za učinkovito delovanje države, saj drugače ni mogoče 
skrbeti za pravice oseb in določati obveznosti ter tako 
izvajati suverene oblasti na teritoriju države

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

ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG 
ZAKONA O MNOŽIČNEM 
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN 
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je potrdil 
predlog novega zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. Razprava se je vrtela okoli upoštevanja 
odločbe ustavnega sodišča in učinkov na obdavčitev 
nepremičnin ter vrednotenja kmetijskih zemljišč.
Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za finance 
Tilna Božiča je cilj zakona dobiti čim bolj kakovostno 
oceno tržne vrednosti nepremičnin, ki bo uporabna v 
različne namene. Po odločitvi ustavnega sodišča iz leta 
2013 se posplošena tržna vrednost nepremičnin ne upora-
blja za davčne namene, se pa za mnoge druge, med njimi 
v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, za up-
ravljanje javnega premoženja in razpolaganja s prostorom, 
za potrebe statistike ter za potrebe podeljevanja stanovan-
jskih hipotekarnih posojil. Predlog zakona po njegovih 
besedah sledi opozorilom ustavnega sodišča, tako da so v 
zakonu (ne v podzakonskih aktih) opredeljena vsa merila 
množičnega vrednotenja in je zagotovljena pravna varnost 
lastnikov nepremičnin, saj bodo lahko tako kot stroka in 
občine sodelovali pri oblikovanju modelov vrednotenja 
in nato tudi ugovarjali pripisani vrednosti nepremičnine.
Odbor je predlog zakona, ki je oktobra prestal prvo branje 
v DZ, v več členih dopolnil na podlagi opozoril zakonoda-
jno-pravne službe DZ. Ta je ocenila, da dopolnila koalicije 
v veliki meri sledijo njenih pripombam, še vedno pa bi 
lahko bil zakon v štirih vidikih ustavno sporen. Kršena bi 
lahko bila načelo zakonitosti (ker v zakonu po trenutnem 
predlogu med drugim ne bo taksativno naštetih po rabi is-
tovrstnih skupin nepremičnin in podatkov o nepremičnini, 
ki vplivajo na določanje njene posplošene vrednosti, ne 
bodo določeni kriteriji za določitev vrednostnih con in 
pri nekaterih kriteriji za izbiro posamezne metode vred-
notenja), splošno načelo enakosti (ker kmetijska in gozdna 
zemljišča vrednoti po namenski rabi, ostale nepremičnine 
pa po dejanski rabi), načelo zakonitosti delovanja javne 
uprave (predlog ne določa obsega in namena diskrecijske 
pravice organa vrednotenja glede uporabe podatkov pri ob-
likovanju modelov vrednotenja) in načelo pravne varnosti 
(zaradi predvidene uporabe nedoločenih pravnih pojmov).

Tina Humar z ministrstva za finance je dejala, da so v zakon 
vnesli vse temeljne kriterije, da pa določenih elementov 
vrednotenja ni mogoče opredeliti v zakonu, ker potem 
vrednotenje ne bi moglo biti prožno - se ne bi moglo 
prilagajati razmeram na trgu, kar pa je bistvo za čim bolj 
kakovostno oceno tržne vrednosti. Tudi ustavno sodišče 
po njenih besedah v odločbi ni zahtevalo, da se v zakonu 
določijo vsi elementi vrednotenja.

KOHEZIJSKE E-NOVICE MESECA 
NOVEMBRA
V tokratni izdaji Kohezijskega e-kotička si poleg, infor-
macij o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in 
druge zanimivosti, preberite več o dvodnevni mednarodni 
konferenci »Krožno gospodarstvo in industrijska simbioza: 
spodbude, ključni dejavniki in izzivi«.

Konferenca »Krožno gospodarstvo in 
industrijska simbioza«
Dvodnevno konferenco je gostila Služba Vlade RS za raz-
voj in evropsko kohezijsko politiko. V okviru prvega dne 
konference so pogled na področju ločevanja in predelave 
odpadkov ter zmanjševanja vrzeli med primarnimi in 
sekundarnimi surovinami z udeleženci delili predstavniki 
iz javnega in zasebnega sektorja (Ministrstvo za okolje 
in prostor, Center za evropske politične študije, Inštitut 
Wuppertal iz Nemčije, finsko investicijsko podjetje 
SITRA, Zavoda RS za gradbeništvo, Inštututa za papir in 
celulozo). Drugi dan konference je bil namenjen razpravi 
o možnostih uporabe finančnih instrumentov za spod-
bujanje projektov industrijske simbioze. V razpravi so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, EKO Sklada in podjetja Kolektor Venture. 

Mednarodna konferenca Prvi PPI2Innovative
Konferenca je potekala v Lublinu na Poljskem, njen namen 
pa je bil dvigniti ozaveščenost o novem pristopu javnega 
naročanja, in sicer javnega naročanja inovativnih rešitev 
(Public Procurement of Innovations-PPI), ki ga promovira 
Evropska komisija. 

Neposredne potrditve projektov
SVRK, v vlogi organa uravljanja za evropske strukturne 
sklade in Kohezijski sklad, je izdal sledeče odločitve o 
finančni podpori projektom 2014-2020:
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•	 »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za ak-
tivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo in 
aktivno v prihodnost!«

•	 »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«
•	 »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih 

živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini«
•	 »Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine«
•	 »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – I. faza«

Še več informacij o aktualnih javnih razpisih, dogodkih 
in drugih obvestil je na voljo TU. 

VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS
V drugi polovici meseca novembra so na volilnih zborih 
potekale volitve v Državni svet. Tako je bilo izbranih 22 
državnih svetnikov, ki bodo naslednjih pet let v državnem 
svetu zastopali lokalne interese in 17 državnih svetnikov, 
zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.  
Izjema je le svetniško mesto, ki pripada športu in kulturi, 
saj je volilni zbor za njegovo izvolitev Državna volilna 
komisija (DVK) preklicala. Vrhovno sodišče je namreč 
ugodilo pritožbi Društva oblikovalcev Slovenije na odločbo 
DVK v delu, ki se nanaša na število elektorjev Nogometne 
zveze Slovenije, Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ter 
Zveze nogometnih trenerjev Slovenije.
Sedanji sklic državnega sveta bo 5-letni mandat novi sestavi 
predvidoma predal 12. decembra. V skladu z dosedanjo 
prakso je bila namreč na ta datum ustanovna seja novega 
sklica, na kateri so potrdili mandate svetnikom in izvolili 
predsednika DS. Ustanovno sejo sicer skliče predsednik 
DZ.
Volitve v državni svet ne potekajo neposredno, pač pa 
svetnike volijo na volilnih zborih volilnih teles, ki jih ses-
tavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti 
in interesnih organizacij - elektorji. Najprej so elektorji 
izbirali predstavnike lokalnih interesov, nato pa še pred-
stavnike interesnih organizacij, torej zastopnike socialnih, 
gospodarskih in poklicnih interesov.

USTAVNO SODIŠČE UGOTOVILO 
NEUSTAVNOST DVEH ČLENOV 
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 
Ustavno sodišče je odločilo, da sta dva člena zakona o 
graditvi objektov, ki določata inšpekcijske ukrepe pri 
črnih gradnjah, v nasprotju z ustavo, ker pred dokončno 
odstranitvijo črne gradnje ne omogočata sodne presoje 
sorazmernosti ukrepa. DZ mora neustavnost odpraviti v 
enem letu, do takrat pa je ustavno sodišče določilo način 
uporabe zakona. Za ustavno sodišče sta neustavna 152. in 
156.a člen zakona. 152. člen govori o tem, da gradbeni 
inšpektor v primeru, ko ugotovi, da gre za črno gradnjo, 
med drugim odredi, da se ta odstrani. 156.a člen pa določa 
pogoje, kdaj se lahko takšen ukrep odloži, ko gre med 
drugim za dom graditelja ali se v njej opravlja gospodarska 
dejavnost.
Zahtevo za oceno ustavnosti je podalo upravno sodišče, ki 
je odločalo o upravnem sporu. Sprožil ga je Rom, ki mu je 
inšpektor naložil odstranitev na črno zgrajene stanovanjske 
hiše. V odločbi, ki jo je soglasno sprejelo šest ustavnih 
sodnikov, so poudarili, da je pravica do spoštovanja doma 
ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo zagotavljajo 
mednarodni dokumenti o človekovih pravicah, posredno 
pa tudi slovenska ustava. Zato mora biti posamezniku 
zagotovljen ustrezen postopek, v katerem lahko učinkovito 
varuje takšno pravico.
Po trenutni zakonodaji ima posameznik možnost, da po 
odločitvi inšpektorja o rušenju črne gradnje predlaga odlog 
rušenja. O tem odloča inšpektor, v primeru pritožbe pristo-
jno ministrstvo in v končni fazi upravno sodišče, pri čemer 
pa predlog za odlog rušenja ne zadrži. A ustavni sodniki 
menijo, da je odstranitev objekta dopustna le, če lahko 
sorazmernost tega ukrepa predhodno presodi sodišče. 
Tega pa po njihovem prepričanju zdajšnja zakonodaja ne 
omogoča, kot tudi ne omogoča, da bi inšpektor namesto 
predpisanega izrekel milejši ukrep.
Ustavni sodniki so zato DZ naložili, da mora inšpekcijske 
postopke v enem letu urediti tako, da bo še pred dokončno 
odstranitvijo objektov zagotovljena sodna presoja 
sorazmernosti ukrepa rušenja.
Ker omenjenih dveh členov ustavni sodniki niso mogli 
razveljaviti, so do odprave neustavnosti določili način 
izvajanja odločbe. Z njim določajo, da je črnograditeljem 
zoper dokončen sklep o zavrnitvi odloga izvršbe zagoto-
vljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Določajo tudi, 
da vložitev predloga za odlog izvršbe, vložitev pritožbe na 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obvladovanje-in-preprecevanje-psihosocialnih-tveganj-zaposlenih-v-podjetjih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obvladovanje-in-preprecevanje-psihosocialnih-tveganj-zaposlenih-v-podjetjih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obvladovanje-in-preprecevanje-psihosocialnih-tveganj-zaposlenih-v-podjetjih
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ukrepe-trajnostne-mobilnosti-1
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ohranjanje-in-izboljsanje-stanja-ogrozenih-zivalskih-vrst-in-habitatov-v-vipavski-dolini
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ohranjanje-in-izboljsanje-stanja-ogrozenih-zivalskih-vrst-in-habitatov-v-vipavski-dolini
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-energetsko-sanacijo-doma-starejsih-obcanov-fuzine
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-prvo-fazo-projekta-protipoplavne-ureditev-porecja-gradascice
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/e-novice-2017-november.pdf
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zavrnitev odloga in pa vložitev tožbe na upravno sodišče 
zadržijo izvršitev ukrepa odstranitve gradnje. Določilo je 
tudi, da se sme izvršba odložiti večkrat, medtem ko je 
po trenutni zakonodajo odložitev mogoča le enkrat in za 
največ pet let. 
So pa ustavni sodniki razveljavili 2. člen dopolnitve zakona 
o graditvi objektov iz leta 2013, ki govori o tem, da imajo 
možnost vložiti predlog za odlog odstranitve nelegalne 
gradnje le tisti, ki so objekt zgradili do 28. decembra 2013.

OBČINAM SPODBUDE ZA POLNILNICE 
ZA ELEKTRIČNA VOZILA V OBMOČJIH 
NATURE 2000 
Občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Nature 2000 
oz. na zavarovanih območjih, se bodo lahko potegovale 
za nepovratna sredstva Eko sklada za polnilne postaje za 
električna vozila. Eko sklad je v Uradnem listu RS objavil 
razpis, po katerem je občinam na voljo 400.000 evrov.
Za široko rabo električnih vozil je treba uporabnikom 
zagotoviti primerno infrastrukturo za njihovo polnjenje, 
pri čemer je treba pokriti ključna strateška mesta, kamor 
sodijo tudi zavarovana območja narave in območja Natura 
2000 z močnim turističnim potencialom. 
Namen razpisa je spodbuditi trajnostno mobilnost pre-
bivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo 
za obisk teh območij.

DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL 
VETO NA ZAKON O FINANCIRANJU 
OBČIN IN ZAKON O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI LETI
Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih 
interesov s 26 glasovi za in enim proti izglasovali odložilni 
veto na spremembe zakona o financiranju občin, s 27 gla-
sovi za in nobenim proti pa veto na zakon o izvrševanju 
proračunov za leti 2018 in 2019. Menijo, da zakona nep-
rimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.
Spremembe zakona o financiranju občin, ki jih je sprejel 
DZ, ne upoštevajo številnih predlogov in pripomb, ki jih 
je nanje podal DS. Po navedbah državnih svetnikov je 
bil zakon predložen v zakonodajni postopek brez resnejše 
uskladitve s skupnostjo in združenjem občin. Spremembe 

zakona o financiranju občin namreč med drugim črtajo in-
flacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. 
Drugače urejajo tudi postopek določitve povprečnine ter 
spreminjajo uteži pri izračunavanju primerne porabe 
občin tako, da se bolj upošteva demografsko strukturo 
prebivalcev.
Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 
2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine 
povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu 
zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za 
sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih 
niso zadovoljni.

ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA RS ZA 
FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 
PODPRL ZIPRS1819
Odbor za finance in monetarno politiko je vnovič podprl 
predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. 
Vnovično odločanje je namreč z vetom zahteval Državni 
svet RS, ki meni, da povprečnina, določena v zakonu, ne 
zagotavlja primernega financiranja občin. Mnenje, da je 
zakon primeren, je podprlo 11 od 21 članov odbora, torej 
minimum, potreben za veljavnost mnenja, dva sta bila proti. 
Precej razprave se je vrtelo o tem, da je določanje 
povprečnine v zakonu o izvrševanju proračunov obvod 
zakona o financiranju občin, kjer je določena metodologija 
za izračun primerne porabe, ki bi pokazala na potrebo 
po bistveno višji povprečnini. Obenem je bilo slišati tudi 
kritike na račun sprememb zakona o financiranju občin, 
na katere je državni svet tudi sprejel veto.
Državna sekretarka z ministrstva za finance Saša Jazbec je 
zatrdila, da določanje povprečnine z zakonom o izvrševanju 
proračuna predvideva že aktualni zakon o financiranju 
občin, novost pa je nujnost upoštevanja fiskalnega okvira 
države. Priznala je, da bi po izračunu občine za financiranje 
zakonskih nalog res potrebovale več sredstev od določenih, 
po izračunih ministrstva sicer manj kot po izračunih občin, 
a še vedno bi tudi izračun ministrstva pomenil okoli 80 
milijonov evrov več stroškov, kar bi vplivalo na večji deficit. 
Ob tem pa je dodala še podatek, da občine izkazujejo za 
114 milijonov evrov presežkov.
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PO VETU DRŽAVNEGA SVETA 
RS ODBOR DZ ZA NOTRANJE 
ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN 
LOKALNO SAMOUPRAVO VNOVIČ 
PODPRL SPREMEMBE ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN 
Spremembe zakona o financiranju občin, na katere je DS 
sprejel veto, so na odboru DZ za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo znova dobile zadostno 
podporo. Da so zakonske rešitve ustrezne, je glasovalo 11 
članov odbora, dva sta bila proti. 
V razpravi pred odločanjem sta se oglasila zgolj Zvonko 
Lah in Tomaž Lisec, ki sta napovedala, da bodo v NSi 
in SDS glasovali proti zakonu. Lah je ob tem opozoril 
na kar nekaj vprašanj, ki bi jih na področju lokalne sa-
mouprave morali urediti drugače. Med drugim je menil, 
da bi morali opraviti natančen pregled pristojnosti, ki jih 
občinam nalagajo zakoni, uredbe in pravilniki, ter nato 
sprejeti odločitev, kaj storiti in od kje zagotoviti sredstva.
Podobno med drugim opozarjajo državni svetniki, saj je 
eden od njihovih očitkov, da manjka objektivna analiza. 
Ugotavljajo tudi, da so bile spremembe zakona o finan-
ciranju občin vložene brez resnejše uskladitve z združenji 
občin.
Kritike svetnikov prav tako letijo na konkretne rešitve, ki 
so po njihovi oceni škodljive za občine. Med drugim nas-
protujejo predvidenemu postopku določitve povprečnine 
z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin, saj zanje ni 
sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam ar-
bitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to 
določiti merila. Kot je dejal državni svetnik Milan Ozimič, 
gre za izvrševanje potreb in nalog, ki jih morajo občine 
zagotoviti svojim občanom, ta zakon pa gre prav gotovo 
na škodo uresničevanja tega poslanstva.

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO NA 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
OBČIN ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA 
MOBILNOSTI V LETU 2018
Ministrstvo za okolje in prostor je podaljšalo rok za pri-
javo na Javni razpis za sofinanciranje občin za pripravo 

in izvedbo aktivnosti evropskega tedna mobilnosti za en 
mesec, in sicer do 7.12.	2017 do 12. ure na naslov MOP.
Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje projektov občin 
v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in 
promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 
2018. Občine tako pridobijo več časa za prijavo ukrepov 
ozaveščanja in promocije trajnostne mobilnosti, kar bo 
skupaj z izgradnjo infrastrukture lahko pomembno prisp-
evalo k spremembi potovalnih navad in s tem h okoljskim 
in podnebnim ciljem zniževanja emisij toplogrednih 
plinov, onesnaževal zunanjega zraka in hrupa v okolju. 
Več informacij o javnem razpisu je na voljo TU.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN 
IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE 
AKTIVACIJE 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za 
sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov 
socialne aktivacije«, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za razvoj in 
izvajanje programov socialne aktivacije je v okviru tega 
razpisa na voljo 1,953 milijona evrov. V programe bo 
vključenih 630 oseb. Rok za oddajo vlog je 11. 12. 2017.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih 
aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov 
socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na 
področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravst-
venimi ter zaposlitvenimi programi. 
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo 
razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svo-
jimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali 
k  reševanju problema socialne izključenosti in tveganja 
revščine za osebe iz ciljnih skupin.
Več informacij o razpisu je na voljo TU.

PODPORA PROJEKTU TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
skupaj z ministrstvi za zdravje, za izobraževanje, znanost 
in šport, za kulturo ter za okolje in prostor tudi letos 
z ostalimi partnerji ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki 

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1078
http://www.mddsz.gov.si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066
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spodbujajo delovanje vsakega posameznika, da še bolj 
posega po lokalno pridelani hrani ter se zdravo prehranjuje. 
Med te aktivnosti sodi zdaj že dobro prepoznani projekt 
Tradicionalni	slovenski	zajtrk, ki je bil uspešno izveden 
že šest let zapored.
Več informacij je na voljo TU.

SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI 
Letošnji Slovenski regionalni dnevi so bili posvečeni 
vrednotenju regionalne politike in regionalnega razvoja. 
Na srečanju so preteklo finančno perspektivo označili za 
uspešno. Ob zamudi v novi perspektivi pa so zadovoljni, 
da se tudi tu sedaj zadeve vendarle premikajo. Letošnja 
rdeča nit je bila vrednotenje evropske kohezijske politike v 
Sloveniji v preteklem programskem obdobju od leta 2007 
do 2013.
Kot je povedala državna sekretarka na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, 
gre za velika sredstva v višini 3,2 milijarde evrov. Ključno 
vprašanje pa je, kako so bila uporabljena, pri čemer je velik 
poudarek na regijskem in medregionalnem sodelovanju. 
»Skupna ugotovitev vseh evalvacij, ki so bile opravljene, 
sicer je, da so bila sredstva uspešno počrpana in je bila 
večina kazalnikov doseženih,« je dejal generalni direk-
tor direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik in 
dodal, da je nekaj projektov še v spremljanju do leta 2020. 
Šele nato bodo lahko zagotovo rekli, ali so bila sredstva 
učinkovito počrpana in cilji doseženi.
Celotno sporočilo je dostopno TU. 

11  KORISTNE INFORMACIJE

DOSTAVA PODATKOV ZA ODMERO 
DOHODNINE O SUBVENCIJAH 
NAJEMNINE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti nam je posredovalo dopis, v katerem pojasnju-
jejo, da občine, ki izplačujejo obravnavane subvencije, ne 
glede na to, ali gre za subvencijo tržne ali neprofitne na-
jemnine, dolžne o izplačanih subvencijah in upravičencih 
do subvencije (najemnikih) poročati davčnemu organu v 
skladu z drugim odstavkom 337. člena Zakona o davčnem 
postopku –ZDavP-2. Obravnavane subvencije se štejejo 
za dohodek oproščen plačila dohodnine na podlagi 2. 
točke 20. člena ZDoh-2, ki pa so po svoji naravi denarni 
dohodek.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo dopis, v 
katerem nas obvešča, zaznavajo, da imajo občine pri prip-
ravi odlokov NUSZ še vedno težave. Na podlagi podatkov 
o stanju odlokov NUSZ za odmero za leto 2017, ki jih je 
MOP posredovalo
Ministrstvo za finance, je bilo ugotovljeno, da je v letu 
2016 kar 113 občin neustrezno
spremenilo odloke o NUSZ in s tem nimajo ustreznih 
pravnih podlag za odmero NUSZ v letu 2017. MOP je 
zato, na podlagi prejetih podatkov pozval 109 občin, da 
zagotovijo ustrezne pravne osnove za obračun NUSZ za 
leto 2017, kot jim je to omogočeno z ZIPRS1718.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

IZRABA IN PRENOS LETNEGA 
DOPUSTA V PRIHODNJE KOLEDARSKO 
LETO
Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnilo v 
vezi s prenosom in izrabo letnega dopusta v prihodnje 

http://tradicionalni-zajtrk.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/slovenski-regionalni-dnevi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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koledarsko leto. Ministrstvo je v okviru svojih pristojnosti 
pripravilo mnenje, v katerem je uvodoma ugotovilo, da 
ne Zakon o javnih uslužbencih  ne Zakon o delavcih v 
državnih organih  ne vsebujeta določb glede izrabe let-
nega dopusta, pač pa je izraba letnega dopusta določena v 
Zakonu o delovnih razmerjih, in sicer v 162 in 163. členu.
Celotno pojasnilo je na voljo TU

PRIROČNIK ZA OBRAVNAVO POBUD 
ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE 
ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za okolje in prostor pri sodelovanju v post-
opkih priprave prostorskih aktov v skladu z  Zakonom 
o prostorskem načrtovanju ugotavlja, da so pobude za 
spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno 
obravnavo. Razlog je njihova številčnost, predvsem pa 
dejstvo, da pogosto vsebujejo predloge za takšne posege, 
ki bodisi v prostor ne sodijo ali pa so predlagane lokacije 
za njihovo umestitev neustrezne.
Priročnik je pripravljen z namenom, da občinam omogoča 
presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način. 
Rezultat te presoje  je sprejem odločitve, katere od obravna-
vanih pobud je možno utemeljeno vključiti v postopek 
priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko 
občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek 
ter tako manj bremenijo vsebino prostorskega akta, s tem 
pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.
Priročnik je dostopen TU. 

NAVODILO O LOČENEM VODENJU 
IZDATKOV
Ministrstvo za finance nam je posredovalo 
navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne 
upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za 
financiranje nalog občin, v proračunu občine.
Podprogrami, ki se upoštevajo za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje nalog občin, so določeni v 
Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo 
za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog 
občin. Pravilnik v 3. členu določa, da se del izdatkov, ki 
se izkazujejo v okviru posameznih podprogramov, pri 

tem izračunu ne upošteva. Za ugotovitev teh izdatkov je 
potrebno njihovo ločeno vodenje.
Namen ločenega vodenje je enotno zajemanje teh izdatkov 
v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine 
zagotovi na posebnih proračunskih postavkah. 
Več informacij je na voljo TU.

SPREMEMBE PRI FINANCIRANJU 
OBČIN
V E-biltenu Uradnega lista RS je objavljen povzetek 
sprememb predloga zakona o spremembah Zakona o 
financiranju občin.
Delovanje sistema financiranja občin je bilo v času 
javnofinančne krize še posebej pod drobnogledom. Za 
doseganje fiskalne stabilnosti v državi je treba prilagoditi 
tudi sredstva za občine in zmanjšati predvsem stroške za 
izvajanje zakonskih nalog občin. Analize kažejo, da je 
treba izboljšati zdajšnji model izračuna povprečnine in 
pri tem upoštevati podatke o dejanskih oziroma  stan-
dardiziranih stroških, kadar je to mogoče. Iz osnove za 
izračun povprečnine je po predlogu treba izvzeti sredstva 
sofinanciranja posameznih občinskih nalog iz državnega 
proračuna in s strani uporabnikov javnih storitev, namen-
jenih za financiranje teh nalog. Predlog tako v tretjem 
odstavku 6. člena predvideva, da so vir financiranja občin 
prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem 
letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna 
poraba občin.
Celoten članek, si lahko preberete TU.  

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/pojasnila_in_priporocila_za_izvajanje_zakonodaje/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MF_NAVODILO_O_LOCENEM_VODENJU_IZDATKOV_02.pdf
https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/spremembe-pri-financiranju-obcin
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PAMETNA MESTA V SREDNJI IN 
VZHODNI EVROPI
Na mednarodni konferenci, ki je potekala v Ljubljani, 
so predstavniki lokalnih oblasti držav srednje in vzhodne 
Evrope razpravljali o razvoju in uvajanju pametnih rešitev 
v mesta v regiji. Cilj dvodnevne konference, ki je potekala 
pod okriljem Evropske komisije, je bilo povezovanje 
manjših mest, ki so v kontekstu pametnega mesta običajno 
prezrta.
Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih 
uporaba sodobnih tehnologij informacijsko-komunikaci-
jske tehnologije omogoča ljudem dvig kakovost življenja 
na številnih področjih.
»Če govorimo o pametnih mestih, govorimo o pamet-
nem gospodarstvu, pametnemu okolju, pametni mobil-
nosti, pametni vladi in seveda tudi o pametnih ljudeh,« 
je udeležence konference pozdravil Jack Engwegen iz 
Evropske komisije. Pametna mesta morajo najti inovativne 
poti, da spremenijo stvari na bolje v korist prebivalcev, je 
dodal.
Slovenska vlada si po besedah ministra za javno upravo 
Borisa Koprivnikarja prizadeva za popolno digitalizacijo. 
Uporaba digitalnih tehnologij namreč znižuje stroške, 
zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost pre-
bivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost 
življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj 
pametnih mest omogoča bolj racionalno uporabo javnih 
sredstev.
Slovenija je ena od najhitreje rastočih digitalnih držav 
v Evropi, se je pohvalil minister. A ne gre le za razvoj 
tehnologije, gre za infrastrukturo oz. ekosistem sode-
lovanja, širjenja idej in izmenjave informacij.
Konferenco Pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi 
organizira strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo 
Pametna mesta in skupnosti, ki ga koordinira Institut Jožef 
Stefan. Poleg predstavnikov predvsem manjših mest, ki so 
v tem delu Evrope najbolj zastopana, se je udeležujejo tudi 
ponudniki rešitev za pametna mesta z različnih področij, 
od prometa, do pametnih stavb in komunalnih storitev.

PAMETNE VASI KOT UKREP ZA 
PREPREČEVANJE DEPOPULACIJE 
RURALNIH OBMOČIJ 
V okviru strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) deluje 
devet akcijskih skupin, ki se ukvarjajo z glavnimi izzivi 
območja. Ena od njih se ukvarja tudi z elektronskim 
povezovanjem ljudi in spodbujanjem dostopnosti do 
javnih storitev, s promocijo koncepta »pametnih vasi« pa 
želijo spremeniti trend odseljevanja prebivalstva iz ruralnih 
območij.
Delo omenjene akcijske skupine je trenutno usmerjeno 
v strateški projekt, ki ima za cilj obrat trenutnih trendov 
depopulacije kmetijskih območij s pomočjo promocije pa-
metnih vasi. Specifični cilji projekta, pri katerem sodelujejo 
tudi slovenski partnerji, so izboljšanje okvirnih pogojev 
za inovacije v alpskem prostoru z namenom boljšega 
odzivanja na razvojne potrebe ljudi, ki živijo v gorah.
Delo skupine so sodelujoči predstavili na prvem letnem 
forumu EUSALP  v Münchnu.
Medtem ko je izraz pametna mesta že uveljavljen, so pa-
metne vasi razmeroma nov koncept v politiki Evropske 
komisije. Član akcijske skupine Thomas Egger je pojas-
nil, da komisija za pametne vasi ni namenila posebnih 
finančnih sredstev, pač pa jih morajo razvijati v okviru 
obstoječih programov, tudi EUSALP.

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA 
ODPADKOV 
Konec meseca novembra je potekal evropski teden 
zmanjševanja odpadkov, iniciativa za spodbujanje akcij 
osveščanja o trajnostni rabi virov in trajnostnega ravnanja 
z odpadki. Po vsej EU se je v okviru tega tedna odvilo več 
kot 12.000 dogodkov.
Letošnji teden zmanjševanja odpadkov je bil posvečen 
temi ponovne uporabe. Cilj pobude je bil pokazati, kako 
enostavno je vdahniti novo življenje stvarem, za katere 
smo menili, da so postale neuporabne, in najti vrednost 
tudi v starih stvareh.
V EU vsako leto nastane več kot 2,5 milijarde ton odpad-
kov. V Sloveniji smo jih lani proizvedli skoraj 5,5 milijona 
ton, navaja državni statistični urad. Od tega jih je 46 
odstotkov izviralo iz proizvodnih dejavnosti, 44 odstotkov 
iz storitvenih dejavnosti in 10 odstotkov iz gospodinjstev.
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MINISTRI EU O OBRISIH EVROPSKE 
KOHEZIJSKE POLITIKE PO LETU 2020 
Svet za splošne zadeve v formatu ministrov, pristojnih za 
kohezijsko politiko, je opravil razpravo o poročilu Moja 
regija, moja Evropa, naša prihodnost, ki predstavlja prve 
obrise evropske kohezijske politike po letu 2020. 
Ministri so na zasedanju izmenjali mnenja o sedmem 
poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni kohezij in 
se seznanili z napredkom na področju oblikovanja ukrepov 
na področju sinergij in poenostavitev kohezijske politike 
po letu 2020.

DOGOVOR O PRORAČUNU EU ZA LETO 
2018 
Institucije EU so novembra dosegle dogovor o proračunu 
EU za leto 2018, ki odraža politične prednostne naloge 
Junckerjeve Komisije. V letu 2018 bo v skladu s predlogom 
Evropske komisije največji del proračuna EU namenjen 
spodbujanju ustvarjanja delovnih mest, zlasti za mlade, 
in pospeševanju rasti, strateških naložb in konvergence. 
EU bo poleg tega še naprej podpirala prizadevanja za 
učinkovito obravnavo izzivov migracij, tako znotraj kot 
tudi zunaj EU. 
Proračun EU za leto 2018 znaša 160,1 milijarde evrov v 
obveznostih (denar, za katerega se lahko sklenejo pogodbe 
v danem letu) in 144,7 milijarde evrov v odobritvah plačil 
(denar, ki bo izplačan). 
Več informacij je na voljo TU. 

TRETJE POROČILO O STANJU 
ENERGETSKE UNIJE 
Evropska komisija je objavila tretje poročilo o stanju en-
ergetske unije. EU je na dobri poti, da bo izvedla projekt 
energetske unije ter zagotovila delovna mesta, gospodarsko 
rast in naložbe. Poročilo ugotavlja, da se uvajajo ukrepi za 
podporo socialno pravičnemu prehodu na čisto energijo in 
potrjuje, da je energetski prehod možen samo, če prilago-
dimo infrastrukturo potrebam prihodnjega energetskega 
sistema. Energetska, prometna in telekomunikacijska 
infrastruktura se vse bolj prepletajo. V vsakdanu evrop-
skih državljanov bodo postajala vse pomembnejša lokalna 
omrežja, saj bodo vse bolj prehajali na elektromobilnost, 

decentralizirano proizvodnjo energije in prilagajanje 
odjema. Veliko je bilo že doseženega, vendar so še vedno 
ozka grla, zlasti na področju električne energije. Da bi 
jih odstranila, je Komisija danes sprejela sporočilo o cilju 
15-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti do 
leta 2030 in tretji seznam projektov skupnega interesa. 
Poročilo izpostavlja tudi, da je dokončanje osnutkov 
celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov 
za obdobje po letu 2020, ki jih morajo države članice 
EU pripraviti do začetka leta 2018, bistvenega pomena  za 
dokončanje energetske unije in krepitev vloge Unije na 
svetovni ravni. EU bo še naprej potrjevala svojo zavezo 
za svetovni boj proti podnebnim spremembam in krepila 
svoja sedanja svetovna partnerstva. 
Več informacij je na voljo TU. 

SLOVENIJA V 2018 PREDSEDUJOČA 
SKUPINI ČLANIC EU NA PODROČJU 
SOCIALNE EKONOMIJE 
Slovenija je dobila enoletni mandat predsedovanja skupini 
držav EU na področju socialne ekonomije za leto 2018, 
Maribor pa bo v tem obdobju Evropska prestolnica so-
cialne ekonomije.
Odločitev je bila sprejeta na konferenci o vlogi socialne 
ekonomije v prihodnosti dela ob robu socialnega vrha 
članic EU, poimenovanim »Za pravična delovna mesta 
in rast«, ki je potekal v Göteborgu na Švedskem. V sklopu 
te konference je državni sekretar v kabinetu predsednika 
vlade Tadej Slapnik predstavil aktivnosti Slovenije pri 
vzpostavljanju in krepitvi ekosistema socialne ekonomije 
v Sloveniji ter v navezavi na zeleno in krožno gospodarstvo 
ter blockchain tehnologijo in delitveno ekonomijo.
Na zasedanju nadzornega odbora Luksemburške deklara-
cije v Göteborgu, ki je potekal v sklopu konference, so 
ministri in državni sekretarji držav članic nadzornega 
odbora na predlog Španije soglasno podprli Slapnika 
za predsednika nadzornega odbora in s tem tudi izbrali 
Slovenijo za predsedovanje in vodenje nadzornega odbora 
v letu 2018.
Slovenija bo v letu 2018 vodila povezavo 14 držav EU, 
aktivnih na področju razvoja socialne ekonomije na na-
cionalni in evropski ravni. Vodenje nadzornega odbora 
bo Slovenija prevzela od Španije. Operativne in tehnične 
aktivnosti predsedovanja bo prevzel tehnični sekretariat 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_sl.htm
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predsedovanja, ki ga bo vodilo nacionalno združenje 
Socialne ekonomije Slovenije.
Naziv evropske prestolnice socialne ekonomije pa bo v 
prihodnjem letu od Madrida prevzel Maribor, kjer se je 
socialna ekonomija v zadnjih petih letih razvila v največjem 
obsegu v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti.

1,7 MILIJONA EVROV NEPOVRATNIH 
EVROPSKIH SREDSTEV ZA 
ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH 
STAVB
Evropska komisija je v začetku novembra 2017 sporočila, 
da je Ministrstvu za infrastrukturo odobrila tehnično 
pomoč ELENA (European Local ENergy Assistance) 
v maksimalnem znesku 1,7 milijonov evrov. Gre za 
nepovratna sredstva, ki bodo na voljo v triletnem obdobju 
2018-2020, kot dodatno pomoč pri izvajanju energetske 
prenove javnih stavb. Na državni ravni je to prva tovrstna 
pomoč v Sloveniji.
Nepovratna sredstva ELENA so namenjena sofinanciranju 
programov in ukrepov s področij energetske učinkovitosti, 
distribucije obnovljivih virov energije in urbanega trans-
porta. Lahko krijejo tudi stroške povezane s študijami 
izvedljivosti, študijami trga, načrtovanja programov, 
poslovnih načrtov, energetskih pregledov, finančnim 
strukturiranjem kot tudi stroške povezane s pripravami 
razpisnih postopkov, pogodbenih aranžmajev in enot za 
izvedbo projekta. 
Ministrstvo za infrastrukturo je na povabilo EIB pripravilo 
vlogo za odobritev tehnične pomoči za sofinanciranje iz-
delave tehnične in ekonomske dokumentacije za prijavo 
izbranih operacij za sofinanciranje energetskih prenov 
javnih stavb. Tako bosta lahko ožji in širši javni sektor, 
ki bosta pristopile k energetski prenovi svojih stavb, že v 
fazi pred prijavo za pridobitev nepovratnih kohezijskih 
sredstev in izdelavo potrebne dokumentacije (razširjen 
energetski pregled, projektna dokumentacija, doku-
ment identifikacije investicijskega projekta, investicijski 
program, predinvesticijska zasnova, študija izvedljivosti, 
projekt za izvedbo, predhodni postopek JZP …) pridobile 
nepovratna sredstva v višini do 90 % upravičenih stroškov.

NAGRADE ZA INVALIDOM PRIJAZNA 
MESTA
Evropska komisija bo nagrade za invalidom prijazna mesta 
za leto 2018 podelila v Bruslju, 5. decembra, na letni kon-
ferenci ob evropskem dnevu invalidov. Letošnji prejemniki 
nagrade so Ljubljana, Luxembourg, Lyon in danski Viborg. 
Komisija je nagrajence izbrala med 26 prijavljenimi mesti. 
Nagrada za invalidom prijazno mesto je priznanje mestom 
za njihovo prizadevanje, da naredijo življenje za invalide in 
starejše osebe v prihajajočem letu bolj dostopno. Nagrada 
je tudi priložnost za prejemnike nagrad, da ozaveščajo 
javnost o pomenu dostopnosti v svojem mestu in drugod 
po Evropi ter širijo dobre prakse.  
Celotno sporočilo je dostopno TU. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=88&eventsId=1208&furtherEvents=yes

