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1  UVOD

Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v avgustu in septembru. V tam času so se odvili trije 
krogi pogovorov o financiranju občin v prihodnjih dveh letih, konec meseca septembra pa so se predsedniki vseh 
treh združenj sestali še s predsednikom vlade. Posledica tega je nekoliko izboljšan, po navedbah finančne ministrice 
tudi končni, vladni predlog: povprečnina 551 evrov v 2018 in 558 evrov v 2019, presežek nad primerno porabo 
v 85 % deležu oz. celoten POs v 2019, investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe in 3 % povratnega dela. 
Finančno ministrstvo oz. vlada pričakuje odziv združenj, ali je možen dogovor o povprečnini. Predsedstvo ZOS je 
na dveh sejah v avgustu in septembru sprejelo jasno zahtevo, da hočemo povprečnino v zakonski višini, pričakujemo 
pa tudi napredek pri investicijskem transferu.

Z združenji občin ni usklajen niti predlog novele Zakona o financiranju občin, ki so ga sicer poslanci že potrdili v 
prvem branju. Pred drugo obravnavo in vlaganjem amandmajev je predvideno dodatno usklajevanje z ministrom 
Koprivnikarjem. To smo tudi vseskozi zahtevali v ZOS, torej vsaj kompromisno uskladitev zakona, v nasprotnem 
primeru pa umik iz zakonodajnega postopka. V državnozborskem postopku je tudi predlog novele Zakona o lokalnih 
volitvah, ki med drugim predvideva določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev. 

Čeprav je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti v presoji na Ustavnem sodišču, pa poteka priprava podzakon-
skih aktov. S predstavniki MGRT smo se sestali na temo metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. 
V pripravi je tudi metodologija za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture. 

Na vlado in pristojno ministrstvo smo naslovili pobudo za zagotovitev (dodatnih) sredstev za sofinanciranje investicij 
na področju osnovnega šolstva in športne infrastrukture, zahtevamo sestanek s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč in prenosov zemljišč, podali smo pripombe 
na osnutek novega Zakona o varstvu okolja in ponovno tudi na Predlog zakona o javnih financah, podali smo 
negativno mnenje na predlog novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

V avgustu in septembru smo organizirali štiri izobraževanja z aktualno in perečo problematiko, oktobra in novembra 
pa za vas med drugim organiziramo:

•	 9. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo 
produktiven čas?),

•	 23. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Zakon o splošnem upravnem postopku - osvežitveni seminar,

•	 7. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS Vodenje ljudi v občinah,

•	 9. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Sofinanciranje in financiranje društev s strani občin.

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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Ker je bila navedena uredba od prve objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije več kot štiridesetkrat novelirana, njeno 
besedilo pa je postalo precej nepregledno, so pripravili 
predlog nove uredbe, pri čemer večina veljavnih določb 
ostaja nespremenjena, spremembe oziroma dopolnitve pa 
so skladne z vsebino zgoraj citiranega sklepa vlade. Zaradi 
preglednosti oziroma sledljivosti so spremembe in dopol-
nitve v besedilu predloga uredbe označili z rdečo barvo. 
Ker so se dosedanje prehodne določbe po mnenju MJU 
izčrpale, so jih v  predlogu nove uredbe črtali. 
Morebitne pripombe na predlog uredbe lahko posredujete 
na e-naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si najkasneje 
do 5. oktobra 2017.   

OSNUTEK PRAVILNIKA O 
KOLESARSKIH POVEZAVAH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI
Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posre-
dovalo  Osnutek pravilnika o kolesarskih povezavah v 
Republiki Sloveniji. Morebitne pripombe, predloge 
in mnenja pa posredujete  do 19. oktobra 2017  na e-
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
Pravilnik določa potek in način izvedbe kolesarskih povezav 
v Republiki Sloveniji, način delitve kolesarskih povezav, 
merila za določitev kolesarskih povezav, način označitve 
in evidentiranja kolesarskih povezav, način upravljanja in 
vzdrževanja kolesarskih povezav. 
 
PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI 
VARNOSTI
Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo 
posredovalo  Predlog zakona o informacijski varnos-
ti  (dopis).  Morebitne pripombe, predloge in mnenja 
lahko posredujete do 5. oktobra 2017 na e-naslov sonja.
parkelj@zdruzenjeobcin.si
Predlog zakona ureja ukrepe za doseganje visoke ravni 
varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji, 
ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v 
vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za 
ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti 
ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske 
obrambe v RS. Določa minimalne varnostne zahteve in 
zahteve za priglasitev incidentov za zavezance tega zakona. 
Prav tako ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in de-
lovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O MNOŽIČNEM 
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
Po sprejemu na seji Vlade RS 21. 9. 2017 je bil v 
državnozborski postopek posredovano novo besedi-
lo  Predloga zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN-1). Ta nadomešča besedilo zakona 
iz julija 2017. Popravki so izključno tehnične narave in 
so bili potrebni zaradi nemotenega začetka sprejemanja 
zakona v Državnem zboru, vsebina zakona pa se v ničemer 
ne spreminja. Mnenje na predlog ZMVN-1 lahko pošljete 
na e-naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si do 21. ok-
tobra 2017. 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
LOKALNIH VOLITVAH
V državnozborski postopek je predložen Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-J). Pripombe na predlog novele ZLV-J lahko podate 
do 16. oktobra 2017.

PREDLOG UREDBE O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI 
DELOVNIH MEST IN NAZIVIH V 
ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V 
PRAVOSODNIH ORGANIH
Ministrstvo za javno upravo nam je v usklajevanje poslalo 
Predlog uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, de-
lovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pra-
vosodnih organih (Priloga I, Priloga Ia, Priloga II, Priloga 
IIa, Priloga III, Priloga IV). Predlog so pripravili v skladu 
s sklepom Vlade RS št. 01200-7/2017/2 z dne 27.7.2017, 
s katerim je vlada Ministrstvu za javno upravo naložila, 
da najpozneje do 15. oktobra 2017 predloži v obravnavo 
predlog sprememb Uredbe o notranji organizaciji, sistem-
izaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih. 

mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_prav_kolesarske_povezave_22.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_prav_kolesarske_povezave_22.9.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_osnutek_ZIV_8.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_osnutek_ZIV_8.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Dopis_ZIV_8.9.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/Vlada_ZMVN_1_nadom_21.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/Vlada_ZMVN_1_nadom_21.9.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/DZ_novela_ZLV_VRS-14_9_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/DZ_novela_ZLV_VRS-14_9_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/DZ_novela_ZLV_VRS-14_9_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_NOE_Priloga_I_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_Priloga_I_a_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_Priloga_II_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_NOE_Priloga_II_a_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_NOE_Priloga_II_a_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_Uredba_NOE_Priloga_III_25.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_uredba_NOE_Priloga_IV_25.9.2017.pdf
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točke in posameznih skupin za obravnavo incidentov s 
področja varnosti elektronskih omrežij in informacij na 
področju zagotavljanja informacijske varnosti in kiber-
netske obrambe ter ureja posamezna področja varovanja 
in posredovanja informacij, podatkov ter zaščite le-teh v 
opredeljenih omrežjih in informacijskih sistemih.

PREDLOG UREDBE O POTRDITVI 
OBMOČIJ OSUŠEVALNIH IN 
NAMAKALNIH SISTEMOV
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno 
obravnavo pošilja Predlog uredbe o potrditvi območij 
osuševalnih in namakalnih sistemov. Prosimo, da pred-
log uredbe  pregledate, morebitne pripombe, predloge 
in mnenja pa posredujete  do 12. oktobra 2017  na e-
naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
Uredba potrdi območja osuševalnih sistemov, ki so pred-
met javne službe upravljanja in vzdrževanja, in državnih 
namakalnih sistemov, ki so bili uvedeni pred 1. januarjem 
1999 in za katere so bili v letu 2015 s strani ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, potrjeni programi vzdrževanja 
za leto 2015.

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH 
FINANCAH - PONOVNA 
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
Ministrstvo za finance nam je v ponovno medresorsko 
usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o javnih 
financah. Pripombe smo zbirali do 21. septembra 2017.
Predlagani zakon velik poudarek namenja programske-
mu proračunu, določa se enotno ureditev financiranja 
posrednih uporabnikov iz proračuna, obvezno pripravo 
dveh letnih proračunov na lokalni ravni in obvezno pri-
pravo dveh letnih finančnih načrtov za vse uporabnike 
proračunov, omejuje se zadolževanje posrednih uporab-
nikov proračuna, širi posle upravljanja denarnih sredstev 
EZR tako na državni kot tudi občinski ravni, iz zakona, 
ki ureja financiranje občin, se prenašajo določbe, ki se 
nanašajo na zadolževanje občin, določa pa se tudi delna 
centralizacija notranjega nadzora javnih financ.

PREDLOG NOVELE UREDBE O 
IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, 
KI GA VODI SKUPNOST, V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo Predlog uredbe o spremembah in dopolnit-
vah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
Skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Javna 
obravnava se je zaključila 30. septembra.

PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU 
DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE 
CESTNE IN JAVNE ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE
Na portalu e-demokracija smo zasledili objavo Predloga 
zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne železniške infrastrukture, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. Predlog zakona je bil do 14. 
septembra v medresorskem usklajevanju. 
Predlog zakona ureja določanje in evidentiranje dejanske 
rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture 
(vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidenc), način posre-
dovanja podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe 
podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč.

OSNUTEK NOVEGA NACIONALNEGA 
PROGRAMA ZA KULTURO 2018-2025
Ministrstvu za kulturo je pripravilo osnutek novega 
Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK) 
in ga dalo v javno obravnavo do 30. septembra 2017. 
Poleg osnutka NPK so pripravili tudi Analizo financiranja 
kulture. 
Ministrstvo za kulturo je pri snovanju in oblikovanju nove-
ga NPK izhajalo iz stanja in statusa kulture, iz narave in 
potreb tega družbenega podsistema oz. dejavnosti oziroma 
iz vloge in pomena, ki jo ima kultura za celotni družbeni 
sistem oz. celotno skupnost. Nov, glede na dosedanje 
drugačen NPK je s spremembo Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo iz leta 2016 tako opredeljen 
kot dolgoročnejši strateški načrt dejavnosti kulture oz. 
družbenega podsistema kultura.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_namakanje_14.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREDBA_namakanje_14.9.2017.pdf
mailto:sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_ZJF_medres_7.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MF_ZJF_medres_7.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UredbaCLLD_31.8.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UredbaCLLD_31.8.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UredbaCLLD_31.8.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_ZEV_medres_1.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_ZEV_medres_1.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MzI_ZEV_medres_1.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_NPK_2018-25_23.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_NPK_2018-25_23.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_Analiza_financiranje_kulture_23.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MK_Analiza_financiranje_kulture_23.8.2017.pdf
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NPK tako v skladu z novo opredelitvijo uvodoma opisuje 
stanje kulture oz. razloge, s katerimi predlagatelj utemeljuje 
svoje predloge ciljev, nato predstavi vizijo stanja po ob-
dobju veljavnosti tega NPK, in ukrepe, ki naj bi doseganje 
ciljev omogočili. 
Ključni strateški cilj NPK za obdobje 2018–2025 je vz-
postaviti drugačen status kulture, usklajen na eni strani z 
dejstvom, da kultura nima več iste vloge, kot jo je imela 
do osamosvojitve Slovenije, in na drugi z javnim interesom 
za kulturo, ki izhaja iz potreb nacionalne skupnosti, ki jo 
tvorijo vsi državljani Republike Slovenije skupaj s Slovenci 
v zamejstvu in po svetu. Ob tem je treba vzpostaviti pogoje 
za to, da bodo javnost in ljudje, ki odločajo, prepoznali 
in priznali nujnost te spremembe in razvojni potencial 
kulture.
Na osnovi povedanega se je izkristaliziralo pet ključnih oz. 
strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj 
vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih 
ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi 
– ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in 
dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo 
konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce deja-
vnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju 
kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi 
resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe za-
konov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije 
za posamezno področje kulture.
Osnovni strateški cilji NPK, operativni cilji in ukrepi so 
oblikovani tako, da zadevajo temeljna statusna vprašanja 
oziroma nujnost prepoznanja in priznanja družbenega 
podsistema kulture kot enakovrednega in enakopravnega 
drugim podsistemom, vprašanje samozavesti oziroma 
mišljenja kulture o sebi, vprašanje prepoznavanja in 
priznanja razvojnega potenciala kulture, vprašanja fi-
nanciranja kulture, vprašanja vrednotenja programov in 
projektov na področju kulture, vprašanje sorazmerij med 
področji kulture oz. med vrstami umetnosti in drugimi 
dejavnostmi, tudi glede na odmevnost oz. odzive javnosti 
na kulturne dobrine in storitve, in ne nazadnje vprašanje 
uveljavljanja slovenske kulture onkraj meja Slovenije.

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV 
V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH 
LOKALNIH SKUPNOSTI
Uradniški svet nam je pisal glede Kodeksa etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, ki ga je v sodelovanju s sindikati in strokovnimi 
združenji javnih uslužbencev sprejel v 2011.
Kodeks vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja 
javnih uslužbencev, ki naj bi jim bil v pomoč in oporo v 
vseh aktivnostih njihovega delovanja. To pa tudi pomeni, 
da bi moral Kodeks slediti spremembam družbene realnosti 
in se redno posodabljati. S tem namenom je Uradniški svet 
v letu 2017 na rednih sejah večkrat razpravljal o aktual-
nosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati 
primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno 
razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo 
izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti 
z njegovo vsebino.
Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški 
svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali 
pri sprejemanju navedenega kodeksa, vabi Uradniški svet 
k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil 
Kodeksa etike s strani javnih uslužbencev, predlogih glede 
povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vse-
binskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni 
nadgradnji le-teh. Svoja   mnenja in predloge ste lahko 
oddali do 27. septembra 2017.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
VZPOSTAVITVI IN VODENJU EVIDENCE 
O OBSTOJU VZAJEMNOSTI PO 
POSAMEZNIH DRŽAVAH IN EVIDENCE 
O IZDANIH ODLOČBAH
Nov Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, 
št. 27/17; ZUVza-1) velja od 17. 6. 2017 in se bo začel 
uporabljati 17. 9. 2017. Ministrstvo za pravosodje je 
pripravilo Osnutek pravilnika o vzpostavitvi in vodenju 
evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah 
in evidence o izdanih odločbah. V seznanitev smo prejeli 
tudi osnutka obeh predvidenih evidenc (izdane odločbe, 
evidenca vzajemnosti) ter osnutek obrazca, ki so ga pri-
pravili kot neobvezno priporočilo občinam glede oblike 
posredovanja podatkov, ki jih bo Ministrstvo za pravosodje 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/kodeks_etike_ju.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/kodeks_etike_ju.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/kodeks_etike_ju.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_Pravilnik_ZUVza-1_9.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_Pravilnik_ZUVza-1_9.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_Pravilnik_ZUVza-1_9.8.2017.pdf
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za potrebe postopka ugotavljanja vzajemnosti od občin 
pridobivalo v skladu s četrtim in petim odstavkom 10. 
člena ZUVza-1. Mnenja in pripombe glede poslanih gradiv 
je bilo moč podati do 23. avgusta 2017.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH 
AGENCIJAH
Ministrstvo za javno upravo nam je v medresorsko usk-
lajevanje posredovalo Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih agencijah. Pripombe ste 
lahko posredovali do 7. septembra 2017.
Glavni cilj sprememb je poenotenje organizacije in dela 
javnih agencij, ki se ustanovijo z zakonom, pod neposred-
nim strokovnim, nepolitičnim in neodvisnim vodstvom na 
temelju ustanoviteljskih pravic, ki jih izvaja vlada. Namen 
novele je v zmanjševanju obsega državne uprave v ožjem 
pomenu besede, kar naj bi poudarilo in ohranilo njeno 
temeljno regulatorno in nadzorstveno funkcijo. Del spre-
memb se nanaša na organizacijsko-pravne ureditve javnih 
agencij. Po predlogu sprememb bo lahko ustanovitelj javne 
agencije država in ne več lokalna skupnost. Država bo 
lahko javne agencije ustanovila na podlagi utemeljenih 
razlogov, kar bo razvidno iz analize. Upravičenost obstoja 
javne agencije bo ustanovitelj preveril v treh letih od vpisa 
v sodni register. Če obstoj ne bo upravičen, se bo agencija 
ukinila, upravne naloge na podlagi javnega pooblastila 
pa se bodo prenesle na pristojno ministrstvo. Direktorja 
agencije bodo izbrali po postopku javnega natečaja s post-
opkom preko uradniškega sveta, izrecno pa bodo uredili 
še nezdružljivost opravljanja funkcije direktorja in člana 
sveta. V pogodbi o zaposlitvi direktorja bodo določeni 
pričakovani rezultati in cilji dela za mandat, pri čemer 
bodo doseganje ciljev letno preverjali. Člane sveta agencije 
bo imenovala vlada, v nekaterih javnih agencijah pa se bo 
vzpostavil tudi strokovni svet kot senat, v katerega člane 
lahko imenuje tudi DZ. Število zaposlenih v javni agenciji 
se bo določilo v kadrovskem načrtu, ki ga bo sprejela vlada. 
Agencija pa se bo lahko zadolžila le pod pogoji in na način, 
kot to ureja zakon, ki ureja javne finance. Predlog novele 
tudi predvideva, da bosta pod zakon spadala tudi agencija 
za energijo in nacionalna agencija za kakovost v visokem 
šolstvu.

PREDLOGA PRAVILNIKOV O 
OBRATOVALNEM MONITORINGU 
STANJA TAL IN PODZEMNIH VODA
Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani 
objavilo predloga pravilnikov, in sicer:
•	 Osnutek pravilnika o obratovalnem monitoringu 

stanja tal,
•	 Osnutek pravilnika o obratovalnem monitoringu 

stanja podzemne vode.
Javna obravnava se je zaključila 1. septembra 2017.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZJA27_7_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_ZJA27_7_2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_monitoring_tal_1.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_monitoring_tal_1.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_monitoring_podzemne_vode_1.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_monitoring_podzemne_vode_1.8.2017.pdf
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

NOVELA UREDBE O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, 
DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH 
V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V 
PRAVOSODNIH ORGANIH 
Novela uredbe je začela veljati 29. julija 2017, uporabljati 
pa se začne z dnem začetka veljavnosti Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, 
sklenjenega za realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju.

UREDBA O VARSTVU 
DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA 
GRADIVA
Uredba je začela 3. septembra 2017, uporabljati pa se 
začne 1.  januarja 2018. Uredba podrobneje opredeljuje 
ustvarjalce arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter 
izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, vrednotenje in 
uničenje dokumentarnega gradiva ter odbiranje arhivskega 
gradiva, izročanje arhivskega gradiva, hrambo in materi-
alno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivske depoje, varstvo filmskega arhivskega gradiva, 
varstvo zasebnega arhivskega gradiva, strokovno obdelavo 
arhivskega gradiva, evidence, uporabo arhivskega gradiva, 
registracijo ponudnikov opreme in storitev, certificiranje 
opreme in storitev, registre elektronske hrambe ter delo 
arhivske komisije, Sveta direktorjev in Arhivskega sveta.

PRAVILNIK O MINIMALNIH 
STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA 
IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI 
Pravilnik je začel veljati 5. avgusta 2017, določa pa mini-
malne standarde in normative za pogrebno vozilo za prevoz 
pokojnikov, primerne prostore za poslovanje s strankami, 
ustrezen prostor za urejanje pokojnikov, hladilni prostor, 
transportno krsto ter za ustrezno zaščito delavcev v zvezi 
s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s trupli.

NOVELA UREDBE O UVRSTITVI 
DELOVNIH MEST V JAVNIH 
AGENCIJAH, JAVNIH SKLADIH IN 
JAVNIH ZAVODIH V PLAČNE RAZREDE 
Novela uredbe je začela veljati 30. avgusta 2017. 
Spremembe se nanašajo na odprava anomalij na delovnih 
mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda.

NOVELA PRAVILNIKA O PROMETNI 
SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI 
NA CESTAH
Spremembe in dopolnitve pravilnika so začele veljati 13. 
septembra 2017. 

ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM
V Uradnem listu RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017 so 
bili objavljeni: 
Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, 
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 
Republiki Sloveniji
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Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega 
zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – 
tarifni del
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost 
– tarifni del
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost 
– tarifni del
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in 
prostora – tarifni del
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne 
socialne varnosti – tarifni del
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
Dogovor k Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno 
dejavnost

NOVELA PRAVILNIKA O NORMATIVIH 
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
PREDŠOLSKE VZGOJE 
Novela pravilnika je začela veljati 2. septembra 2017, ureja 
pa pogoje za zasedbo delovnega mesta računovodja, tajnik 
VIZ VI ali poslovni sekretar.

NOVELA UREDBE O NAČINU 
IZVAJANJA OBVEZNIH DRŽAVNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA 
PODROČJU UREJANJA VODA IN O 
KONCESIJAH TEH JAVNIH SLUŽB 
Novela uredbe je začela veljati 2. septembra 2017. 
Spreminja se obseg nalog in pristojnosti koncesionarja za 
izvajanje javnih služb.

PRAVILNIK O ČASOVNIH NORMATIVIH 
ZA POSAMEZNE STORITVE IN 
SKLOPE DIMNIKARSKIH STORITEV IN 
PODROBNEJŠI VSEBINI CENIKA TER 
VIŠINI POTNIH STROŠKOV 
Pravilnik je začel veljati 9. septembra 2017, določa pa 
časovne normative za posamezne storitve in sklope 

dimnikarskih storitev in podrobnejšo vsebino cenika ter 
višino potnih stroškov.

PRAVILNIK O DOLOČITVI 
PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO 
ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV 
ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN
Pravilnik bo začel veljati 23. septembra 2017. Z dnem 
uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev 
povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. 
US). Pravilnik določa podprograme, ki se upoštevajo za 
izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

UREDBA O ZELENEM JAVNEM 
NAROČANJU
Uredba začne veljati 1. januarja 2018, ureja pa zeleno 
javno naročanje. Zeleno javno naročanje je naročanje, pri 
katerem naročnik po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) 
naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi 
z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni 
življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo 
varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo 
enake ali boljše funkcionalnosti.

NOVELA PRAVILNIKA O PITNI VODI
Spremembe pravilnika začne veljati 4. oktobra 2017. 
Priloga II in Priloga III se nadomestita z novimi prilogami.

PRAVILNIK O ZAKLJUČKU 
IZVRŠEVANJA DRŽAVNEGA IN 
OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA LETO 
2017
Pravilnik je začel veljati 26. septembra 2017.
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

TRETJA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 31. avgusta 
v Ljubljani sestalo na svoji tretji redni seji v letošnjem 
letu. V Združenju občin Slovenije  (ZOS) od Vlade 
RS pričakujemo polno povprečnino, torej v skladu z 
izračunom, ki ga določa Zakon o financiranju občin.
Ministrstvo za finance je v začetku avgusta predstavilo 
vladni predlog za financiranje občin v letih 2018 in 2019, 
in sicer povprečnino  v višini 546 oz. 550 evrov, investici-
jski transfer v višini 3 % primerne porabe, delno odpravo 
omejitve ukrepa glede presežka nad primerno porabo. 
Združenje občin Slovenije vztraja, da se povprečnina začne 
prilagajati izračunani po zakonu, ki je za prihodnje leto 647 
evrov, kar je za okoli sto evrov več od izhodiščnega vlad-
nega predloga.  Dejstvo je namreč, da občine iz leta v leto 
realno dobijo manj sredstev, saj se njihovi stroški večajo, 
to luknjo pa morajo krpati iz drugih prihodkov občin, 
ki bi jih sicer namenili za vzdrževanje cest, vrtcev, šol in 
druge infrastrukture, kjer zato nastaja škoda. Pri izračunu 
povprečnine je potrebno upoštevati tudi dodatne stroške 
pri plačah zaradi odprave plačnih anomalij in odprave 
varčevalnih ukrepov. Kakšni bodo ti stroški, še ni jasno, 
saj se pogajanja vlade s sindikati javnega sektorja prav tako 
nadaljujejo septembra. Predsedstvo ZOS zato ocenjuje, da 
je vladni predlog podcenjujoč in če vlada ne bo zagotovila 
resnejšega pristopa, se nima smisla pogovarjati.
Predsedstvo ZOS je izrazilo tudi nezadovoljstvo s spre-
membami pravilnika, ki opredeljuje stroške občin za 
izračun povprečnine. Pravilnik bistveno klesti osnovo 
za izračun višine povprečnine, in sicer za okoli 40 evrov. 
Spremembe pravilnika terja odločba Ustavnega sodišča, 
strinjati se je, da je del sprememb smiseln, precej pa je 
takih stvari, s katerimi se s črtanjem iz pravilnika občinam 
sporoča, da jim jih ni treba opravljati. Vlado RS pozivamo, 
naj vendarle premisli, kaj so naloge, katere se pričakuje, da 
jih občine izvajajo, in jih zato tudi upošteva pri določitvi 
povprečnine.
Predsedstvo ZOS se je seznanilo tudi z dosedanjim postop-
kom sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju 
občin, ki ga je Vlada RS potrdila konec junija in ga poslala 
v sprejem Državnemu zboru. 

Nesprejemljivo je, da je Vlada RS potrdila predlog spre-
membe enega temeljnih zakonov o sistemu lokalne samou-
prave in ga poslala v parlamentarni postopek, ne da bi ga vsaj 
v neki meri uskladila z združenji občin. Predlog spreminja 
način financiranja občin in sistem sofinanciranja v skupnih 
občinskih upravah, katerega koncept je nedomišljen, prav 
tako bi bilo treba poenostaviti sistem uporabe sredstev 
za sofinanciranje investicij. Predlog prinaša le delne 
prilagoditve, ki bolj kot k reševanju težav občin zaradi 
podfinanciranosti stremi k prerazporejanju sredstev med 
občinami. Kalkulacije kažejo tendenco prerazporeditev 
iz šibkejših območij v močnejša, čemur pa v Združenju 
občin Slovenije ostro nasprotujemo. V Združenju občin 
tudi zahtevamo, da se konkretno opredeli mehanizem 
zmanjšanja povprečnine od zakonsko določene v primeru 
javnofinančnih težav države. V kolikor določbe predloga 
novele Zakona o financiranju občin ne bodo prilagojene 
v skladu z že podanim mnenjem ZOS na predlog novele, 
v Združenju občin Slovenije zahtevamo njegov umik iz 
postopka.

ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 21. septembra 
2017 v Ljubljani sestalo na svoji četrti redni seji v letošnjem 
letu. Opredelilo se je do vladnega predloga financiranja 
občin v prihodnjih dveh letih, razpravljali pa so tudi o 
problematiki poročanja in prenosa zemljišč na Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Po dveh sestankih predstavnikov finančnega ministrstva in 
združenji občin so se pred tretjim, predvidoma končnim 
sestankom, sestali člani predsedstva ZOS in odločali o 
vladnem predlogu financiranja občin v 2018 in 2019. 
Vladni predlog, ki ga je MF posredoval pisno, predvideva 
povprečnino 548 evrov v 2018 oz. 556 evrov v 2019. 
V 2018 bi občine, ki prejemajo presežek nad primerno 
porabo, le-tega prejele v 75 %, v 2019 pa celotnega. 
Predviden je investicijski transfer v višini 3 % primerne 
porabe ter 2 % povratnega transferja.
V Združenju občin Slovenije sicer pozdravljamo dvig 
povprečnine, vendar menimo, da ta ne bo pokril vseh do-
datnih stroškov občin, ki jih prinašajo dodatne obveznosti 
iz naslova plačnega dogovora za odpravo anomalij ter 
sproščanja varčevalnih ukrepov kot tudi ne iz naslova novih 
obveznosti, ki se prenašajo na občine. Vlado pozivamo, da 
občinam nameni višino povprečnine, skladno z ZFO-1, 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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kompromisna rešitev pa bi bila vsaj 54 % dohodnine, kot 
občinam po ZFO-1 tudi pripada.
Nesprejemljiv je vladni predlog glede višine sredstev za 
sofinanciranje investicij. Ob tem, ko vlada na eni strani 
vrača bolje razvitim občinam presežek nad primerno 
porabo, pa ohranja višino investicijskega transfera, torej 
sredstev, ki pripadajo razvojno šibkejšim občinam. To je 
za ZOS nesprejemljivo. Zahtevamo njegovo zakonsko 
višino oz. vsaj njegovo postopno uveljavitev, sorazmerno 
z vračanjem presežka nad primerno porabo. Glede na to, da 
so posamezni instrumenti financiranja občin pomembni 
za različne občine, zahtevamo, da je njihovo vračanje na 
zakonsko raven vzajemno.
Člani predsedstva ZOS so razpravljali tudi o problematiki 
poročanja in prenosa zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS. ZOS poziva Sklad k skupnemu sestanku s 
prizadetimi občinami in k iskanju ustreznih rešitev.

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O 
ŠPORTU
Združenje občin Slovenije je 29. 8. 2017 za občine, šole 
in zavode pripravilo predstavitev novega Zakona o športu. 
Zakon o športu je bil 9. 6. 2017 objavljen v Uradnem 
listu RS in nadomešča Zakon o športu iz leta 1998. Nov 
Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju 
športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki 
so zanj pristojni in pogoje za opravljanje strokovnega dela 
v športu, pravice športnikov in športnic, javne športne 
objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, 
zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.
Predstavitev je bila organizirana v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki sta ga 
zastopala generalni direktor Direktorata za šport dr. Boro 
Štrumbelj in sekretarka mag. Mojca Pečnik Ternovšek, 
Posveta se je udeležilo preko 100 udeležencev iz občin, 
šol in zavodov.
V prvem delu predstavitve sta predavatelja poudarila 
spremembe zakona, ki zadevajo občine. Med ključnimi 
cilji novega Zakona o športu je povečanje dostopnosti 
državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne 
posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi 
razmerami v športu doma in po svetu. Državljanom 
bo omogočena večja dostopnost do športa in gibalnih 
dejavnosti, preglednost nad porabo javnih sredstev bo 
večja, izboljšala se bo kvaliteta strokovnega dela v športu, 

amaterskim športnikom in športnikom do 15. leta starosti 
je omogočeno svobodno udejstvovanje v tekmovalnem 
športu, športnikom so določene pravice in njihova zaščita, 
ureditev različnih načinov opravljanja dela v športu, 
določene so enotne barve reprezentančnih opreme, kar 
bo povečalo prepoznavnost Slovenije v tujini, Inšpekcija 
za šport je dobila večja pooblastila, v zakonu so podrobno 
navedene evidence ter njihovo vodenje, kot sta razvida 
poklicnih športnikov in strokovnih delavcev v športu.
Zaposlovanje športnikov je po novih določilih zakona 
urejeno za celoten javni sektor, tudi za lokalne skupnosti 
ter tudi za športnike invalide. Doslej je bilo nekaj več kot 
110 športnikov in trenerjev zaposlenih le na ministrstvih za 
notranje zadeve (policija), obrambo (vojska) in za finance 
(carina).
Športne organizacije bodo lahko po navedbah pristojnega 
ministrstva sredstva tako na lokalni kot na državni ravni 
dobile neposredno po sprejetjih proračunov. Doslej se je 
namreč mnogokrat primerilo, da je država sredstva razdelila 
šele pol leta po začetku koledarskega leta ali še pozneje in 
so morale zveze in društva za to obdobje najemati tudi 
kredite.
Na predstavitvi je bilo tudi poudarjeno, da je vsebina 
novega Zakona o športu nastajala na podlagi nacionalnega 
programa športa do leta 2023, ki so ga 2. aprila 2014 v DZ 
potrdili soglasno. Nacionalni program vključuje področja 
športnih programov od športa za najmlajše, vrhunskega 
športa in rekreacije, športnih objektov in naravnih površin 
za šport, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu, 
športnih prireditev in promocije športa, dopinga in 
prirejanja izidov, družbene in okoljske odgovornosti v 
športu ter podpornih mehanizmov za izvedbo športnih 
programov. Številna področja zdaj podrobneje ureja novi 
zakon, nekatera pa ostajajo odprta, kot je, denimo, za-
varovanje športnikov in preventivni zdravstveni pregledi, 
ker ti posegajo v druga ministrstva in so tudi del drugih 
zakonskih aktov.
Po končani predstavitvi so slušatelji v dobri uri preda-
vateljema tudi zastavljali vprašanja v povezavi z novim 
zakonom, kjer so dobili marsikatero pojasnilo, dogovorili 
pa so se tudi, da bo na določena vprašanja ministrstvo 
pripravilo mnenja in razlago, ki jih bodo občine dobile 
v vednost.
V drugem delu pa je državna notranja revizorka Nataša 
Ahačič udeležencem natančno in podrobno predstavila vse 
faze javnega razpisa, ki se jih morajo občine držati pri pri-
pravi le-teh. Udeleženci so dobili tudi priporočila, ki se jih 
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naj držijo pri pripravi razpisov, da ne bodo imeli kasnejših 
težav, opozorila jih je tudi na najpogostejše ugotovljene 
nepravilnosti pri občinskih javnih razpisih.

SEMINAR: ODPRAVA ANOMALIJ 
V PLAČNEM SISTEMU JAVNEGA 
SEKTORJA
Vlada Republike Slovenije je 27. 7. 2017 z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja podpisala aneks h kole-
ktivni pogodbi za javni sektor ter anekse h kolektivnim 
pogodbam dejavnosti in poklicev. S tem je zaključen prvi 
del odprave anomalij plačnega sistema, naveden v IV. točki 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), ki 
zajema delovna mesta, uvrščena do vključno 26. plačnega 
razreda.   
Obe pogajalski strani bosta za pogajalsko mizo ponovno 
sedli jeseni, ko bo na vrsti drugi del odprave anomalij 
v plačnem sistemu, ki zadeva delovna mesta javnih 
uslužbencev, ki so uvrščena višje od 26. plačnega razreda. 
Za javne uslužbence, zaposlene v upravah samoupravnih 
lokalnih skupnosti, je za povzemanje delovnih mest treba 
uporabiti Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti - tarifni del, v povezavi z Uredbo o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih, v kateri je 
navedeno vse v povezavi z zahtevnostjo teh delovnih mest. 
Oba akta za javne uslužbence prinašata nekaj sprememb v 
delu, ki se nanaša na plačne razrede nižje vrednotenih de-
lovnih mest, prav tako pa so dodana nekatera nova delovna 
mesta, predvsem v poklicih, ki jih opravljajo pooblaščene 
uradne osebe.  
Spremembe bodo proračunski uporabniki morali v svoje 
splošne akte implementirati najkasneje s 1. 10. 2017, 
javni uslužbenci pa bodo do izplačila plače na podlagi 
navedenega upravičeni od vključno 1. 7. 2017. 
Vsake spremembe s seboj običajno prinesejo tudi vrsto 
vprašanj in pomislekov. Združenje občin Slovenije je zato 
za namen pravilne izvedbe in implementacije sprememb 
plačnih razredov delovnih mest v splošne akte uprav sa-
moupravnih lokalnih skupnosti ter posledično uvrstitve 
javnih uslužbencev v nove, višje, plačne razrede, avgusta 
pripravilo dva seminarja, in sicer 10. 8. in 31. 8. 

Seminarja Združenje občin Slovenije sta se izvedla v 
sodelovanju z Inštitutom za plače in delovna razmerja 
IDEALIS, o novostih v plačnem sistemu pa je udeležence 
izčrpno seznanila direktorica inštituta, mag. Edita Dobaj, 
nekdanja inšpektorica za sistem javnih uslužbencev.
Na seminarju so bili udeleženci seznanjeni s časovnico 
in načinom implementacije sprememb v splošne akte, 
določitvijo plačnih razredov javnih uslužbencev po novem 
in izdajo aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Prav tako bodo 
pojasnjene tudi posamezne pasti odprave anomalij, na 
katere morate biti posebej pozorni pri sami izvedbi. 
Pozivamo vas, da dogajanje v povezavi z odpravo anomalij 
plačnega sistema v javnem sektorju pozorno spremljate 
tudi v prihodnje, saj se, kot že navedeno, obetajo nove 
spremembe. O vsem vas bo Združenje občin Slovenije 
sproti obveščalo tudi prek svoje spletne strani in z obvestili 
na elektronske naslove občin. 

SEMINAR: UREJANJE PROBLEMATIKE 
KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST, 
KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH 
ZEMLJŠČ, V TEORIJI IN PRAKSI
Združenje občin Slovenije je 19. 9. 2017 izvedlo seminar 
na temo urejanja problematike kategoriziranih občinskih 
cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč v teoriji in praksi. 
Tema seminarja je glede na zelo dobro udeležbo in odziv 
še kako pereča in aktualna.
Uvodoma je zbrane pozdravil gostitelj, župan Občine 
Trebnje Alojzij Kastelic. Na kratko je predstavil občino in 
izpostavil, da se tudi oni spopadajo z odmero cest ,ampak 
da so se tega lotili resno ter da se dobri rezultati že kažejo.
Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Bogdan Pezdirc je 
predstavil urejanje problematike kategoriziranih občinskih 
cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti, skozi zgo-
dovino do danes – zakonodajno ureditev, ustavnopravno 
prakso in posledice. Podal je poudarke o občinskih cestah 
kot stvarnem premoženju občin, dotaknil se je tudi ure-
ditve občinskih cest v uradnih nepremičninskih evidencah 
(zemljiška knjiga, zemljiški kataster, zbirni kataster gos-
podarske javne infrastrukture, banke cestnih podatkov).
Prav tako so udeleženci izvedeli več o pravnem ure-
janju obstoječih občinskih cest, ki potekajo po zasebnih 
zemljiščih: kako urejati stvarno pravna razmerja z lastniki 
zemljišč, kako določati meje obstoječih občinskih cest, 
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postopkih za določitev in evidentiranje meje obstoječih 
občinskih cest.
V drugem delu je predstavnik Geodetske družbe d.o.o. 
Florjan Zorenč predstavil odmero občinskih cest v praksi, 
kjer je udeležence podrobno seznanil z vsemi fazami, s 
katerimi se srečujejo ali se bodo srečevali pri postopkih 
odmere cest, od naročila odmere do izdelave elaborata. 
Samo predavanje je bilo podkrepljeno s konkretnimi 
primeri iz prakse.
V tretjem delu predavanja pa je dobro prakso pri 
zemljiškoknjižnem urejanju cest v občini Trebnje pred-
stavila Vanda Zadnik. Predstavitev je bila izredno zanimiva, 
saj je bil udeležencem predstavljen način, kako rešiti 
določene težave, ki se pojavijo na občini pri urejanju, kako 
občina pristopa do strank in kako glede na vse predstav-
ljene statistike dosega izjemne rezultate in je posledično 
ena izmed občin, ki ima že urejenih ogromno zadev.
Ob koncu so udeleženci odprli še debato in vprašanja, ki 
so jih zastavljali predavateljem. Prisotni so bili tudi pred-
stavniki GURS-a in Ministrstva za okolje in prostor, ki so 
udeležencem odgovorili na številna vprašanja, marsikaj pa 
je ostalo tudi odprtega in bo potrebno zadeve reševati z 
individualnimi pristopi. 

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

OBČINE ZAHTEVAJO POLNO 
POVPREČNINO, POVEČANO ZA 
STROŠKE NOVIH NALOG
2. avgusta 2017 so se pričela pogajanja med predstavniki 
združenj občin in Ministrstva za finance o financiranju 
občin v 2018 in 2019. Država je občinam za prihodnje 
leto ponudila 546 evrov na prebivalca, za leto 2019 pa 
550 evrov na prebivalca. Ponujeni znesek za prihodnje 
leto je za deset evrov višji od letošnjega, saj gospodarstvo 
okreva, vseeno pa občine s ponujenim niso zadovoljne. 
Robert Smrdelj je poudaril, da občine zahtevajo polno 
povprečnino, ki jim pripada po zakonu, brez upoštevanja 
varčevalnih ukrepov, povečano za stroške na novo naloženih 
nalog in stroške dela, predvidene v letu 2018 in 2019 
(odprava anomalij nad 26. plačnim razredom, uskladitev 
plač v javnem sektorju z zdravniškim plačami in predviden 
dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov z sindikati za leti 
2018 in 2019). Prav tako občine zahtevajo, da se v celoti 
sledi zakonski ureditvi nepovratnega transfera.
Državna sekretarka Saša Jazbec je predstavila izhodišča za 
določitev povprečnine in investicijskega transfera za leti 
2018 in 2019: 
•	 ZIPRS1718 za leto 2018 določa povprečnino v višini 

536 € na prebivalca; 
•	 Pri novi določitvi povprečnine se priznajo tudi ocenjeni 

povišani stroški dela občin, predvsem zaradi sprejema 
dogovora o politiki plač v javnem sektorju decembra 
2016 in odprave anomalij ter ocenjeni dodatni stroški 
zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem 
sektorju za leto 2018; 

•	 Upošteva se POs (presežek nad primerno porabo). 
Pri oblikovanju predloga povprečnine za leto 2019 je 
Ministrstvo za finance upoštevalo naslednja izhodišča: 
•	 Povprečnina se določi z upoštevanjem povprečnine, 

določene za leto 2018 in oceno povišanih stroškov 
dela občin zaradi pričakovanega dogovora o politiki 
plač v javnem sektorju za leto 2019; 
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•	 Upošteva se POs.
Upoštevaje navedena izhodišča Ministrstvo za finance 
predlaga, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 
546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca. 
Pred oblikovanjem predloga za določitev povprečnine za 
leti 2018 in 2019 je MF izračunal povprečnino na podlagi 
ZFO-1, Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine 
za financiranje občinskih nalog in Predloga pravilnika 
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun 
povprečnih stroškov za financiranje nalog, ker je Pravilnik 
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev 
povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09 in 76/16 – odl. US) 
z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljen. Izračun je 
predvidel višino povprečnina 608 evrov oz. 590 evrov, če se 
upošteva še sprememba ZFO-1 (izločitev dvojnega finan-
ciranja). To pomeni, da želi država iz trenutne zakonsko 
veljavnega izračuna povprečnine, ki bi mogla znašati nekaj 
več kot 647 evrov na prebivalca, znižati povprečnino na 
590 evrov, s čimer pa se združenja ne strinjamo. Na min-
istrstvu so poudarili so, da tako izračunana povprečnina 
še vedno znatno presega javno finančne zmožnosti države. 
Pri investicijskih transferih se v letu 2018 zagotavlja 
občinam v obliki nepovratnih sredstev 3 % skupne prim-
erne porabe občin in 2 % skupne primerne porabe občin v 
obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu 
države. Za leto 2019 Zakon o izvrševanju proračuna še ni 
sprejet, zato je MF za leto 2019 upošteval enaka izhodišča 
za investicijske transfere občinam kot v letu 2018. 
Izhodišča oz. zahteve združenj občin, ki so jih po-
dali predsedniki združenj: zakonsko določena višina 
povprečnine, ukinitev varčevalnega ukrepa glede POs, 
zakonska višina investicijskega transfera. Predstavniki vseh 
treh združenj so poudarili, da naj ministrstvo pri pripravi 
predloga upošteva te dogovore, v nasprotnem so pogovori o 
povprečnini brezpredmetni. MF je bil pozvan, da priprava 
konkretne izračune, združenja pa, da pripravijo seznam 
zakonov, ki povišujejo občinam stroške,
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj 
je pozval, da iz ministrstva posredujejo podatke o zbrani 
dohodni in dohodnini, ki pripada občinam, in izračun, 
od kod so prišli do povišanja povprečnine za 10 evrov. 
Naša ocena je namreč, da 10 evrov ne pokrije celotnega 
povišanja stroškov, ampak samo maso, ki je bila upoštevana 
za pokrivanje anomalij pri plačah. Poudaril je tudi, da je čas 
se pogovarjati o načinu prilagoditvi izračuna povprečnine, 
ki bo izračunana po novem zakonu in pravilniku, da 
dobimo pravo osnovo in da čim prej pridemo do polne 

povprečnine, ki bo za občine primerna in bo pokrivala 
dejansko vse stroške, ki jih občine imajo. Poudaril je tudi 
da je nujno potrebno odpraviti varčevanje pri 21. členu 
in rigiden način njegove uporabe. 
Glede na izražen interes po zbližanju stališč se bodo 
pogovori nadaljevali v septembru 2017. 

SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE 
GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN
Na pobudo Združenja občin Slovenije je 10. avgusta v pro-
storih Ministrstva za finance potekal dodaten usklajevalni 
sestanek v zvezi z novim predlogom Zakona o financiranju 
občin, ki je sicer že v obravnavi v DZ. 
Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb Zakona o 
financiranju občin in nov pravilnik o podprogramih, ki 
se upoštevajo pri izračunu povprečnine, s katerima pa 
lokalne skupnosti ne soglašajo. Zakon ne ponuja celo-
vitega pregleda vseh nalog občin in ne temelji na njihovem 
ovrednotenju in obsegu.
Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj je 
predstavil pripombe ZOS, ki smo jih sicer tudi pisno posre-
dovali v DZ, na MF, MJU, Vlado. 
Ministrstva nismo uspeli prepričati z našimi pripombami, 
zato bomo z aktivnostmi za spremembo obravnavanega 
zakona nadaljevali v okviru državnozborske zakonodaje.

PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE 
24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
Predstavniki združenj občin, GZS, OZS smo se 1. sep-
tembra udeležili sestanka na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, na katerem je mag. Stanka Cerkvenik 
predstavila analizo izvajanja 24-urne dežurne službe (prvi 
prevoz) iz Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Potem ko je MGRT pripravil predlog uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe po vzoru 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in smo 
ga združenja občin in GZS zavrnili kot neprimernega, se 
je MGRT lotil zadeve z zunanjimi izvajalci. Inštitut za 
javne službe je opravil analizo trenutnega stanja opravljanja 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/DZ_MNENJE_ZFO-1C_26.7.2017.pdf
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te službe in izpostavil nejasnosti in dileme ter podal že 
določene strokovne podlage za pripravo uredbe.
Glavni poudarki analize:
•	 Vprašljivo je ločevanje pogrebne dejavnosti in 24-urne 

dežurne službe (prvi prevoz), vprašljiva je tudi delitev 
stroškov na javni in zasebni del,

•	 Manjši izvajalci bodo težko izpolnjevali pogoje,
•	 Delež intervencijskih prevozov je majhen, povprečno 

7 %,
•	 Glavni strošek službe so stroški dela,
•	 Z dvema zaposlenima te službe ni mogoče izvajati 

(redne odsotnosti),
•	 Minimalno število zaposlenih bi lahko zahtevala 

občina, a tukaj občina nima zakonske podlage.
Občine so dolžne najpozneje v enem letu od uveljavitve 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, to je do 15. 
oktobra 2017, sprejeti odloke - pokopališki red o izvajanju 
pogrebne in pokopališke dejavnosti.

NADALJEVANJE POGOVOROV O 
FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH 
DVEH LETIH
13. septembra so se nadaljevali pogovori med finančnim 
ministrstvom in združenji občin glede financiranja občin 
v letih 2018 in 2019. Do zbližanja stališč ni prišlo, 
Ministrstvo za finance je delno popravilo svoj predlog.
Spomnimo. Ministrstvo za finance je kot izhodišče za 
financiranje občin v prihodnjih dveh letih, ki ga je v 
začetku avgusta predstavilo združenjem občin, za leto 2018 
predlagalo dvig povprečnine za deset evrov na 546 evrov, za 
leto 2019 pa povprečnino v višini 550 evrov. Investicijski 
transfer bi ostal v enakih okvirih, kot velja letos, vendar 
v spremenjenem deležu nepovratnega in povratnega dela, 
in sicer v višini 3 % investicijskega transfera in možnost 
dodatne zadolžitve v višini 2 %. 
Na tokratnem sestanku je finančno ministrstvo podalo 
približevalni predlog, za katerega je ministrica Mateja 
Vraničar Erman zatrdila, da več ne morejo dati,  in sicer: 
•	 za leto 2018 predlagajo dve varianti: povprečnina v 

višini 546 evrov, ukinitev ukrepa omejitve presežka nad 
primerno porabo (POs), investicijski transfer v višini 3 
% nepovratnih sredstev in 2 % povratnih sredstev ALI 

povprečnina v višini 548 evrov, omejitev presežka nad 
primerno porabo do ½, investicijski transfer v višini 
3 % nepovratnih sredstev in 2 % povratnih sredstev;

•	 za leto 2019: povprečnina v višini 556 evrov, presežek 
nad primerno porabo občine dobijo v celoti, inves-
ticijski transfer v višini 3 % nepovratnih sredstev in 2 
% povratnih sredstev. Ohranitev višine investicijskega 
transfera, ker naj bi po dogovoru za razvoj regij bila v 
2019 občinam za investicije na voljo evropska sredstva.

Predstavniki združenj občin smo pozvali, da se občinam 
zagotovi zakonsko določena povprečnina oz. vsaj določi 
prehodno obdobje, v katerem naj bo ta dosežena npr. do 
leta 2020.
Predstavnika ZOS, Jurij Lep in Franci Rokavec, sta med 
drugim opozorila tudi na pomembnost investicijskega 
transfera za manjše oz. šibkejše občine. Ker različni in-
strumenti financiranja občin pomenijo različen učinek za 
različne občine, smo pozvali, da je njihova (postopna) uvel-
javitev do polne vrednosti vzajemna, torej da se sorazmerno 
zvišujeta investicijski transfer in presežek nad primerno 
porabo kot seveda tudi povprečnina. Opozorili smo tudi, 
da vlada začenja pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij 
in odpravi varčevalnih ukrepov, kar po naši oceni ni za-
jeto v predlaganem zvišanju povprečnine, prav tako niso 
upoštevane nove zakonske obveznosti občin in naslova 
nove prostorske in gradbene zakonodaje. Ministrici pa smo 
tudi predočili, da občinam pripada 54 % dohodnine in 
da bi bila glede na pobran obseg dohodnine povprečnina 
lahko bistveno višja.
Ministrica je predloge oz. pozive občin v veliki meri zavrni-
la. Časovnica za (postopno) uveljavitev zakonsko določene 
povprečnine do leta 2020 ni izvedljiva, okvir za višino 
povprečnino namreč določa tudi javnofinančni stanje 
države. Kakšna bi bila lahko časovnica uveljavitve polne 
povprečnine, bo MF pripravil do naslednjega sestanka. 
Prav tako bodo pripravili izračune primerne porabe po 
posamičnih občinah na podlagi  približevalnega predloga. 
Naslednji (in najverjetneje tudi zadnji) sestanek bo v drugi 
polovici prihodnjega tedna. Povprečnina in ostali prihodki 
občin morajo biti določeni do 29. septembra, ko bo vlada 
potrjevala proračunske dokumente.
Dr. Roman Lavtar je prenesel opozorilo Ministrstva za 
okolje in prostor, da na datum 11. 9. 2017 kar 46 občin 
nima ustreznih odlokov o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Občine pozivajo, naj sprejmejo nove 
odloke, v nasprotnem primeru obstaja bojazen, da  lahko 
ostanejo brez prihodkov iz naslova NUSZ.
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TRETJI KROG POGOVOROV O 
POVPREČNINI BREZ ZBLIŽANJA
Predstavniki finančnega ministrstva in združenj občin smo 
se 21. septembra sestali še na tretjem krogu pogovorov o 
financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Ker vladni  
predlog, ki ga je Ministrstvo za finance podalo pisno pred 
sestankom, ni sprejemljiv za občine, prav tako pa zahteve 
združenj občin niso sprejemljive za vladno stran, smo se 
razšli brez zbližanja stališč in brez dogovora.
Zadnji predlog predvideva povprečnino 548 evrov za 
2018 in 556 evrov za 2019. V 2018 bodo občine, ki 
prejemajo presežek nad primerno porabo, le-tega prejele 
v tri četrtinskem deležu, v 2019 pa v celoti. Za obe leti je 
predviden investicijski transfer v višini 3 % skupne prim-
erne porabe ter  2 % skupne primerne porabe v obliki 
povratnega transferja. Kot je poudarila ministrica, se z 
navedenimi predlogi približujejo zakonski višini, hkrati 
pa ostajajo znotraj fiskalnega okvirja proračuna.  
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je ostro zavrnil navedbe 
ministrice. Investicijski transfer ostaja na ravni, kot ga za 
leto 2018 določa že veljavni ZIPRS1718, torej pri tem 
nismo dosegli nobenega napredka. Pravično bi bilo, da 
se varčevalni ukrepi (investicijski transfer, presežek nad 
primerno porabo) odpravljajo sorazmerno in vzajemno. 
Povprečnina je sicer nekoliko višja, a zaradi povečevanja 
stroškov občin (plačni dogovor - odprava anomalij, 
varčevalnih ukrepov, nove naloge občin) ta vseeno ne bo 
zadostovala za pokritje vseh stroškov zakonskih nalog občin. 
V ZOS smo izrazili pričakovanje, da bo finančno minis-
trstvo, glede na to, da ves čas izpostavljajo javnofinančno 
situacijo in omejitve zaradi fiskalnega pravila, predlagalo 
vsaj tolikšno povprečnino, kot bi jo lahko glede na obseg 
pričakovano pobrane dohodnine. Ta bi v 2018 tako lahko 
znašala 603 evre. Ministrica Mateja Vraničar Erman je ta 
predlog odločno zavrnila. Tudi zahtevo, da naj se vsaj določi 
časovnica, po kateri bodo občine prišle do povprečnine, 
skladne z ZFO-1, je ministrica odvrnila, da jo ne znajo 
zdefinirati, ker se stroški občin iz leta v leto spreminjajo. 
Trdijo sicer, da povprečnina 548 evrov pomeni 92,6 % 
zakonsko določene povprečnine (od 590 evrov – po novem 
Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za 
izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, in 
po predlogu novele ZFO-1C, ki je v postopku sprejemanja 
v DZ). 
Ministrica je tudi pojasnila, da bo v ZIPRS1819 le določba 
o višini povprečnine in pravna podlaga za sprejemanje 

odlokov za NUSZ, ostale določbe pa bodo urejene v 
prehodnih določbah predloga novele ZFO-1C, čigar ob-
ravnava v DZ se začenja jutri s prvim branjem. V ZOS sicer 
nasprotujemo predlogu novele ZFO-1C in zahtevamo 
njegov umik iz zakonodajnega postopka.
Ker obe strani vztrajata na svojih stališčih, so pogovori tako 
zaključeni. Ministrici je bila sicer predana tudi pobuda, 
da bi se vodstva združenj sestala s predsednikom vlade. 
Vraničar Ermanova je zagotovila, da bo pobudo posredo-
vala premierju Miru Cerarju.

SESTANEK S PREDSEDNIKOM VLADE
Predsedniki vseh treh združenj občin ZOS, SOS, ZMOS 
so se 26. septembra sestali s predsednikom vlade Mirom 
Cerarjem ter finančno ministrico Matejo Vraničar Erman. 
Sestanek je bil namenjen zbližanju stališč vlade in občin 
glede financiranja občin v 2018 in 2019.
Na sestanku do konkretnejšega dogovora ni prišlo, smo 
pa s finančnega ministrstva prejeli pisno končni predlog 
vlade, in sicer:
•	 Za leto 2018

1. Povprečnina – 551 evrov,
2. Presežek primerne porabe nad POS – dodatno se 

občinam nameni 85 % presežka,
3. Investicijski transfer: 3 % primerne porabe 

nepovratnega in 3 % primerne porabe povratnega 
transfera.

•	 Za leto 2019:
1. Povprečnina – 558 evrov,
2. Presežek primerne porabe v celoti »ostane« občinam,
3. Investicijski transfer je enak kot v letu 2018: 3 % 

primerne porabe nepovratnega in 3 % primerne 
porabe povratnega transfera.

Dodatno je z ministrom Koprivnikarjem dogovorjeno, da 
se z občinami čim prej (še pred rokom za vlaganje aman-
dmajev na predlog zakona) dobi na še enem usklajevanju 
amandmajev na novelo Zakona o financiranju občin in 
poskuša uskladiti čim več še odprtih vprašanj. V tem 
okviru se lahko še enkrat pogovori tudi o časovnici nad-
aljnjega približevanja povprečnine dejansko izračunanim 
povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog, čeprav 
ima vlada glede tega pristopa kar nekaj strokovnih 
pomislekov. 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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Dodatno je dogovorjeno tudi, da se z novo določbo 
ZIPRS1819 predvidi, da občine lahko sprejemajo dva 
letna proračuna hkrati (podobno kot to velja na državni 
ravni) ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto. 
V ZIPRS1819 bo urejeno vprašanje povprečnine, možnost 
sprejemanja dveh letnih proračunov in pravna podlaga 
za sprejemanje odlokov o NUSZ. Ostala vprašanja bodo 
letos urejena v noveli ZFO-1C – kot sistemska rešitev ali 
kot prehodna rešitev za leti 2018 in 2019. 
Vlada pričakuje povratno informacijo, ali bi ob zgoraj 
navedenih predlogih bil mogoč podpis dogovora o 
povprečnini za naslednji dve leti.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

POZIV POSLANCEM ZA UMIK NOVELE 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN IZ 
POSTOPKA
Pred prvo obravnavo in splošno razpravo o predlogu nov-
ele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) V Državnem 
zboru RS se je predsednik ZOS Robert Smrdelj obrnil 
na poslanke in poslance ter jih ponovno opozoril, da je 
predlog zakona popolnoma neusklajen z reprezentativnimi 
združenji občin. Ob tem je bilo poudarjeno, da je nedo-
pustno posegati v enega od stebrov lokalne samouprave 
na tak nepremišljen način z nedorečenim predlogom. 
Poizkusi, da bi z vlado vsaj kompromisno uskladili spre-
membe in jih oblikovali v predloge amandmajev, so bili 
popolnoma neuspešni in zato smo pozvali poslance, da 
predlog novele že v prvi obravnavi vrnejo Vladi v uskladitev 
z združenji občin. 
Poslancem smo poleg ponovno poslanega mnenja, ki smo 
ga v DZ naslovili konec julija, podali še dodatno kratko 
obrazložitev. Opozorili smo, da je nedopusten predlog 
spremembe zakona, po katerem se »izračun povprečnine« 
spreminja v »izračun povprečnih stroškov« in da vlada s 
tem navidezno določi povprečnino glede na njene poglede 
in prioritete. Iz vidika avtonomije lokalne samouprave je 
takšno določilo še posebej sporno v času konjukture, ker 
občine ne bodo vedele, s kakšnim virom razpolagajo in bo 
višina povprečne odvisna le od vsakokratne volje vlade. 
Nedopustno je tudi poseganje v zakonodajo, s spremembo 
katere se umetno klesti osnova za določitev upravičenih 
stroškov (pravilnik, predlagana novela ZFO-1C). Zahtevali 
smo, da se v prehodnih določbah določi jasno opredelitev 
prehodnega obdobja do polne povprečnine, investicijskega 
transfera ter presežka nad primerno porabo. Ponovno je 
bilo opozorjeno na zbirokratizirat postopek koriščenja 
investicijskega transfera, tudi predlog noveliranja pravil 
sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav je 
nedomišljen in z nejasnimi posledicami. Smiselna se nam 
zdi le nadgradnja z dodatnimi nalogami. Glede na nave-
deno menimo, da so navedena dejstva več kot upravičeni 
razlogi, da se novela najprej uskladi s predstavniki občin 
in šele nato vrne v državnozborsko proceduro. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/DZ_MNENJE_ZFO-1C_26.7.2017.pdf
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POBUDA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV 
ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA 
PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN 
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
Na podlagi sklepa predsedstva ZOS, sprejetega na seji 21. 
septembra, smo Vladi RS in Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport naslovili pobudo, da v proračunu 
Republike Slovenije zagotovi (dodatna) sredstva za namen 
sofinanciranja investicij na področju osnovnega šolstva in 
športne infrastrukture. Izpostavili smo, da se občine v zad-
njih leti srečujejo z zmanjšanim financiranjem, prav tako 
ni na voljo sredstev EU, ki bi občinam omogočala izvedbo 
prepotrebnih investicij v šolsko in športno infrastrukturo. 
Občine zmanjkuje tako sredstev za izvajanje obveznih na-
log kot tudi nalog in investicij, ki so namenjene razvoju 
lokalnih skupnosti in dobrobiti njenih prebivalcev.

PROBLEMATIKA IZDAJE POTRDIL O 
NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ  - POZIV ZA 
SESTANEK
Po opozorilih številnih občin glede izdaje potrdil o na-
menski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč 
je navedeno problematiko obravnavalo tudi predsedstvo 
Združenja občin Slovenije na seji 21. septembra 2017. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo pozvali, da 
zadevo ponovno preuči in poišče ustrezne rešitve.
Sklad je pristopil k projektu dokončne ureditve prenosov 
zemljišč in ureditev evidenc v registru zemljišč Sklada. V ta 
namen je Sklad na občine naslovil izjemno visoko število 
vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč, občine 
pa so od Sklada v zadnjem obdobju prejele tudi grožnje 
z upravno inšpekcijo. Opozorili smo na nedopustnost 
takšnega ravnanja Sklada. Ogromno število vlog za potrdila 
o namenski rabi, pri čemer izdaja zgodovinskih potrdil ter-
jajo ogromno časa, in racionalna kadrovska organiziranost 
občinskih uprav zaradi podfinanciranosti občin od občin 
terjajo nemogoče. Občine zahtevanega dela v kratkem času 
niso sposobne izvesti. Skladu smo zato prenesli pozive in 
pričakovanja občin, da se srečajo s predstavniki pristojnih 
ministrstev in Sklada. V ta namen smo predlagali razširjen 
sestanek v čim krajšem času. 
Odziva Sklada še nismo prejeli. O morebitnem sklicu sestanka 
bomo vpletene občine obvestili preko e-pošte. 

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
JAVNIH FINANCAH 
ZOS je ponovno podal pripombe na predlog novega 
Zakona o javnih financah, ki je bil v prvi polovici septembra 
v ponovljeni medresorski obravnavi. Pripombe na predlog 
ZJF smo v veliki meri ponovili, saj so bile le maloštevilne 
upoštevane. Ponovno smo opozorili, da predlogi ne vsebu-
jejo ocene finančnih posledic predlogov zakonov za lokalne 
skupnosti (potreba po kadrovskih okrepitvah občinskih 
uprav zaradi dodatnih nalog oz. dodatne administracije, 
sprememb občinskih predpisov itd.). Pripombe smo po-
dalo tudi na novo ureditev proračunskega načrtovanja, 
utemeljili smo, zakaj je zahteva glede obveznega spreje-
manja dvoletnega proračuna nesmiselna in neracionalna. 
Predlagali smo dvig odstotka kot največji dopustni obseg 
prevzetih obveznosti iz zadolževanja občine. Nasprotujemo 
ureditvi, ki predvideva obvezno vključitev občin v EZR 
države, če ne zagotovi organizacije dela pri upravljanju 
denarnih sredstev sistema EZR oziroma ne začne z oprav-
ljanjem poslov kot izhajajo iz tega zakona. Višine glob 
oziroma kazni pa so izrazito previsoke, to štejemo kot pri-
krit napad na župane. Predlagamo, da zaradi predvidenih 
novosti zakona in zaradi lokalnih volitev, ki bodo v letu 
2018, določi daljše prehodno obdobje za pričetek uporabe 
zakona za lokalne skupnosti, in sicer 1. 1. 2020.

PRIPOMBE NA OSNUTEK ZAKONA O 
VARSTVU OKOLJA
Ob zaključku javen obravnave 11. septembra je ZOS na 
Ministrstvo za okolje in prostor naslovil pripombe na 
osnutek novega zakona o varstvu okolja. 
Kot glavno pripombe smo navedli ugotovitev, da osnutek 
zakona ne vsebuje vseh sestavin, ob katerih bi se lahko ce-
lostno opredelili do nove ureditve Zakona o varstvu okolja: 
ocene stanja, razlogov za sprejem predpisa, načel, ciljev, 
poglavitnih rešitev, ocene finančnih, administrativnih in 
drugih posledic. Posebej smo opozorili, da je potrebno 
finančno ovrednotiti vse nove oz. dodatne obveznosti lo-
kalnih skupnosti, ki izhajajo iz predloga zakona. Prav tako 
smo opozorili, da osnutek zakona z določenimi rešitvami 
posega v avtonomijo lokalnih skupnosti in samostojnost 
urejanja lokalnih zadev, zato tem rešitvam nasprotujemo. 
Podane so bile tudi pripombe na posamezne člene.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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MNENJE NA PREDLOG NOVELE 
ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA ZA KULTURO
ZOS je sredi avgusta v DZ naslovil mnenje na Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G), 
EPA 2133-VI, prvopodpisani dr. Dragan Matić. Predlog 
novele je nesprejemljiv, pozvali smo k njegovemu umiku 
iz zakonodajnega postopka.
V mnenju smo med drugim zapisali, da sicer prepozna-
vamo namen predlagateljev novele ZUJIK-G kot dobrona-
meren, vendar so predlagane rešitve, izhajajoč iz številnih 
pripomb in mnenj občin, nesprejemljive. Vnašanje do-
datnih postopkov v že v sicer zahtevne postopke javnega 
naročanje in izvajanja investicij pomeni le njihovo dodatno 
obremenjevanje in podaljševanje, smo opozorili. Prav 
tako ne moremo pristati, da bo ukrep obvezen za vsako 
investicijo in investicijsko vzdrževanje objektov v javni 
lasti. Ukrep bi bil kvečjemu sprejemljiv za novogradnje 
osrednjih državnih objektov (muzeji, opere…), ne pa za vse 
javne objekte, sploh pa ne občinske, saj se s tem občinam 
nalaga nove naloge in s tem nove finančne obveznosti. 
Nikakor namreč ne moremo pristati na navedbo predla-
gateljev, da potrebnih sredstev ni treba posebej zagotavljati 
v proračunu lokalnih skupnosti, saj bodo zagotovljena 
znotraj izvedenih posameznih javnih razpisov kot del 
celotne investicije. Občinske investicije se (so)financirajo 
neposredno iz občinskih proračunov, navedeni ukrep pa 
pomeni neposredno podražitev investicije. V kolikor se bo 
vztrajalo pri navedenem ukrepu, predlagamo, da ta delež 
investicije pokrije država.

POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O 
UPRAVNIH TAKSAH
Na poziv občin članic smo Ministrstvu za javno upravo 
podali pobudo za spremembo Zakona o upravnih taksah, 
in sicer v delu, ki opredeljuje oprostitve za plačilo upravne 
takse (28. člen). V zadnjem času se občine namreč srečujejo 
s povečanimi stroški na račun plačevanja upravnih taks za 
izdajo odločb GURS, vezane na odmere kategoriziranih 
občinskih cest. Do sedaj so občine naročale odmere kat-
egoriziranih cest, ki so potekale po nepremičninah, katerih 
lastniki so bile fizične osebe. Na podlagi njihovega poo-
blastila je geodet v imenu občine na GURS oddal elaborat, 
GURS je evidentiral parcelacijo, pa je izdal odločbo vsem 

lastnikom, pri čemer upravne takse ni bilo potrebno plačati 
ne za vlogo kakor tudi ne za izdajo odločbe. Po sodbah 
Upravnega sodišča občine ne morejo več postopati v skladu 
z zgoraj navedenim postopkom. Občine se sedaj srečujejo 
s povečanimi stroški, saj je potrebno za izdajo odločbe o 
evidentiranju parcelacije GURS plačevati upravno takso 
za odločbo, in sicer v višini 22,60 evrov za posameznega 
lastnika nepremičnine.  MJU smo pozval, da nemudoma 
pristopi k spremembi oz. dopolnitvi Zakona o upravnih 
taksah (28. člen) v smislu oprostitve občin pri plačilu 
upravnih taks za izdane odločbe oziroma da se doda nova 
oprostitev za občine v smislu oprostitve vseh upravnih 
taks, kadar je izražen javni interes.
Ministrstvo za javno upravo odgovarja, da so pobudo 
preučili in da ugotavljajo, da sprememba ZUT, ki bi 
določila posebno taksno oprostitev občin v postopkih evi-
dentiranja parcelacij, ni potrebna, saj so občine oproščene 
plačila vseh upravnih taks že na podlagi splošne določbe 2. 
točke 23. člena ZUT. Pri tem je pravno neupoštevno, ali v 
postopkih nastopajo samostojno ali preko pooblaščencev. 
Z svojim mnenjem seznanjajo tudi Geodetsko upravo RS. 

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


20

September 2017

7  IMENOVANJA

STROKOVNI SVET ZA PRIPRAVO 
PRAVILNIKA O PROJEKTNI 
DOKUMENTACIJI IN UREDBE O 
VRSTAH OBJEKTOV
Na poziv Ministrstva za okolje in prostor smo v strokovni 
svet za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in 
Uredbe o vrstah objektov kot svojega predstavnika predlaga 
mag. Sama Jakljiča, višjega svetovalca za okolje, prostor in 
urbanistično načrtovanje ter premoženjsko pravne zadeve 
Občine Žužemberk, predsednika Odbora ZOS za okolje, 
prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo.

8  VPRAŠANJA OBČIN

PREVOZ IZVEN ŠOLSKEGA OKOLIŠA 
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo naslo-
vili vprašanje glede pravice otroka do brezplačnega prevoza 
otroka s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v osnovno 
šolo s prilagojenim programom. Otrok se je sredi šolskega 
leta 2016/17 preselil v občino. Starši so zahtevali, da občina 
organizira prevoz na šolo z nižjim izobrazbenim standardom, v 
katero je bil vpisan pred preselitvijo in ki je od bivališča otroka 
oddaljena kar 42 km. Temu ustrezno je bila spremenjena 
odločba Zavoda RS za šolstvo, Občina je tako izdala odločbo 
o zagotovitvi prevoza in prevoz tudi izvajala. Za novo šolsko 
leto 2017/2018 želijo v smislu načela dobrega gospodarja, 
da se otrok vpiše v šolo z nižjim izobrazbenim standardom, 
ki ga občina za svoje občane zagotavlja na nivoju upravne 
enote skupno s štirimi občinami. Otrok bo s šolskim letom 
2017/2018 vpisan v 6. razred. Ta šola z nižjim izobrazbenim 
standardom je od sedeža občine oddaljena 8 km, od bivališča 
otroka pa 15 km. Za ta prevoz imajo že vzpostavljen reden 
linijski avtobusni prevoz. Starši želijo, da bi otrok dokončal 
šolanje z nižjim izobrazbenim standardom v šoli, v katero je 
sedaj vpisan. 
MIZŠ podaja naslednji odgovor: V skladu z veljavno za-
konodajo osnovne šole s prilagojenim programom nimajo 
določenih šolskih okolišev. Otroci s posebnimi potrebami se 
zato lahko, na podlagi odločbe o usmeritvi, usmerjajo tudi v 
šole s prilagojenim programom, ki imajo sedež v drugi občini. 
Ob tem poudarjajo, da je odločitev o tem, katera šola je glede 
na otrokove primanjkljaje, ovire oz. motnje najustreznejša, 
prepuščena Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami (KUOPP). Zavod RS za šolstvo, ki na podlagi 
strokovnega mnenja KUOPP izda odločbo o usmeritvi otroka, 
mora pri tem upoštevati 49. člen Zakona o osnovni šoli, ki 
določa, da se otroku z odločbo o usmeritvi določi praviloma 
najbližja ustrezna šola. Iz navedenega izhaja, da otroku 
ustrezna šola ni nujno tudi najbližja. V kolikor starši skupaj 
z Zavodom RS za šolstvo in KUOPP menijo, da je za otroka 
ustrezna šola, ki jo trenutno obiskuje, je lokalna skupnost, 
v skladu z trenutno veljavno zakonodajo na tem področju, 
dolžna zagotavljati sredstva za prevoz učenca. Lokalni skup-
nosti pa predlagamo, da ponovno stopi v stik s starši in skupaj 
z njimi poskuša najti najustreznejšo rešitev.
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9 SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 31. 8. 2017 
Vlada RS se je na svoji 146. redni seji med drugim 
seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah 
pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela 
v javnem sektorju in s poročilom projektnega sveta o 
napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vredno-
tenja nepremičnin, sprejela pa je Operativni program 
za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 
– 2021, Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (prvopodpisani dr. Dragan Matič), 
novelo Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih 
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda 
in o koncesijah teh javnih služb, Načrt varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017.

Informacija o predvidenih vsebinah pogajanj 
oziroma usklajevanj z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja na področju 
stroškov dela v javnem sektorju
Vlada se je seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah 
pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju 
in pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja 
oziroma usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja. Obenem Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko 
skupino ter pogajalske skupine po panogah za nadaljevanje 
pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest 
in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. 
plačnim razredom, pri čemer finančni učinek odprave 
anomalij iz te točke ne bo presegel finančnega učinka, ki 
ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.
Vlada nalaga vodjem oziroma namestnikom vodij vladnih 
pogajalskih skupin iz prejšnje točke, da predloge odprave 
anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v 
plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. plačnim razre-
dom tekoče usklajujejo z Ministrstvom za javno upravo 
in Ministrstvom za finance. 
Ministrstvo za javno upravo za realizacijo omenjenega, 
upoštevaje vsebino in časovni potek pogajanj o aneksih 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev zaradi 

odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov 
v plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. plačnim razre-
dom, redno sklicuje sestanke vodij oziroma namestnikov 
vodij vladnih pogajalskih skupin  (t.i. vladno koordinacijo).
V pogajalskem procesu o odpravi anomalij pri vredno-
tenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega 
sektorja so bila pogajanja o odpravi anomalij do vključno 
26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah 
(PUO) formalno zaključena s podpisom aneksov h kolek-
tivni pogodbi za javni sektor in h kolektivnim pogodbam 
dejavnosti in poklicev, dne 27.7.2017. 
Pogajanja o odpravi anomalij se nadaljujejo, pri čemer 
bodo v nadaljevanju obravnavana delovna mesta nad 26. 
plačnim razredom. Glede na dosedanjo prakso pogajal-
skega procesa je končni rezultat praviloma kompromis 
med vladno in sindikalno stranjo, zato je predlagano, da 
končni (skrajni) finančni učinek odprave anomalij nad 26. 
plačnim razredom, upoštevaje vsebino in potek pogajanj 
v okviru razpoložljivih sredstev, določi vlada.
Vlada predlaga, da se v procesu odpravljanja anomalij tudi 
v nadaljevanju uporabi dosedanji način dela. Ta vključuje 
naslednje:
•	 Predloge odprave anomalij nad 26. plačnim razredom 

glede na protipredloge sindikalne strani pripravlja 
Medresorska delovna skupina za odpravo anomalij 
pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem 
sistemu  javnega sektorja, imenovana s sklepom min-
istra za javno upravo (MDS);

•	 Predloge MDS potrjuje Koordinacija na vladni strani, 
ki jo sestavljajo vodje oziroma namestniki vodij poga-
jalskih skupin vlade za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja;

•	 Na sejah pogajalske skupine (centralna pogajanja) 
se obravnava odprava anomalij v plačni skupini J ter 
odprava anomalij pri orientacijskih delovnih mestih;

•	 Na pogajanjih o aneksih h kolektivnim pogodbah de-
javnosti in poklicev (panožna pogajanja) se obravnava 
odprava anomalij pri delovnih mestih in nazivih, razen 
plačne skupine J in orientacijskih delovnih mest;

•	 Upoštevaje Koncept odprave anomalij pri vredno-
tenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja, ki sta ga vladna in sindikalna stran 
sklenili 3.2.2016, se vse usklajene uvrstitve delovnih 
mest in nazivov na centralnih in panožnih pogajanjih 
dokončno potrdijo na seji pogajalske komisije.
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Prva seja pogajalske komisije v jesenskem terminu bo pred-
vidoma v ponedeljek, 4.9.2017. Kot uvodno točko pa bo 
vladna stran sindikalni strani predlagala uskladitev načrta 
pogajanj o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom 
in tudi o drugih še odprtih vsebinah, ki se nanašajo na 
stroške dela v javnem sektorju in bodo morala biti pred-
met pogajanj oz. usklajevanj z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja v letu 2017.             
Pri drugih vsebinah gre za povzetek vsebin oziroma zavez, 
s katerimi je vlada že bila seznanjena preko  Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju iz leta 2016, ali pa na podlagi seznanitve 
z vsebino pogajalskega procesa s sindikati oziroma tudi 
na podlagi podpisanih obeh stavkovnih sporazumov s 
sindikatom FIDES. 
Poleg odprave anomalij nad 26. plačnim razredom bodo 
na pogajanjih s strani Vlade kot  predmet pogajanj oz. 
usklajevanj  z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
predlagane še naslednje vsebine:
a) sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v javnem 
sektorju (Vlada je že določila izhodišča za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019. 
Gre za pogajanja o postopnem sproščanju sedaj veljavnih 
ukrepov na področju stroškov dela, ki bi glede na časovno 
dinamiko priprave proračuna morala biti zaključena do 
31.10.2017. Ukrepa, o katerih naj bi primarno tekla 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
se nanašata na regres za letni dopust in premije kolek-
tivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence.);     
b) uvrstitve v plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki 
naj bi po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini bila 
primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti (Med vladno 
in sindikalno stranjo  je bilo doslej dogovorjeno, da se 
bodo pogajanja o teh delovnih mestih in nazivih začela 
potem, ko se končajo pogajanja o odpravi anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja.);                
c) spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS) (Gre za spremembo 3.a člena 
zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, iz katere izhaja, da za-
poslenim ni treba vračati preveč izplačanih plač glede na 
veljavni normativni okvir; druga je sprememba 7. in 8. 
člena plačnega zakona zaradi zaveze vlade iz stavkovnega 
sporazuma s FIDES o odpravi omejitve najvišje uvrstitve 

v 57. plačni razred in črtanja VIII. tarifnega razreda za 
delovna mesta zdravnikov specialistov.);
d) spremembe in dopolnitve Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU) (Pripravljene so z namenom poenostavitev 
kadrovskih postopkov in vzpostavitev pravne podlage za 
vodenje evidenc na področju usposabljanja in izpopoln-
jevanja ter upravljanja s kadri v povezavi z informacijsko 
podporo). 
Vzporedno pa bo v zvezi z odpravo anomalij pri vred-
notenju delovnih mest direktorjev potekalo medresorsko 
usklajevanje uredbe o plačah direktorjev. 
V zvezi s pogajanji oziroma usklajevanji z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja, ki se nanašajo na zgoraj 
predstavljene vsebine, je predvidena naslednja časovna 
dinamika v letu 2017:
•	 Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in 

nazivov nad 26. plačnim razredom: 4. september do 
30. september;

•	 Sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v ja-
vnem sektorju: 4. september do 27. oktober;

•	 Delovna mesta in nazivi, ki so po vsebini, zahtevnosti 
ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniki: no-
vember (vlada predlaga sindikatom javnega sektorja, 
da se pogajanja o uvrstitvah delovnih mest, ki so po 
vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini prim-
erljiva z zdravniki pričnejo po sklenitvi dogovora o 
sproščanju ukrepov na področju stroškov dela);

•	 Spremembe in dopolnitve ZSPJS in ZJU: 4. september 
do 27. oktober;

•	 Vzporedno je v načrtu v oktobru tudi potek medresor-
skih usklajevanj v zvezi z odpravo anomalij pri plačah 
direktorjev (plačna skupina B).

Operativni program za izvajanje 
Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 
2021
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji 
mnogonamenskem trajnostnem upravljanju z enovitim 
gozdnim sistemom po principih nege, ki ga povzema 
Nacionalni gozdni program ter številnih operativnih doku-
mentih in programih, ki obravnavajo gozd in gozdarstvo. 
OP NGP predstavlja vez med temeljnim strateškim doku-
mentom in dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo temelje 
za načrtovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne 
politike. OP NGP ob upoštevanju ciljev in usmeritev 
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NGP na krovni operativni ravni skozi shemo prioritet, 
ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih 
operativnih dokumentov in programov in jih glede na 
potrebe nadgrajuje skozi shemo prioritet, ukrepov in na-
log. Pristop skupaj z vsebino omogoča nosilcem gozdne 
politike usmerjanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 
skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote, 
pri čemer se lahko zagotavlja racionalno in učinkovito 
izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in 
finančnih možnosti.   
Štiri prioritete OP NGP so:

a. Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na 
krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter 
spremljanje njihovega zdravja in vitalnosti.

b. Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh 
njihovih funkcij.

c. Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 
z organizacijskega in finančnega vidika.

d. Spodbujanje koordinacije in komunikacije med 
deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, 
pri projektih doma in na tujem.

Seznanitev s poročilom projektnega sveta o 
napredku pri posodobitvi sistemske ureditve 
vrednotenja nepremičnin
Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta 
za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove 
sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin o napredku 
projekta posodobitve sistemske ureditve vrednotenja in 
obdavčitve nepremičnin, in sicer v obdobju od 1. julija 
2016 do 31. decembra 2016 (drugo poročilo) in v obdobju 
od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 (tretje poročilo). 
Projektni svet v poročilu, ki je bilo usklajeno pred 
potrditvijo predloga novega zakona o množičnem vred-
notenju nepremičnin (ZMVN) julija letos na vladi, slednjo 
seznanja s potekom projekta priprave nove sistemske 
ureditve obdavčitve nepremičnin, ob tem pa opozarja na 
nesprejemljivost zamud, na težave, do katerih prihaja pri 
izvajanju sklepov vlade z dne 7. julija 2016, katerih del je 
bil tudi akcijski načrt za izvedbo projekta. 
Poleg tega projektni svet vlado seznanja z oceno posledic 
zamika sprejemanja novega ZMVN v leto 2019. To 
pomeni, da se množično vrednotenje izvaja še naprej na 
podlagi veljavnega ZMVN, sprejetega leta 2006, s čimer se 
med drugim ohranja pravno ohlapnost pravil ter nevzdržen 
pravni položaj lastnikov nepremičnin, ki jim ni omogočen 

ugovor zoper posplošeno tržno vrednost. Projektni svet 
zato v poročilu meni, da bi morala vlada nov ZMVN 
nemudoma obravnavati še v letu 2017.
Po zaključeni uskladitvi omenjenega poročila so zunanji 
člani projektnega sveta na vlado in ministrstvo za finance 
poslali dodatno pisno opozorilo in poziv, v katerem so 
predstavljeni argumenti, zakaj je potrebno nov ZMVN 
uveljaviti že v letu 2017. Opozorila in pozive so posredo-
vala tudi vsa tri združenja občin (ZOS, SOS, ZMOS), člani 
Fiabci, poleg njih pa tudi Gospodarska zbornica (znotraj 
GZS posebej še Zbornica za poslovanje z nepremičninami 
- Združenje ocenjevalskih podjetij) ter Trgovinska zbornica 
Slovenije. Podobna stališča so v komunikaciji z ministrst-
vom za finance izrazili tudi v Obrtni zbornici Slovenije, 
Združenju bank Slovenije, Banki Slovenije in Inženirski 
zbornici Slovenije.
Vsa opozorila oz. pozivi so bili priloženi vladnemu gradivu 
za sprejem predloga novega ZMVN. 
Vlada je vsem argumentom prisluhnila in na seji 20. julija 
2017 potrdila besedilo predloga novega ZMVN ter skle-
nila, da se ga pošlje v obravnavo in sprejetje DZ. 
Vsa sporočila v tem poročilu ostajajo enaka, podrobnejši 
akcijski načrt pa se bo na naslednji seji projektnega sveta 
prilagodil glede na novo stanje, t. j. na dejstvo, da bo nov 
ZMVN sprejet do konca leta 2017.

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, skrajšani 
postopek, ki ga je Državnemu zboru 
predložila skupina poslank in poslancev 
(prvopodpisani dr. Dragan Matič)
Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK), skrajšani postopek, ki 
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in po-
slancev (prvopodpisani dr. Dragan Matič) in ga bo posre-
dovala Državnemu zboru RS. Predlagana novela zakona v 
poglavju III ZUJIK dodaja novo točko št. 2.2 z naslovom 
»Umetniški delež v javnih investicijskih projektih«, ki uvaja 
ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih 
(pri novogradnjah in obnovah nepremičnin) v slovenski 
pravni red. Vlada podpira predlog novele zakona.
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Spremembe Uredbe o načinu izvajanja 
obveznih državnih gospodarskih javnih 
služb na področju urejanja voda in o 
koncesijah teh javnih služb 
Sprememba je na področju izvajanja nalog javnih služb na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vodah  (ZV-1B). Posledica te spremembe je spremenjen 
obseg nalog in pristojnosti koncesionarja za izvajanje 
javnih služb. Na podlagi te uredbe bo koncesionar izvajal 
javne službe urejanja voda na vodnih in priobalnih vod-
nih zemljiščih pritokov celinskih voda v morje do obalne 
linije morja, ki predstavlja kopni del vodnih in priobalnih 
zemljišč morja, gre za pas kopnega ob morju med najnižjo 
oseko in najvišjo plimo. Zaradi te spremembe je treba 
razveljaviti tudi Uredbo o koncesiji za opravljanje obvezne 
državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in 
priobalnih zemljišč morja.
Nadalje se ureja tudi način izvajanja javnih služb na 
območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Po novi 
ureditvi bo izvajanje javnih služb po tej uredbi na območju 
Krajinskega parka Sečoveljske soline potekalo na pod-
lagi sklenjene pogodbe z upravljavcem Krajinskega parka 
Sečoveljske soline le še do 31. 12. 2017. Po tem datumu 
bo naloge javnih služb na področju Krajinskega parka 
Sečoveljske soline prevzel koncesionar, ki ima koncesijo 
na območju povodja jadranskih rek z morjem.
Uredba se občutno spreminja predvsem zaradi začetka 
veljavnosti Zakona o javnem naročanju, ki ne določa več 
postopka s pogajanji po predhodni objavi, ki je bil do zdaj 
predviden postopek iz do zdaj veljavnega Zakona o javnem 
naročanju za pridobitev koncesionarjev na podlagi javnega 
razpisa. Uredba se usklajuje tako terminološko kot vsebin-
sko, in sicer zlasti glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati 
kandidat, ki namerava v postopku podelitve koncesije od-
dati ponudbo, in ki navajajo izključitvene razloge v skladu z 
ZJN-3, na podlagi katerih mora naročnik izločiti kandidata 
iz nadaljnjega postopka. Črtana je zahteva po ustanoviti 
projektnega podjetja, če je izbrana ponudba kandidatov, 
ki želijo javne službe izvajati v okviru konzorcija, kar bo 
pripomoglo k lažjemu nastopu več kandidatov in s tem k 
večji konkurenci.
Iz praktičnih razlogov se črta zahteva po pripravi načrta 
o nadaljnjem ravnanju z biomaso, saj je na vodnih 
zemljiščih pridobljena biomasa neuporabna za gospo-
darsko izkoriščanje, pretežno razpadajoča in pomešana s 
primesmi zemljine, kamenine in drugih snovi. 

Končno pa se podrobneje opredeljuje tudi ravnanje v 
primeru izvajanja javnih služb s podizvajalci, še posebej 
če jih izbrani koncesionar pritegne k poslu že po sklenitvi 
koncesijske pogodbe, saj so se v praksi pojavljale nekatere 
težave in nejasnosti, ki se s predlogom uredbe urejajo v 
skladu s predpisi o javnem naročanju.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za leto 2017
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 
2017 je pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in 
vladnih služb ter po pozivu Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. Pri pripravi gradiva so sodelovali 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za javno 
upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pravosodje, 
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Predloge nalog so posredovale tudi nevladne organiza-
cije, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, in združenja občin, in sicer Gasilska 
zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Jamarska reševalna 
služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Gorska reševalna zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovensko združenje 
za požarno varstvo in Skupnost občin Slovenije. 
Načrt za leto 2017 vključuje aktivnosti in naloge, ki izhajajo 
neposredno iz Resolucije o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 
ter jih izvajajo posamezni nosilci na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami znotraj svojih pristojnosti. 
V načrt so vključene vse naloge, za katere imajo nosilci 
posamezne naloge zagotovljena finančna sredstva v svojih 
finančnih načrtih za leto 2017 oziroma izvedba naloge ne 
zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov financiranja.

SEJA VLADE RS 8. 9. 2017
Vlada RS je na svoji 147. redni seji med drugim določila 
besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo 
Računskega sodišča RS glede financiranja primerne 
porabe občin v letih 2014 in 2015.
Računsko sodišče je 13. junija 2017 izdalo Revizijsko 
poročilo Financiranje primerne porabe občin v letih 2014 
in 2015, v katerem je revidiralo učinkovitost poslovanja 
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Vlade RS, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno 
upravo, ki je pristojno za lokalno samoupravo, v delu, 
ki se nanaša na financiranje primerne porabe občin v 
letih 2014 in 2015. Revidirani organi morajo odzivno 
poročilo pripraviti v 90-ih dneh, ker pa se revizija nanaša 
na tri državne organe, bosta druga dva revidirana organa, 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, 
pripravila vsak svoje odzivno poročilo.
V skladu z ugotovitvami revizijskega poročila mora Vlada 
v odzivnem poročilu izkazati, da je v sodelovanju z MJU 
in MF pripravila predlog sprememb predpisov, s katerimi 
bo določen jasen in nedvoumen postopek za določitev 
povprečnine v delu, ki predvideva upoštevanje preteklih po-
datkov o stroških nalog, pričakovanih sprememb stroškov 
teh nalog in stroškov morebitnih novih nalog, in v delu, 
ki predvideva upoštevanje dogovora s predstavniki občin. 
Vlada v odzivnem poročilu navaja, da je bil popravljalni 
ukrep v tem delu izveden. Vlada je 29. 6. 2017 določila 
besedilo novele Zakona o financiranju občin in ga poslala 
Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku, pri 
določitvi besedila pa je sledila odločbi Ustavnega sodišča 
in revizijskemu poročilu. 

SEJA VLADE RS 14. 9. 2017
Vlada RS je na svoji 148. redni seji med drugim sprejela 
predlog novele Zakona o lokalnih volitvah in ga pošilja 
v sprejem DZ po rednem postopku, novelo Uredbo o ze-
lenem javnem naročanju ter se seznanila z informacijo 
o spremembi okoliščin Okvirja za pripravo proračunov 
sektorja država 2018-2020.

Predlog novele Zakona o lokalnih volitvah
Z novelo se poenostavlja izvedba lokalnih volitev, določa 
stalen termin rednih lokalnih volitev ter zmanjšuje število 
volilnih organov. Novela podrobneje ureja volilno pravico 
tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se raz-
likovanje v primerjavi z občinskim svetom), odpravlja se 
v praksi neizkoriščeno zakonsko možnost izvedbe volitev 
v svete ožjih delov lokalnih skupnosti na dve leti.
Določba, s katero se določa točen dan glasovanja, temelji 
na načelu pravne varnosti in pravne predvidljivosti. Redne 
lokalne volitve se vedno opravijo hkrati za vse občine na 
isti datum, v primeru nadomestnih in predčasnih volitev 
mandat izvoljenih traja vedno le do izteka mandata, ki 
je pričel teči s potrditvijo mandatov po rednih lokalnih 
volitvah. Predsednik državnega zbora, ki sicer razpisuje 

redne lokalne volitve, bo tudi zdaj z odlokom določil točen 
datum glasovanja in datum začetka volilnih opravil, vendar 
bo pri tem omejen z zakonom, saj bo za datum glasovanja 
določil drugo nedeljo v novembru. Temu je prilagojena 
tudi druga sprememba, da se drugi krog volitev za župana 
vedno opravi 14 dni po prvem krogu. Do zdaj je namreč 
drugi krog rednih volitev najpozneje v 21 dneh razpisala 
Državna volilna komisija.
Novela ukinja volilne komisije volilnih enot in volilne 
komisije ožjih delov občin. Zaradi uvedbe informacijske 
podpore, ki jo državni organi zagotavljajo ob vsakih red-
nih lokalnih volitvah že od leta 2006, se volilne komisije 
volilnih enot in ožjih delov niso uveljavile v praksi. V 
redkih občinah, kjer vztrajajo pri njih, pa podražijo volilni 
postopek in prispevajo k povečevanju napak v volilnem 
postopku ali pri ugotavljanju volilnih izidov. 
Spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil 
za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki 
urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in 
referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil 
za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z 
dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.

Novela Uredbe o zelenem javnem naročanju
Spremenjena Uredbo o zelenem javnem naročanju (ZeJN) 
prinaša fleksibilnejše zeleno javno naročanje, na seznam 
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, 
pa dodaja nekaj novih.
Vlada je ob tem sprejela tudi sklep, naj ministrstva in 
organi v sestavi glede na svoje pristojnosti Ministrstvu za 
javno upravo sporočijo podatke o kontaktnih točkah, ki 
bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelu-
jejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega 
naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o 
zelenem javnem naročanju, Ministrstvo za javno upravo pa 
nato seznam kontaktnih točk objavi na svoji spletni strani. 
Vlada poleg tega Ministrstvu za javno upravo nalaga, da 
organizira izobraževanja za uspešno in učinkovito izvajanje 
Uredbe, obenem pa Ministrstvu za okolje in prostor in 
drugim ministrstvom, njihovim organom v sestavi ter 
vladnim službam nalaga, da glede na svoje področje dela 
sodelujejo pri vsebinski izvedbi izobraževanj. 
Bistvena sprememba nove uredbe je, da ta - namesto 
dosedanjih izrecnih zahtev - določa cilje, ki jih bodo za 
posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali 
pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil 
mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 
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100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih). Poleg 
tega pa bodo naročnikom na voljo priporočila, ki bodo sle-
dila tem ciljem. Na takšen način dopuščamo naročnikom, 
da v postopku oddaje naročila same poiščejo najboljša 
sredstva za dosega cilja, bolj vešči naročniki bodo pri tem 
prosti, tisti malo manj pa bodo lahko neposredno upora-
bljali priporočila. S tem pa je sistem tudi bolj fleksibilen 
in ga bo mogoče hitreje in učinkoviteje posodabljati, saj so 
še posebej na tem področju javnega naročanja spremembe 
stalnica. 
Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več pred-
metov naročanja, med drugim tudi za tekstilne izdelke, 
projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, grelnike vode 
oziroma prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne 
armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za 
pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, 
cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske 
storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje 
za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje 
odpadkov. 
Zeleno javno naročanje električne energije, živil in gostin-
skih storitev, pisarniškega papirja in higienskih papirnatih 
izdelkov, elektronske pisarniške opreme, televizorjev, gos-
podinjskih aparatov, ki se uporabljajo v neprofesionalne 
namene (hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, 
pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in 
klimatske naprave), projektiranja oziroma izvedbe gradnje 
stavb, pohištva, čistil, storitev čiščenja in pranja perila, 
cestnih vozil, pnevmatik in električnih sijalk ter svetilk 
pa je obvezno že zdaj.
Ob tem se je vlada seznanila tudi s Smernicami za ja-
vno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev ter 
Smernicami za javno naročanje gradenj. Ministrstvo za 
javno upravo bo pripravilo smernice tudi za področje 
zelenega javnega naročanja.
Nova ureditev ZeJN je oblikovana ob upoštevanju napre-
dka in praks v Sloveniji. Iz statističnih podatkov izhaja, 
da je bilo v letu 2015 glede na število 16 % javnih naročil 
zelenih, v letu 2016 pa je že več kot 30 % postopkov javnih 
naročil takšnih, ki upošteva okoljske kriterije.

Informacija o spremembi okoliščin Okvirja za 
pripravo proračunov sektorja država 2018-
2020 
Vlada je ugotovila, da so se okoliščine, na podlagi katerih 
je bil sprejet Odlok o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, spremenile. 

Ministrstvo za finance bo ob pripravi predloga sprememb 
proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 prip-
ravilo tudi predlog spremembe Odloka.
Na podlagi spremenjenega 148. člena Ustave RS je Državni 
zbor RS v letu 2015 sprejel Zakon o fiskalnem pravilu, ki 
vsebuje temeljna načela upravljanja javnih financ na ravni 
celotnega sektorja država. ZFisP določa dva ključna cilja 
(1) ciljni saldo sektorja država kot celota in posamezne 
blagajne javnega financiranja ter (2) najvišji možni obseg 
izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega 
financiranja po denarnem toku, to je za državni proračun, 
proračune občin, pokojninsko in zdravstveno blagajno.
Skladno z zakonom je vlada aprila v Državni zbor RS 
predložila Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2018 do 2020. Okvir določa ciljni 
saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za 
posamezno proračunsko leto ter ciljne salde in najvišji 
možni obseg izdatkov posamezne blagajne javnega 
financiranja. 
ZFisP v šestem odstavku 6. člena določa, da če vlada 
do 15. septembra tekočega leta ugotovi, da so se spre-
menile okoliščine, na podlagi katerih je bil sprejet okvir, 
državnemu zboru in Fiskalnemu svetu ob posredovanju 
predloga državnega proračuna ali njegovih sprememb 
posreduje (državnemu zboru v sprejem, Fiskalnemu svetu 
v oceno) tudi predlog spremembe okvira. 
V povezavi z ugotavljanjem spremenjenih okoliščin in 
uradno objavo jesenske napovedi je treba izpostaviti 
roke, določene v okviru Evropskega semestra (Osnutek 
proračunskega načrta pošiljamo Evropski komisiji) in roke 
iz veljavnega Zakona o javnih financah ter Zakona o fis-
kalnem pravilu, saj so le-ti časovno neusklajeni. Navedeno 
izhaja iz:  
•	 SURS je dne 31.8.2017 objavil tako prvo letno oceno 

bruto domačega proizvoda za leto 2016 kot tudi redno 
revizijo podatkov 2012–2015. 

•	 UMAR skladno s 15. členom Uredbe o dokumen-
tih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna in proračunov samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 
in 54/10) dvakrat letno pripravi napoved gospodarskih 
gibanj. Jesensko napoved mora pripraviti najkasneje 
v 14 dneh po objavi uradnih statističnih podatkov 
o gospodarski rasti v drugem četrtletju tekočega leta 
in prve letne ocene o gospodarski rasti v preteklem 
letu. UMAR z napovedjo jesenskih gospodarskih 
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gibanj seznani vlado. V letu 2017 je pričakovati, da 
bo UMAR posredoval vladi Jesensko napoved 2017 
– 2020 v petek 15.9.2017, kar posledično pomeni, da 
se bo vlada RS z njo seznanila 21.9.2017, to pa je tudi 
datum, ko bo vlada predvidoma že obravnavala tudi 
predlog spremembe Okvira in predlog proračunov 
države za leti 2018 in 2019.

Da so nastale spremenjene okoliščine, je nedvomno 
mogoče ugotoviti iz prve letne ocene SURS in revizij 
2012 – 2015. Glede na ugotovljene statistične podatke o 
letu 2016 in preteklih revizij bo spremenjena tako ocena 
rasti BDP kot tudi napoved za prihodnja leta.
SURS konec avgusta objavi prvo letno oceno bruto 
domačega proizvoda za predhodno leto. SURS ugotav-
lja, da je bruto domači proizvod 2016 v tekočih cenah 
znašal 40.418 milijonov EUR, kar je nominalno za 4,1 
% oziroma za 1.582 milijonov EUR več kot leto prej. V 
cenah preteklega leta je bil bruto domači proizvod v letu 
2016 višji za 3,1 odstotka. Letna ocena BDP v tekočih 
cenah je bila za 1,6 odstotka višja od ocene po četrtletnih 
virih (za 649 milijonov EUR višja), ocena rasti obsega 
BDP pa je bila po novi oceni višja za 0,6 odstotne točke. 
Podatki o bruto domačem proizvodu in zaposlenosti so bili 
v letih 2012–2015 revidirani v okviru redne letne revizije. 
Ocena stopnje rasti BDP za leti 2012 in 2013 ostaja po 
reviziji nespremenjena (–2,7 % in –1,1 %), ocena za leto 
2014 je od prejšnje ocene nižja za 0,1 odstotne točke in 
sedaj znaša 3,0 %. Ocena za leto 2015 prav tako ostaja 
nespremenjena in znaša 2,3 %. SURS nadalje ugotavlja, da 
je saldo menjave s tujino še naprej pozitiven in se povečuje, 
v letu 2016 je znašal 3.701 milijon EUR in je k rasti BDP 
prispeval 0,5 odstotne točke. Tako obseg izvoza kot uvoza 
blaga in storitev sta bila v letu 2016 višja kot leto prej, 
izvoz blaga in storitev je bil višji za 6,4 % (v prejšnjem 
letu za 5,0 %), medtem ko se je uvoz blaga in storitev 
povečal za 6,6 % (leto prej za 4,7 %). Na gospodarsko 
rast je pozitivno vplivala končna potrošnja, ki je bila višja 
za 3,8 %, pri tem je bila zasebna končna potrošnja višja za 
4,2 %. Bruto investicije so po treh letih rasti v letu 2016 
upadle, realno so bile nižje za 0,1 %, bruto investicije v 
osnovna sredstva so bile nižje za 3,6 % (predvsem zaradi 
upada investicij v sektorju država). Tudi delež sredstev za 
zaposlene v BDP se je v letu 2016 povečal na 49,3 % (v letu 
2015 je znašal 48,7 % BDP) in je hkrati edina kategorija, ki 
se je v dohodkovni strukturi BDP povečala (za 0,6 odstotne 
točke). Rast skupne zaposlenosti, ki se je pričela v 2014, 
se je v 2016 nadaljevala, in sicer se je zaposlenost glede 
na leto prej povečala za 1,9 % . V letu 2016 je skupna 

zaposlenost ocenjena na 959.741 oseb, pri čemer se je 
število zaposlenih zvišalo za 2,4 % (skupaj znaša 773.462), 
število samozaposlenih pa zmanjšalo za 0,04 % (skupaj 
znaša 186.279). Navedeno kaže, da se bo zaradi ocene 
leta 2016 (in manjših revizij na nazaj) jesenska napoved 
gospodarskih gibanj bistveno razlikovala od pomladanske 
napovedi.

SEJA VLADE RS 21. 9. 2017 
Vlada RS je na svoji 149. redni seji med drugim 
sprejela Predloga zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin.
Vlada je določila besedilo predloga zakon o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, s katerim je nadomestila pred-
log zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki 
ga je vlada obravnavala in potrdila julija letos. Popravki 
so izključno tehnične narave in so bili potrebni zaradi 
nemotenega začetka sprejemanja zakona v državnem 
zboru, vsebina zakona pa se v ničemer ne spreminja.
Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je 
vlada obravnavala 20. julija 2017 in ga poslala v obravnavo 
in sprejetje v državni zbor.
Državni zbor je vlado nato obvestil, da obravnave za 
predlog zakona ni mogoče začeti, dokler se ne zaključi 
obravnava vseh zakonov, ki so bili v zakonodajni postopek 
posredovani pred tem predlogom in urejajo isto družbeno 
razmerje. Predlog zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin namreč ureja terminološko uskladitev izrazov 
v več zakonih, prav tako pa vsebuje obširne spremembe za-
kona o evidentiranju nepremičnin. Po pojasnilih državnega 
zbora se je pred predlogom zakona o množičnem vredno-
tenju nepremičnin začel zakonodajni postopek za predlog 
zakona za urejanje položaja študentov (ki posega v zakon 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) in predlog zakona 
o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ki posega v zakon 
o evidentiranju nepremičnin). 
Posledično bi se zakonodajni postopek zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin lahko začel šele po zaključku 
zakonodajnega postopka za oba omenjena zakona. Zato je 
vlada danes potrdila novo gradivo, ki terminološko uskla-
ditev drugih predpisov ureja na splošen način z uporabo 
pravne domneve. Črtane pa so vse določbe, ki se nanašajo 
na urejanje zakona o evidentiranju nepremičnin. 
Na ta način je vlada odpravila vse formalne ovire za 
nemoten začetek zakonodajnega postopka predloga zakona 
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o množičnem vrednotenju nepremičnin. Hkrati pa tako 
spremenjen predlog zakona ne predstavlja več ovire za 
začetek zakonodajnega postopka za morebitne nove za-
konske predloge za urejanje istega družbenega razmerja. 
Vsebina zakona se v ničemer ne spreminja. 

SEJA VLADE RS 28. 9. 2017
Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprej-
ela Proračuna za leti 2018 in 2019, predloge davčnih 
zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem 
potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku), 
novelo Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini ter dala soglasje k spremen-
jenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v 
programskem obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017.

Proračuna za leti 2018 in 2019 
Vlada RS je potrdila predlog sprememb državnega 
proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019 
s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spre-
membo okvira proračunov sektorja država za obdobje 2018-
2020. Predloga proračunov v skladu z ustavo in zakonom 
o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje 
prihodkov in izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove 
obveznosti, ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 
2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče 
politike – promet in prometna infrastruktura, znanost in 
informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo 
in konkurenčnost.
Vlada je sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 
2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih okoliščin sprejela 
tudi spremembo okvira za pripravo proračunov sektorja 
država. Spremembe se nanašajo na ciljni saldo sektorja 
država in državnega proračuna v letu 2018 ter na najvišji 
obseg izdatkov za sektor država, državni proračun in 
zdravstveno blagajno. 
V letu 2018 se najvišji obseg izdatkov za sektor država 
zvišuje za 132 milijonov evrov na 19,3 milijarde evrov, kar 
je podlaga za določitev ciljnega presežka sektorja država 
za leto 2018 v višini 0,4 odstotka BDP. Skladno s tem 
načrtovan saldo državnega proračuna po denarnem toku 
v letu 2018 izkazuje presežek v višini 0,1 odstotka BDP, 
enako tudi v letu 2019. Obstoječi okvir je za leto 2018 
predvideval 0,2-odstotni primanjkljaj sektorja država in 
prav tako 0,2-odstotni primanjkljaj državnega proračuna. 

Povečanje najvišjega obsega izdatkov za leto 2018 temelji 
na spremenjenih makroekonomskih okoliščinah, namen 
povečanja pa je tudi, da zaradi višjih predvidenih izdat-
kov iz EU sredstev omilimo pritisk na porabo integralnih 
sredstev. 
Zaradi večjega transfera državnega proračuna v ZZZS in 
boljših makroekonomskih indikatorjev se dviguje tudi 
meja izdatkov za zdravstveno blagajno. Posledično se je 
dvignil tudi skupni najvišji obseg izdatkov za celoten sektor 
država, pri čemer se skupni obseg prihodkov zvišuje hitreje, 
zato se je pospešila tudi javnofinančna konsolidacija.
Prihodki državnega proračuna so za leto 2018 tako 
načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa 9,63 
milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 
2018 povečujejo za 4,4 odstotka, integralni odhodki pa za 
0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v višini 
50,9 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP. 
V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki načrtovani 
v višini 9,75 milijarde evrov, kar je za 0,8 odstotka več kot 
v predlogu sprememb proračuna  za leto 2018. Odhodki 
v letu 2019 so načrtovani v višini 9,70 milijarde evrov, 
kar je za 0,7 odstotka več od odhodkov, načrtovanih v 
predlogu sprememb proračuna 2018. Proračunski presežek 
je predviden v višini 53,8 milijona evrov oziroma 0,1 
odstotka BDP. 
V strukturi izdatkov državnega proračuna se za naslednje 
tri največje politike skupaj v obeh letih načrtuje po 3,9 
milijarde evrov izdatkov (30,6 odstotka v 2018 in 30,2 
odstotka v 2019). Gre za politike:
•	 izobraževanje in šport, za katero se namenja 1,7 mili-

jarde evrov (tj. za 173,9 milijona evrov več, kot je 
znašala realizacija v 2016),

•	 pokojninsko varstvo, za katero se namenja 1,2 milijarde 
evrov (tj. za 126,1 milijona evrov manj od realizacije 
v 2016),

•	 socialna varnost, za katero se namenja eno milijardo 
evrov (tj. za 5,9 milijona več od realizacije v 2016).

Za vse ostale politike skupaj se načrtuje 5,4 milijarde 
evrov (42,4 odstotka) v letu 2018 in 5,3 milijarde evrov 
(40,5 odstotka) v letu 2019. Načrtovani izdatki se v letu 
2018 glede na realizacijo v letu 2016 največ povečujejo 
na naslednjih politikah:
•	 promet in prometna infrastruktura za 237,2 milijona 

evrov;
•	 znanost in informacijska družba za 104 milijone evrov;
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•	 zdravstveno varstvo za 85,5 milijona evrov;
•	 podjetništvo in konkurenčnost za 80,7 milijona evrov 

(poudarek je na povratnih sredstvih).
V državnem proračunu največji delež (27 odstotkov v 2018 
in 29,3 odstotka v 2019) predstavljajo izdatki, namenjeni 
za politiko servisiranja javnega dolga in upravljanja z de-
narnimi sredstvi. V letih 2018 in 2019 bomo nadaljevali 
z uspešnim upravljanjem dolga državnega proračuna, kar 
se odraža na zniževanju plačil obresti. Tako se načrtovani 
odhodki za plačilo obresti v letu 2018 znižujejo za 100,4 
milijona evrov oziroma za 11,4 odstotka glede na sprejeti 
proračun 2018. V letu 2018 se namreč za plačilo obresti 
načrtuje skupaj 855,6 milijona evrov, v letu 2019 pa 823,5 
milijona evrov, tj. za 32,1 milijona evrov oziroma za 3,8 
odstotka manj kot v 2018. 
V predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 
2018 in 2019 pa je vlada med drugim uredila vprašanje 
povprečnine za financiranje občin. Za prihodnje leto je v 
skladu z dogovorom na pogovoru pri predsedniku vlade 
Miru Cerarju, ki je s predstavniki združenj občin potekal 
ta teden, predvidena povprečnina v višini 551 evrov, za leto 
2019 pa v višini 558 evrov. Vlada je tako naredila še en 
korak, s katerim se je ob hkratni skrbi za vzdržnost javnih 
financ približala željam občin. Predlagana povprečnina za 
leto 2018 je tudi bistveno višji od lanske in po nekaj letih 
spet višja od povprečja med letoma 2009 in 2016, predlog 
za leto 2019 pa je najvišji znesek v zgodovini.
Vlada se je seznanila tudi z revizijskim poročilom predloga 
zaključnega računa državnega proračuna za leto 2016 in 
sklenila, da posreduje dokončen predlog zaključnega 
računa, revizijsko poročilo in pojasnila o razlogih za 
neupoštevanje posameznih predlogov popravkov revizorja 
DZ v sprejem.
Poleg tega se je vlada seznanila z letnimi poročili skladov 
in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem 
delu zavarovanja. Vlada bo omenjena poročila predložila 
DZ skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 2016. 
(Vir: MF)

Paket davčnih sprememb 
Vlada RS je sprejela paket sprememb na davčnem 
področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za davčne 
zavezance. Za posameznike z najnižjimi dohodki se 
odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvaja 

se ugodnejša davčna shema za določene napotitve na 
delo v in iz Slovenije ter ureja davčna obravnava povračil 
stroškov v zvezi z začasnimi napotitvami v tujino. V zvezi 
z davčnimi blagajnami se uvaja trajna možnost proste 
izbire glede uporabe vezane knjige računov. Na področju 
sistema normiranih odhodkov se vzpostavljajo mehanizmi 
za omejitev možnosti zlorab. 
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone 
in gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih 
bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev 
ter zmanjševanja administrativnih bremen. Rešitve so za-
jete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem potrjevanju 
računov ter Zakona o davčnem postopku in so rezultat 
opravljenih analiz, prejetih pripomb iz javne obravnave 
in razprave z različnimi deležniki. 
Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna 
odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave, s čimer 
želimo zagotoviti enako obravnavo zavezancev v približno 
enakem položaju. S tem se preprečuje, da zavezanec ob 
povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo. Z novo 
ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave 
na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere se 
prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37 evra) 
do dohodkovne meje 13.316,83 evra določi linearno glede 
na dohodek. 
S ciljem ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko 
gospodarstvo se uvaja posebna davčna shema na področju 
dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz 
Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Gre za napotitve 
delavcev, ki na ta način pridobivajo in delijo nova znanja 
in veščine na gospodarskem in znanstvenem področju v 
Sloveniji. Predlagana rešitev predvideva davčno ugodnejšo 
obravnavo daljših napotitev zaposlenih, ki trajajo neprekin-
jeno več kot 30 dni in so od kraja običajnega opravljanja 
dela pred napotitvijo oddaljene toliko, da dnevne migracije 
niso več ekonomsko smiselne. Določen je tudi spodnji 
prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te 
davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih de-
lojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred 
negativnimi vplivi na trg dela (socialnim dumpingom). 
Rešitev torej predstavlja spodbudo za visokokvalificiran 
kader, ki se odloča za delo zunaj države sedeža delodajalca, z 
namenom pridobivanja novih znanj in kompetenc začasno 
napotenega. Pripomogla bo k izboljšanju konkurenčne 
slike Slovenije, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih 
mest v Sloveniji ter zagotavljanju dodane vrednosti v 
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Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini 
in, ki pripomore k ustvarjanju kvalitetnejših delovnih mest.
Ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne 
napotitve zaposlenih v tujino. Glede na sedanjo ureditev 
je predlagana ureditev za napotitve bistveno ugodnejša 
tako v zvezi s povračili stroškov prehrane, prevoza in tudi 
stroškov prenočevanja. 
Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti 
se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab. Z 
namenom preprečevanja zaznanih zlorab se zato nadgrajuje 
pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
določa se zgornja absolutna višina priznanih normiranih 
odhodkov, za ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov pa se bodo pri ugotavljanju višine 
prihodkov seštevali prihodki zavezanca in njegovih pove-
zanih oseb. 
Povečuje se posebna osebna olajšava za dijake in študente 
iz sedanjih 75 % splošne olajšave na znesek splošne 
olajšave. Uvaja se tudi oprostitev plačila dohodnine za 
prejeto brezplačno pravno pomoč, s čimer se  zasleduje 
izenačitev brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki, 
ki imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila 
dohodnine.   
Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so 
ključne predlagane spremembe vezane na sistem normira-
nih odhodkov, ki v novem predlogu sledi prej omenjenim 
spremembam v sistemu normiranih odhodkov. Poleg tega 
vključuje tudi ukrepe za vključitev vseh učinkov prevred-
notenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v 
davčno osnovo.
Predlagane spremembe prinašajo trajno možnost proste 
izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za 
izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. de-
cember 2017) in s tem odpravo obveznosti dokazovanja 
nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca. Predvideva 
se tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih 
računih iz vezane knjige in podaljšanje časa za spletno 
preverjanje davčno potrjenih računov. 
Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega načina 
plačevanja davčnih obveznosti so v okviru sprememb 
Zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, 
ki uvajajo možnost kartičnega plačevanja davkov ter drugih 
obveznih dajatev, brez plačila provizije pri upravnem ali 
drugem državnem organu.

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba se spreminja zaradi spremenjenih indeksov 
življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih prejem-
kih javnih uslužbencev za delo v tujini namreč v 7. členu 
določa, da spremembo preglednice indeksov sprejme vlada 
na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. februarja, 
1. junija in 1. oktobra. Zadnja sprememba indeksov je 
bila junija 2017. Spremembe, ki se nanašajo na Indekse 
življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov 
(OZN), začnejo veljati in se uporabljati 1. oktobra 2017.

Sprememba Ključnih elementov finančnih 
instrumentov v programskem obdobju 2014 
– 2020
Ključni elementi finančnih instrumentov se spremin-
jajo zaradi uskladitve razdelitve finančnih sredstev med 
Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo na prednostnih 
naložbah 1.2 in 3.1, in sicer glede na predlog spremembe 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020.
V skladu s spremembo Ključnih elementov finančnih 
instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 je 
za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2. za 
Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 34,2 mio EUR 
(prej 35,2 mio EUR) za Zahodno kohezijsko regijo pa 
53,8 mio EUR (prej 52,8 mio EUR), na prednostni 
naložbi 3.1. pa za Vzhodno kohezijsko regijo 55,5 mio 
EUR (prej 54 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo 
pa 79,5 mio EUR (prej 81 mio EUR). Ker se sprememba 
nanaša na razporeditev sredstev za finančne instrumente 
znotraj prednostnih naložb 1.2 in 3.1., kumulativno višina 
finančnih sredstev, namenjenih finančnim instrumentom, 
tako na ravni prednostnih naložb 1.2. (88 mio EUR) in 
3.1. (135 mio EUR) kot tudi na ravni vseh sredstev za 
izvajanje finančnih instrumentov (253 mio EUR), ostaja 
nespremenjena.
Zaradi navedene spremembe razdelitve sredstev za finančne 
instrumente med kohezijskima regijama se v Ključnih el-
ementih finančnih instrumentov v programskem obdobju 
2014 – 2020 spreminja načrtovana delitev sredstev med 
kohezijskima regijama v letni dinamiki vplačil v sklad 
skladov, in sicer so za finančne instrumente na prednostni 
naložbi 1.2 v letih 2017, 2019, 2021 in 2022 za Vzhodno 
kohezijsko regijo predvidene tranše v znesku 8,55 mio 
EUR (prej 8,8 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo 
pa tranše v znesku 13,45 mio EUR (prej 13,2 mio EUR); 
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za finančne instrumente na prednostni naložbi 3.1 pa so 
v letih 2017, 2019, 2021 in 2022 za Vzhodno kohezijsko 
regijo predvidene tranše v znesku 13,875 mio EUR (prej 
13,5 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa tranše 
v znesku 19,875 mio EUR (prej 20,25 mio EUR). 

10  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

33. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
33. redna seja Državnega zbora RS je bila od 18. do 26. 
septembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli novelo Zakona o inšpekciji dela, novelo Zakona 
o urejanju trga dela, novelo Zakona o vrtcih, novelo 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, novelo Zakona o 
socialnem varstvu, novelo Zakona o pravilih cestnega 
prometa, Zakon o kolektivnih tožbah ter Deklaracijo 
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v insti-
tucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 
2018. DZ je tudi sklenil, da je predlog novele Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1C) primeren za drugo 
obravnavo.

Sprejeti zakoni

Novela Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B)
Novela zakona o inšpekciji dela rešuje predvsem dva 
pomembna problema, in sicer vprašanje prekarnosti in 
pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač.
Prekarnost je vse bolj razširjena ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v Evropi. V zakonodaji imamo jasno za-
pisano, da mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, v 
kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja. Ker se to 
velikokrat ne zgodi, je zdaj v zakonu jasno opredeljeno, 
da lahko inšpektor odredi delodajalcu, da mora delavcu 
v roku treh dneh glede na ugotovljeno stanje ponuditi 
pogodbo. Predvidene so tudi sankcije, če tega ne stori. S 
tem ukrepom se zasleduje preprečevanje nelegalne uporabe 
atipičnih oblik dela. Delavec ima pravno varstvo v primeru 
neizročitve predloga pogodbe o zaposlitvi ali v primeru 
izročitve neustreznega predloga pogodbe o zaposlitvi.
Druga pomembna določba se nanaša na pristojnost 
inšpekcije v primeru neizplačila plač. Inšpektor bo imel 
možnost, da lahko z odločbo prepove opravljanje dela do 
odprave nepravilnosti, če dvakrat v obdobju enega leta 
pravnomočno ugotovi, da delodajalec ni izplačal plače v 
skladu z določbami o plačilnem dnevu. Pri tem novem 
ukrepu inšpektorja gre za prepoved opravljanja dela, kjer so 
te nepravilnosti ugotovljene, in ne pri celotnem poslovnem 
subjektu.
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Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)
Novela zakona vključuje dva pomembna elementa. Prvi 
se nanaša na čim prejšnje aktiviranje ljudi. Delavec ima 
po novem že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi 
na zavod za zaposlovanje, ob tem pa se takoj začnejo 
aktivnosti za iskanje nove zaposlitve. Obveznost prijave 
delavca v evidenco iskalcev zaposlitve najkasneje v roku 
treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega 
razloga ali iz razloga nesposobnosti je bil predlagan zato, 
ker je verjetnost nove zaposlitve najvišja v prvih mesecih 
po izgubi dela. Na podlagi trenutno veljavnega zakona ima 
delavec v odpovednem roku zgolj možnost takšne prijave.
Hkrati se zaostruje sankcija za nespoštovanje te obveznosti 
prijave v evidenco iskalcev zaposlitve - namesto sedaj vel-
javnega skrajšanja pravice do denarnega nadomestila se 
bo za prve tri mesece upravičenosti zdaj odmerni odstotek 
znižal z 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje 
denarno nadomestilo.
Drugi zelo pomemben element pa je, da bodo imele osebe 
z nizko stopnjo izobrazbe, tudi tiste s srednješolsko izo-
brazbo, a ne iz deficitarnih poklicev, možnost, da v primeru 
zaposlitve največ 12 mesecev prejemajo še 20 odstotkov 
denarnega nadomestila. S spodbudo za zaposlovanje nižje 
in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomes-
tila želijo na ministrstvu doseči čim prejšnjo aktivacijo 
nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega 
nadomestila, ki sicer možnost za zaposlitev imajo, vendar 
se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila 
ne odločajo.

Novela Zakona o vrtcih (ZVrt-F)
Novela zakona med drugim uvaja brezplačne krajše pro-
grame za otroke, ki niso vključeni v vrtce, in preimenovanje 
sedanjih pomočnikov vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih 
otrok - pomočnika vzgojitelja.

Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(ZZDej-K)
Novela opredeljuje način podeljevanja koncesij v zdravstvu, 
določa konkurenčno prepoved in na novo uvaja nosilca 
zdravstvene dejavnosti. Prav tako se opredeljuje področje 
nadzorov v zdravstvu in oglaševanje zdravstvenih storitev.
V trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti je 
področje koncesij zelo ohlapno opredeljeno v štirih členih, 
sprejeta novela pa predvideva, da se koncesija podeli le 
na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, pri čemer 

se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let. Koncesija bo 
razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže. Po nov-
eli koncesija ne bo predmet dedovanja, prodaje, prenosa 
ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva 
koncesijski akt in koncesijsko pogodbo.
Besedilo novele na novo opredeljuje tudi odgovornega 
nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora biti pri izvajalcu 
zaposlen sorazmerno glede na obseg dejavnosti. Po novem 
bodo lahko zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih delo pri 
zasebnikih opravljali le pod zakonsko določenimi pogoji. 
Novela na novo opredeljuje tudi zasebne zdravstvene 
delavce in zasebno zdravstveno dejavnost ter to, katerih 
zdravstvenih dejavnosti zasebniki ne smejo opravljati.
Besedilo zakona tudi prepoveduje oglaševanje zdravstvene 
dejavnosti, ki je zavajajoče, nedostojno in nedovoljeno 
glede na zakon o varstvu potrošnikov. Ureja pa tudi dolga 
leta nerešeno vprašanje medicinskih sester s srednješolsko 
izobrazbo, ki opravljajo delo višjih sester.

Novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H)
Novelo Zakona o socialnem varstvu prinaša reorganizacijo 
centrov za socialno delo. Reorganizacija predvideva 
združitev sedanjih centrov za socialno delo v 16 območnih 
centrov. Vseh 62 enot centrov za socialno delo pa bi še 
vedno ostalo glavni nosilec socialne politike v lokalnem 
okolju. Z zakonom centralizirajo administrativne in 
splošne službe, strokovno delo pa ostaja na obstoječih 
enotah. Poleg tega si predlagatelji obetajo, da bosta z 
reorganizacijo zagotovljena večja mobilnost strokovnega 
kadra in tudi lažja multidisciplinarna obravnava najtežjih 
primerov.
Glavni cilji reorganizacije so poenotenje dela centrov za 
socialno delo, poenostavitev upravnih postopkov in s 
tem razbremenitev strokovnih delavcev ter približevanje 
centrov za socialno delo uporabnikom in uporabnicam.
Novela uvaja tudi informativne odločbe o enoletnih 
pravicah, ki bodo po navedbah ministrice bistveno razbre-
menila centre za socialno delo tega administrativnega dela.

Novela Zakona o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP-D)
Novela določa, da morajo vozniki v primeru ustavljanja 
ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali 
več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer vzpostaviti 
reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo interven-
cijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem 
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levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, 
po potrebi tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, 
ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, 
pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, po potrebi tudi čez 
robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni 
pas, je zapisano v noveli. Tega zakon do zdaj ni omogočal.

Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT)
Poslanci so z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon 
o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje uresničevanje 
pravic v primerih množičnih oškodovanj. S tem bo v 
slovenski pravni red prvič vnešeno kolektivno upravljanje 
dajatvenih zahtevkov, kar bo po mnenju vlade okrepilo 
varstvo potrošnikov in odvračalo potencialne kršitelje.
Zakon v slovenski pravni red prinaša možnost kolek-
tivnega uveljavljanja denarnih in drugih kompenzaci-
jskih zahtevkov v primeru nekaterih tipičnih množičnih 
oškodovanj, in sicer na področju pravic potrošnikov, pravic 
vlagateljev, finančnih storitev, varstva konkurence, varstva 
okolja in kršitev pravic delavcev.
Kolektivna odškodninska tožba lajša dostop do sodnega 
varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako 
majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno 
uveljavljati posamičnega zahtevka.
Zakon prinaša tudi možnost kolektivne poravnave kot 
posebnega instituta sporazumnega reševanja sporov v prim-
erih množičnega oškodovanja, uveljavlja se zastopniško 
kolektivno tožbo, ki jo bodo lahko vložile osebe zasebnega 
prava, katerih namen ni ustvarjanje dobička, kot dodatno 
obliko varstva pa se uvaja kolektivno opustitveno tožbo 
ter določa register kolektivnih tožb, stroške postopka in 
financiranje kolektivne tožbe.
Poslanci so s sprejetjem koalicijskega dopolnila omogočili, 
da se bo zakon lahko uporabljal tudi za primere, ki so 
nastali pred trenutkom njegove uveljavitve, če zahtevki 
še niso zastarali.
Z dopolnilom pa so tudi določili, da se s kolektivno tožbo 
ne morejo uveljavljati zahtevki iz naslova odškodninske 
odgovornosti države, lokalne skupnosti ali nosilca javnih 
pooblastil zaradi protipravnega ravnanja. 
Za tožbo bo moralo sicer vedno stati neko civilno združenje, 
lahko tudi že obstoječa organizacija. Ne bo pa potrebno, 
da se vsi oškodovani združijo, temveč le, da neka skupina 
zadevo pripelje pred sodišče, to pa potem odloči za vse 
oškodovance.

Deklaracija o usmeritvah za delovanje 
Republike Slovenije v institucijah Evropske 
unije v obdobju julij 2017–december 2018
Dokument opredeljuje štiri prioritete Slovenije v EU. Med 
pomembnimi procesi do konca prihodnjega leta deklara-
cija izpostavlja razpravo o prihodnosti EU, pogajanja o 
brexitu in pripravo na pogajanja o prihodnjem večletnem 
finančnem okviru EU.
Glede razprave o prihodnosti Evrope deklaracija poudarja, 
da Slovenija želi stabilno, povezano in enotno Evropsko 
unijo. Želi tvorno prispevati k njenemu nadaljnjemu 
razvoju in s tem ostati v njenem najbolj povezanem delu. 
Razprava o brexitu ne sme zasenčiti pomembne razprave 
27 držav članic o skupni prihodnosti, ki se bo v državah 
članicah in institucijah EU intenzivno odvijala v naslednjih 
mesecih. Vse to bo vplivalo tudi na prihodnji proračun 
EU, v pogajanjih o katerem bo Slovenija zastopala svoje 
interese.
Deklaracija opredeljuje štiri prednostne cilje za delovanje 
Slovenije v EU v naslednjem letu in pol: varno Evropo 
in Slovenijo, uspešno in trajnostno Evropo in Slovenijo, 
socialno Evropo in Slovenijo ter močnejšo Evropo v svetu.
Deklaracija poudarja tudi zavzemanje Slovenije, da bi 
unija še dosledneje uveljavljala načela enakopravnosti 
vseh njenih članic, vladavine evropskega in mednarodnega 
prava ter pravočasnega in preglednega procesa odločanja.

Zakon v obravnavi

Predlog zakona o spremembah Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1C)
DZ je s 44 glasovi za in 26 proti sklenil, da je predlog nov-
ele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki spreminja 
način določitve povprečnine za občine, primeren za drugo 
obravnavo. Za tak sklep so glasovali predvsem poslanci 
koalicije, ki pa so tudi sami opozarjali, da bo treba besedilo 
izboljšati. V opoziciji menijo, da izgubljajo male občine.
Kot je v petkovi prvi obravnavi novele v DZ, sklicani na 
zahtevo SDS, povedala državna sekretarka na Ministrstvu 
za javno upravo Tanja Bogataj, novela bolj natančno določa 
način določitve višine povprečnine, pri čemer upošteva 
javnofinančne razmere in demografsko sliko občin. Z 
novelo določajo neupravičene stroške, ki se ne upoštevajo 
pri izračunu povprečnine, odpravljajo inflacijo pri izračunu 
in bolj pregledno določajo sodelovanje združenj občin v 
samem postopku.
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Z novelo sistem sofinanciranja skupnih občinskih uprav 
spreminjajo tako, da se spodbuja ustanavljanje večjih 
grozdov, ki povežejo najmanj tri občine.
V koaliciji so napovedali, da bodo novelo na tej stopnji 
obravnave v DZ sicer podprli, a hkrati napovedali, da bodo 
v nadaljnjem postopku potrebne izboljšave.
V SD se po besedah Bojane Muršič strinjajo, da so potrebne 
spremembe pri načinu dodeljevanja sredstev občinam, 
predvsem v smislu, da bo sistem bolj dolgoročno vzdržen. 
Se pa bojijo, da predlagana novela tega ne zagotavlja. 
»Tokrat lahko podpremo sklep, da je predlog primeren 
za nadaljnjo obravnavo. A nujno je, da se pripravi takšen 
zakon, na podlagi katerega se bo na daljši rok vedelo, na 
kakšno višino sredstev lahko računajo občine,« je dejala. 
Enako sta napovedala poslanca obeh manjšin.
Jani Möderndorfer (SMC) je izrazil upanje, da bo razprava 
v DZ vlado spodbudila k razmisleku ter da se vlada zaveda, 
da bo na koncu potreben kompromis. »Se bodo pa tudi 
lokalne skupnosti morale zavedati, da obstaja razlika med 
pričakovanim in pa zmožnim,« je dejal.
Peter Vilfan (DeSUS) pa je menil, da bo moral zakon pri 
izračunu povprečnine bolj upoštevati demografske kazalce, 
predvsem ko gre za dve največji občini, kjer so denimo 
potrebe po domovih za starejše vse večje.
V opoziciji so do predloga novele kritični. Po prepričanju 
Tomaža Lisca in SDS novela občinam prinaša manj sred-
stev, posebej za manjše, manj razvite občine. »Če boste 
pokazali analize in izračune, bodo ti pokazali, da gre ta 
zakon v prid verjetno dveh, treh največjih občin, vse ostale 
občine pa so tako kot določeni državljani drugorazredni,« 
je dejal.
Tudi po prepričanju Zvonka Laha in NSi novela po-
meni zniževanje prihodkov za večino občin. Novela po 
njegovem prepričanju izpušča veliko pomembnih meril 
za učinkovito in pravično financiranje občin, prav tako 
usmeritve računskega sodišča.
Matej T. Vatovec (Levica) pa je vladi očital, da je predlog 
pripravila, še preden je sploh prebrala revizijsko poročilo 
računskega sodišča, ki je pri financiranju občin ugotovilo 
številne nejasnosti in nedorečenosti. Opozoril je tudi na 
pomanjkanje dialoga, kar pa je minister za javno upravo 
Boris Koprivnikar zavrnil.

11  NOVICE ZDRUŽENJA

RAČUNSKO SODIŠČE S PRIPOROČILI 
ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI PRI 
ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV
Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo učinkovitosti up-
ravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi 
popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2007-2013 in izreklo mnenje, da so bili 
v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem 
delno učinkoviti. Podalo je vrsto priporočil za izboljšanje 
poslovanja.
Čeprav se je postopek za ravnanje v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti med programskim obdobjem dopolnjeval 
in nadgrajeval, obstoječi način spremljanja ugotovljenih 
nepravilnosti ne omogoča, da bi lahko enostavno in dovolj 
natančno ugotovili, koliko je bilo v celotnem programskem 
obdobju 2007-2013 odkritih nepravilnosti in izrečenih 
finančnih popravkov, za kolikšen delež ugotovljenih ne-
pravilnosti so upravičenci sredstva vrnili v državni proračun 
ter kolikšno breme bo zaradi financiranja ugotovljenih 
nepravilnosti nosil državni proračun, so na Računskem 
sodišču zapisali na svojih spletnih straneh.
Sodišče je ugotovilo, da je bilo do konca leta 2015 za naj-
manj 164 milijonov evrov izvedenih finančnih popravkov, 
kar pa je zaradi pomanjkljivosti v evidencah zgolj okviren 
znesek. Ministrstva so praviloma pozivala upravičence k 
vračilu sredstev. Upravičenci so zneske, manjše od 10.000 
evrov, povečini vrnili, pri večjih zneskih pa so največkrat 
potekali postopki pred sodišči.
Nepravilna izplačila, ki jih upravičenci ne povrnejo ali pa 
se zanje ne zahteva povračil, v celoti ali vsaj delno financira 
državni proračun. Do konca leta 2015 je bilo iz državnega 
proračuna zaradi financiranja nastalih nepravilnosti in 
tudi dodatnih projektov izplačano med 56 milijoni evrov 
in 193 milijoni evrov več, kot je razpoložljivih sredstev 
v proračunu EU. K temu je treba po navedbah sodišča 
prišteti še ustrezen del nacionalne udeležbe.
Breme državnega proračuna se z izvedenimi vračili 
upravičencev zmanjšuje, skupnega zneska vseh vračil pa 
se ne spremlja posebej. Vračila neupravičeno izplačanih 
sredstev so lahko ob ponovni uporabi še enkrat povrnjena 
v proračun, zaradi česar evidentirani prihodki v državnem 
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proračunu iz proračuna Evropske unije za izvedbo opera-
tivnih programov ne odražajo zgolj povračil iz proračuna 
Evropske unije, so še zapisali na Računskem sodišču. 
Revizijsko poročilo
Revizijsko poročilo - infografika

OBČINE LANI PORABILE NAJMANJ V 
ZADNJEM DESETLETJU
Slovenske občine so lani porabile najmanj denarja v zad-
njih desetih letih. Njihovi prihodki so se lani v primerjavi 
z letom 2015 zmanjšali za več kot 300 milijonov evrov in 
prvič v desetletju padli pod dve milijardi, odhodki pa so se 
zmanjšali za skoraj 350 milijonov evrov na 1,85 milijarde, 
kažejo ugotovitve avtorjev projekta Zlati kamen.
Razlog za tako nizko porabo je po navedbah avtorjev v 
prehodu v novo kohezijsko obdobje, zaradi katerega je 
skupna vrednost investicij lani strmo upadla in dosegla 
465 milijonov evrov. Leto prej je bila skupna vrednost 
investicij 828 milijonov, še nikoli po letu 2005 pa skupne 
naložbe občin niso bile vredne manj kot 500 milijonov 
evrov, piše na spletnih straneh projekta.
Rekordno leto za investicije je bilo sicer leto 2010, ko je 
skupna vrednost občinskih investicij znašala skoraj 927 
milijonov evrov. Po manjši umiritvi je leta 2014 ponovno 
presegla vrednost 910 milijonov. Odkar je Slovenija članica 
EU, naložbeni utrip na lokalni ravni do neke mere sledi 
gibanju pridobljenih evropskih sredstev.
Doslej so evropska sredstva rasla predvsem kot naložbe. 
Predlani so dosegla rekordno raven; občine so iz evropskih 
skladov pridobile 355 milijonov evrov, kar je pomenilo 
tudi rekordno pokrivanje naložb. Tako je bilo 43 odstot-
kov vrednosti občinskih investicij v tem letu pokritih z 
evropskimi sredstvi. Lani so občine z evropskim denarjem 
pokrile le še deset odstotkov naložb, kar je najnižja raven 
po letu 2008.
Na skupno vrednost proračunov sicer niso vplivale le 
naložbe in črpanje evropskega denarja. Razlika je po 
navedbah avtorjev projekta zlasti pri davčnih prihodkih, 
ki jih je bilo lani za 50 milijonov evrov več kot leta 2015.
Občine so dobile več dohodnine (24,5 milijona) in več 
davka na premoženje (20 milijonov). Povečali so se tudi 
kapitalski prihodki, zlasti na račun ponovno bolj živahne 
odprodaje občinskih zemljišč (6,6 milijona evrov več kot 
leta 2015).

Med odhodki so se najbolj povečali transferji posa-
meznikom in gospodinjstvom (za 12,5 milijona evrov). 
Gre zlasti za kategorijo drugih transferjev posameznikom, 
ki zajema subvencije za vrtce, domove za ostarele, prevoze 
v šolo in podobno. Plače zaposlenih na občinah so zrasle 
za 4,8 odstotka, kar je obsegalo skupno 5,6 milijona evrov.
Ob tem občine še naprej racionalizirajo svoje delo, zato se 
ob neupoštevanju plač njihovi tekoči odhodki zmanjšujejo. 
Tako so za blago in storitve lani občine porabile dva mili-
jona evrov manj kot leto prej. Ker so lani občine zmanjšale 
svojo skupno zadolženost, se zmanjšujejo tudi odhodki za 
obresti bankam (lani za 3,6 milijona evrov).
Gledano v celoti so se odhodki občin lani zmanjšali za 
20 milijonov več kot prihodki. To gibanje je bilo mogoče 
zaznati že pri predlanskih zaključnih računih. Leta 2016 
in 2015 so imele slovenske občine skupno proračunski 
presežek, leta 2012 in 2007 so bili odhodki nekje na ravni 
prihodkov, vsa ostala leta pa so občine skupno poslovale s 
primanjkljajem, so še navedli avtorji projekta. (Vir: STA)

VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA ZAČENJAJO NOV SKLOP 
POGAJANJ
Vlada in sindikati javnega sektorja so 4. septembra začeli 
nov sklop pogajanj, v katerih jih poleg dogovora o odpravi 
plačnih nesorazmerij čaka več odprtih vprašanjih. 
Prva točka na dnevnem redu prvega srečanja je tako načrt 
pogajanj v zvezi z odpravo preostalih anomalij pri vred-
notenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Po 
dogovoru o odpravi anomalij za zaposlene do vključno 26. 
plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah, ki 
so ga sklenili konec julija, jih čakajo še anomalije nad 26. 
plačnim razredom. Kot je razbrati iz gradiva vlade, naj bi se 
o odpravi plačnih anomalij dogovorili do konca septembra.
Prav tako se bodo dogovorili o načrtu glede pogajanj o 
postopnem sproščanju ukrepov na področju plač. Gre za 
regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, o čemer 
naj bi se dogovorili do konca oktobra.
Na dnevnem redu je tudi predlog novele Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju, po kateri bi se za zdravnike 
odpravila omejitev najvišje uvrstitve v 57. plačni razred, 
zaposlenim pa ne bi bilo več treba vračati preveč izplačanih 
plač. Prav tako so na vladi napovedali, da bodo na 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Nepravilnosti_EKP_SP07-15.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/NepravilnostiEKP_infografika.pdf
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pogajanjih predlagali še dogovor o noveli Zakona o javnih 
uslužbencih, s katero bi poenostavili kadrovske postopke in 
vzpostavili pravne podlage za vodenje evidenc na področju 
usposabljanja in izpopolnjevanja ter upravljanja s kadri v 
povezavi z informacijsko podporo. O novelah naj bi se 
dogovorili do konca oktobra.
Novembra naj bi se dogovorili o uvrstitvi v plačne 
razrede delovnih mest in nazivov, ki naj bi bila po vse-
bini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z 
zdravniškimi delovnimi mesti. Vzporedno v zvezi z odpravo 
anomalij pri vrednotenju delovnih mest direktorjev pa bo 
po pojasnilih vlade potekalo tudi medresorsko usklajevanje 
uredbe o plačah direktorjev.
V prvotnih izhodiščih je vlada za odpravo vseh plačnih 
anomalij namenila 70 milijonov evrov, v sporočilu po 
seji vlade pa so zapisali, da predlagajo, da končni učinek 
odprave anomalij vlada določi upoštevaje vsebino in potek 
pogajanj, saj je končni rezultat praviloma kompromis med 
vladno in sindikalno stranjo.

BREZPLAČNE INTERNETNE POVEZAVE 
V SREDIŠČIH JAVNEGA ŽIVLJENJA - 
PROJEKT WiFi4EU
Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo - 
BCO Slovenija se bo v okviru projekta WiFi4EU pridružil 
pobudi Evropske Komisije, s katero bo spodbujena 
vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom 
omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v 
središčih javnega življenja.
Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo 
– BCO (Broadband Competence Office) Slovenija je 
enotna kontaktna točka Ministrstva za javno upravo za 
obveščanje državljanov, lokalnih skupnosti, operaterjev 
elektronskih komunikacij in drugih zainteresiranih 
deležnikov v zvezi s sofinanciranjem gradnje širokopasovne 
infrastrukture na belih lisah, v zvezi s projektom vz-
postavitve brezžičnih točk (WiFi4EU), pa tudi v zvezi 
z drugimi projekti gradnje širokopasovne infrastrukture.  
V okviru naših prizadevanj za transparentnost delovanja na 
EU ravni, temelji vzpostavitev BCO Slovenija na ideji, da 
bo v vsaki državi članici vzpostavljena enotna kontaktna 
točka, ki bo ponujala informacije v zvezi s problematiko 
širokopasovne infrastrukture. Naloga lokalnega BCO 
je sodelovanje z BCO-jem na EU nivoju in v okviru 
možnosti obveščanje in svetovanje lokalnim skupnostim, 

državljanom ter podjetjem. Nudil bo tudi podporo pred-
stavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, z namenom čim 
učinkovitejšega vlaganja v širokopasovno infrastrukturo s 
pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 
in Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter po 
možnosti v kombinaciji z drugimi finančnimi instrumenti 
(CEF).
Več o nalogah BCO Slovenija in projektu WiFi4EU.

UVELJAVITEV IN IZVAJANJE 
MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA 
NEPREMIČNIN V SLOVENIJI
Vlada RS je julija sprejela predlog novega Zakona o 
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in ga 
posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. S ciljem in-
formiranja in širjenja razumevanja javnosti o vsebini, vlogi 
in namenu sistema množičnega vrednotenja nepremičnin 
v Sloveniji je Geodetska uprava RS pripravila doku-
ment »Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja 
nepremičnin v Sloveniji«. 
Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja 
nepremičnin v Sloveniji« je dokument, ki na kratko opisuje 
potek vzpostavitve podlag za delovanje sistema, postopke 
priprave prvih modelov vrednotenja v letih 2010 – 2012 
ter aktivnosti vzdrževanja sistema z zasledovanjem cilja čim 
boljše ocene tržnih vrednosti nepremičnin.
Obenem dokument kritično predstavi dosedanje izkušnje 
z vzpostavitvijo in izvajanjem množičnega vrednotenja ter 
predstavitev nadgradi s pregledom stroškov vzpostavitve 
in vzdrževanja sistema množičnega vrednotenja. 
Dokument odgovarja na vrsto vprašanj in dilem tako 
strokovne kot laične javnosti, ter s svojo sporočilnostjo 
omogoča bolj učinkovito in usmerjeno razpravo v post-
opku sprejemanja zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin.

NAPREDNE SLOVENSKE OBČINE ZA 
JASNE CILJE IN VEČ SODELOVANJA
Če želimo na razvojnem področju doseči še več, si moramo 
zastaviti jasne cilje ter okrepiti sodelovanje med ministrstvi, 
institucijami, znotraj občinskih uprav, med strokami in 
ozemeljskimi celotami, so poudarili govorci na okrogli mizi 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/kompetencni_center_za_sirokopasovno_infrastrukturo_bco_slovenija/wifi4eu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/kompetencni_center_za_sirokopasovno_infrastrukturo_bco_slovenija/
http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/novice/Uveljavitev_in_izvajanje_MVN_v_SLO_170907.pdf
http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/novice/Uveljavitev_in_izvajanje_MVN_v_SLO_170907.pdf
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naprednih slovenskih občin. Ljudje sprejmejo tudi manj 
priljubljene ukrepe, če o njih pravilno komuniciramo.
Idrija je postala pilotni kraj projekta Nedo, japonsko-slov-
enskega projekta na področju razvoja pametnih elektro-
energetskih omrežij. Kot je 15. septembra na okrogli mizi 
na nacionalnem posvetu o naprednih občinah Slovenije, ki 
ga je pripravila Umanotera, poudaril župan občine Idrija 
Bojan Sever, so projekt dobili, ker so izrazili pripravljenost 
učiti se ter sprejemati nove tehnologije. V pretekli evropski 
perspektivi je idrijska občina počrpala 19 milijonov evrov. 
Pri tem jim je bila v pomoč tudi strategija trajnostnega 
razvoja, ki so jo sprejeli leta 2011 in je zazrta v leto 2020. 
»Ta strategija je izkazovala našo resnost, ko smo iskali 
partnerje,« je povedal Sever. Idrijski župan je izpostavil še 
dejstvo, da je na evropski ravni veliko finančnih mehaniz-
mov, ki podpirajo projekte večjih vrednosti. V Sloveniji 
bi takšne vrednosti lahko dosegli le z združevanjem, tega 
pa ne znamo, je ocenil.
V Občini Ajdovščina so lani začeli s projektom Moja 
pobuda, v kateri lahko prebivalci občine odločajo o iz-
vedbi nekaterih projektov. Za leti 2017 in 2018 so izbrali 
31 investicij, za katere bo namenjenih 360.000 evrov. 
To je sicer le okoli en odstotek proračuna, a je župan 
Tadej Beočanin spomnil, da so občinski proračuni okoli 
75-odstotno že vnaprej rezervirani za izvajanje obveznih 
nalog. Med drugim je Beočanin dejal, da je ob sprejemanju 
odločitev »najlažje narediti nič in odločitev prestaviti v 
naslednji mandat«. V ajdovski občini so se kljub temu 
odločili za pospešeno gradnjo kanalizacijskih sistemov. 
»To pomeni, da so ljudje dobili dvakrat višjo položnico 
za odvajanje in čiščenje komunalnih voda. A pritožb, ki 
običajno pridejo ob zvišanju zneskov za komunalo, tokrat 
ni bilo,« je povedal. O projektu so namreč občane ustrezno 
obveščali, vzpostavljen je bil visok konsenz. »Seveda pa je 
pomembno tudi, da ljudje vidijo učinek,« je dodal župan.
Občina Škofja Loka se je odločila za celovito energetsko 
sanacijo sedmih stavb, predvsem šol. V ta namen so v treh 
letih usmerili 1,3 milijona evrov. Kot je poudarila vodja 
oddelka za okolje in prostor v občini Tatjana Bernik, je bilo 
za uspešno izvedbo pomembno pametno načrtovanje, tudi 
s pomočjo usposobljenega zunanjega svetovalca. Opravili 
so temeljite preglede izhodiščnega stanja ter izbrali objekte, 
kjer se prenova splača. Potem so pripravili kandidature na 
aktualne razpise za sofinanciranje.
Obenem so morali reorganizirati občinsko upravo, sode-
lovali so s šolami in zavodi, izobraževali so vodstveni kader, 
vzdrževalce ter skrbeli za prenos znanja na učence oziroma 

uporabnike prostorov. »Ko vemo, kakšen strošek predstav-
lja energija, se znamo odločiti, kakšne ukrepe sprejeti,« je 
poudarila Bernikova. Ob tem rezultate še naprej spremljajo 
s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema.
Janez Nared z Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU se je strinjal, da so potrebne jasne strokovne 
podlage, na podlagi katerih lahko uvajamo spremembe. 
Hkrati sta izjemno pomembna spremljanje in vrednotenje 
učinkov, saj se iz tega lahko ogromno naučimo, nujna pa 
je koordinacija med sektorji, službami ter teritorialnimi 
enotami.
Nared se je zavzel za jasno komunikacijo s prebivalstvom 
in izpostavil primer norveškega Osla, kjer vozila ob vstopu 
in izstopu iz mesta plačujejo okoljsko takso. Ljudje zato 
večinoma uporabljajo javni potniški promet, pri tem pa 
je za zadovoljstvo prebivalcev bistveno, da so sredstva 
porabljena za izboljšanje javnega prometa. »Tudi na vi-
dez neprivlačne ukrepe se da naredit zelo učinkovite in 
prijazne, če se vidijo učinek in rezultati,« je bil prepričan.
Direktor Goriške lokalne energetske agencije Golea Rajko 
Leban pa je med drugim govoril o možnostih finančnih 
instrumentov za spodbujanje razvoja. Za boljše koriščenje 
evropskih sredstev bi morali pristojni »stopiti skupaj«, je 
poudaril. Kot možnost je izpostavil energetsko sanacijo, 
katere stroške bi občine stroške krile z bodočimi prihranki, 
to pa se jim hkrati ne bi štelo v dolg. V Novi Gorici so 
ob tem že razmišljali o sončni elektrarni, ki bi jo v obliki 
zadruge lahko podprli prebivalci, opcija pa so tudi zelene 
obveznice, čeprav bi v tem primeru spet morali nasloviti 
vprašanje dolga.
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OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN 
IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA 
TEDNA MOBILNOSTI V 2018 ZA 
OBČINE
22. 9. 2017 se z dnevom brez avtomobila zaključuje 
Evropski teden mobilnosti (ETM) 2017, Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP) pa je v sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinan-
ciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM v letu 2018. 
ETM je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske 
komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen 
namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov 
in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k 
zmanjševanju osebnega motornega prometa, k izboljšanju 
zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji 
kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, 
je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Rok 
za prejem vloge na javni razpis je 7. 11. 2018, prijave 
morajo prispeti do 12. ure na naslov MOP. Predvidena 
sredstva za vse razpisane vsebine so do dobrih 236 tisoč 
EUR v letu 2018.
V Uradnem listu RS je objavljen Javni razpis za sofinan-
ciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna 
mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa po-
rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s 
pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije 
v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za 
izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus«  
ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske 
aktivnosti ETM«.
 
Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s 
pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo 
iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in 
obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti 
na ravni občine.
 
Temeljni namen razpisa je ozaveščanje in promocija 
trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo 

ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slov-
enskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi 
potovalnih navad in načinov razmišljanja v bolj trajnostno 
naravnane kot je med drugim hoja, kolesarjenje, uporaba 
JPP, skupne vožnje in parkiranje zunaj mestnih jeder. (Vir: 
MOP)
Več informacij
Objavljen razpis v uradnem listu

POPRAVKI ANEKSA H KP
Združenje občin Slovenije je bilo s strani Inštituta za plače 
in delovna razmerja Idealis opozorjeno na napako, ki je bila 
odkrita pri delovnem mestu Višji občinski redar.
Trenutna dikcija Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno 
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samou-
pravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, 
št. 46/2017) je sledeča:

25 C066009 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR 

VI 1 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR I 

26 34 

26 C066009 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR 

VI 2 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR II 

25 29 

27 C066009 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR 

VI 3 
VIŠJI 
OBČINSKI 
REDAR III 

24 28 

Določen plačni razpon za napredovanje (med plačnim 
razredom brez napredovanja in plačnim razredom z na-
predovanjem) za naziva Višji občinski redar III in Višji 
občinski redar II ni usklajen z drugim odstavkom 16. člena 
ZSPJS, saj le-ta ne omogoča napredovanja za pet plačnih 
razredov v posameznem nazivu.
Pristojno ministrstvo (Ministrstvo za javno upravo) je 
bilo na navedeno odstopanje že opozorjeno. V tem ok-
viru vam sporočamo, da bo na podlagi pojasnila tega 
ministrstva v Uradnem listu RS objavljen POPRAVEK 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, up-
rave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del, ki bo navedeno napako 
tudi odpravil. 
V tem okviru bi vas radi opozorili, da bo šele popravek 
aneksa h tej kolektivni pogodbi predstavljal ustrezno pod-
lago za (pravilno) določitev števila napredovalnih razredov 

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1078
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017005200004/javni-razpis-za-sofinanciranje-priprave-in-izvedbe-aktivnosti-evropskega-tedna-mobilnosti-v-letu-2018-v-okviru-porabe-sredstev-sklada-za-podnebne-spremembe-st--0430-2512017-ob-305517
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na delovnem mestu oziroma v nazivu v primeru, da se bo 
občina odločila za sistemiziranje tega delovnega mesta. 

EVROPSKI TEDEN LOKALNE 
DEMOKRACIJE
Svet Evrope tako kot vsako leto v oktobru, organizira 
Evropski teden lokalne demokracije, ki bo letos potekal 
od 9. do 15. oktobra. Evropski teden koordinira Kongres 
lokalnih in regionalnih oblasti. 
Cilj evropskega tedna lokalne demokracije v 2017 je 
povečati vključenost prebivalcev v lokalno dogajanje, s 
pozivom lokalnim oblastem, da zgradijo in okrepijo dialog 
z državljani in s tem spodbujajo demokratično participacijo 
na lokalnem nivoju. 
Služba za lokalno samoupravo vabi vse občine, združenja 
in nevladne organizacije, da se pridružijo Evropskemu 
tednu lokalne demokracije z dogodki v svojih občinah in 
s poudarki v lokalnih medijih. 
Namen te pobude je tudi širjenje univerzalnih vrednot 
Sveta Evrope, kot so demokracija in človekove pravice, 
udeležencem pa nudi možnost, da se pridružijo evropski 
mreži, ki spodbuja sodelovanja državljanov na lokalni 
ravni.
Povezava: http://www.congress-eldw.eu/

OBVESTILO O OBJAVI PRAVILNIKA 
O MINIMALNIH STANDARDIH 
IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE 
POGREBNE DEJAVNOSTI
MGRT obvešča, da je bil Pravilnik objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017, veljati pa začne 
naslednji dan po objavi v UL.
Hkrati obveščajo, da so na spletni strani MGRT (točka 
2.6.) objavljena navodila za izdajo dovoljenja za opravljanje 
pogrebne dejavnosti v RS. Vlogo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje pogrebne dejavnosti lahko vložnik pripravi 
sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni objavljeni 
obrazec 1 - Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje po-
grebne dejavnosti v RS in priloži skenirana dokazila ter 
listine, kot je navedeno v obrazcu.

MNZ: IZVRŠEVANJE ZAKONA O 
PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Dne 13. 8. 2017 se je pričel uporabljati nov Zakon o prijavi 
prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016; ZPPreb-1), ki 
med drugim prinaša tudi spremembe, ki so pomembne 
za občine, zato je Ministrstvo za notranje zadeve prip-
ravilo informacijo o novostih.

MJU: ODPRAVA ANOMALIJ NA 
DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA 
DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA 
RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH 
POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB
Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili za odpravo 
anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede 
vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sek-
torju, in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 
26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih 
uradnih oseb. Dne 29. 8. 2017 so bili v Uradnem listu 
RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam 
in uredbi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo po-
jasnilo k 30. 8. 2017 uveljavljenim predpisom.

MJU: ODPRAVA ANOMALIJ – 
DODATNO POJASNILO
V začetku septembra smo s strani MJU prejeli pojasnilo 
v zvezi z realizacijo odprave anomalij na delovnih mes-
tih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in 
na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb. Ker je 
ministrstvo naknadno prejelo še nekaj vprašanj, so nam 
zaradi enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov 
posredovali dodatna pojasnila.

http://www.congress-eldw.eu/
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_storitev/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MNZ_novosti_ZPPREB1_obvestilo_obcinam_10.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MJU_pojasnilo_anomalije_1_1.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MJU_pojasnilo_anomalije_1_1.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MJU_ODPRAVA_ANOMALIJ_DOPOLNITEV_POJASNILA_25.9.2017.pdf
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FURS: RAZKRITJA PODATKOV DRUGIM 
DRŽAVNIM ORGANOM, OBČINAM 
TER NOSILCEM JAVNIH POOBLASTI 
ZA POTREBE DODELJEVANJA 
NEPROFITNIH STANOVANJ
FURS je podal predlog glede načina razkritja podatkov 
drugim državnim organom, organom samoupravnih lo-
kalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil za potrebe 
ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja v upravnih 
postopkih dodeljevanja neprofitnih stanovanj ali bivalnih 
enot, preverjanja izpolnjevanja pogojev za upravičenost do 
nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, odobritve 
izredne pomoči, zamenjave stanovanj, izdaje mnenja CSD, 
ali je posameznik upravičen do pridobitve neprofitnega 
najemnega stanovanja.
FURS predlaga vzpostavitev G2G izmenjave. Do njene 
vzpostavitve pa predlaga uporabo sistema pisnih zahtevkov, 
poslanih preko e-pošte na Generalni finančni urad, s 
priloženim seznamom EMŠO ali davčnih številk oseb, za 
katere občina, stanovanjski sklad ali neprofitna stanovan-
jska organizacija pridobiva osebne podatke. Generalni 
finančni urad bo seznam dopolnil s podatki in jih s sprem-
nim dopisom, po e-pošti poslal naročniku. Organom, ki 
niso v sistemu HKOM, bodo poslani kodirani podatki. 
Podatki v odgovoru bodo v PDF obliki in jih ni mogoče 
uvoziti v sistem uporabnika.
Dopis FURS
Navodilo občinam
Navodilo JSS

VARUH ČP: REZULTATI IZVAJANJA 
DOLOČIL 34.A ČLENA ZAKONA O 
VARSTVU OKOLJA NA LOKALNI RAVNI
Varuh človekovih pravic RS je leta 2010 in ponovno 
letos opravil analizo določil 34.a člena Zakona o varstvu 
okolja. Na ZOS smo prejeli rezultate primerjalne analize, 
katere vam na željo Varuha RS podajamo v seznanitev z 
namenom upoštevanja pri vašem nadaljnjem delu.  

ZAKONODAJNA SLED: SLEDLJIVOST 
VPLIVOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN 
SPREJEMANJA OBČINSKIH SPLOŠNIH 
AKTOV
V založništvu Inštituta za ustavno pravo je nedavno izšla 
monografija Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v 
postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih 
aktov, v kateri so izsledki samofinancirane raziskave, ki 
je potekala v okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
Inštituta. Monografija o zakonodajni sledi na lokalni ravni 
vsebuje prikaz stanja (ne)preglednosti pri oblikovanju in 
sprejemanju občinskih predpisov ter daje nekatere predloge 
za izboljšanje sedanje prakse.
V nadaljevanju avtorji predstavljajo nekaj temeljih ugoto-
vitev, ki so jih prikazali v monografiji:
»Za večjo kakovost  občinskih predpisov je treba povečati 
preglednost pri njihovem sprejemanju, vključno z zako-
nodajno sledjo, in povečati udeležbo javnosti že pri pripravi 
predpisov. Zato Strategija razvoja lokalne samouprave v 
Sloveniji do leta 2020 nalaga občinam ločevanje postopka 
priprave predpisov od postopka njihovega sprejemanja 
ter poudarja, da je v postopku priprave predpisa treba 
izvesti javno predstavitev in splošno razpravo. Za ta cilj 
je pomembna tudi uveljavitev zakonodajne sledi. Ta naj 
bi vključevala seznam vseh udeležencev procesa pripravl-
janja predpisa iz strokovne in splošne javnosti, vključno s 
člani delovnih skupin za pripravo določenega predpisa ter 
navedbo lobistov, ki so želeli vplivati na vsebino predpisa. 
Omenjeni seznam bi zelo povečal transparentnost pravo-
dajnega procesa in omogočil vpogled v njegovo interesno 
ozadje.
O pomenu vključevanja pri upravljanju javnih zadev na 
najvišji ravni govorijo temeljna načela in določbe Ustave 
Republike Slovenije ter najpomembnejši mednarodni 
pravni akti, kot je denimo v monografiji večkrat citirana 
Evropska listina lokalne samouprave (MELLS). V vsakem 
primeru vključevanje predpostavlja enake in poštene 
možnosti, tako glede formalnih zahtev po uresničevanju 
ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih za-
dev kot pri zagotavljanju dejanskih pogojev za vključujoč 
javni prostor, v katerem ob zajamčeni svobodi govora in 
enakem dostopu do informacij javnega značaja poteka 
preudarna, deliberativna razprava o skupnem dobru in 
javnem interesu.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/FURS_Razkritja_podatkov_drugim_24.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/FURS_navodilo_obcinam_24.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/FURS_navodilo_JSS_NSO_24.8.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Varuh_CP_Rezultati_analize_34.a_ZVO.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Varuh_CP_Rezultati_analize_34.a_ZVO.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Zakonodajna_sled_Institut_za_ustavno_pravo_26.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Zakonodajna_sled_Institut_za_ustavno_pravo_26.9.2017.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/RAZNO/Zakonodajna_sled_Institut_za_ustavno_pravo_26.9.2017.pdf
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Pri vsem navedenem je očitno, da namen zakonodajne sledi 
daleč presega administrativno-tehnični okvir evidentiranja 
interesnih vplivov. Prav tako enostransko razumevanje, da 
je le še eno od orodij transparentnosti in preprečevanja 
korupcije. Oboje je sicer zajeto v funkciji zakonodajne sledi 
in vključevanja, vendar tako, da s celostnim, sistemskim in 
sistematičnim pristopom služi višjim ciljem kakovostnega 
in odgovornega upravljanja javnih zadev. Zato pa je ob 
sledljivosti in enakih možnostih za vključevanje poudarek 
na učinkovitem nadzoru in preverljivosti (kontrolabilnos-
ti), da je na vseh ravneh upravljanja javnih zadev vnaprej 
zagotovljeno in tudi z etično infrastrukturo primerno pod-
prto pravočasno prepoznavanje in obvladovanje vzrokov 
izključevanja (diskriminacije) ali zlorab vključevanja ter 
drugih odklonskih ravnanj, ki ogrožajo skupno dobro in 
javni interes.
Vabljeni, da si več o sami raziskavi in njenih ugotovitvah 
preberete v e-knjigi.«

SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA 
KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravila septembrsko številko Kohezijskega e-kotička. 
V njem lahko najdete informacije o projektih, aktualnih 
razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

EVROPSKA SREDSTVA ZA 
DOLGOTRAJNO OSKRBO
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za 
»Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti«. Skupna višina 
sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2 milijona 
evrov, 1,6 milijona evrov bo prispeval Evropski socialni 
sklad.
Cilji naložbe so razviti in zagotoviti standardizirano 
usposabljanje za strokovne sodelavce na enotni vstopni 
točki ter organizacija interdisciplinarnega usposabljanja 
tako za izvajalce dolgotrajne oskrbe kot za neformalne 
oskrbovalce in prostovoljce v izbranih pilotnih okoljih. 
Ob tem bo zagotovljeno spremljanje in evalvacija pilot-
nih projektov ter koordiniranje aktivnosti med pilotnimi 
okolji in ZZZS, ki bo vzpostavil informacijsko podporo. 

Rezultat pilotno preizkušenih pristopov za boljšo povezavo 
storitev dolgotrajne oskrbe bo vzpostavljena in delujoča 
enotna vstopna točka v sistemu dolgotrajne oskrbe. Na ta 
način bodo aktivnosti v projektu pomembno prispevale 
k izboljšanju socialne vključenosti in zmanjševanju tveg-
anja revščine ter k spodbujanju razpoložljivosti cenovno 
dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, 
vključno z zdravstvenimi in socialnimi. 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/e-novice-2017-september.pdf
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BRUSELJ POTRDIL 222 MILIJONOV 
EVROV ZA OKOLJSKE PROJEKTE
Evropska komisija je odobrila sveženj naložbenih ukrepov 
v višini 222 milijonov evrov za projekte, ki bodo v državah 
članicah prinesli koristi na področju okolja, narave in 
podnebnih ukrepov. Podporo je prejelo 139 projektov, 
med njimi sedem projektov iz Slovenije, so sporočili iz 
Evropske komisije.
Za sedem slovenskih projektov je bilo potrjenih 22,9 
milijona evrov sredstev. Podpora bo pritekla iz proračuna 
EU, iz dela finančnega instrumenta za okolje Life, ki pod-
pira prehoda Evrope na bolj trajnostno in nizkoogljično 
prihodnost.
Program Life je instrument EU za financiranje okoljskih 
in podnebnih ukrepov. Izvaja se od leta 1992, v njegovem 
okviru pa je bilo sofinanciranih več kot 4500 projektov 
po vsej EU in v tretjih državah.
Z njegovo pomočjo je bilo mobiliziranih devet milijard 
evrov, od tega štiri milijarde za varstvo okolja in zaščito 
podnebja. Proračun programa Life za obdobje 2014-2020 
je 3,4 milijarde evrov v tekočih cenah.

ČLANICE EU POČASI NAPREDUJEJO 
PRI VKLJUČEVANJU ROMOV
Evropska komisija je 30. avgusta objavila poročilo o iz-
vajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov od leta 
2011, ki kaže da se na splošno stanje počasi izboljšuje. 
Kljub temu 80 odstotkom Romov še vedno grozi revščina, 
opozarja komisija. Delež je sicer nekoliko nižji kot leta 
2011.
Na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in 
stanovanj je izboljšanje skromno. Delež romskih otrok, 
vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo, se je med 
letoma 2011 in 2016 zvišal s 47 na 53 odstotkov. Niža se 
tudi delež osipnikov. Medtem ko jih je bilo leta 2011 87 
odstotkov, jih je lani izobraževanje predčasno zaključilo 68 
odstotkov. Izziv ostaja tudi prehod iz izobraževanja v zapo-
slovanje in na druga področja, ugotavlja komisija. Delež 
mladih Romov, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 

usposabljajo je lani zrasel na 63 odstotkov, medtem ko je 
leta 2011 znašal 56 odstotkov.
»Izključenost iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je še 
vedno akuten problem v več državah članicah, ponekod 
celo polovica romskega prebivalstva nima dostopa do 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Dostop romskih 
gospodinjstev do osnovnih storitev, kot sta voda iz pipe 
in oskrba z električno energijo, se izboljšuje, vendar so 
Romi v nekaterih državah vse pogosteje diskriminirani pri 
dostopu do stanovanj, vključno s socialnimi stanovanji,« 
navaja komisija in poziva k nadaljnjim in bolje usklajenim 
prizadevanjem za vključevanje Romov na evropski, nacio-
nalni in lokalni ravni. Države članice morajo prednostno 
obravnavati boj proti diskriminaciji ter se osredotočiti na 
vključevanje romske mladine, žensk in otrok v družbo.
Komisija bo na podlagi objavljene ocene opredelila strate-
gijo za vključevanje Romov po letu 2020, začela pa je 
tudi javno posvetovanje za oceno učinkovitosti, ustreznosti 
in dodane vrednosti okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov, ki se bo zaključilo 25. oktobra 2017.
Komisija je omenjeni okvir sprejela leta 2011, da bi se 
odpravila vrzel med Romi in preostalim prebivalstvom 
na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega 
varstva in stanovanj. Države članice so pripravile naciona-
lne strategije vključevanja Romov in imenovale nacionalne 
kontaktne točke za Rome, da bi se lahko usklajevalo izva-
janje in spremljanje teh strategij. Od lani morajo komisiji 
letno poročati o svojih ukrepih vključevanja.

EVROPSKI PARLAMENT POTRDIL 
SHEMO ZA BREZPLAČEN DOSTOP DO 
SPLETA
Evropski poslanci so 12. septembra potrdili shemo za 
vzpostavitev brezplačnih dostopnih točk do brezžičnega 
interneta po EU brez diskriminatornih pogojev. V okviru 
projekta WiFi4EU naj bi do leta 2020 na javnih krajih, 
kot so parki, bolnišnice in knjižnice vzpostavili javne točke 
za dostop do brezžičnega interneta, kar bo financirala EU. 
Brezplačen dostop do spleta bo na voljo v vseh članicah 
unije. Pri tem se bodo v projektu še posebej osredotočili 
na točke, kjer je trenutno težko dostopati do interneta.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je 
načrte za WiFi4EU prvič omenil lani, ko je izpostavil, 
da je cilj unije »opremiti vsako evropsko vas in mesto z 
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brezplačnim dostopom do interneta okoli javnih središč 
do leta 2020«.
Sredstva bodo uporabljena »zemljepisno uravnoteženo« v 
več kot 6000 skupnostih po državah članicah. Delila se 
bodo po načelu »kdor prej pride, prej melje«, z njimi pa se 
bodo financirale brezplačne brezžične povezave na javnih 
mestih - knjižnicah, javnih upravah, bolnišnicah.
Javni organi bodo upravičeni do sredstev iz sheme, če 
bodo vsaj tri leta krili stroške delovanja in uporabnikom 
zagotovili brezplačno, lahko dostopno in varno povezavo. 
Evropska sredstva se lahko uporabijo samo, če se izvzameta 
tržno oglaševanje in uporaba osebnih podatkov v komer-
cialne namene. Do finančne podpore niso upravičeni 
projekti, ki podvajajo podobno brezplačno zasebno ali 
javno ponudbo na istem območju.

EVROPSKI PARLAMENT ODOBRIL 
DODATNIH 500 MILIJONOV EVROV ZA 
ZAPOSLOVANJE MLADIH
Evropski parlament je 13. septembra na plenarnem zase-
danju v Strasbourgu odobril dodatnih 500 milijonov evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih, kar je del povečanja v 
višini 1,2 milijarde evrov za obdobje 2017-2020.
Evropski poslanci so v resoluciji o predlogu spremembe 
proračuna pozvali Evropsko komisijo in države članice, 
naj dodatnih 500 milijonov evrov v celoti zagotovijo do 
konca leta 2017. Poročevalec Jens Geier je v razpravi de-
jal, da je kljub nedavnim dobrim novicam o evropskem 
gospodarstvu še vedno brezposelnih ogromno mladih. 
Stopnja brezposelnosti pri mladih med 16 in 25 letom 
je dvakrat večja od povprečne stopnje brezposelnosti v 
veliko državah EU.
Poslanci so aprila podprli revizijo dolgoročnega proračuna 
EU, kar je prineslo dodatnih šest milijard evrov za nova 
delovna mesta, rast in reševanje izziva migracij, vključno 
z dodatnih 1,2 milijarde evrov za pobudo za zaposlovanje 
mladih med letoma 2017 in 2020.
Pobuda za zaposlovanje mladih je bila zasnovana leta 2013, 
namenjena pa je mladim do 25 let, ki se ne izobražujejo, 
niso zaposleni oziroma se ne usposabljajo in živijo v regi-
jah, kjer je bila brezposelnost mladih leta 2012 več kot 
25-odstotna.
Po podatkih Evropske komisije iz lanskega oktobra je 
pobuda od leta 2013 zagotovila neposredno podporo več 

kot 1,4 milijona mladim. Slovenija je v okviru pobude 
prejela 9,2 milijona evrov, brezposelnost mladih pa se je 
zmanjšala najbolj med vsemi državami članicami, so še 
sporočili iz Evropskega parlamenta.

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA 
RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV 
V EVROPSKEM LETU KULTURNE 
DEDIŠČINE
Evropska komisija je 18. septembra objavila razpis za zbi-
ranje predlogov za financiranje projektov nadnacionalnega 
sodelovanja v okviru evropskega leta kulturne dediščine 
2018. Razpis je poziv kulturnim organizacijam po Evropi, 
kot so koncertne hiše, opere, gledališča, da se vključijo v 
dejavnosti ob evropskem letu kulturne dediščine. Odprt 
je do 22. novembra.
Kot so sporočili z Evropske komisije, naj bi bilo projektom 
namenjenih skupaj pet milijonov evrov. Komisija bo dala 
prednost tistim, ki poudarjajo ozaveščanje in komuni-
kacijske dejavnosti ali pa bodo imeli dolgoročni učinek. 
Projekti se morajo začeti med januarjem in septembrom 
2018, trajajo pa lahko do 24 mesecev. Evropska komisija 
je razpis objavila v okviru programa Ustvarjalna Evropa.
Pobudo za Evropsko leto kulturne dediščine je dal Evropski 
parlament. V evropskem letu kulturne dediščine bodo 
številni dogodki na lokalni, regionalni, nacionalni in 
evropski ravni priložnost za krepitev občutka pripadnosti 
evropski družini ter opozarjanje na evropsko dediščino in 
vrednote ter njihovo ohranjanje.
Leto kulturne dediščine bo imelo proračun v višini osem 
milijonov evrov. Poleg sredstev, ki bodo prek razpisov 
programa Ustvarjalna Evropa namenjena sofinanciranju 
čezmejnih projektov na področju kulturne dediščine, bo 
komisija sredstva namenila tudi desetim vidnejšim ini-
ciativam na evropski ravni, ki bodo denimo namenjene 
varovanju kulturne dediščine ali boju proti nezakonitemu 
trgovanju z dediščino.
V Sloveniji je ministrstvo za kulturo že v začetku leta poz-
valo javne zavode, ki jih pokriva, naj se začnejo pripravljati 
na Evropsko leto kulturne dediščine, in sicer v okviru 
sredstev, ki jih imajo na razpolago za izvajanje rednega 
programa.



44

September 2017

BRUSELJ S PRENOVLJENO, 
POVEZUJOČO INDUSTRIJSKO 
STRATEGIJO
Evropska komisija je 18. septembra predstavila prenovljeno 
industrijsko strategijo, ki jo je minuli teden v govoru o 
stanju EU napovedal predsednik Jean-Claude Juncker. 
Ključno pri strategiji je, da povezuje vse obstoječe in 
nove pobude. Cilj je zagotoviti, da evropska industrija 
ostane ali postane vodilna pri inovacijah, digitalizaciji in 
razogličenju.
Med področji, na katera se bo v prihodnosti osredotočala 
EU, je komisarka za notranji trg in industrijo Elzbieta 
Bienkowska izpostavila obrambno industrijo in vesolje.
Industrijski sveženj za okrepitev kibernetske varnosti na 
primer vključuje vzpostavitev evropskega raziskovalnega in 
strokovnega središča za kibernetsko varnost, ki bo podpiral 
razvoj tehnoloških in industrijskih zmogljivosti na tem 
področju.
Predlagana uredba o prostem pretoku neosebnih podat-
kov naj bi omogočila prosto izmenjavo podatkov preko 
meja, kar bo pripomoglo k modernizaciji industrije in 
oblikovanju skupnega evropskega podatkovnega prostora.
Komisija bo predstavila tudi nov niz ukrepov v povezavi 
s krožnim gospodarstvom, vključno s strategijo o plastiki 
in ukrepi za izboljšanje proizvodnje obnovljivih bioloških 
virov.
Strategija predvideva tudi posodobitev okvira za intelek-
tualno lastnino, pobudo za izboljšanje delovanja javnega 
naročanja v EU in strategijo o vzdržnem financiranju za 
boljše usmerjanje zasebnih kapitalskih tokov v bolj tra-
jnostne naložbe.
Komisija bo objavila tudi nove predloge za čisto, 
konkurenčno in povezano mobilnost, vključno s strožjimi 
standardi za izpuste ogljikovega dioksida za osebna in 
kombinirana vozila ter ukrepi za spodbujanje avtonomne 
vožnje.
Evropska industrija predstavlja dve tretjini izvoza EU in 
zagotavlja delovna mesta 36 milijonom prebivalcev, od 
katerih jih je 1,5 milijona nastalo po letu 2013.
Vse politike so usmerjene v ustvarjanje novih delovnih 
mest, izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje naložb in 
inovacij v čiste in digitalne tehnologije ter zaščito evropskih 
regij in delavcev, izpostavljajo v komisiji.

ZAČETEK ČETRTEGA KROGA 
POGAJANJ O BREXITU V ZNAMENJU 
RAZHAJANJ
Četrti krog pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz 
EU se je začel v znamenju razhajanj. Medtem ko EU 
vztraja, da je za pogajanja o prihodnjih odnosih najprej 
potreben zadosten napredek glede finančne poravnave, 
Britanija vztraja, naj se finančna vprašanja rešuje v sklopu 
prihodnjih odnosov. EU poziva k jasnosti, Britanija pa k 
pragmatičnosti.
Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je znova 
izpostavil, da je čas za jasnost. Ponovil je tudi, da je treba 
konstruktiven duh govora britanske premierke Therese 
May zdaj prevesti v konkretna stališča britanske vlade. 
Ob tem je ponovil tudi stališče EU, da je prehod v poga-
janja o prihodnjih odnosih mogoč, potem ko bo dosežen 
zadosten napredek glede treh prednostnih vprašanj: pravic 
državljanov, finančne poravnave in meje na irskem otoku.
Zadosten napredek o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih 
je po Barnierjevih besedah nujen pogoj tudi za pogajanja 
o prehodnem obdobju. Mayeva je v govoru prvič pozvala 
k dveletnemu prehodnemu obdobju po izstopu Britanije 
iz unije, ki je načrtovan za 29. marec 2019.
Glavni britanski pogajalec David Davis pa je ob prihodu 
na četrti krog pogajanj v Bruslju vztrajal, da je mogoče 
finančna vprašanja reševati le v okviru dogovora o prihod-
njem »globokem in posebnem« partnerstvu z EU.
Medtem ko EU znova oziroma še vedno poziva k jasnosti, 
je Davis pozval k pragmatičnosti in zatrdil, da so britanski 
predlogi konkretni, da so se pripravljeni pogovarjati o 
tehničnih podrobnostih in da ni izgovorov, ki bi ovirali 
napredek.
Pred začetkom četrtega kroga pogajanj je Barnier o stanju 
v pogajanjih poročal na zasedanju ministrov EU, pristojnih 
za evropske zadeve, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar 
na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič.
Državni sekretar je po razpravi povedal, da vlada previden 
optimizem glede pogajanj in da bo treba napovedi Mayeve 
preveriti v realnosti, da bo torej morala britanska stran njen 
govor preobraziti v pogajalska stališča.
Po Mirošičevih besedah še vedno obstaja tudi občutek, 
da je na britanski strani veliko različnih stališč. Ali bo 
oktobra mogoče reči, da je dosežen zadosten napredek za 
prehod v drugo fazo pogajanj, pa ni odvisno EU, žogica 
je na britanski strani, še pravi.


