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1  UVOD

Pred vami je zadnji Mesečni utrip v letu 2017. V njem preberite kaj vse se je dogajalo v iztekajočem se mesecu. 

Med prvimi je tako v začetku decembra  potekala izredna seja Državnega zbora RS, na kateri so poslanci z 51 
glasovi za in 23 proti po odložilnih vetih DS vnovič potrdili spremembe zakona o financiranju občin, z 52 
glasovi za in 21 proti pa tudi zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

Na svoji 5. redni seji so se sestali člani Predsedstva ZOS in med drugim razpravljali o problematiki odlokov 
NUSZ in problematiki zdravstvenih domov, ki se spopadajo z izgubami predvsem zaradi nespreminjanja cen 
zdravstvenih storitev ob hkratnem dvigu stroškov dela. Prav tako pa se je članom predsedstva na seji pridružil 
predstavnik ZOS v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS Dejan Zavec.  

Predstavniki Združenja občin Slovenije smo se udeležili dveh sestankov, katera sta bila sklicana na Ministrstvu za 
finance in Ministrstvu za javno upravo. Na prvem so predstavniki MF predstavili določila Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin. Uredba se sprejema za obdobje dveh let. Glede na prejšnjo uredbo, se spreminjajo 
letnice in pa zbrani podatki. Na ministrstvu za javno upravo pa je potekal sestanek na temo on-line dostopa 
do potrdil o namenski rabi zemljišč. Pobudo za sestanek je podala Notarska zbornica Slovenije z namenom, 
da bi skupaj našli način kako po elektronski poti zagotovit varen način vročanja zadevnih potrdil.

Državni zbor RS je na svoji 36. redni seji med drugim sprejel Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, 
ki bo predvidoma določneje opredelil sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za 
potrebe obdavčenja.

V decembru smo organizirali dve izobraževanji z aktualno in perečo problematiko, januarja pa za vas vabimo:

•	 9. januarja 2018 na seminar »Priprava na zaključni račun za leto 2017 za občine«, ki bo potekal v dvorani 
Državnega sveta RS,

•	 12. januarja 2018 na seminar »Novosti Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki bo potekal v sejni sobi poslovne 
stavbe SMELT, Dunajska 160, Ljubljana,

•	 18. januarja 2018 na seminar »Katere novosti prinaša Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva«, 
ki bo potekal v dvorani Državnega sveta RS,

•	 30. januarja 2018 na seminar »Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon«, ki bo potekal v dvorani Državnega 
sveta RS.

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
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 9. januarja 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O 
SOFINANCIRANJU OBČIN NA 
NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU 
ZA LETO 2018
Predlog Uredbe je pripravil Urad RS za narodnosti, določa 
pa namene porabe in višino sredstev občinam, na območju 
katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, 
za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih 
pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
za leto 2018.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 12. 1. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 
PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo Resolucijo 
nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028 
(RNPDZ).
Skladno s predlogom RNPDZ bi organizirali mreži 
centrov za duševno zdravje otrok in za duševno zdravje 
odraslih. Prav tako bi več vlagali v preventivne programe in 
izboljšanje dostopnosti do specialistov na primarni ravni.
Resolucija je akcijsko usmerjena, naslavlja pa šest ključnih 
področij, in sicer: 
•	 organizacija skupnostnega pristopa do duševnega 

zdravja,
•	 promocija,
•	 preventiva,
•	 dostop do službe in storitev za ljudi s težavami v 

duševnem zdravju,
•	 ukrepi na področju uživanja alkohola in samomorov,
•	 izobraževanje splošne javnosti. 

Pripravljavci pričakujejo, da bodo z več vlaganj v preven-
tivo in primarno zdravstveno raven dosegli boljše duševno 
zdravje prebivalstva z manj težavami in napotovanja v 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH 
FINANCAH
Vlada RS je na 159. Redni seji določila besedilo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih 
financah in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu 
zboru. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZJF 
se prvenstveno želi vzpostaviti vzdržne javne finance. Iz 
navedenega razloga predlagane spremembe in dopolnitve 
ZJF vsebujejo obveznost srednjeročnega načrtovanja fis-
kalne politike. Iz predlaganih sprememb in dopolnitev ZJF 
izhaja obveznost priprave dveh novih dokumentov, in sicer:
•	 Državnega programa razvojnih politik, ki ga bo vlada 

sprejela do konca novembra tekočega leta in v katerem 
bodo vsebovane prioritete vlade, ki so ključnega po-
mena za razvoj Slovenije in izhajajo tudi iz strategije 
razvoja Slovenije, in

•	 Srednjeročne fiskalne strategije, ki jo predstavljata 
združena okvir iz prvega odstavka 6. člena ZFisP in 
Program stabilnosti iz drugega odstavka 6. člena ZFisP.

Za namen dokončnega prenosa Direktive se z 2. členom 
zakona v ZJF dodaja novo poglavje, ki zajema nove 9.a do 
9.m člene. Za implementacijo Direktive je v spremenjenem 
13. členu ZJF (3. člen predlaganega zakona) dodan tretji 
odstavek, ki vlado zavezuje, da mora pripraviti predlog 
državnega proračuna tako, da je ta usklajen z okvirom, ki 
ga je sprejel Državni zbor RS.
Ker se zaradi implementiranja Direktive spreminja pri-
prava proračunov, se temu prilagajajo tudi dokumenti, 
ki spremljajo proračunski memorandum države, kar je 
vsebovano v spremenjenem 14.členu ZJF (4. člen pred-
laganega zakona).
Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem 
dolgu in davčnih izdatkih, predlagana določitev pa prav 
tako izhaja iz zahteve Direktive.
V postopku javne obravnave je Združenje občin Slovenije 
že podalo pripombe, ki so bile v enem delu tudi upoštevane. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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bolnišnice. Cilj je tudi skrajšati hospitalizacijo duševnih 
bolnikov. Ta danes znaša v povprečju med 40 in 46 dni, 
v psihiatričnih bolnišnicah pa je na leto hospitaliziranih 
okoli 8000 ljudi.
Strategija predvideva vzpostavitev mreže 20 centrov za 
duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin 
ter mreže 20 centrov za duševno zdravje odraslih. V teh 
centrih, ki bodo umeščeni v zdravstvene domove, bodo 
delovali multidisciplinarni timi, sestavljeni iz psihiatrov, 
kliničnih psihologi, diplomirane medicinske sestre in ostali 
kadri. Ti bi delovali tako preventivno, kot tudi bi pomagali 
ljudem s težavami v duševnem zdravju. Na terenu pa bi 
delovali interdisciplinarni skupnostni timi, ki bi se čim bolj 
približali ljudem v lokalni skupnosti. En tim bi pokrival 
okoli 80.000 ljudi. Trenutno so že vzpostavljeni štirje timi. 
Prvi centri bodo zaživeli v letu 2020.
V okviru strategije so predvideni tudi programi za ran-
ljive skupine ter preventivni programi za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov, ki jih bodo izvajali tako v šolskem 
okolju kot tudi v lokalnem okolju otrok. Organizirani 
bodo tudi programi promocije duševnega zdravja na 
delovnem mestu, kjer bodo za vodstvene kadre pripravili 
izobraževalne module.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 3. 
1. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŠPORTU
Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja 
javnega interesa in določa, da morajo država in lokalne 
skupnosti organizirati Teden športa z namenom spod-
bujanja športne in gibalne dejavnosti na nacionalni in 
lokalni ravni. Glavni cilj dopolnitve zakona je spodbuditi 
najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato je 
obveznost naložena tako državi kot lokalnim skupnostim, z 
namenom, da se bodo aktivnosti organizirale na nacionalni 
ravni in tudi v vseh lokalnih okoljih ter na ta način dosegle 
najširši krog prebivalcev. Teden športa bo organiziran v 
tednu okrog 6. aprila.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 29. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O NOTARIATU
Predlog zakona  med drugim uvaja rešitev, po kateri no-
tarji ne bodo imeli brezplačnega vpogleda le v zemljiško 
knjigo in druge javne uradne evidence, zbirke podatkov 
in registre državnih organov, organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, temveč 
tudi sodišč, javnih zavodov, agencij, koncesionarjev ali 
drugih pooblaščenih organov. Notarjem bo omogočeno, 
da bodo za potrebe posamezne notarske storitve podatke, 
ki se obdelujejo v informatiziranih zbirkah, pridobili na 
podlagi elektronskega dostopa. Predlog zakona pa daje 
pravno podlago tudi za neposredno pridobivanje, obdelavo 
in povezovanje evidenc osebnih ter drugih podatkov, ki jih 
notar potrebuje za opravljanje notarskih storitev, pri čemer 
bo bistveno spremembo pomenil neposredni dostop do 
centralnega registra prebivalcev. S tem bodo odpravljene 
številne administrativne ovire, notarske storitve pa se bodo 
še bolj približale državljanom.
Predloge in pripombe sta nam lahko posredovali do 11. 
12. 2017.

PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI V 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in pripombe 
poslalo predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu.
Ta zakon med drugim določa pogoje za zagotovitev varnega 
in urejenega železniškega prometa, odgovornosti in pristo-
jnosti udeležencev pri zagotavljanju varnosti železniškega 
prometa, razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih var-
nostnih metod, skupna načela pri upravljanju, vodenju in 
nadzorovanju varnosti železniškega prometa na območju 
prog v Republiki Sloveniji ter pogoje za varen železniški 
promet na industrijskih tirih in progah drugih železnic. 
Ta zakon določa tudi naloge in pristojnosti varnostnega 
organa, inšpekcijskega organa, naloge in pristojnosti pre-
iskovalnega organa in načela za izdajanje, podaljševanje, 
spreminjanje, oziroma razveljavljanje varnostnih spričeval 
in pooblastil.
Predloge in pripombe sta nam lahko posredovali do 8. 
12. 2017.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU 
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-U)
Novela Zakona je bila 29. 11. 2017 objavljen v Uradnem 
listu RS, v veljavo pa je stopila 30. 11. 2017.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH 
VOLITVAH (ZLV-J)
Novela Zakona je bila 1. 12. 2017 objavljen v Uradnem 
listu RS, v veljavo pa je stopil petnajsti dan po objavi – 15. 
12. 2017. 

UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V 
JAVNEM SEKTORJU
Uredba je bila 1. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu 
RS, v veljajo je stopila dan po objavi, uporabljati pa se 
začne 1. 1. 2018.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Novela Uredbe je bila 1. 12. 2017 objavljena v Uradnem 
listu RS, v veljajo pa je stopila dan po objavi.

ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 
2019 (ZIPRS1819)
Zakon je bil 13. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, 
v veljajo je stopil dan po objavi, uporabljati pa se začne 
s 1. 1. 2018.

ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C)
Novela Zakona je bila 13. 12. 2017 objavljen v Uradnem 
listu RS, v veljajo bo stopila s 1. 1. 2018, razen četrtega 
odstavka spremenjenega 26. člena zakona, ki začne veljati 
1. januarja 2020. Do 1. januarja 2020 so občine upravičene 
do sofinanciranja nalog iz drugega odstavka spremenjenega 
26. člena v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke 
ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah, povečane za 20 %.

SPREMEMBE PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2018 (DP2018-A)
Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
so bile 13. 12. 2017 objavljene v Uradnem listu RS. 
Proračun je začel veljati naslednji dan po objavi, izvrševati 
pa se bo začel s 1. 1. 2018.

PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
LETO 2019 (DP2019)
Proračun Republike Slovenije za leto 2019 je bil 13. 12. 
2017 objavljen v Uradnem listu RS, veljati je začel nasled-
nji dan po objavi, izvrševati pa se bo začel s 1. 1. 2018  

UREDBA O SPREMEBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014-2020
Novela Uredbe je bila 15. 12. 2017 objavljena v Uradnem 
listu RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3165/zakon-o-spremembah-zakona-o-sistemu-plac-v-javnem-sektorju-zspjs-u/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3192/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-lokalnih-volitvah-zlv-j
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3256/uredba-o-placah-direktorjev-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3257/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3415/zakon-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2018-in-2019-ziprs1819
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3416/zakon-o-spremembah-zakona-o-financiranju-obcin-zfo-1c
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3413/spremembe-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2018-dp2018-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3414/proracun-republike-slovenije-za-leto-2019-dp2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3500/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
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PRAVILNIK O UVRSTITVI DELOVNIH 
MEST DIREKTORJEV S PODROČJA 
ZDRAVJA V PLAČNE RAZREDE 
ZNOTRAJ RAZPONOV PLAČNIH 
RAZREDOV
Pravilnik je bil 15. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pa 
se bo začel 1. 1. 2018. Pravilnik določa uvrstitve delovnih 
mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

5. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
15. decembra je na sedežu Združenja občin Slovenije 
potekala 5. redna seja Predsedstva Združenja občin 
Slovenije, na kateri so člani med drugim razpravljali o 
pereči problematiki povezani z izdajanjem odlokov NUSZ 
in poslovanjem zdravstvenih domov. Slednje predvsem v 
luči nespreminjanja cen zdravstvenih storitev ob hkratnem 
dvigu stroškov dela. Prav tako pa so se dotaknili nedavno 
sprejete Uredbe o plačah direktorjev, ki bo prinesla 
občinam dodatne finančne obremenitve. 
Prav tako pa se je članom Predsedstva ZOS na seji pridružil 
predstavnik ZOS v Svetu Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v RS Dejan Zavec. 

MOTIVACIJSKA DELAVNICA: 
ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA 
IN SESTANKOV (Kje izgubljamo 
produktiven čas?)  
Združenje občin Slovenije je 5. decembra 2017 orga-
niziralo motivacijsko delavnico Organizacija delovnega 
časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?), ki 
jo je izvedla mag. Sandra Avsec.  
Na seminarju je predavateljica udeležence seznanila 
s smiselno zastavljeno organizacijo dela, ki omogoča 
učinkovitejše, hitrejše in predvsem manj stresno opravl-
janje dela, kar prinese rezultate v zelo kratkem času.
Dobra organizacija zaposlenim poleg nemotenega dela 
omogoča tudi lažje usklajevanje med službenimi ob-
veznostmi, družino in individualnim časom ter zmanjšuje 
oziroma preprečuje nastanek stresnih impulzov, kar je 
eden najpogostejših vzrokov  absentizma v vseh oblikah 
in izgorelosti. 
Udeleženci delavnice so se seznanili, kako najbolj 
učinkovito organizirati lastno delo in delovne naloge, 
koko prepoznamo faze izgorelosti, kako organizirati in 
voditi sestanke, za vodje je bilo govora tudi o reševanju 
konfliktnih, težavnih situacij, o sodelovanju in  komuni-
kaciji s podrejenimi. Delavnico so sooblikovali udeleženci 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3451/pravilnik-o-uvrstitvi-delovnih-mest-direktorjev-s-podrocja-zdravja-v-placne-razrede-znotraj-razponov-placnih-razredov
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s konkretnimi vprašanji in primeri, ki so jih skupno pre-
debatirali in skušali najti ustrezne rešitve. 

SEMINAR - PLAČE DIREKTORJEV 
PO NOVEM, KADROVSKI NAČRT IN 
ENOTNA METODOLOGIJA
V decembru smo zainteresiranim občinskim uslužbencem, 
direktorje OU, računovodjem ter finančnim svetovalcem, 
pripravili seminar o  glede spremembe Uredbe o plačah 
direktorjev, kadrovskih načrtih in enotni metodologiji.
Seminarja je pripravila Edita Dobaj, ki je udeležencem 
predstavila novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem 
sektorju, spremembe in posebnosti v povezavi s plačami 
po novem. Z udeleženci so predelali tudi kriterije za 
uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačne razrede po 
dejavnostih, nato pa so z udeleženci predelali še praktične 
primere uvrstitve v plačni razred, npr delovno mesto direk-
torja občinske uprave in delovno mesto direktorja javnega 
zavoda s področja športa, Ljudske univerze in na ostalih 
primerih o katerih so spraševali udeleženci.  V nadaljevanju 
je tekla beseda o kadrovskih načrtih, sprejemu, načinu 
priprave in o metodologiji spremljanja njihovega izvajanja. 
Predelali so tudi povezave med občinami in javnimi zavodi, 
katerih ustanovitelj je občina.

5  SODELOVANJE ZOS Z 
DRUGIMI ORGANI IN 
INSTITUCIJAMI

SESTANEK - UREDBA O METODOLOGIJI 
ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
V začetku decembra je na Ministrstvu za finance potekal 
sestanek, na kateri so predstavniki ministrstva predstavili 
določila Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti 
občin. Uredba se sprejema za obdobje dveh let. Glede 
na prejšnjo uredbo, se spreminjajo letnice in pa zbrani 
podatki.
Bili so podani tudi predlogi, da se pri kazalniku »oskrbljen-
ost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb« 
deležu prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanali-
zacijo, doda še npr. priključek na vodovod, pa cestno in-
frastrukturo… Ker UMAR nima dostopa do vseh evidenc, 
je pri kazalnikih navedena samo kanalizacija. Predstavniki 
MF so predlagali naj združenja podajo skupen predlog za 
naslednjo uredbo. Ko bo ministrstvo pripravljalo naslednjo 
uredbo bodo združenja pozvana k sodelovanju.

SESTANEK - ON-LINE DOSTOPA 
DO POTRDIL O NAMENSKI RABI 
ZEMLJIŠČA
Pobudo za sestanek, ki je potekal na Ministrstvu za javno 
upravo je dala Notarska zbornica Slovenije z namenom, 
da bi skupaj našli način kako po elektronski poti zagotovit 
varen način vročanja potrdil o namenski rabi zemljišč, ki 
jih izdajajo občine.
Notarska zbornica ima pripravljen pilotni projekt elek-
tronskega vročanja, ampak ta ne izpolnjuje vseh varnostnih 
zahtev oz. pogojev vročitve po ZUP, zato apelirajo na 
MJU, da nekaj naredi v tej smeri. Predstavniki Notarske 
zbornice Slovenije so pohvalili sodelovanje z občinami, 
ki se držijo zakonsko določenih rokov, v katerih morajo 
izdat ta potrdila.
Elektronski način vročanja bi občinam zmanjšal stroške 
– sedaj stane priporočena pošiljka cca. 1,50€ potem pa 
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bi 0,24€, privarčevalo bi se tudi na materialnih stroških 
in na času. 
Združenje občin Slovenije pozdravlja projekte, ki na 
koncu pomenijo prihranek na času in denarju, pa tudi 
razbremenitvi zaposlenih. Predlagali smo, da notarska 
zbornica pripravi predstavitev pilotnega projekta - kako 
naj bi elektronsko vročanje potekalo, mi pa lahko prevza-
memo logistični del predstavitve. S tem so se strinjali vsi 
prisotni. S strani MJU je bilo še povedano, da bodo govorili 
z ministrom in bi pripravili predlog rešitve.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

ZDRUŽENJA OBČIN PROTI SPREJEMU 
ZIPRS1819 IN ZFO-1C
Združenja občin so poslancem Državnega zbora RS poslala 
dopis, v katerem jih ponovno opozarjamo na zaskrbljujoče 
stanje na področju financiranja lokalne samouprave in 
nasprotujemo sprejemu Zakona o izvrševanju proračunov 
za leti 2018 in 2019 novele Zakona o financiranju občin.
Nesprejemljivo je, da se občinam odvzema pripadajoča 
dohodnina, zato nasprotujemo uveljavitvi Zakona o 
izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. 
Prav tako odločno vztrajamo na tem, da mora ostati izračun 
povprečnine jasen in določen, morebitno odstopanje od 
tega pa naj bo možno le v izjemnih kriznih razmerah. 
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA OO ROMSKI SKUPNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI
Združenje občin Slovenije je Uradu Vlade RS za narodnosti 
poslalo pripombe na predlog zakona, ki smo jih prejeli s 
strani občin članic. Občine pozdravjajo ,  
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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7  VPRAŠANJA OBČIN

SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA
Občina članica Združenja občin Slovenije nam je posre-
dovala vprašanje s prošnjo, da povprašamo občine kako 
postopajo v tem primeru oz. kakšna je njihova praksa

Vprašanje:
 »Ali imate v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa 
športa opredeljeno, da se na javni razpis lahko javijo tudi 
športna društva, ki nimajo sedeža v občini, v njem pa trenirajo 
tudi vaši občani?
Kako rešujete sofinanciranje uspešnih športnikov-občanov, ki 
trenirajo v klubih izven občine stalnega bivališča?
Ali ima občina sprejet ločen dokument, ki omogoča sofinan-
ciranje občanov, ki na različnih področjih (šport, kultura, 
socialno varstvo) dosegajo nadpovprečne rezultate? »
Prosimo vas, da nam odgovore posredujete do 11. januarja 
2018 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si

STROŠKI DELOVANJA VRTCEV
Občina članica Združenja občin Slovenije se je znašla 
pred dilemo in se je obrnila na združenje s prošnjo, da 
povprašamo občine kako postopajo v tem primeru oz. 
kakšna je njihova praksa.

Vprašanje občine: 
»Zaradi odprave plačnih anomalij so se nam stroški 
delovanja vrtcev zelo povečali. Kakšne imate trenutno 
veljavne ekonomske cene v vrtcih in kaj planirajo v zvezi 
s cenami v prihodnjem letu.
Zanimajo nas naslednji podatki:
1. December 2017 – veljavne cene za:
•	 I. starostno obdobje ____________
•	 Kombinirani  oddelek____________
•	 II. starostno obdobje____________
2. Predvidena sprememba cen v letu 2018: 
•	  mesec spremembe cene:__________

•	 % spremembe posameznih cen: _________________
3. Ali občina financira vrtce izključno preko sprejete eko-

nomske cene ali na podlagi dejanske realizacije stroškov 
(mimo ekonomske cene)?«

V kolikor bi še katera občina potrebovala tovrstne informacije, 
se obrnite na združenje, nas pokličite na številko 01/230 63 
30 in vam jih bomo posredovali. 
Vsem občinam, ki ste posredovale odgovore se zahvaljujemo 
za sodelovanje. 

RAZREŠITEV NADZORNEGA SVETA 
Prejeli smo vprašanje občin članice v zvezi z razrešitvijo 
nadzornega odbora:
»Zakon o lokalni samoupravi pa tudi statut občine 
določata, da nadzornemu odboru poteče mandat, ko 
poteče mandat občinskemu svetu, ki ga je imenoval in na 
podlagi RAZREŠITVE NA PREDLOG NADZORNEGA 
ODEBORA.
Mi imamo situacijo, da so tako člani kot na koncu predsednica 
oddali odstopne izjave, niso pa podali predloga za razrešitev .
Zanima nas Vaše mnenje, ali lahko Občinski svet razreši 
Nadzorni odbor kljub temu, da ta ni podal predloga za 
razrešitev.«

Odgovor:
Ne glede na poimenovanje tega dokumenta, menimo, da 
bo imel odstop enake procesne posledice kot razrešitev 
(glej tudi 102. in 108. člen vašega poslovnika). Odstopna 
izjava ima lahko v tem primeru oziroma predstavlja po 
vsebini predlog.

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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8  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 7. 12. 2017 
Vlada RS je na svoji 159. redni seji med drugim sprej-
ela Strategijo razvoja Slovenije 2030, potrdila predlog 
novele Zakona o javnih financah in izdala spremembo 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v RS v programskem obdobju 2014–2020.

Strategija razvoja Slovenije 2030
Osrednji cilj strategije je večja kakovost življenja za vse, za 
kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:
•	 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
•	 učenje za in skozi vse življenje,
•	 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano 

vrednost za vse,
•	 ohranjeno zdravo naravno okolje,
•	 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in 

učinkovitosti upravljanja.
Za uresničevanje strateških usmeritev je treba delovati na 
različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, 
ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih strategije, ki 
predstavljajo podlago za oblikovanje prihodnjih predno-
stnih nalog in ukrepov vlade, nosilcev regionalnega razvoja, 
lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.
Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega go-
spodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta 
ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit 
sistem upravljanja in sodelovanja. 
Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, 
na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno 
življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti 
tudi sektorske razvojne politike, programi ter operativni 
in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč 
prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih 
resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potreb-
no okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in 
sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, 
aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev 
usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 
2030, ki se jih bo spremljalo s 30 kazalniki uspešnosti, ki 

so skupaj s ciljnimi vrednostmi določeni za vsakega od 
razvojnih ciljev. 
Vsa gradiva v zvezi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 so 
na voljo TU.

Predlog novele Zakona o javnih financah
Z novelo zakona se bo v nacionalno zakonodajo 
dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v zvezi 
s proračunskim okviri držav članic, cilj predlagane novele 
pa je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko 
načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade. 
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonoda-
jnih predlogov, in sicer petih uredb in direktive, katerih 
namen je okrepiti fiskalno odgovornost držav članic in 
okrepiti njihovo ekonomsko upravljanje. Slovenija je z 
namenom stabilizacije javnih financ v letu 2013 v ustavo 
vključila fiskalno pravilo, leta 2015 pa je sprejela tudi 
zakon o fiskalnem pravilu. 
V sprejeti zakonodaji je večina določb direktive 2011/85/
EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic 
že implementiranih, implementacijo pa je treba dokončati 
s predlagano novelo zakona o javnih financah. V pred-
logu novele je bilo treba določiti tudi ureditev, povezano 
s srednjeročnim načrtovanjem fiskalne politike, saj zakon 
o fiskalnem pravilu v več določbah napotuje na ureditev 
v zakonu o javnih financah. 
Na tem področju se uvajata dva nova dokumenta, in 
sicer državni program razvojnih politik in srednjeročna 
fiskalna strategija. Državni program razvojnih politik 
bo vlada sprejemala do konca novembra tekočega leta, 
vseboval pa bo prioritete vlade, ki so ključnega pomena za 
razvoj Slovenije in izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. 
Srednjeročno fiskalno strategijo predstavljata združena 
okvir za pripravo proračunov sektorja država in program 
stabilnosti, kar ob upoštevanju, da se bo državni program 
razvojnih politik prvič pripravil v letu 2019, pomeni njeno 
uveljavitev v letu 2020.
Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem 
dolgu in davčnih izdatkih, spreminja pa se tudi ureditev 
glede izvrševanja proračuna ob koncu leta, ki ministru 
za finance daje ustrezne instrumente za zagotavljanje 
spoštovanja fiskalnih pravil. 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/
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Sprememba Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v RS v 
programskem obdobju 2014–2020
Sprememba uredbe zajema dopolnitev v delu, ki se nanaša 
na določitev organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil 
akreditacije sistema. Imenovanje takšnega organa pred 
sprejemom spremembe te uredbe v pravnem redu RS še 
ni bila implementirana. 
Skladno s spremembo bo nalogo organa, ki spremlja izpol-
njevanje zagotovil akreditacije sistema, opravljal Urad za 
nadzor proračuna, organ v sestavi ministrstva, pristojnega 
za finance. Osnovna naloga organa je ocena, ali sistem 
izvajanja evropske kohezijske politike daje zagotovila v 
skladu z zahtevami Evropske komisije, ki so bila dana ob 
akreditaciji sistema. Njegovo delo bo usmerjeno v pripravo 
mnenja o strukturi sistema evropske kohezijske politike in 
ne v presojo uspešnosti vzpostavljenega sistema v praksi.

SEJA VLADE RS 13. 12. 2017 
Vlada RS je na svoji 160. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejela 
Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne železniške infrastrukture. Prav tako je 
izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 in potrdila Elaborat 
za razporeditev stroškov rabe vode med različnimi 
sektorji.

Predlog Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlog zakona predstavlja vsebinsko prenovo trenutno 
veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer na način, 
da ob varovanju temeljnih načel ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
v kar največji možni meri sledi aktualnemu razvoju in 
situaciji na trgu stvarnega premoženja ter potrebam države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovim upravlja-
vcem. Ker so pretekle izkušnje pokazale, da je na nekaterih 
področjih gospodarjenja s stvarnim premoženjem potrebno 
različno urediti ravnanje za državo in samoupravne lokalne 
skupnosti, predlagani zakon takšne razlike ureja ter za 
posamezne institute določa različne zakonske rešitve. 

Predlog zakona je tudi posledica uresničitve nove zasnove 
centraliziranega ravnanja z nepremičnim premoženjem, po 
kateri je Ministrstvo za javno upravo postalo upravljavec 
nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena 
spremenjenega Zakona o državni upravi (torej poslovnih 
nepremičnin organov državne uprave - vladne službe, min-
istrstva in organi v njihovi sestavi), ter prevzelo zaposlene, 
finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo 
povezano s tem premoženjem. 
Predlog novega zakona tako upošteva sistem centralizirane-
ga ravnanja z nepremičnim premoženjem in spremenjene 
potrebe upravljavcev nepremičnega premoženja države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti pri načrtovanju in 
ravnanju z nepremičnim premoženjem.
Poglavitni cilji predloga zakona so: prilagoditev institu-
tov ravnanja s stvarnim premoženjem države novi ure-
ditvi (npr. letni načrti oz. načrtovanje ravnanja s stvarnim 
premoženjem države, centralna evidenca nepremičnin, 
enotni spletni portal, možnost občasne uporabe); poe-
nostavitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem 
ob sočasni ohranitvi ustreznega nadzora; poenostavitev 
postopkov sprejemanja letnih načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem v lasti države; zagotovitev učinkovitejšega 
in konkurenčnejšega nastopanja na trgu ter ravnanja s 
stvarnim premoženjem ob sočasni zagotovitvi gospodar-
nosti ravnanja s tem premoženjem, ki predstavlja javno 
premoženje ter podrobnejša ureditev veljavne zako-
nodaje, upoštevaje novo centralizirano obliko ravnanja z 
nepremičnim premoženjem države. 

Zakon o evidentiranju dejanske rabe 
zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture
Predlog zakona vzpostavlja pravila in sistem za evidenti-
ranje dejanske rabe zemljišč, ki pripadajo javni cestni in-
frastrukturi (državne in občinske ceste) ter javni železniški 
infrastrukturi. Že ob prvem množičnem vrednotenju 
nepremičnin je bilo namreč ugotovljeno, da je nujno 
imeti pravilne in tekoče podatke o nepremičninah v javnih 
evidencah, ki ustrezajo dejanskemu stanju.
Podatki bodo v zemljiški kataster preneseni iz evidence 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železnike 
infrastrukture, ki jo bo vodila Direkcija RS za infrastruk-
turo (DRSI). V to evidenco bodo vsi pristojni upravljavci 
infrastrukture posredovali podatke v zvezi z infrastrukturo, 
ki jo upravljajo. Za te podatke bodo upravljavci tudi od-
govorni in bodo v tehničnem postopku uskladitve (pred 
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uvedbo upravnega postopka) reševali morebitne zahtevke 
lastnikov zemljišč. V upravnem postopku, ki bo potekal 
pri DRSI, bo direkcija odločala o uskladitvi podatkov, 
če jih upravljavci ne bodo uskladili z lastniki zemljišč.  
Upravljavec infrastrukture, ki neutemeljeno ne bo uskladil 
podatkov oziroma se ne bo pravočasno odzval na zahtevo 
lastnika, bo nosil stroške postopka in uskladitve, vključno 
s stroški elaborata, ki ga bo izdelalo pooblaščeno geodetsko 
podjetje. 
Evidenca bo v organizacijsko informacijskem smislu vz-
postavljena v treh mesecih po uveljavitvi zakona (izdaja 
pravilnika, sprejetje metodologije, določitev podatkovnega 
modela in izmenjevalnega formata). Za zajem podatkov je 
predviden rok dveh let po vzpostavitvi evidence.
Zakon ureja tudi varstvo pravic lastnikov zemljišč, ne 
nanaša pa se na urejanje premoženjsko pravnih razmerij 
v zvezi z zemljišči javne cestne ali javne železniške in-
frastrukture. Kljub temu bodo lahko upravljavci (zlasti 
upravljavci občinskih cest) lažje pristopili tudi k urejanju 
stvarnopravnih in premoženjskopravnih razmerij, saj bo iz 
vzpostavljene evidence razvidna natančna lega pripadajočih 
zemljišč ne glede na meje zemljiških parcel.
Več o sprejetih odločitvah Vlade RS si lahko preberete TU.

SEJA VLADE RS 21. 12. 2017
Vlada RS je na svoji 161. redni seji med drugim 
določila besedilo predlogov zakonov o postopkih za 
podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu, 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni 
samoupravi, Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem podjetništvu, Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Sprejela 
je tudi Resolucijo o družinski politiki 2018-2028 
»Vsem družinam prijazna družba« in izdala Uredbo o 
metodologiji za določitev razvitosti občin, se seznanila 
z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov nad 26 plačnim razredom 
in sprejela Poročilo o popravljalnih ukrepih glede 
financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 
2015 ter tudi spremembo Slovenske strategije pametne 
specializacije (S4). Vlada pa je tudi izdala Uredbo o 
spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o pregle-
dih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, 
sprejela mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F) in 
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020. 

Predlog zakonov o postopkih za 
podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem 
partnerstvu
S predlogom novega zakona o postopkih za podeljevanje 
koncesij v slovenski pravni red prenašamo evropsko 
direktivo 2014/23/EU in enotno urejamo postopke za 
podeljevanje koncesij. Ker so bili ti postopki v veliki meri 
že urejeni v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, se ta 
vsebina iz njega zdaj umika, zakon pa se nadomešča z 
novim zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. 
V sklopu reforme javnega naročanja na ravni EU, ki je bila 
končana februarja 2014 in s katero so bila na ravni EU 
sprejeta jasna pravila, ki urejajo postopke za podeljevanje 
koncesij, je bila sprejeta tudi direktiva 2014/23/EU o 
podeljevanju koncesijskih pogodb, ki jo s predlogom 
zakona o postopkih za podeljevanje koncesij prenašamo 
v slovenski pravni red.
Čeprav so pravila za podeljevanje koncesij v slovenskem 
pravnem redu urejena v številnih veljavnih predpisih (npr. 
v zakonu o gospodarskih javnih službah, zakonu o javno-
zasebnem partnerstvu in drugih področnih zakonih), kar 
bi se lahko upoštevalo kot delni prenos direktive 2014/23/
EU v nacionalni pravni red, je ministrstvo za finance prip-
ravilo nov zakon, to je zakon o postopkih za podeljevanje 
koncesij.
Predlog omenjenega zakona določa predvsem pravila glede 
postopkov podeljevanja koncesij za gradnje in koncesij 
za storitve, kot so opredeljene v direktivi 2014/23/EU. 
Predlog poleg tega podrobneje ureja tudi koncesijsko po-
godbo, njene spremembe in prenehanje ter pravno varstvo 
v postopkih podeljevanja koncesij.
V predlogu je tako določeno, da je koncedent lahko zgolj 
država ali samoupravna lokalna skupnost, kot to že zdaj 
določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Predvidena 
sta dva načina podelitve koncesije – praviloma se jo podeli 
na podlagi predhodno izvedenega konkurenčnega post-
opka, izjemoma pa lahko tudi z neposredno sklenitvijo 
koncesijske pogodbe, če koncesionar izpolnjuje v zakonu 
predpisane pogoje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/160-redna-seja-vlade-rs/
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Trajanje koncesije je omejeno, določi pa ga koncedent 
glede na zahtevane gradnje oz. storitve. Koncesije, daljše od 
pet let, lahko trajajo tako dolgo, da se ne preseže obdobja, 
v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev 
vseh naložb (začetnih in naknadnih) ob upoštevanju 
primernega dobička. 
V predlogu določena pravila, ki se uporabljajo za postopke 
za podeljevanje koncesij, se nanašajo na sporočanje, vrste, 
oblike in način objave obvestil, roke, način ugotavljanja 
sposobnosti gospodarskih subjektov, ki kandidirajo v post-
opku za izbiro koncesionarja, način izbire koncesionarja, 
sprejem odločitve ter obveščanje ponudnikov.
Postopki za podeljevanje koncesij so bili doslej v veliki meri 
že urejeni v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, zato 
se omenjena vsebina iz tega zakona zdaj umika. Predlog 
novega zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo 
nadomestil trenutno veljavnega, ureja zgolj javno-zasebna 
partnerstva na področju infrastrukturnih projektov. 

Novela Zakona o lokalni samoupravi 
Glavne spremembe predloga novele Zakona so naslednje:
•	 odprava neustavnosti glede možnosti pridobitve last-

nosti reprezentativnosti združenja,
•	 krepitev vloge ožjih delov občin s širitvijo nabora na-

log, ki jih na svete ožjih delov lahko prenesejo občine,
•	 poenostavitev vzpostavitve zveze občin kot institu-

cionalne oblike medobčinskega sodelovanja, ki je 
pravna oseba javnega prava, na katero lahko občine 
prenesejo izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, tudi del 
regulatornih pristojnosti,

•	 dajanje podpore zahtevi za razpis referenduma tudi 
preko e-uprave, ko je določen dajanja podpore na 
način osebnega podpisovanja,

•	 ureditev participativnega  proračuna kot oblike sode-
lovanja prebivalcev,

•	 poenostavitev načina določanja vodje medobčinskega 
pravobranilstva in uskladitev vsebine ZLS z  Zakonom 
o državnem odvetništvu, 

•	 širitev nadzorne funkcije nadzornega odbora iz pristo-
jnosti za nadzor razpolaganja s premoženjem tudi na 
upravljanje in najemanje le-tega in s tem uskladitev z 
Zakonom o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti.

Ustavno sodišče RS je novembra 2016 ugotovilo neus-
tavnost Zakona o lokalni samoupravi v delu, kjer določba 

ureja pridobitev lastnosti reprezentativnosti združenja 
občin. V Sloveniji imamo trenutno tri združenja občin. 
Zgolj dve od njih pa imata status reprezentativnosti, ki 
jima zagotavlja položaj predstavnika članic. Združenje, ki 
vključuje vse mestne občine, pa takega statusa ni moglo 
pridobiti, ker objektivno ne more izpolniti zakonskega 
pogoja včlanjenih vsaj 30 odstotkov občin. Od  212 občin 
jih ima enajst status mestnih občin, le-te pa imajo po Ustavi 
RS drugačen status, kar predstavlja še dodaten razlog, da 
je potrebno tudi temu združenju občin na sorazmeren 
način omogočiti pridobitev statusa reprezentativnosti. 
Pridobitev statusa reprezentativnosti bo Združenju mes-
tnih občin omogočilo združevanje oziroma zastopanje 
njihovih interesov, ob tem pa tudi učinkovito sodelovanje 
in zastopanje njihovih interesov v razmerju do države.
Strategija razvoja lokalne samouprave do leta 2020 je 
posebej izpostavila položaj in vlogo ožjih delov občin kot 
ene od institucionaliziranih  oblik sodelovanja prebivalcev 
pri urejanju lokalnih zadev. Doslej je bila možnost prenosa 
nalog z občine na njene ožje dele omejena le na pet vsebin 
(urejanje prostora, varstvo okolja, lokalne ceste,  upravl-
janje s premoženjem ožjega dela občine in pospeševanje 
kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti). S 
prenosom nalog na ožje dele občin je v večji meri možna 
vključitev ljudi za reševanje zadev, ki se nanašajo na njihovo 
neposredno okolje. Pri tem hkrati ožji del občine dobi 
poudarjeno vlogo kot oblika sodelovanja prebivalcev pri 
urejanju lokalnih zadev. Ožji deli občin s to rešitvijo tako 
kot doslej ne morejo izvajati oblastne naloge občine.
Zakon o lokalni samoupravi ureja tri institucionalne oblike 
medobčinskega sodelovanja. Prva je namenjena skupnemu 
zagotavljanju javnih služb, kar občine zagotavljajo s 
soustanoviteljstvom javnih podjetij, javnih zavodov in 
javnih skladov. Druga oblika medobčinskega sodelovanja 
so skupne občinske uprave. Interesne zveze občin so 
tretja, toda edina institucionalna oblika medobčinskega 
sodelovanja, ki ima pravni status javnega prava. Namen 
ustanovitve interesne zveze občin, ki ga zasleduje zakon, 
je skupno urejanje in izvajanje  javnih služb. Določba 
omogoča občinam prenos posameznih občinskih nalog 
v urejanje in izvajanje zvezi, združevanje sredstev ter 
ustanavljanje različnih izvajalskih organizacijskih oblik. 
Rezultat pa je, da nalog, ki jih posamezna občina naloži 
zvezi, sama ne zagotavlja več. Postopek ustanovitve zveze 
občin po poslej poenostavljen.
Zaradi odprave administrativnih ovir in približevanja 
načinu izvedbe referendumom na državni ravni se tudi 
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pri referendumu v samoupravnih lokalnih skupnostih 
predlaga dajanje podpore zahtevi za razpis referenduma 
preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim 
elektronskim podpisom v primerih, ko župan določi za 
dajanje podpore način osebnega podpisovanja.  Hkrati se 
usklajuje določbo o naknadnem referendumu z rešitvijo, 
ki je skladna z rešitvijo v Ustavi Republike Slovenije.
Novela ZLS prinaša tudi spodbudo za participativni 
proračun, ki je inovativna oblika demokratičnega souprav-
ljanja, ki v postopek odločanja o dodelitvi javnih sredstev 
vključuje tudi državljane. Uporablja se v številnih državah 
in uspešno spodbuja dobro upravljanje javnih sredstev na 
lokalnem nivoju. 
Pri ureditvi občinskega odvetništva novela za razliko od 
državnega odvetništva prinaša nekatere posebnosti kot npr. 
da postopke mirne rešitve spora ni procesna predpostavka, 
kot to velja na državni ravni,  da občinsko odvetništvo 
lahko zastopa tudi druge javne subjekte, katerih ustanovi-
teljica je občina, da občinski odvetniki ne bodo nosili toge 
in ne bodo imeli izkaznice, pač pa se bodo za posamezni 
primer na sodišču izkazovali s pisnim pooblastilom župana.
Celotno sporočilo o sprejetih odločitvah Vlade RS so na 
voljo TU.

9  SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

52. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Državni zbor RS je na 52. izredni seji potrdil novelo Zakona 
o financiranju občin in Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.
Državni svetniki so veto na spremembe zakona o finan-
ciranju občin med drugim izglasovali zaradi nasproto-
vanja predvidenemu postopku določitve povprečnine z 
upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. Zanje namreč 
ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam 
arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za 
to določiti merila. Pri zakonu o izvrševanju proračunov 
za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili 
kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov 
v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v 
letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v 
občinskih združenjih niso zadovoljni.
Na seji DZ je državni svetnik Milan Ozimič v razpravi 
pojasnil, da so svetniki veto na spremembe zakona o fi-
nanciranju občin izglasovali, ker ne predstavlja izboljšav 
na področju financiranja občin, ampak položaj poslabšuje. 
Za občine je škodljiv, ker ni nastajal v soglasju z njihovimi 
reprezentativnimi združenji, ker ni upošteval izhodišče 
sprejete strategije razvoja lokalne samouprave in ker ne 
sledi ugotovitvam in priporočilom računskega sodišča, 
je povedal. V zvezi z zakonom o izvrševanju proračuna 
pa je Ozimič dodal, da predlagana višina povprečnine ne 
zagotavlja primernega financiranja zakonsko predpisanih 
nalog občine, jim ne omogoča izvajanja nujno potrebnih 
investicij in ne sledi gospodarski rasti. Gre za »neposredno 
najedanje razvoja občin«, je opomnil.
Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Ksenija 
Klampfer je poudarila, da so analize pokazale, da je treba 
izboljšati sedanji model izračuna povprečnine in primerne 
porabe občin ter pri tem upoštevati podatke o realnih 
stroških občin. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, 
po njenih besedah sledijo ugotovitvam omenjenih analiz. 
V zvezi z zakonom o izvrševanju proračuna pa je državni 
sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič dejal, da je 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/161-redna-seja-vlade-rs/
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povprečnina v višini 558 evrov, ki je predvidena za leto 
2019, najvišja v zgodovini.
Ponovno podporo obema zakonoma so v razpravi na-
povedali v poslanskih skupinah koalicije in poslanca 
narodnih skupnosti. 
Celotna novica s komentarji posameznih poslancev je na 
voljo TU.

36. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
36. seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 19. 
decembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2016, Zakon o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, Zakon o množičnem vrednotenju 
nepremičnin in Zakon o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o lekarniški dejavnosti. Zavrnili pa so Predlog 
zakona o ureditvi lastništva javnih cest, Predlog za-
kona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja.

Zaključni račun Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2016
Poslanci so s 46 glasovi za in desetimi proti potrdil 
zaključni račun državnega proračuna za leto 2016, ki mu 
je računsko sodišče zaradi napak pri izkazovanju prihodkov 
in odhodkov izkazalo mnenje s pridržkom. 
V letu 2016 se je v državni proračun steklo 8,316 milijarde 
evrov, kar je 385 milijonov evrov manj od načrtovanih 
prihodkov, odhodki pa so bili z natančno devetimi mili-
jardami evrov za 540 milijonov evrov nižji od načrtovanih. 
Primanjkljaj je tako znašal 684,8 milijona evrov, je poslan-
cem povedala Saša Jazbec s finančnega ministrstva.
Računsko sodišče je izdalo mnenje s pridržkom tako 
splošnemu delu zaključnega računa lanskega proračuna kot 
tudi pravilnosti njegove izvršitve in opozorilo, da dejanski 
prihodki in odhodki za nekaj milijonov evrov odstopajo 
od navedenih v zaključnem računu. Še posebej je bilo 
opozorjeno na problematiko črpanja evropskih sredstev.

Sprejeti zakoni

Zakon o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o kmetijskih zemljiščih
Poslanci so z 52 glasovi in brez glasu proti sprejeli novelo 
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo omogočila porabo 
sredstev iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč za gradnjo in posodobitev namakalnih 
sistemov.
Z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih širi nabor ukrepov 
kmetijske zemljiške politike, s čimer bo omogočena celovita 
izvedba zemljiških operacij, predvsem namakanje. Novela 
zakona omogoča porabo sredstev, ki se zberejo iz odškodnin 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za 
gradnjo, sanacijo in posodobitev vodnih zadrževalnikov, 
če je zadrževalnik v državni lasti in je vsaj delno namenjen 
namakanju kmetijskih zemljišč. Omenjena sredstva pa se 
bodo lahko namenila tudi za pripravo drugih strokovnih 
podlag z področja kmetijske zemljiške politike in varstva 
kmetijskih zemljišč.
Drugi del zakona je namenjen poenostavitvi prenosa last-
nine državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti. 
S poenostavitvijo se bo olajšalo prenos lastnine na občine, 
tako da se bo pogodba podpisala samo med ministrstvom 
in zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.
Novela zakona podaljšuje prehodno obdobje za prehod 
na nov sistem zaračunavanja stroškov, ki bo temeljil na 
podpisanih pogodbah o namakanju. Za državne in lokalne 
namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni pred letom 2002, 
se predvideva prehod na novo ureditev zaračunavanja 
stroškov od leta 2031, prehod na nov sistem zaračunavanja 
stroškov se skrajša v primeru tehnološke posodobitve teh 
namakalnih sistemov, ki se financirajo iz javnih sredstev. 
Za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni 
po letu 2002, pa je ta prehod na nov sistem predviden 
najkasneje z letom 2021.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev
Poslanci so brez glasu proti sprejeli novelo zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na centrih za 
socialno delo uvaja informativni izračun za letne pravice. 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/drzavni-zbor-rs-na-izredni-seji-potrdil-ziprs1819-in-novelo-zfo/
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Gre za avtomatizirani izračun, cilj pa je poenostavitev in 
racionalizacija postopkov odločanja o letnih pravicah. Med 
temi sta denimo otroški dodatek in državna štipendija. 
Avtomatizirani informativni izračun bo urejen podobno 
kot informativni izračun za dohodnino, s čimer naj bi 
razbremenili tako delavce na centrih za socialno delo kot 
stranke.
S 1. januarjem 2018 se odpravlja še zadnji varčevalni ukrep 
pri otroškem dodatku. Tako varčevalni ukrep ne bo več 
vejal niti za 7. in 8. dohodkovni razred.
Novela prav tako odpravlja neskladja z ustavo glede ugo-
tavljanja dohodka za samostojne podjetnike. Ustavno 
sodišče je namreč ugotovilo neustavnost določbe zakona, 
po kateri se v primerih, ko je oseba šele začela opravljati 
dejavnost ali če je njen mesečni dohodek iz dejavnosti nižji 
od višine bruto minimalne plače, kot mesečni dohodek iz 
dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto 
minimalne plače.

Zakon o množičnem vrednotenju 
nepremičnin 
Poslanci so s 36 glasovi za in 16 proti sprejeli nov zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi odpravil 
pomanjkljivosti v veljavnem zakonu glede opredelitve 
sistema vrednotenja v zakonu in pravne varnosti lastnikov 
nepremičnin, na katere je opozorilo ustavno sodišče. 
Novi zakon bo predvidoma določneje opredelil sistem 
vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za 
potrebe obdavčenja. Zakon bo merila določil v tolikšnem 
obsegu, da bo zadoščeno zahtevam ustave, hkrati pa bo ta 
določitev dovolj prožna, da se bo lahko pri vrednotenju 
sledilo spremembam na nepremičninskem trgu. Cilj je 
dobiti vrednosti, ki bodo čim boljši približek realnim 
tržnim vrednostim.
Novi zakon bo tudi omogočil sodelovanje javnosti v postop-
kih oblikovanja modelov vrednotenja, in sicer prek javnih 
razgrnitev predlogov modelov po občinah, poleg tega bo 
lastnikom zagotovil pravno varnost. Slednje je pomembno 
tako zaradi odločbe ustavnega sodišča glede obdavčitve 
kot tudi zaradi dejstva, da se podatki o pripisani vrednosti 
uporabljajo v različne namene, med drugim za določanje 
pravic iz javnih sredstev, in lahko vrednosti vplivajo npr. 
na višino socialnih transferjev. Lastniki bodo tako lahko 
ugovarjali pripisani posplošeni vrednosti nepremičnine, in 
sicer z dokazovanjem posebnih okoliščin, ki jih siceršnje 

vrednotenje ne bo zajelo, tako da se bo lahko vrednost 
njihove nepremičnine zvišala ali znižala.
Geodetska uprava bo sedaj oblikovala nove modele 
vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin. O le-teh 
bo potekala javna obravnava z razgrnitvijo po občinah, 
sledilo bo novo generalno vrednotenje. Predvideno je, da 
bodo lastniki nepremičnin o novih pripisanih vrednostih 
obveščeni decembra 2018.

Zakon o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o lekarniški dejavnosti 
Poslanci so s 55 glasovi za in 17 proti sprejeli predlog novele 
zakona o lekarniški dejavnosti, ki so ga vložili poslanci 
SMC, DeSUS in poslanka SD. Novela zakona podaljšuje 
prehodni rok za prepoved vertikalnega povezovanja v 
lekarniški dejavnosti s konca januarja 2018 na konec leta 
2019.
Po mnenju predlagateljev je treba zagotoviti, da je izvajal-
cem lekarniške dejavnosti omogočena izvedba postopkov 
prodaje tako, da ne bodo prodajali pod prisilo. To po 
besedah predlagateljev pomeni, da jim je treba za prodajo, 
prilagoditev oziroma uskladitev poslovanja po zakonu 
zagotoviti dovolj dolgo prehodno obdobje.
Zakon o lekarniški dejavnosti, ki ga je Državni zbor 
RS sprejel 15. decembra lani, prepoveduje vertikalno 
povezovanje v lekarniški dejavnosti. To pomeni, da izva-
jalci lekarniške dejavnosti ne bodo smeli biti povezani s 
pravnimi osebami, ki zdravila izdelujejo ali se ukvarjajo s 
prometom z njimi na debelo.

Zavrnjeni zakoni

Predlog zakona o ureditvi lastništva 
javnih cest 
51 poslancev je v razpravi o predlogu zakona menilo, da 
ta ni primeren za nadaljnjo obravnavo, devet jih je menilo 
nasprotno. Predlog zakona je v obravnavo predložil državni 
svet, z njim pa so želeli določiti, da bi bila nepremičnina v 
javni lasti, če je na njej več kot 20 let zgrajena javna cesta. 
Predlagatelj zakona Dušan Strnad je dejal, da so predlog 
vložili zato, ker bi občinam in državi omogočili ureditev 
lastništva 23.000 kilometrov cest. Občine so namreč deležne 
čedalje pogostejših pozivov, naj bolj intenzivno pristopijo 
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k reševanju problematike občinskih cest, ki potekajo po 
zasebnih lastništvih, in poskrbijo za lastništvo zemljišča 
ali pa izvzamejo zemljišča iz kategorizacije občinskih 
cest. Lastniki teh nepremičnin, kjer ležijo javne ceste, po 
njegovih besedah pogosto zahtevajo visoke odškodnine, 
največkrat pa so celo neodzivni in nezainteresirani, da se 
to uredi.

Predlog zakona o spremembi 
Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju
Poslanci so s 46 glasovi za in 19 proti sklenili, da predlog 
novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki 
ga je v obravnavo vložila skupina poslank in poslancev 
Državnega zbora RS in s katerim bi razbremenila delo-
dajalce ter skrajšala 30-dnevni čas delodajalčevega kritja 
bolniških nadomestil na 15 dni, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo.
Predlog po besedah predlagateljev novele zakona prinaša 
več solidarnosti pri ureditvi bolniških nadomestil in večjo 
enakost pred zakonom. Spomnil je, da sedanja ureditev 
lahko zlasti samostojne podjetnike pahne v velike težave.
Po drugi strani vlada meni, da bi sprejetje pred-
loga povzročilo zmanjšanje drugih pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Krajše obdobje izplačevanja 
nadomestila v breme delodajalca, samozaposlene osebe 
ali družbenika bi po njenih navedbah pomenila širitev 
te pravice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Glede na omejena sredstva za obvezno zdravstveno zava-
rovanje bi to posledično pomenilo, da bi morali bistveno 
krčiti zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, je opozorila vlada.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja
Poslanci so s 33 glasovi proti in 30 glasovi za zavrnili pred-
log novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, 
s katero je skušalo ministrstvo za izobraževanje uresničiti 
odločbo ustavnega sodišča glede izenačenja financiranja 
zasebnih osnovnih šol z javnimi. 

Zavrnitev novele pomeni, da odločba ustavnega sodišča, 
s katero je to pred tremi leti DZ naložilo, da mora uza-
koniti 100-odstotno financiranje javnega programa v 
zasebnih osnovnih šolah, ostaja neuresničena. DZ bi moral 
namreč neustavni del zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja z odločbo uskladiti v enem letu. 
Ministrstvo za izobraževanje, ki je predlog pripravilo, je 
sicer v osnovi predlagalo ureditev, po kateri bi obvezni del 
javnega programa financirali 100-odstotno, razširjenega 
pa 85-odstotno.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

PREDSEDNIK NOVOIZVOLJENEGA DS 
ALOJZ KOVŠCA 
Novoizvoljeni DS je na decembrski ustanovni seji za 
svojega predsednika izvolil predsednika Območne obrtno-
podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad Alojza Kovšco, 
za katerega je glasovalo 21 svetnikov. Protikandidata sta 
bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan 
Boris Popovič, prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri.
Alojz Kovšca je v nagovoru opozoril na »veliko dodano 
vrednost« DS, ki se kaže v neposrednem zastopanju 
interesov lokalnih skupnosti in strokovnih interesov. 
Po njegovem mnenju bo imel DS toliko vloge v družbi, 
kolikor si jo bo sam vzel. Dodal je, da veliko priložnost 
vidi v krepitvi komunikacije med svetniki in poslanci na 
ravni delovnih teles.

ePROSTOR ZA SPODBUJANJE 
KONKURENČNOSTI IN ZMANJŠEVANJE 
OVIR 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geodetska up-
rava RS (GURS) sta zaradi zagotavljanja večje preglednosti 
in učinkovitosti pri urejanju prostora, gradnji objektov in 
upravljanju nepremičnin, začela z izvajanjem povezanih 
projektov, združenih pod naslovom »Program projektov 
eProstor«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo 
programa, je 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov. 
 eProstor je sestavljen iz petih vsebinskih projektov, ki so 
medsebojno povezani in soodvisni. To so projekti »Skupna 
infrastruktura za prostorske informacije«, »Prostorski infor-
macijski sistem«, »Informacijska prenova nepremičninskih 
evidenc«, »Zajem in izboljšava podatkov« ter »Podpora 
vodenju projektov in informiranje«. 
Na ministrstvu želijo s tem projektom pospešiti in izboljšati 
procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve 
objektov in upravljanja z nepremičninami. S tem bomo 
pomembno prispevali k izboljšanju konkurenčnosti in 
ozelenitvi gospodarstva ter izboljšanju poslovnega okolja. 
Prvi korak na poti k zastavljenemu cilju je že priprav-
ljena prenovljena prostorska in gradbena zakonodaja, 

ki poenostavlja procese ter daje podlago za elektronsko 
poslovanje. Prav tako je v pripravi zakonodaja na področju 
evidentiranja nepremičnin. 
Projekt zahteva vključenost več resorjev, sredstva, s katerimi 
je financiran pa upravlja Služba vlade RS za razvoj in ev-
ropsko kohezijsko politiko. Za gospodarsko rast oziroma 
še bolje sonaravno rast, pa tudi za nova delovna mesta, 
je o treba pospešiti in izboljšati tudi procese na področju 
prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja 
z nepremičninami. 
Posredni cilji projekta eProstor so izboljšanje konkurenčnosti 
ter ozelenitev gospodarstva in poslovnega okolja, odprava 
administrativnih ovir, brezpapirno elektronsko poslovanje 
in enostaven dostop do podatkov. Vloga projekta pa je 
realizacija določb nove zakonodaje, vzpostavitev sistemov 
ePlan in eGraditev ter medsebojno povezljivi, enostavno 
dostopni in standardizirani podatki na državni ravni.

EVROPSKO LETO KULTURNE 
DEDIŠČINE
V Sloveniji je več kot 350 gradov, graščin in dvorcev. 
Če se k temu doda še razvaline, kot so na primer os-
tanki Ajdovskega gradca, je njihovo število višje od 500. 
Najbolj oblegan je Ljubljanski grad, ki ga je lani obiskalo 
1,2 milijona turistov, sledi Blejski, zelo priljubljen je tudi 
Predjamski. Država skrbi za 166 grajskih objektov, od 
tega jih je 50 spremenila v muzeje, 15 v hotele, 23 pa v 
javne ustanove, kot so psihiatrične bolnišnice, domovi za 
starostnike ali zapori. Številni od teh spomenikov so bili 
obnovljeni tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Finančnega mehanizma EGP.
V preteklem finančnem obdobju se je za povezovanje 
naravnih in kulturnih potencialov namenilo 263 milijonov 
evrov evropskih sredstev. Z njihovo pomočjo se je poleg 
razvoja športno–rekreacijskih objektov in turistične infra-
strukture tudi oživljalo in ohranjalo kulturno dediščino ter 
javno kulturno infrastrukturo. Z evropskimi sredstvi se je 
tako oživilo številne gradove in dvorce po celi Sloveniji, od 
vile Mayer v Šoštanju, Lanthierjeve graščine v Vipavi in 
Vile Vipolže v Goriških Brdih do gradov Brežice, Strmol 
in Rajhenburg. Sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj so omogočila tudi rekonstrukcijo Narodne galerije, 
Muzeja sodobne umetnosti in Plečnikove hiše v Ljubljani, 
izgradnjo Parka vojaške zgodovine v Pivki, ureditev 
številnih kulturnih domov in mladinskih centrov (npr v 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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Sežani, Bovcu, Ravnah na Koroškem, Šentjurju, Krškem, 
Rogaški Slatini), knjižnic in številnih drugih objektov. 
Iz Evropskega socialnega sklada so bili sofinancirani številni 
razvojni projekti za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih 
skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni 
vključenosti ter za povečanje zaposlitvenih možnosti 
mladih na področju likovne umetnosti ali sodobnega 
plesa. S pomočjo Finančnega mehanizma EGP pa se je v 
iztekajočem finančnem obdobju s 4 milijoni evrov pod-
prlo projekt oživljanja arheološkega parka Simonov zaliv, 
Topilnico rudnika živega srebra v Idriji in Doživljajsko 
razstavišče Ljubljanica na Vrhniki. 
Poglavitni namen teh ukrepov je bilo spodbujanje raz-
voja slovenskega turizma, dvig zaposlitvenih možnosti in 
oživljanje, ohranjanje ter trženje kulturne dediščine.  Vse to 
se bo še okrepilo z Evropskim letom kulturne dediščine, v 
okviru katerega bodo potekale številne zanimive aktivnosti 
in dogodki po vsej Sloveniji. Našli jih boste lahko prek 
posebnega spletnega koledarja dogodkov Ministrstva za 
kulturo, ki je tudi sicer nacionalni koordinator evropskega 
leta, ki je tej temi posvečeno prvič. 
Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni 
koheziji v Evropi je namreč še vedno premalo poznan in 
pogosto podcenjen. Kulturna dediščina ima velik gospodar-
ski potencial za podpiranje kulturnih in kreativnih industrij, 
spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnost-
nega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje 
dolgoročnega zaposlovanja. Leto 2018 bo tako posvečeno 
povečanju zavedanja o vrednotah dediščine in njenem 
pomenu za posameznika ter družbo in njenemu prispevku 
k gospodarskemu ter trajnostnemu razvoju. Predvsem pa 
je Evropski parlament razglasil Evropsko leto kulturne 
dediščine z namenom spodbujanja izmenjave in spoštovanja 
evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, dvigovanja 
zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka 
pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

DRŽAVNI ZBOR RS NA IZREDNI SEJI 
POTRDIL ZIPRS1819 IN NOVELO ZFO
Poslanke in poslanci so z 51 glasovi za in 23 proti po 
odložilnih vetih DS vnovič potrdili spremembe zakona o 
financiranju občin, z 52 glasovi za in 21 proti pa tudi zakon 
o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.
Državni svetniki so veto na spremembe za-
kona o financiranju občin med drugim izglasovali 

zaradi nasprotovanja predvidenemu postopku določitve 
povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. 
Zanje namreč ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sred-
stva občinam arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak 
bi morali za to določiti merila. Pri zakonu o izvrševanju 
proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki 
izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 
530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na pre-
bivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a 
s tem v občinskih združenjih nikakor nismo zadovoljni.
Več si preberite TU.

ZNAK EVROPSKE DEDIŠČNE TUDI V 
SLOVENIJI
Pred uradnim začetkom evropskega leta kulturne dediščine 
2018 je neodvisna žirija, ki jo je ustanovila Evropska 
komisija, izbrala devet spomenikov, za katere predlaga, 
da se jim dodeli znak evropske dediščine. Med predlaga-
nimi spomeniki posebnega zgodovinskega in kulturnega 
pomena je tudi cerkev Sv. duha na Javorci. 
Spominska cerkev na Javorci je edinstven primer secesije. 
V spomin na padle vojake vseh narodnosti in kultur so 
jo v hribih postavili vojaki, ki so se med prvo svetovno 
vojno bojevali na soški fronti. Cerkev in njena kulturna 
krajina tudi v današnjih časih ostajata simbol poziva k 
spravi in pričata o povezovalni moči skupnega umetniškega 
ustvarjanja in gradnje.
Evropska komisija bo odločitev o spomenikih, ki bodo 
dobili znak evropske kulturne dediščine, uradno razglasila 
februarja 2018, slovesna podelitev pa bo marca 2018. 
Devet spomenikov je bilo izbranih med 25 predlogi, ki 
so jih predizbirale sodelujoče države članice.
Skupno z današnjimi je Evropska komisija od leta 2013 
z znakom evropske dediščine imenovala 38 spomeniških 
območij, med drugim tudi partizansko bolnišnico Franjo. 
Namen znaka je povečati ozaveščenost o spomenikih, ki 
so imeli pomembno vlogo v zgodovinskem in kulturnem 
razvoju Evrope, ter poudariti njihovo evropsko razsežnost z 
dejavnostmi obveščanja in izobraževanja. Glavni cilj znaka 
evropske dediščine pa je pri ljudeh okrepiti občutek pri-
padnosti Evropski uniji. 
Več si lahko preberete TU.

http://www.zvkds.si/sl/elkd
http://http:/www.zvkds.si/sl/elkd/elkd-prireditve
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/drzavni-zbor-rs-na-izredni-seji-potrdil-ziprs1819-in-novelo-zfo/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5128_en.htm
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11  KORISTNE INFORMACIJE

ODLOČBE O PODELITVI KONCESIJ NA 
PRIMARNI RAVNI
Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo dopis, v kat-
erem nas prosijo za posredovanje dokumentacije v zvezi s 
podeljevanjem koncesij na primarni ravni.
V zvezi z ugotovitvami, ki jih je Računsko sodišče RS 
izpostavilo v revizijskem poročilu Organizacijski in 
kadrovski izzivi zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji 
in se nanašajo na pomanjkljivo evidenco podeljenih konc-
esij na primarni ravni, prosijo občine, da jim posredujete
vse odločbe o podelitvi koncesije in pogodbe o koncesiji za 
koncesionarje, ki ste jim podelili koncesije in so še veljavne.
Dokumentacijo jim pošljite čim prej, najkasneje pa do 15. 
1. 2018. Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte 
na številko tega dopisa.

EVIDENCA UPORABE PRISILNIH 
SREDSTEV PO 28. ČLENU ZAKONA O 
OBČINSKEM REDARSTVU
Ministrstvo za javno upravo namje poslalo dopis, v 
katerem nam pošiljajo tabelo, ki bo redarstvu služila kot 
pomoč pri vodenju evidence uporabe prisilnih sredstev. 
Tabela je na voljo TU.

POSODOBLJENO SPLETNO ORODJE ZA 
IZVAJANJE PROJEKTOV ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA IN NAČEL DOBREGA 
UPRAVLJANJA
Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis z informaci-
jo o posodobljenem spletnem orodju, ki služi kot podpora 
za implementacijo dvanajstih načel dobrega upravljanja. 
Spletno orodje je dostopno TU.

OKROŽNICA MIZŠ – UREDBA O 
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je 
poslalo okrožnico v zvezi z Uredbo o plačah direktorjev v 
javnem sektorju, natančneje v zvezi z uvrstitvijo ravnateljev 
vrtca v plačni razred. 
Celotna okrožnica je na voljo TU (priloga 1, priloga 2). 

INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM 
VOLITVAM V LETU 2018
Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o 
informacijski podpori lokalnim volitvam 2018.
Strokovne službe Ministrstva za javno upravo so pričele z 
aktivnostmi za ponovno vzpostavitev informacijske pod-
pore lokalnim volitvam. Zaradi vsebinske in tehnološke 
posodobitve obstoječega informacijskega sistema na 
ministrstvu trenutno pripravljajo specifikacije za javno 
naročilo s pogajanji, ki vključuje tudi izvedbo usposabljanj. 
O vseh nadaljnjih aktivnostih bo ministrstvo občine redno 
obveščalo.

JAVNI RAZPIS – PODPORNO OKOLJE 
ZA DELOVANJE NA PODROČJU 
KULTURE
Ministrstvo za kulturo je v začetki decembra objavilo razpis 
»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«, 
katerega namen je vključevanje brezposelnih starejših od 50 
let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo 
pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, 
v kulturne projekte. Skupna višina sredstev, namenjenih 
za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega 
bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad. Razpis 
je odprt do 10. januarja 2018.
Razpis bo brezposelnim omogočal najmanj enoletno 
zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih 
delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno 
usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, javni 
zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MJU_UPORABA_SREDSTEV__28.a_clen_ZoRed-A__DECEMBER_2017.xlsx
https://www.coe.int/en/web/good-governance/centre-of-expertise
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MIZS_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_VRTCI_DECEMBER_2017.jpg
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MIZS_PRILOGA_1_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_VRTCI_DECEMBER_2017.jpg
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/POJASNILA__MINISTRSTEV/MIZS_PRILOGA_2_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_VRTCI_DECEMBER_2017.jpg
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dobrin v Sloveniji. Javni razpis bo tako med drugim prisp-
eval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih 
zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma 
pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov 
na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotav-
ljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje 
kulturne ustvarjalnosti.
Več informacij o razpisuje na voljo TU.

12  EU NOVICE

MEDNARODNI PROJEKT ZA 
SPODBUJANJE INOVACIJ V 
ZDRAVSTVU IN DOLGOTRAJNI OSKRBI
Evropska komisija je v programskem obdobju 2014–2020 
preko programa Interreg Europe podprla 5-letni medn-
arodni projekt za spodbujanje inovacij v zdravstvu in dol-
gotrajni oskrbi. Projekt ITHACA (InnovaTion in Health 
And Care for All) združuje partnerje iz Slovenije in osmih 
drugih evropskih regij z namenom izboljšanje politik in 
praks, ki bi učinkoviteje podpirale inovacijske aktivnosti 
in spodbujale uvajanje inovativnih rešitev v zdravstvu in 
dolgotrajni oskrbi.
Projekt v prvi fazi temelji na izmenjavi  dobrih praks med 
regijami Nizozemske, Danske, Slovenije, Združenega 
kraljestva, Italije, Francije, Španije, Poljske in Nemčije. 
Temu bo sledila faza priprave regionalnih akcijskih načrtov 
za spodbujanje inovacij, ki podpirajo aktivno in zdravo 
življenje ter tako učinkovito prispevajo tudi k uresničevanju 
širših ekonomskih ciljev.
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani kot nosilec 
projekta v Sloveniji je pripravila krajši spletni vprašalnik, 
s katerim vabi različne deležnike k sodelovanju. Odgovori 
na vprašalnik bodo pomembno dopolnili oceno stanja na 
tem področju v Sloveniji in tako pripomogli k opredelitvi 
področij, ki jih je potrebno nasloviti. Sodelovanje v anketi 
je anonimno.

STRATEŠKO POROČILO O IZVAJANJU 
EVROPSKIH STRUKTURNIH IN 
INVESTICIJSKIH SKLADOV 2017
Evropska komisija je objavila strateško poročilo o izvajanju 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov 2017. V 
poročilu ugotavlja, da je evropsko realno gospodarstvo iz 
petih skladov EU prejelo že 278 milijard evrov podpore, 
izvajanje programov za obdobje 2014–2020 pa je zdaj v 
polnem teku.
Do oktobra 2017 je bila skoraj polovica proračuna iz ev-
ropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 
2014–2020 že dodeljena za konkretne projekte. Do konca 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1853
https://www.1ka.si/ithaca?language=1
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leta 2016 je skoraj 793.500 podjetij prejelo podporo iz 
skladov, kar je po oceni ustvarilo 154.000 delovnih mest. 
Podpora je koristila 7,8 milijona ljudem pri iskanju nove 
zaposlitve ali razvoju znanj in spretnosti ter pripomogla k 
izboljšanju biotske raznovrstnosti na 23,5 milijona hek-
tarjev kmetijskih zemljišč. Do konca leta 2016 sta bila za 
podporo EU izbrana 2 milijona projektov, kar je 1 milijon 
več kot leto poprej. 
Komisija tudi ugotavlja, da so novi predpogoji za uspešne 
naložbe, t.  i. predhodni pogoji, močna spodbuda za 
reforme v številnih sektorjih. Za obdobje po letu 2020 
se načrtuje dodatna okrepitev povezave med skladi EU 
in podporo strukturnim reformam v državah članicah. 
Komisija nadalje ugotavlja, da države članice vse pogosteje 
uporabljajo možnosti za poenostavitev, kot so spletni 
postopki za upravljanje sredstev (e-kohezija), enostavnejši 
postopki za oddajo vlog za podjetja (enotne vstopne točke) 
ter enostavnejši načini za uveljavljanje pravice do povračil 
od EU. Med ugotovitvami je tudi, da pametnejša raba 
razpoložljivih virov spodbuja večjo mobilizacijo zasebnega 
financiranja. 
Komisija je posodobila tudi odprto podatkovno platformo 
o koheziji, kjer so na voljo informacije do oktobra 2017 
o izvajanju programov glede na posamezni sklad, državo 
in tematsko področje. 
Več informacij je na voljo TU. 

INOVATIVNI UKREPI V MESTIH
Mesta se lahko od danes pa do aprila 2018 prijavijo na tretji 
razpis »Inovativni ukrepi v mestih«. Iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj bo zagotovljenih do 100 milijonov 
evrov za projekte na področjih prilagajanja podnebnim 
spremembam, kakovosti zraka ter stanovanj, delovnih mest 
in spretnosti za lokalno gospodarstvo v skladu z agendo 
EU za mesta. Kandidati bodo lahko na številnih seminarjih 
po državah članicah izvedeli, kako pripraviti dobro vlogo 
in povečati možnosti za pridobitev podpore. EU s tokrat-
nim razpisom za financiranje projektov, osredotočenim 
na podnebne spremembe, tudi uresničuje svoje zaveze iz 
pariškega podnebnega sporazuma. 
Več informacij je na voljo TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5201_sl.htm
http://www.uia-initiative.eu/en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities/urban-agenda-eu_sl
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities/urban-agenda-eu_sl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-5311_en.htm

