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1 UVOD

Pred vami je zadnja številka Mesečnega utripa v letu 2018. V tem mesecu smo na naslove vseh občin poslali 
Priročnik za občinske funkcionarje, katerega ste že razdelili med izvoljene občinske svetnike in svetnice. Namen 
priročnika je podati priporočila kako postopati, ko ne veste, kje bi začeli iskati neke podatke, ali če si samo 
želite potrditve in osvežitve svojega znanja. V priročniku med drugim podajamo priporočila o načinu sprejema 
občinskih predpisov, ki so lahko v statutu ali poslovniku vaše občine urejena tudi drugače, saj ima vsaka občina 
skladno z zakonodajo avtonomno pravico pri urejanju te tematike. 

Na naslove pristojnih ministrstev in Državnega zbora RS smo poslali nekaj mnenj in pripomb, med drugim 
tudi na ZIPRS1819-A, kjer smo podali predlog k dopolnitvi dveh členov. Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Ministrstvu za fi nance smo poslali poziv v zvezi s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1, ki 
določa datum posredovanja prehodnih podatkov o deležih dodatnih sredstev za fi nanciranje investicij, in sicer 
15. oktober tekočega.

V mesecu novembru smo Ministrstvu za notranje zadeve poslalo pripombe k predlogu Zakona spremembah 
in dopolnitvah Zakona o tujcih. Pri pregledu zakonskega predloga smo ugotovili, da ta občinam prinaša novo 
nalogo, ki ima fi nančne posledice. Ministrstvo za notranje zadeve nam je že podalo odgovor, v katerem so 
pojasnili, da so po dodatni preučitvi predloga dotičnega člena ugotovili, da organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti v sistem ne bo potrebno vključiti. Zato  bodo iz predloga 45. člena organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti črtali. 

Na elektronske naslove občin smo poslali kar nekaj predlogov predpisov. Predloge si lahko pogledate TU, vaše 
predloge in pripombe pa nam posredujte na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

 Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni 
strani Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, 
ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

Želimo vam prijetno branje.
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•	 Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR 
občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, 
do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravlja-
vec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi 
potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR 
občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike 
Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven 
sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik 
poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.

•	 Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem 
v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način 
sklepanja poslov (avkcije depozitov).

3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki 
so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi 
pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR 
države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR 
države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 30. 
1. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG UREDBE O ODPADNIH 
NAGROBNIH SVEČAH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah, katerega je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Uredba določa 
pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da 
se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih 
odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komu-
nalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave. 
Razlog za pripravo uredbe je odprava vsebinskih neskladij 
Uredbe, ki je bila sprejeta že v letu 2008, z Uredbo o 
odpadkih, kakor tudi podrobnejša ureditev obveznosti 
proizvajalcev nagrobnih sveč, pridobiteljev nagrobnih sveč 
in uvoznikov nagrobnih sveč, ki se jim zaradi razširjene 
odgovornosti lahko naloži, da na svoje stroške zagotovijo 
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč in da za zbrane odpadne 
nagrobne sveče na svoje stroške zagotovijo obdelavo. V 
sedaj veljavni Uredbi je bila predpisana obveznost zagot-
avljanja predelave odpadnih nagrobnih sveč na zbiralcu, s 
predlagano Uredbo pa je predpisana obveznost zagotavl-
janja obdelave odpadnih nagrobnih sveč na nosilcu načrta 
oziroma na nosilcu skupnega načrta.
Uredba v 4. in 5. členu predpisuje obveznosti upravljavca 
pokopališča, ki mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG PRAVILNIKA O POSLOVANJU 
SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA DRŽAVE OZIROMA OBČINE
S strani Ministrstva za finance smo v pregled in pripombe 
vam prejeli predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema 
enotnega zakladniškega računa države oziroma občine. 
Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države 
oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog 
novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravil-
nikov v en skupen, s čimer želijo občinam omogočiti boljši 
pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih 
sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s 
pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja. 
Glavni poudarki novega pravilnika so:
1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj 

sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima 

možnost, da:
a. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, 

da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvid-
nosti občinskega proračuna) od svojih posrednih 
proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna 
sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema 
EZR občine;

b. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja 
sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se 
bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno 
ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev 
sistema EZR občine. 

•	 V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko pod-
poro EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje 
sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, 
dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani 
upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema 
EZR občine,...) ter računovodenje teh poslov.

•	 Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna 
sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na 
podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MF_Pravilnik_o_poslovanju_sistema_EZR_drzave_oz._obcine.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MF_Pravilnik_o_poslovanju_sistema_EZR_drzave_oz._obcine.pdf
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sveče ločeno zbirajo in začasno skladiščijo na ali ob 
pokopališču ter da se prepuščajo izvajalcu javne službe 
zbiranja. Lahko pa odpadne nagrobne sveče upravljavec 
pokopališča odda neposredno zbiralcem, če ima sklen-
jene pogodbe o prevzemanju z nosilci načrta ali nosilci 
skupnega načrta, in če površina pokopališča presega 15 
ha. Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se pred 
prepuščanjem izvajalcu javne službe zbiranja oziroma pred 
oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne drobijo, ne 
stiskajo, ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki.
Obveznosti izvajalca javne službe obdelave in izvajalca javne 
službe so predpisane v 6. in 7. členu uredbe. Izvajalca javne 
službe morata odpadne nagrobne sveče oddati zbiralcu, 
zagotoviti, da se pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne 
sveče ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo ali ne mešajo 
z drugimi odpadki, ter oddati odpadne nagrobne sveče 
zbiralcu brezplačno.
18. člen Uredbe določa, da morata ob prevzemu odpadnih 
nagrobnih sveč nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta in 
izvajalec javne službe pri določanju medsebojnega prizna-
vanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami 
upoštevati predpisana merila za ugotavljanje stroškov. 
Nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta morata zago-
toviti redno prevzemanje vseh odpadnih nagrobnih sveč 
od vseh izvajalcev javnih služb in upravljavcev pokopališč, 
predpisani pa so tudi načini in metodologija določitve 
deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč, če ravnanje 
z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotavlja več nosilcev 
načrta ali več nosilcev skupnega načrta.
20. člen Uredbe določa, da se lahko nosilec načrta ali 
nosilec skupnega načrta, v primeru, da ni dosegel (ali je 
presegel) svojega deleža za zagotovitev izpolnitve celoletne 
obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, 
določenega s sklepom Vlade RS, dogovori za finančno 
izravnavo obveznosti z drugim nosilcem načrta ali nosilcem 
skupnega načrta, ki je v tem koledarskem obdobju zagoto-
vil prevzem odpadnih nagrobnih sveč v deležu, ki presega 
(ali ne dosega) njegovo obveznost iz sklepa Vlade RS. 
V poglavju »Kazenske določbe« so predvidene tudi globe 
za prekrške, ki se gibljejo od 3.500 do 10.000 evrov.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 3. 1. 2019 
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.  

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽIČNIŠKIH 
NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB IN DVEH 
PREVILNIKOV 
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah 
za prevoz oseb ter potrebna podzakonska akta - Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih 
pregledih žičniških naprav, Pravilnik o sofinanciranju 
stroškov vzdrževanja, obratovanja in gradnje žičniških 
naprav za prevoz oseb.
Glavni namen vseh treh predlogov je:
•	 črtanje določb zakona, ki veljajo neposredno iz Uredbe 

EU 2016/424 o žičniških napravah,
•	 ukinitev veljavnosti Pravilnika o žičniških napravah 

za prevoz oseb,
•	 prenos pristojnosti izdaje odločb, s katerimi se določi 

organe za ugotavljanje skladnosti iz MGRT na MZI,
•	 ukinitev zahteve za imenovanja namestnika vodje 

obratovanja,
•	 možnost izvedbe delnega strokovno tehničnega 

pregleda,
•	 spremembo periodike veljavnosti dovoljenj za obra-

tovanje žičniških naprav,
•	 da naloge vodje obratovanja vlečnic, na smučišču z 

največ dvema vlečnicama z nizko vodeno vrvjo, lahko 
opravlja strojnik vlečnice,

•	 določiti pravno podlago za sofinanciranje stroškov 
vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav 
s strani države in/ali občine.

Naj opozorimo, da 12. člen predloga Zakona določa 
možnost sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in 
gradnjo žičniških naprav ali s strani države ali s strani 
občin. Pogoje in merila za to predpiše pristojni minister 
za promet, sredstva pa se dodeljujejo na podlagi javnega 
razpisa.  
Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja, obrato-
vanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb pa določa 
vrsto in vsebino upravičenih stroškov vzdrževanja, obra-
tovanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb, ki se 
sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije in/
ali občine, ter pogoje za priznavanje njihove upravičenosti 
in njihovo izkazovanje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZI_ZAKON_IN_PRAVILNIKA_ZICNISKE_NAPRAVE_DECEMBER_2018.pdf
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Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 7. 1. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM 
POSTOPKU 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davčnem postopku, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.
Glavni cilj predloga zakona je prenos Direktive Sveta (EU) 
2018/822 in Direktive Sveta (EU) 2017/1852. V predlog 
zakona so poleg rešitev, povezanih z ureditvijo vsebine 
direktiv, vključene tudi druge spremembe in dopolnitve, ki 
so se ob izvajanju veljavne ureditve pokazale za potrebne. 
Druge spremembe v predlogu zakona zasledujejo pregled-
nost in jasnost pobiranja davkov, potrebno za pravno var-
nost in v izogib težavam pri izvajanju. S tem se zagotavlja 
pravna varnost davčnega zavezanca v davčnem postopku 
in učinkovito pobiranje davkov.
S prenosom Direktive Sveta (EU) 2018/822  se razširja 
področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podat-
kov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje. 
Z ukrepom, s katerim se povečuje preglednost na strani 
posrednikov (to so davčni svetovalci in drugi udeleženci, 
ki so običajno povezani z ustvarjanjem, trženjem ali imple-
mentacijo takšnih aranžmajev), bodo davčnim organom 
zagotovljene pravočasne, celovite in relevantne informacije, 
saj je predvideno, da se prek razkritij s strani posrednikov 
zajamejo aranžmaji, ki se idnetificirajo preko petih sku-
pin prepoznavnih značilnosti - to so lastnosti čezmejnega 
aranžmaja, ki nakazuje morebitno tveganje za izogibanje 
davkom.
S prenosom Direktive 2017/1852/EU, ki nadgrajuje 
obstoječe mehanizme za reševanje sporov, se zagotavlja 
pravočasno in učinkovito reševanje sporov, s tem pa tudi 
povečuje pravno varnost državljanov in pravnih oseb. 
Pričakuje se, da bo pregledno urejen postopek povečal 
zaupanje davčnih zavezancev v davčni sistem in še do-
datno spodbudil prostovoljno izpolnjevanje davčnih 
obveznosti. Pri tistih pravnih osebah, ki čezmejno poslu-
jejo, se predvideva, da bo ta ureditev zaradi zagotovljene 
večje gotovosti in predvidljivosti pospešila tudi naložbene 
odločitve. Reševanje sporov bo za davčnega zavezanca manj 
administrativno obremenjujoče kot doslej, prav tako pa 

bodo v tem postopku tudi nižji stroški za davčne zavezance 
in davčni organ. 
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 17. 1. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MF_ZAKON_O_DAVCNEM_POSTOPKU_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MF_ZAKON_O_DAVCNEM_POSTOPKU_DECEMBER_2018.pdf
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 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 
2019 (ZIPRS1819-A)
Zakon je bil 24. 12. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
V 6. členu Zakona je določena povprečnina za leto 2019, 
in sicer ta znaša 573,50€.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE 
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI (ZSPDSLS -1A)
Zakon je bil v Uradnem listu objavljen 7. 12. 2018, veljati 
pa je začel naslednji dan po objavi.
96. členu zakona se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 
»Za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leti 2018 
in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št.  11/18), njihovo vsebino in poročanje 
o njihovi realizaciji, se uporabijo določbe 11., 12., 13., 
14. in 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 
– ZUUJFO, 76/15), in predpisi, izdani na njihovi podlagi.«

DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH 
STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU
Dogovor, ki je bil sklenjen med Vlado RS in reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja je bil 7. 12. 2018 
objavljen v Uradnem listu RS. 
STAVKOVNI SPORAZUMI MED VLADO RS 
IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
V Uradnem listu RS so bili 7. 12. 2018 objavljeni 
stavkovni sporazumi in aneksi h kolektivnim pogodbam. 
Izpostavljamo sledeče:
1. Stavkovni sporazum med Vlado RS Sindikatom 

vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
2. Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije 

in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije
4. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske deja-

vnosti v Republiki Sloveniji
5. Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor
6. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, 

uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del

7. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O 
UVRSTITVI DELOVNIH MEST V JAVNIH 
AGENcIJAH, JAVNIH SKLADIH IN 
JAVNIH ZAVODIH V PLAČNE RAZREDE
Uredba je bila 7. 12. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
V Uredbi se v prvem odstavku 4. člena tabela nadomesti 
z novo tabelo.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4066/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2018-in-2019-ziprs1819-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3797/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-stvarnem-premozenju-drzave-in-samoupravnih-lokalnih-skupnosti-zspdsls-1a/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3862/dogovor-o-placah-in-drugih-stroskih-dela-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3863/stavkovni-sporazum-med-vlado-republike-slovenije-in-sindikatom-vzgoje-izobrazevanja-znanosti-in-kulture-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3863/stavkovni-sporazum-med-vlado-republike-slovenije-in-sindikatom-vzgoje-izobrazevanja-znanosti-in-kulture-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3865/stavkovni-sporazum-med-vlado-republike-slovenije-in-sindikatom-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3865/stavkovni-sporazum-med-vlado-republike-slovenije-in-sindikatom-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU_december%202018/material/Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU_december%202018/material/Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3867/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3867/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3868/aneks-st--12-h-kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-kpjs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3874/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3874/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3857/uredba-o-spremembi-uredbe-o-uvrstitvi-delovnih-mest-v-javnih-agencijah-javnih-skladih-in-javnih-zavodih-v-placne-razrede/#1.%C2%A0%C4%8Dlen


8

December 2018

UREDBA O NAČINU OPRAVLJANJA 
OBVEZNE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA, 
OBRATOVANJA IN OBNAVLJANJA 
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
Uredba je bila 14. 12. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.
Ta uredba določa opravljanje obvezne gospodarske javne 
službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne 
železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: OGJS).

UREDBA O IZVAJANJU DRŽAVNE 
JAVNE SLUŽBE NA OSUŠEVALNIH IN 
NAMAKALNIH SISTEMIH
Uredba je bila 21. 12. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Uredba podrobneje določa naloge državne javne službe 
upravljanja in vzdrževanja osuševalnih sistemov ter naloge 
upravljanja, vzdrževanja in delovanja državnih namakalnih 
sistemov (v nadaljnjem besedilu: državna javna služba), 
način izvajanja državne javne službe, financiranje, 
dolžnosti izvajalca državne javne službe, vsebino pogodbe, 
program upravljanja in programe vzdrževanja osuševalnih 
in državnih namakalnih sistemov, območje in obdobje 
izvajanja državne javne službe ter način poročanja.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O 
OKVIRU ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV 
SEKTORJA DRŽAVA ZA OBDOBJE OD 
2018 DO 2020 (ODPSD18–20-c)
Odlok je bil 21. 12. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Med drugim je v 4. členu določen najvišji obseg izdatkov 
za občine za leto 2019.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: DOGOVOR S SINDIKATI 
2019 IN OcENJEVANJE IN 
NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENcEV
14. 12. 2018 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju 
z Idealisom - Inštitutom za plače in delovna razmerja, za 
občine izvedlo  seminar, kjer smo udeležence seznanili z 
novostmi, ki se obetajo pri ocenjevanju in napredovanju 
javnih uslužbencev in novostmi, ki jih je prinesel dogovor 
s sindikati za leto 2019.
Kot je že bolj ali manj znano Interventnih ukrepov na 
področju napredovanj ni več. Napredovanja javnih 
uslužbencev se izvajajo po 3 letih. Vendar se interventni 
ukrep pravice do višje osnovne plače iz naslova napre-
dovanj določa v sistemski zakonodaji za vse zaposlene 
v javnem sektorju enako. Na predavanju je mag. Edita 
Dobaj udeležencem na praktičen način in konkretnih 
obrazložitvah, podala kako javnim uslužbencem pravilno 
določiti napredovanja v času interventnih ukrepov, v letih 
od 2011 do 2018 ter jih vodila skozi pravilne izvedbe 
postopka za izvedbo napredovanj, da jih bodo odgovorni 
lahko pravilno izvedli v letu 2019. 
Napredovanja morajo biti v letu 2019 izvedena pravilno, 
saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj 
tudi v naslednjih letih, ne glede na morebitno spremembo 
zakonodaje.
Prvič po letu 2011, ko je tudi na področje napredovanj 
posegla interventna zakonodaja, bodo napredovanja v letu 
2019 izvedena po treh letih, po končanih pogajanjih pa 
izplačila višje plače ne določa več interventna zakonodaja, 
temveč ga bo določila sistemska zakonodaja, to sta ZSPJS 
in Uredba.
Predavateljica je podala tudi primere, kako pravilno izvesti 
postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne 
zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3964/uredba-o-nacinu-opravljanja-obvezne-gospodarske-javne-sluzbe-vzdrzevanja-obratovanja-in-obnavljanja-javne-zelezniske-infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3980/uredba-o-izvajanju-drzavne-javne-sluzbe-na-osusevalnih-in-namakalnih-sistemih/#(vsebina)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3971/odlok-o-spremembah-odloka-o-okviru-za-pripravo-proracunov-sektorja-drzava-za-obdobje-od-2018-do-2020-odpsd18-20-c/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
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SEMINAR: PORTAL JAVNIH NAROČIL 
- OBJAVA OBVESTIL, ODLOČITEV 
O ODDAJI NAROČILA, POGODB IN 
NJIHOVIH DODATKOV TER ESPD
V decembru smo za občine pripravili seminar, kjer so 
se udeleženci lahko seznanili s portalom javnih naročil. 
Predavateljici  Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina sta 
udeležencem najprej predstavili osnovna pravila, ki veljajo 
za objave in delo na portalu.
Nato pa sta udeležencem seminarja predstavili konkretne 
primere težav in napak, ki se lahko pojavijo pri delu ter 
rešitve zanje. Predavanje se je na željo slušateljev usmerilo 
tudi na konkretne zadeve - težave s katerimi se srečujejo 
na občinah, kjer so s sodelovanjem vseh in na primeru 
dobrih praks le-te tudi reševali.

5  POBUDE IN MNENJA

POZIV V ZVEZI S POSREDOVANJEM 
PODATKOV OBČINAM NA PODLAGI 
TRETJEGA ODSTAVKA 23. ČLENA ZFO
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance poslalo 
poziv v zvezi s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1, ki 
določa datum posredovanja prehodnih podatkov o deležih 
dodatnih sredstev za financiranje investicij, in sicer 15. 
oktober tekočega.
V dopisu pristojnima ministrstvoma smo zapisali:
»Občine že več let opozarjajo, da teh podatkov ne dobijo 
pravočasno oz. v zakonsko določenem roku. Prepričani 
smo, da pristojno ministrstvo razpolaga s temi podatki, saj 
v tem času vsako leto potekajo pogajanja med Vlado RS 
in reprezentativnimi združenji glede višine povprečnine. 
Občine prav tako ne dobijo podatkov o izračunanih 
deležih, ki bi jih morale prejeti 15 dni po sprejetju 
državnega proračuna. S tem, ko se pristojno ministrstvo 
ne drži zakonsko določenih rokov občinam povzroča 
nemalo težav.
Pristojne pozivamo, da občinam v zakonsko določenih 
rokih zagotovijo nujno potrebne podatke občinam, saj bi 
se s tem občine izognile težavam pri pripravi proračunov.«

PRIPOMBE K OSNUTKU STRATEGIJE 
KULTURNE DEDIŠČINE ZA OBDOBJE 
2018–2026
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo po-
slalo pripombe k osnutku Strategije kulturne dediščine za 
obdobje 2018–2026. Na združenju pozdravljamo namen 
Strategije, to je spodbuditi in podpreti vlogo dediščine 
pri doseganju splošnih strateških ciljev, kot so vključujoča 
družba, uravnotežen – pametni razvoj in kontinuirano 
prenašanje znanj. 
Med deležniki, ki bodo pomembno oblikovali ak-
tivnosti predvidene znotraj posameznih ukrepov so 
tudi občine. Občine se zavedajo pomembnosti objektov 
kulturne dediščine iz več vidikov – npr. zgodovinskega, 
izobraževalnega, gospodarskega (npr. turizem). Zato bi 
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bilo na mestu, da se ponovno omogoči sofinanciranje 
(evropska sredstva in sofinanciranje s strani države) obnove 
objektov kulturne dediščine ponovno tudi za občine in ne 
le za zasebni sektor. Prepričani smo, da bomo tako lahko 
pospešili obnove propadajočih zgodovinskih objektov, ki 
predstavljajo našo identiteto, jih spremenili v kaj uporab-
nega (muzeji, protokolarni objekti, turistične znamenitosti 
itd.). Občine imajo v lasti takšne objekte, vendar se težko 
odločijo za njihovo obnovo zaradi prevelikih stroškov. 
Prav tako pa za to ni pravih finančnih spodbud. Ker sama 
Strategija nima neposrednih finančnih posledic, saj bodo 
te nastale šele s sprejetjem posameznih akcijskih načrtov, 
predlagamo, da se možnost sofinanciranja obnove kul-
turnih objektov vključi v te načrte. 
Priložili pa smo še akcijska načrta Občine Ravne na 
Koroškem in Občine Škofja Loka.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O  IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2018 IN 2019 (ZIPRS1819-A)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), EPA 278-VIII.
Predlagali smo, da se v predlog sprememb in dopolnitev 
ZIPRS vključi tudi spremembo drugega odstavka 58. člena 
in dopolnitev osmega odstavka 32. člena. 
Mnenje je dostopno TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA 
O INTERVENTNIH UKREPIH PRI 
RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO 
EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI 
NAGROBNIMI SVEČAMI
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje k predlogu Zakona o interventnih ukrepih pri 
ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi 
nagrobnimi svečami.

Združenje občin Slovenije pozdravlja namen države, da se 
uredi področje ravnanja s komunalno odpadno embalažo 
in z odpadnimi nagrobnimi svečami. S predlaganim 
Zakonom se urejajo alarmantne razmere na tem področju, 
veljalo pa bi jih sistemsko in dolgoročno urediti na način, da 
v prihodnje tovrstni interventni zakoni ne bodo potrebni. 
Celotno mnenje je na voljo TU.

PRIPOMBE K PRAVILNIKU O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
IN OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor poslalo pripombe k Pravilniku o občinskem pro-
storskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu.
Opozorili smo, da vse občine težko podajo konkretne 
pripombe, saj za to velikokrat nimajo ustrezne programske 
opreme. To bi pa vsekakor potrebovale, saj zaposleni na 
občinskih upravah, ki delajo na področju okolja in pros-
tora, vsak dan gledajo te načrte in bi takoj zaznali razliko 
oziroma izboljšave ali nejasnosti v prikazu. V ta namen 
bi predlagali, da se izdela vzorčni primer prikaza nekega 
OPPN, ki vsebuje vse predlagane grafične prikaze, in sicer 
v analogni in digitalni obliki. 
Dodali smo tudi, da pozdravljamo racionalizacijo po 38. 
členu, saj je ponovno pridobivanje mnenj vseh NUP-ov 
za spremembe, ki se jih ne tičejo, izguba časa. Kljub temu 
pa ostane pridobivanje mnenja Agencije RS za okolje in 
prostor na osnutek OPPN in s tem odločbe, da ni potrebna 
celovita presoja vplivov na okolje. To pa je običajno najbolj 
zamudno, zato podajamo pobudo za racionalizacijo tudi 
tega postopka.
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/Akc_nacrt_KD_obr2_Ravne.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/Akc_nacrt_KD_obr2_Ravne.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/akcijski_nacrt2019-20121_Sk._Loka.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/DZ_RS_MNENJE_K_ZIPRS1819-A_DECEMBER_2018.pdf
http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/DZ_RS_MNENJE_K_ZAKONU_O_INTERVENTNIH_UKREPIH_ODPADNA_EMBALAZA_NAGROBNE_SVECE_DECEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MOP_PRIPOMBE_K_PRAVILNIKU_OPPN_DECEMBER_2018.pdf
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7  VPRAŠANJA OBČIN

IZPLAČILA DRUŠTVOM 

Vprašanje občine:
»V samem objavljenem razpisu govorimo samo o porabi 
sredstev v tem letu in nič o zahtevku. V osnutku in podpisani 
pogodbi pa je to določilo: Občina bo sredstva po tej pogodbi 
nakazala 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo 
sredstev na določen TRR. Zahtevku morajo biti priloženi 
računi najmanj v višini sofinanciranja s strani občine, na 
katerih izvajalec navede izjave: »kopija enaka originalu, 
račun plačan, dela/storitev opravljena«, žig in podpis, in 
priložiti dokazilo o plačilu računov.
Sedaj so mi pa društva dostavila zahtevke s prilogo do 5. 
12. 2018 in zamujamo 30. dnevni rok plačila (čeprav je 
zahtevek) - v računovodstvu so mi dali datum izplačila 4. 1. 
2019. Gre za planirana sredstva v sprejetem proračunu za l. 
2018, januar bo začasno financiranje in takrat tega izplačila 
tudi ne smemo izvesti. To bi z aneksom še nekako rešili. Kaj 
pa primer 2 društev - ko za investicijo dobijo večji znesek in 
ga sami ne morejo financirat in čakajo naša sredstva in so 
pri zahtevku tako zapisali: »Potrdilo o plačilu dobavitelju 
dostavijo do konca koledarskega leta«. Podobno zadevo imam 
pri humanitarnih društvih, ko sem skoraj izvedel, da edini v 
SLO zahtevamo tako. Prosim za konkretno pomoč in sistemsko 
rešitev.«

Odgovor:
»30. dnevni plačilni rok lahko skladno z ZIPRS (32. člen) 
uredite drugače- seveda s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Gre 
namreč za tekoči transfer, za kar zakon omogoča krajši plačilni 
rok.
Kar pa se tiče dokazil pri transferih društvom velja sledeče- 
občina mora zagotavljati nadzor nad namensko porabo 
sredstev, ki jih izplača v breme proračuna.  Na kakšen način 
bo občina zagotavljala nadzor nad porabo sredstev je v njeni 
pristojnosti. Sistem dokazil (računi za nastale in obračunane 
stroške) je zagotovo najbolj pregledna oblika, saj omogoča 
največjo mero kontrole. V kolikor je občina določila in hkrati 
pogodbeno dogovorila takšen način izkazovanja izvedbe 
aktivnosti kot podlago za izvršitev plačila, potem se mora 
tega držati. Zagotavljamo, da zagotovo niste edina občina, 
ki izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev na opisan 
način.«

PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Vprašanje občine:
»Skladno z našim odlokom o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v naši občini 15. člen določa - Plačila 
nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje 
ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko 
hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali 
stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o 
stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne 
teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko 
hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
Občanka se je vselila v hišo julija 2013, leta 2014 in 2015 
je plačevala NUSZ, nato je dala vlogo za oprostitev, ki je 
skladno z odlokom oz.15.členom trajala 5 let, torej do 1. 8. 
2018. Stranka sedaj zahteva vračilo denarja, ki ga je plačala 
2014 in 2015, kar ne gre, saj se postopek uvede na zahtevo 
občana. Zanima nas ali oprostitev za del leta 2018 in 2019, 
kar zopet ne gre, začne teči od dneva vselitve v stanovanje.«

Odgovor:
»Menimo, da oprostitve ni mogoče uveljavljati širše kot to 
določa občinski akt (Odlok), torej za dobo daljšo od 5-ih 
let. Vsekakor pa je v predmetni zadevi pomembna vsebina 
izdanega sklepa občinske uprave, ki je zavezancu omogočila 
oprostitev. Če le-ta ugotavlja oziroma določa pravico do 
oprostitve od dneva vselitve, bi zavezanec pri davčnem 
organu lahko zahteval vračilo. V kolikor pa odločitev ne 
določa te »pravice« pred letom dejanske uveljavitve, potem 
bi verjetno lahko stranka zahtevala oziroma občina sprejela 
drugačno odločitev v upravnem postopku glede oprostitve, 
s čimer bi razpolagala s podlago za vračilo.«

INFORMAcIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Vprašanje občine:
»Ali je informacija, ali je nek gostinec že vložil vlogo za potrd-
itev urnika gostinskega obrata, informacija javnega značaja?«

Odgovor:
»V nadaljevanju podajamo naše razumevanje glede 
predmetne zadeve. Hkrati vam svetujemo, da se v zvezi s 
postavljenim vprašanjem obrnete še na informacijskega 
pooblaščenca. Menimo, da se predmetna zahteva obravnava 



12

December 2018

kot informacija javnega značaja ter da obstaja verjetnost, 
da je hkrati izpolnjena ena od izjem po prvem odstavku 6. 
člena ZDIJZ. Skladno s Pravilnikom o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 
107/00, 30/06 in 93/07) mora namreč ponudnik gostinskih 
storitev obratovalni čas prijaviti na predpisanem obrazcu 
(ki je sestavni del tega pravilnika). Ta obrazec poleg vseh 
podatkov potrebnih za odločanje o (ne)potrditvi določenega 
obratovalnega časa, vključuje tudi »formular«, ki ga mora 
izpolniti občina. Ker je obrazec smatran kot celota oziroma 
kot en dokument, ki je, dokler občina o prijavi obratovalnega 
časa ne odloči, po našem mnenju štet kot dokument v postopku 
izdelave in je še predmet posvetovanja v organu (vse dotlej 
dokler ga pristojna oseba občine še ni podpisala in odposlala 
ali kako drugače zaključila) ter bi njegovo razkritje povzročilo 
napačno razumevanje njegove vsebine (ni še znano ali predla-
gan prijavljen obratovalni čas ustreza vsem pogojem ali ne).«

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA

Vprašanje:
»Naša zaposlena je 14.9.2018 dala odpoved delovnega 
razmerja. Odpovedni rok je 3 mesece, jutri ji poteče. Ali ji 
moramo izdati sklep o prenehanju ali sporazum, na podlagi 
katerega jo bomo odjavili ali pa je podlaga njena odpoved.«

Odgovor:
»Menimo, da je že sama odpoved podlaga za odjavo iz 
zavarovanja.«

FINANcIRANJE POLITIČNIH STRANK

Vprašanje občine:
»Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah se 
financirajo politične stranke. Ta sklep imamo. Kako je s 
financiranjem list, ki niso organizirane kot politične stranke?«

Odgovor občine:
»Ob branju te sodbe ustavnega sodišča (https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2809/26-
-clen-zakona-o-politicnih-strankah-ni-v-neskladju-z-
ustavo ) bi rekli, da podlage v tem zakonu (ZPolS) ali 
kakšnem drugem zakonu ni, temveč je podlaga le če jo imate 

urejeno v kakšnem vašem splošnem aktu (na primer Statut, 
poslovnik ali samostojen pravilnik).«

SORAZMERNI DEL LETNEGA DOPUSTA

Vprašanje občine:
»Naprošamo za odgovor na vprašanje, ali delavcu (funkcio-
narju) pripada sorazmerni del dopusta, če pri delodajalcu 
dela npr. samo 14 dni (manj kot mesec).«

Odgovor:
»Delavcu v tem primeru ne pripada sorazmerni del dopusta.«

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4605
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2809/26--clen-zakona-o-politicnih-strankah-ni-v-neskladju-z-ustavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2809/26--clen-zakona-o-politicnih-strankah-ni-v-neskladju-z-ustavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2809/26--clen-zakona-o-politicnih-strankah-ni-v-neskladju-z-ustavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2809/26--clen-zakona-o-politicnih-strankah-ni-v-neskladju-z-ustavo
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8  SEJE VLADE RS

11. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 11. redni seji med drugim določila 
spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 
in besedilo predloga Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah. Vlada RS pa je sprejela tudi Akcijski načrt za 
pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 in izdala Uredbo o spremembi Uredbe 
o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih 
skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Sprejeto 
je bilo tudi Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji 
za leta 2015, 2016 in 2017 ter Sklep o ustanovitvi 
Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje 
z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Prav 
tako pa je Vlada RS brezplačno prenesla na Občino 
Kostanjevica na Krki 4 nepremičnine, ki so v upravl-
janju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
in v lasti Republike Slovenije.

Spremembe Odloka o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država 2018-2020
Vlada je določila spremembe Odloka o okviru za prip-
ravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 
do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2019. 
Okvir določa zgornjo mejo izdatkov za blagajne javnega 
financiranja, njegova sprememba pa bo omogočila pri-
pravo rebalansa proračuna za leto 2019, ki je predviden 
prihodnje leto. Vlada bo predlog spremembe posredovala 
DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu v oceno.
Odlok je bilo treba spremeniti, ker se zaradi izboljšane gos-
podarske rasti pričakuje višje prihodke, poleg tega pa so bili 
letos sprejeti predpisi ter sklenjeni dogovori z reprezenta-
tivnimi združenji in sindikati, ki povečujejo obseg izdatkov 
proračunov. Spreminja se zgornja meja izdatkov pri vseh 
štirih blagajnah javnega financiranja (državni proračun, 
pokojninska blagajna, zdravstvena blagajna in občinski 
proračuni), določa pa se tudi ciljni saldo sektorja država 
in najvišji obseg izdatkov sektorja država. 
Ciljni saldo sektorja država oz. javnofinančni presežek za 
leto 2019 se po predlogu z 0,2 % BDP viša na 0,4 % BDP, 

najvišji obseg izdatkov sektorja država za prihodnje leto pa 
se z 19,512 milijarde evrov viša na 20,610 milijarde evrov. 
Ciljni saldo za državni proračun za leto 2019 se iz priman-
jkljaja v višini 0,6 % BDP spreminja v presežek v višini 
0,3 % BDP, najvišji obseg izdatkov za državni proračun 
za prihodnje leto pa se z 9,697 milijarde evrov viša na 
10,160 milijarde evrov. 
Najvišji obseg izdatkov za občine za leto 2019 se z 2,174 
milijarde evrov viša na 2,235 milijarde evrov, za pokojnin-
sko blagajno se najvišji obseg izdatkov za leto 2019 niža 
s 5,600 milijarde evrov na 5,530 milijarde evrov, najvišji 
obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019 pa se z 
2,944 milijarde evrov viša na 3,055 milijarde evrov. Kljub 
zmanjšanju najvišjega obsega izdatkov za pokojninsko 
blagajno so skupni odhodki za 219 milijonov evrov višji 
v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 in omogočajo 
izplačilo redne in izredne uskladitve ter dogovorjeni letni 
dodatek v višini 140 milijonov evrov.
Da se zagotovi Fiskalnemu svetu zadostne informacije 
za presojo, se k spremembam okvira prilaga tudi predlog 
Osnutka proračunskega načrta 2019, kjer se poskuša pon-
azoriti konkretne spremembe vpliva dosedanje realizacije 
vseh štirih blagajnah javnega financiranja v letošnjem letu, 
zadnje napovedi Urada RS za makroekonomske analize 
in razvoj za leto 2019, nov izvedbeni načrt operativnega 
programa za EU sredstva in vpliv na spremembo drugih 
elementov, konkretno ravni skupnih izdatkov in salda 
sektorja država. 
Vlada se je s predlogom Osnutka proračunskega načrta za 
leto 2019 le seznanila, končno različico pa bo predvidoma 
potrjevala hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto, 
takrat pa ga bo tudi posredovala Evropski komisiji.

Predlog Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah
S predlogom Zakona se v nacionalno zakonodajo prenaša 
evropsko direktivo 2014/23/EU, določa pa se tudi enotna 
pravila za sklepanje koncesijskih pogodb za gradnje in 
storitve po tem zakonu in nad vrednostnim pragom, 
določenim v predmetni direktivi (trenutno je določen pri 
5.548.000 evrov).
Z zakonom se določajo tudi obvezna pripravljalna de-
janja, ki jih je treba izvesti pred začetkom postopka za 
izbiro koncesionarja. Zakon poleg tega določa, kdaj se 
šteje, da je koncesijsko razmerje vzpostavljeno, da je za 
vzpostavitev koncesijskega razmerja nujen prenos tveganj 
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na koncesionarja, določa obvezno obličnost in vsebino 
koncesijske pogodbe in ureja pravila za izvajanje konc-
esije s podizvajalci, pravila glede spreminjanja koncesijske 
pogodbe med njeno veljavnostjo in odpoved koncesijske 
pogodbe.
Nabor koncedentov, ki so zavezani k uporabi tega zakona 
pri sklepanju koncesijskih pogodb, je enak, kot ga določa 
direktiva. Poleg organov RS, organov samoupravnih lo-
kalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava morajo pri 
sklepanju koncesijskih pogodb v skladu s tem zakonom 
ravnati tudi nekateri drugi subjekti. Gre za subjekte, ki 
opravljajo eno ali več dejavnosti, navedenih v prilogi II k 
omenjeni direktivi, če jim je bila za opravljanje te deja-
vnosti na nepregleden in nekonkurenčen način podeljena 
izključna ali posebna pravica. 
Trajanje koncesije je omejeno, določi ga koncedent glede 
za zahtevane gradnje oziroma storitve. Koncesije, daljše od 
pet let, smejo trajati tako dolgo, da se ne preseže obdobje, 
v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh 
naložb (začetnih in naknadnih) za izvajanje koncesije, pri 
čemer se upošteva tudi primeren dobiček.
Rok za prenos direktive 2014/23/EU je potekel 18. aprila 
2016, zato je Evropska komisija marca 2018 vložila tožbo 
proti Sloveniji pred Sodiščem EU. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

12. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 12. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja 
javne železniške infrastrukture ter sprejela sklep, 
da Ministrstvo za okolje in prostor izvršuje ukrepe, 
ki so državi izrečeni na podlagi četrtega odstavka 
79. člena Gradbenega zakon. Vlada je tudi določila 
besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka 
Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 in med drugim 
še odgovore na pet zanimivih poslanskih vprašanj.

Uredba o načinu opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe vzdrževanja, 
obratovanja in obnavljanja javne železniške 
infrastrukture 
Uredbo je potrebno uskladiti z Zakonom o železniškem 
prometu (ZZelP-K), ki je začel veljati junija 2018. Z ure-
dbo se uskladijo določbe zakona glede opredelitve nalog v 

okviru obvezne gospodarske javne službe (OGJS). Zato je 
potrebno spremeniti tudi poimenovanje OGJS in uskladiti 
naslov uredbe z ureditvijo v zakonu. Spreminjanje zgolj 
naslova uredbe v členu pravnega akta bi lahko povzročilo 
težjo sledljivost
sosledja predpisa, zato se predlaga sprejem nove uredbe, 
ki bo nadomestila trenutno veljavno. 
Predlog med drugim obsega tudi:
•	 splošno opredelitev OGJS kot jo najdemo v zakonu, 
•	 vsebino pogodbe, 
•	 obveznost upravljavca v smislu, kaj mora ta zagoto-

viti za namene opravljanja OGJS  in obseg storitev 
upravljavca, 

•	 dolžnost države zagotoviti prevoznikom uporabo javne 
železniške infrastrukture in 

•	 definiranje virov financiranja OGJS.

Sklep o izvrševanju ukrepov, na podlagi 
četrtega odstavka 79. člena Gradbenega 
zakona 
Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je  po 
uradni dolžnosti na podlagi četrtega odstavka 79. člena 
Gradbenega zakona  v inšpekcijski zadevi nevarne gradnje 
dotrajanega dela gospodarskega objekta na zemljišču s 
parc. št. 231, k.o. Melje, izdal odločbo inšpekcijskemu 
zavezancu Vladi RS, in sicer, da mora takoj po vročitvi 
odločbe prenehati z uporabo delno porušenega gospodar-
skega objekta na tem zemljišču. Pri tem je vladi  naloženo, 
da zavaruje območje delno porušenega prehoda  tako, da 
bo zagotovljena varnost ljudi, ki živijo v neposredni bližini 
v večstanovanjskem objektu s parc. št. 234/2, k.o. Melje 
ter da se odstrani delno porušen obok prehoda in dotrajan 
del strešne konstrukcije nad obokom.
GZ v 79. členu namreč določa, da če gre za nevaren 
objekt in je inšpekcijski zavezanec umrl, vendar posto-
pek dedovanja še ni končan, ali če zavezanec organu ni 
znan oziroma mu ni znano njegovo prebivališče ali ob 
prenehanju pravne osebe, lahko gradbeni inšpektor ukrepe 
izreče državi. V tej inšpekcijski zadevi je zemljiškoknjižni 
lastnik obravnavanega objekta izbrisan iz sodnega oziroma 
poslovnega registra, lastniki stanovanj, ki so ogroženi, pa 
niso vpisani kot etažni lastniki, zato je inšpekcijski ukrep v 
skladu s četrtim odstavkom 79. člena GZ naložen državi. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/12._REDNA_SEJA_VLADE_13.12.2018.pdf
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13. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 13. redni seji med drugim sprejela 
izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega 
proračuna za leto 2019 in Program financiranja 
proračuna RS za leto 2019. Vlada RS je sprejela tudi 
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevze-
manja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za 
leto 2018 in izdala Uredbo o izvajanju državne javne 
službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Prav 
tako je Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne embalaže in Odlok o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2019. Seznanila pa se je tudi s Poročilom o napredku 
glede izvedenih aktivnostih po posameznih ukrepih pri 
ravnanju s komunalnimi odpadki in sprejela odgovor 
na sklepe Državnega sveta v zvezi s financiranjem občin.

Izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 
2019
Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa 
državnega proračuna za leto 2019 in razrez proračunskih 
odhodkov. Določila je tudi terminski načrt priprave pred-
loga rebalansa in predlagateljem finančnih načrtov naložila, 
da predloge svojih načrtov pripravijo do 10. januarja 2019.
Zaradi letos sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov 
z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na 
višji obseg proračunskih izdatkov, bo državni proračun s 3. 
januarjem 2019 neuravnotežen. Ker zaradi parlamentarnih 
volitev letos niso bile pripravljene spremembe proračuna 
za leto 2019, je treba pripraviti njegov rebalans, sicer bo 
izvrševanje državnega proračuna in ostalih enot sektorja 
države (pokojninske in zdravstvene blagajne ter občinskih 
proračunov) oteženo.
Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 10. janu-
arja pripraviti predloge finančnih načrtov, vključno z 
obrazložitvami načrtovane porabe, pri čemer morajo 
upoštevati obseg, določen v razrezu odhodkov. Razrez je 
pripravljen tako, da doseže zgornjo mejo dopustnih izdat-
kov državnega proračuna v višini 10,160 milijarde evrov, 
kot jo določa spremenjeni Odlok o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država 2018-2020. Ta kot cilj za leto 
2019 določa presežek državnega proračuna v višini 0,3 
odstotka BDP. 
Vlada je proračunskim uporabnikom naložila, da pri ob-
likovanju finančnih načrtov za prihodnje leto načrtujejo 

pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh 
obveznosti iz veljavnih predpisov in iz sklenjenih spora-
zumov s sindikati javnega sektorja. Svoje aktivnosti morajo 
načrtovati predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji 
multiplikator na gospodarsko rast.
Višino EU sredstev in pripadajoče slovenske udeležbe 
za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 morajo načrtovati v skladu s sprejetim 
izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-
2020. Načrtovati morajo tudi pravice porabe za stroške, 
povezane s pripravo na predsedovanje EU.
Predlagateljem finančnih načrtov, ki za proračunsko leto 
2019 ne morejo načrtovati svojih finančnih načrtov v 
obsegu, določenem v razrezu, je vlada naložila, da izve-
dejo ukrepe za znižanje proračunskih odhodkov iz svoje 
pristojnosti. Če je za njihovo izvedbo potrebna sprememba 
predpisov ali slednjo načrtujejo tudi sicer zaradi spremen-
jenih okoliščin in programskih vsebin ter bo vplivala na 
izvrševanje njihovih finančnih načrtov v prihodnjem 
letu, jim je vlada naložila, da predloge zakonov in drugih 
predpisov, o katerih mora odločati vlada, pripravijo in jih 
do 10. januarja 2019 predložijo vladi. 
Ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, naj pripravi 
predlog načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim 
premoženjem države za leto 2019 ter ga prav tako predloži 
vladi do 10. januarja. Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa je vlada naložila, naj pripravita predlog načrta 
izvajanja finančnih instrumentov in ga v omenjenem roku 
predložita vladi.

Program financiranja državnega proračuna 
za 2019
Vlada je sprejela Program financiranja proračuna RS za 
leto 2019. Ob upoštevanju že zagotovljenih sredstev je za 
financiranje izvrševanja državnega proračuna za prihodnje 
leto potrebno financiranje v višini 2.141.481.009,47 evra, 
možno pa je tudi predčasno financiranje dela proračunskih 
potreb za leti 2020 in 2021. 
Glede na sprejeti državni proračun za leto 2019, ki iz-
kazuje presežek bilance A v višini 53.791.704 evrov, in 
primanjkljaj bilance B v višini 341.240.314 evrov ter ob 
upoštevanju potrebnega financiranja zapadlih glavnic v letu 
2019 v višini 2.967.663.560 evrov je potrebno financiranje 
v višini 3.255.112.170 evrov. Del financiranja državnega 
proračuna za leto 2019 v višini 570.496.580,27 evra je 
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že zagotovljen iz naslova predfinanciranja, izvršenega 
z zadolžitvijo v letu 2018, in iz naslova kupnine od 
prodaje kapitalskih naložb (prodaja deleža v NLB) v 
višini 543.134.580,27 evra. Ob upoštevanju že zagoto-
vljenih sredstev je za financiranje izvrševanja državnega 
proračuna za prihodnje leto potrebno financiranje v višini 
2.141.481.009,47 evra. 
Glede na oceno stanja dolga državnega proračuna na dan 
31. december 2018 v višini 29.180.664.238 evrov oziroma 
63,8 % BDP in ob predpostavki izvedenega financiranja 
v višini 2.141.481.009,47 evra ter odplačil dolga v letu 
2019, bo dolg državnega proračuna konec leta 2019 znašal 
28.354.481.687,47 evra oziroma 58,4 % BDP. 
Poleg financiranja izvrševanja državnega proračuna za leto 
2019 je v skladu z zakonom o javnih financah dovoljeno 
tudi predčasno financiranje dela proračunskih potreb 
prihodnjega dveletnega obdobja. Največji dodatni obseg 
zadolževanja, ki ga zakon dovoljuje za ta namen v letu 
2019, je vsota odplačil glavnic dolga državnega proračuna, 
ki zapadejo v plačilo v letih 2020 in 2021.
Pri izvrševanju zadolževanja v okviru maksimalnega 
dovoljenega obsega zadolževanja v 2019 bo predfinan-
ciranje lahko izvršeno le do višine, ki bo skladna ciljem in 
dinamiki zmanjševanja presežnega dolga sektorja države 
nad 60 % BDP, določenega z veljavnim Programom 
stabilnosti. Dejanski obseg izvršitve predfinanciranja je 
odvisen tudi od razmer na finančnih trgih v letu 2019 in 
ocene teh razmer v letu 2020.
Predlagani izbor in struktura instrumentov financiranja 
izhaja iz strateških ciljev in načel zadolževanja, upošteva 
pa tudi strategijo izvajanja financiranja, katere poglavitno 
načelo je kombiniranje predvidljivosti in prožnosti. Le 
tako se je pri izvedbi programa mogoče primerno odzivati 
na spremembe tržnih razmer. Načelo prožnosti je posebej 
pomembno v kriznih tržnih razmerah, ko je financiranje 
državnega proračuna potrebno zagotoviti z alternativnimi 
scenariji izvedbe zadolževanja. Predvidljivost se v programu 
ohranja z navedbo obsega potrebnega financiranja in in-
strumentov financiranja.
Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela 
potreb državnega proračuna je predvideno financiranje 
z izdajo državnih obveznic in zakladnih menic. V okviru 
pogojev iz programa financiranja se lahko uporabijo tudi 
drugi instrumenti financiranja, navedeni v programu. 
Vrsto instrumentov financiranja, njihovo ročnost in din-
amiko izdaje bo določilo Ministrstvo za finance na podlagi 
odločitve ministra v odvisnosti od tržnih razmer ter v 

skladu s strateškimi in operativnimi cilji, opredeljenimi v 
programu financiranja in srednjeročni strategiji upravljanja 
državnega dolga. 

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2019
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe za leto 2019 vključuje namene in ukrepe, ki so 
že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih. 
Ob tem pa Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2019 med drugim določa 
tudi nove namene porabe in ukrepe, kot so:
•	 Namen sodelovanje z gospodarstvom: ukrep 

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v tra-
jnostno mobilnost, Subvencije za domače in tuje 
začetne investicije v dejavnosti, pomembne za pre-
hod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno 
gospodarstvo in ukrep Podpora prehodu v krožno, 
nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. 
Gre za novost ob prepoznanju, da sicer brez sode-
lovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično 
družbo ne bo mogoče izvesti.

•	 Namen Zmanjševanja emisij v prometu: Ukrep 
spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu, 
Nakup novih vozil za prevoz potnikov, pri čemer se 
bo sredstva namenjalo samo samo za sofinanciranje 
nakupa vozil na elektriko in vodik, in med upravičence 
uvrstilo vse občine, kar je prav tako novost. 

•	 Namen Spodbujanje rabe obnovljivih virov ener-
gije: ukrepa Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela 
ureditev HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi 
gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje 
trajnostnega razvoja.

•	 Namen Prilagajanje podnebnim spremembam: 
Izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
Sofinanciranje programov odprave posledic naravnih 
nesreč in ukrep Izgradnja in obnova večnamenskih 
akumulacij, ki smo ga dodali na pobudo MKGP v 
času medresorske obravnave, saj gre za zadrževalnike 
z več funkcijami.

•	 Namen in ukrep Raziskave, razvoj in inovacije 
na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo 
ključno, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo 
potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem 
pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.

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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Med drugim pa se bo nadaljevalo z namenjanjem sredstev 
za mednarodno podnebno pomoč, prvič se predvideva tudi 
vplačilo v mednarodni Zeleni podnebni sklad. Nadaljevalo 
se bo sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisi-
ja odobrila sofinanciranje iz programa LIFE (podnebnih 
projektov tega programa), ter prvič namenilo sredstva za 
izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE 
CARE4CLIMATE. V podobni obliki se bo nadaljevalo 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ob tem pa 
sredstva predvidelo tudi za programsko sofinanciranje dela 
NVO. Omogočeno je kot do sedaj tudi financiranje prip-
rave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja 
na podnebne spremembe.
V programu je zapisano, da  se pričakuje priliv v višini 
64 milijonov evrov v letu 2019, torej v približno enaki 
višini kot so bili prilivi v sklad v letu 2018, ob tem pa  
se ocenjuje prenos sredstev iz leta 2018 v višini 84 mio 
evrov. Skupaj bo tako sklad namenil 148 milijonov evrov 
v letu 2019 za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

3. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
Državni zbor je na svoji 3. redni seji, ki je potekala od 
14. do 20. decembra 2018 med drugim sprejel Zakon 
o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (ZSPJS-V), Zakon o interventnih 
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo 
in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE).

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V)
Državni zbor je s 43 glasovi za in brez glasu proti sprejel 
novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki izplačilo 
napredovanj iz aprila trajno zamika na december. Vsebina 
zakona je del dogovora, ki so ga vladni pogajalci skle-
nili z večino sindikatov javnega sektorja. Novela zakona 
določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko 
izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. 
naziv, dobijo pravico do izplačila s 1. decembrom. Takšna 
rešitev na podlagi interventnih predpisov velja že od leta 
2015, na začetku prihodnjega leta pa bi se interventni 
ukrepi iztekli, javni uslužbenci pa bi praviloma pridobili 
pravico do izplačila napredovanj z aprilom. Zdaj se zamik 
izplačila višje plače zaradi napredovanja prenaša v sistemski 
zakon in bo postal trajen.

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju 
s komunalno odpadno embalažo in z 
odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)
Državni zbor je z 52 glasovi za in nobenim proti podprl 
predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s ko-
munalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. V skladu z zakonom bo država stroške za odvoz 
nakopičene embalaže in sveč prevzela na svoja ramena, 
znesek pa bo imela pravico izterjati od podjetij, ki niso 
opravila svojega dela.
Predlog zakona na področju ravnanja z odpadno embalažo 
določa, da okoljska inšpekcija v 10 delovnih dneh od 
uveljavitve zakona pri izvajalcih javne službe izvede ogled 
lokacij, kjer ti skladiščijo odpadno embalažo. Omenjeno 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/13._REDNA_SEJA_VLADE_20.12.2018.pdf
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embalažo mora izvajalec javne službe označiti in skladiščiti 
ločeno od novo prevzetih odpadkov.
Ministrstvo za okolje bo izbralo osebo, ki bo v imenu 
države prevzela in obdelala odpadke. DZ sicer ni podprl 
dopolnila SDS, skladno s katerim bi morala to nalogo 
izbrana oseba izvesti v 30 dneh. Izbor izvajalca bo sicer 
potekal v skladu z zakonom o javnih naročilih, izvajalec 
pa bo moral odpadno embalažo prevzeti in obdelati za 
največ 120 evrov na tono odpadkov brez davka na dodano 
vrednost. Pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami 
je postopek podoben, le da bo ogled inšpekcije izveden 
na podlagi obvestila izvajalca javne službe in upravljavca 
pokopališča, ki bosta ugotovila, da količina skladiščenih 
odpadnih nagrobnih sveč na njunih lokacijah presega 
zmogljivosti. Stroški prevzema in obdelave odpadnih 
nagrobnih sveč ne smejo presegati 200 evrov na tono.
Država ima na podlagi zakona pravico od družb, namesto 
katerih je zagotovila njihovo predpisano obveznost 
ravnanja s komunalno odpadno embalažo, zahtevati 
vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov. Prav 
tako lahko povračilo denarja terja od nosilcev skupnega 
načrta, namesto katerih je zagotovila njihovo predpisano 
obveznost ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
V skladu z zakonom bo ministrstvo tudi spremenilo 
okoljevarstvena dovoljenja, izdana družbam za ravnanje 
z odpadno embalažo, tako da bodo morale te zagotavljati 
ravnanje z vso odpadno embalažo na območju države.
Zakon se bo po potrditvi amandmaja koalicijskih poslan-
skih skupin uporabljal do 31. decembra 2019. To pomeni, 
da ima ministrstvo za okolje in prostor leto dni časa, da 
sistem ravnanja z odpadki v celoti prenovi in uredi v za-
konu o varstvu okolja.

17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na svoji 17. izredni seji, ki je 
potekala 13. 12. 2018, med drugim potrdili Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(ZIPRS1819-A), Zakon o spremembah Zakona o mini-
malni plači (ZMinP-B).

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo 
zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 
in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne 
obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za 
tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje 
novega proračuna lahko nemoteno steklo.
Vlada z novelo zakona odgovarja na dodatne obveznosti, 
ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so 
dogovor o višini povprečnine za leto 2019, poleg redne tudi 
izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega 
proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.
Čeprav vlada za prihodnje leto načrtuje proračunski 
presežek, kar namerava zapisati v rebalans, ki ga še pri-
pravlja, se bodo z novelo zakona odhodki proračuna 
zmanjšali za 60 milijonov evrov. Toliko namreč namerava 
vlada prihraniti s podaljšanjem omejitve izplačevanja de-
lovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih 
uslužbencev.
Zaradi dogovora o višini povprečnine za leto 2019, ki ga 
je Vlada RS sklenila z reprezentativnimi združenji občin  
je v noveli zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona 
evrov za občine. Primeren obseg sredstev za financiranje 
osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov 
zvišal na 573,50 evra na prebivalca.
Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna 
uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od 
letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev 
za izplačilo letnega dodatka za upokojence, vendar se bo 
ta tudi prihodnje leto namesto v dveh izplačal v petih 
različnih višinah.
Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih orga-
nizacijah se z novelo zakona zagotavlja tudi pravne podlage 
za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih 
organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka 
odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami 
določili prejemnika.
Novela zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju 
v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in 
prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset 
novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje 
leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primer-
javi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno 
dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Zakon o spremembah Zakona o minimalni 
plači (ZMinP-B)
Državni zbor RS je s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel 
novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori 
koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. 
Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek 
podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni 
bilo vloženih dodatnih dopolnil.
Novela zakona minimalno plačo s sedanjih okoli 638 evrov 
neto prihodnje leto zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa na 
700 evrov neto. Poleg tega ureja tudi časovnico izločitve 
dodatkov iz minimalne plače - dodatki bodo iz minimalne 
plače izločeni s 1. januarjem 2020 - ter formulo za njen 
izračun, po kateri je minimalna plača omejena tako navzgor 
kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad 
preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

18. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na svoji 18. izredni seji, 
ki je potekala 21. 12. 2018, med drugim potrdili 
Odlok o spremembi Odloka o okviru za pripravo 
proračunov sektorja države za obdobje od 2018 do 
2020 (OdPSD18-20-C).
Državni zbor je z 41 glasovi za in 8 proti potrdil spre-
membe odloka za pripravo proračunov javnih blagajn, s 
katerimi se dovoljena poraba države v letu 2019 zvišuje. 
Fiskalni svet sicer svari, da je rast odhodkov previsoka, a 
finančni minister odgovarja, da bi bila manjša lahko le na 
račun socialno ogroženih kategorij prebivalcev. Zdaj bo 
vlada pripravila še rebalans.
Odlok za pripravo proračunov javnih blagajn določa zgorn-
jo mejo dovoljenih odhodkov in ciljni saldo javnih financ 
v vsakokratnem triletnem obdobju. Medtem ko veljavni 
odlok za leto 2019 predvideva presežek javnofinančnih 
prihodkov nad odhodki v višini 0,2 odstotka BDP, se bo 
z danes sprejetimi spremembami ta delež zvišal na 0,4 
odstotka BDP.
Odlok določa zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 
2019 za vse štiri javne blagajne: državnega proračuna, 
pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin. 
Vse štiri skupaj bodo lahko imele 20,61 milijarde evrov 
izdatkov, kar je 1,1 milijarde evrov več, kot je v odloku 
zapisano zdaj.

Na podlagi teh novih številk na finančnem ministrstvu že 
pripravljajo predlog rebalansa državnega proračuna za leto 
2019, vlada pa naj bi ga v obravnavo v DZ poslala sredi 
januarja. Glede državnega proračuna je v odloku zapisano 
zvišanje zgornje meje odhodkov z veljavnih 9,70 milijarde 
evrov na 10,16 milijarde evrov, namesto zdaj dovoljenega 
0,6-odstotnega primanjkljaja pa naj bi ustvaril 0,3 odstotka 
BDP presežka.
Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za občine za leto 2019 
se z 2,17 milijarde evrov zvišuje na 2,23 milijarde evrov. 
Ta rast je posledica zvišanja prihodkov občin iz naslova 
dohodnine, finančne izravnave ter sprejetih sredstev iz 
proračuna EU, je poslancem pojasnil finančni minister 
Andrej Bertoncelj.
Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za izvajanje pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja se znižuje s 5,60 milijarde 
evrov na 5,53 milijarde evrov, vendar pa je Bertoncelj 
pojasnil, da je ta številka še vedno za 219 milijonov evrov 
višja od izdatkov, ki jih bo imela pokojninska blagajna 
letos. V novi zgornji meji so prav tako upoštevani redna 
in izredna uskladitev pokojnin v letu 2019 ter izplačilo 
letnega dodatka upokojencem.
Za zdravstveno blagajno pa se najvišji dovoljeni obseg 
izdatkov zvišuje z 2,94 milijarde evrov na 3,05 milijarde 
evrov. S tem bo lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije prihodnje leto za izvajanje obveznega zdravstven-
ega zavarovanja namenil 173 milijonov evrov več denarja 
kot letos.
Minister je v razpravi pojasnil, da spremembe odloka 
temeljijo na oceni letošnjih gibanj v javnih financah, zad-
njih gospodarskih napovedih ter letos med letom sprejetih 
dodatnih obveznostih države, ki jih je vlada večinoma 
zapisala tudi v že sprejeto novelo zakona o izvrševanju 
proračuna. Javnofinančni presežek je po njegovih besedah 
posledica pozitivnih gospodarskih gibanj, znižanja obrest-
nih mer ter do letošnjega leta zajezenih javnih izdatkov. 
Čeprav vlada predlaga njegovo povečanje, pa bo še naprej 
skrbela za vzdržnost javnih financ.

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

UPOŠTEVANE PRIPOMBE ZOS NA 
PREDLOG NOVELE ZAKONA O TUJcIH 
Združenje občin Slovenije je v mesecu novembru 
Ministrstvu za notranje zadeve poslalo pripombe k pred-
logu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. 
Pri pregledu zakonskega predloga smo ugotovili, da ta 
občinam prinaša novo nalogo, ki ima finančne posledice, 
zato smo zaprosili za pojasnila za kakšno vrsto podatkov 
in informacij gre in na kakšen način naj bi izmenjava teh 
informacij in podatkov potekala (preko navadne pošte, 
elektronske pošte ali kako drugače). Zaprosili smo tudi 
za finančno ovrednotenje te naloge. 
Ministrstvo za notranje zadeve nam je že podalo odgovor, 
v katerem so pojasnili, da so v predlogu povzeli navedbe 
organov iz drugega odstavka 89. člena ZTuj-2, skladno 
s katerim morajo državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki 
Sloveniji v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, 
prebivanje, izstop tujcev, ter v drugih zadevah in vprašanjih 
v zvezi s tujci sodelovati s pristojnimi organi za tujce po 
tem zakonu, zlasti z brezplačnim posredovanjem potrebnih 
osebnih in drugih podatkov ter informacij za opravljanje 
pristojnosti po tem zakonu. 
Nadalje pojasnjujejo, da so po dodatni preučitvi vključitve 
vseh že v 89. členu ZTuj-2 navedenih organov v predlogu 
45. člena v sistem posredovanja podatkov in informacij za 
namen delovanja nacionalnih kontaktnih točk ugotovili, 
da organov samoupravnih lokalnih skupnosti v sistem ne 
bo potrebno vključiti. Zaradi navedene ugotovitve bodo 
iz predloga 45. člena organe samoupravnih lokalnih skup-
nosti črtali. 

NOVIcE DIREKTORATA ZA JAVNO 
NAROČANJE – DJNovice
V decembrskih DJnovicah si lahko med drugim več pre-
berete o podanih opozorilih, ki se nanašajo na:
•	 Novelo ZJN-3A
•	 Informacijski sistem e-JN

•	 Gradbenem nadzoru in upoštevanju pridobljenih 
pravic

ZELENA SVETOVALNIcA
V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga sofinancirata 
Ministrstvo za okolje in prostor in Eko sklad in izvajata 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 
in IPoP – Inštitut za politike prostora, je vzpostavljena 
Zelena svetovalnica. To je neodvisna pravna svetovalnica 
za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja pros-
tora. Zagovorniki okolja so mreža pravnic in pravnikov 
za pravno varstvo okolja v javnem interesu, ki delujejo 
v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Gre za 
neodvisno pravno svetovalnico, namenjeno dajanju po-
jasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi 
varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter 
prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim 
posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam 
ter nevladnim organizacijam. 
Brezplačna Zelena svetovalnica bo vsem, ki se angažirajo 
na področju varstva okolja, pomagala s konkretnimi 
napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj. 
Na prenovljeni spletni strani Zagovornikov okolja so 
vsem zainteresiranim na poljuden način podani sistemi 
varstva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko 
javnost sodeluje in pravna sredstva, ki jih lahko upora-
bljajo nevladne organizacije, civilne iniciative in prizadeti 
posamezniki. Namen približanja ureditve varstva okolja 
in prostora ter zelene svetovalnice je povečati znanje vsem, 
ki se aktivno ukvarjajo z varstvom okolja, da bodo lahko 
konstruktivno in učinkovito sodelovali pri sprejemanju 
okoljskih in prostorskih odločitev ter pravilno in argu-
mentirano uporabljali pravna sredstva, ki so jim na voljo 
za uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja.
Prosimo vas, da novico širite po vaših kanalih in do vaših 
uporabnikov in vseh, ki se na vas obračajo s pravnimi 
vprašanji varstva okolja in urejanja prostora ter nas sprem-
ljate preko Facebook-a.
  

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/DJNnovice_december_2018.pdf
http://zagovorniki-okolja.si/
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GRADBENA INŠPEKcIJA V AKcIJI 
NADZORA UGOTOVILA, DA JE VSAK 
PETI OBJEKT ZGRAJEN NELEGALNO
Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in pros-
tor je izvedla koordinirano akcijo nadzora, usmerjeno v 
odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih 
območjih, v objekte v gradnji in ne v že zgrajene in vseljene 
objekte. V akciji je sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev. 
Opravljenih je bilo 914 inšpekcijskih rednih pregledov in 
173 zaslišanj. Do sedaj pridobljeni rezultati akcije prever-
janja legalnosti gradenj objektov v letu 2018 kažejo, da je 
vsak peti objekt oziroma gradnja nedovoljena.
V zvezi z izvedbo akcije inšpekcija ugotavlja, da je odstotek 
ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih 
rednih nadzorih terena (ni podane prijave ali pobude) 
previsok. Gradbena inšpekcija je z rednimi pregledi pre-
verjala, ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih 
gradbenih dovoljenj. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, 
da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta 
z izdanim gradbenim dovoljenjem.
Glede na ugotovitve so odprli 593 postopkov, od teh 566 
upravnih inšpekcijskih postopkov in 27 prekrškovnih 
postopkov. Od skupno 566 uvedenih inšpekcijskih post-
opkov gre v 108 primerih za nedovoljene gradnje oziroma 
objekte, kar predstavlja skoraj 20% v akciji preverjenih 
objektov. Glede na to, da v 42% obravnavanih zadev v 
času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni 
postopek še poteka, inšpekcija lahko predvideva, da se bo 
ta odstotek še povečal.
V Akciji preprečevanja nedovoljenih gradenj 2018 je 
bilo skupno izdanih 120 inšpekcijskih odločb. Odkritih 
je bilo 62 nelegalnih gradenj po Zakonu o graditvi ob-
jektov (ZGO-1), za katere so izdane odločbe, s katerimi 
je gradbena inšpekcija odredila ustavitev gradenj ter rok 
za odstranitev objektov. Na podlagi določb Gradbenega 
zakona (GZ) je bilo ugotovljenih 23 nelegalnih objektov, 
za katere so bile izdane odločbe, s katerimi je inšpekcija 
odredila ustavitev gradenj ter rok za njihovo odstranitev. 
Inšpekcija je v sklopu akcije odkrila tudi 4 neskladne grad-
nje, za katere so bile skladno z ZGO-1 izdane odločbe. V 
sklopu akcije je bilo ugotovljenih tudi 18 nevarnih gradenj, 
za katere so bile na podlagi ZGO-1 odrejene takojšnje 
prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev 
oziroma zavarovanje. Na podlagi GZ je bil ugotovljen en 
nevaren objekt, za katerega je bila izdana odločba skladno 
z GZ. V sklopu akcije sta bili na podlagi ZGO-1 izdani 

tudi dve odločbi, s katerima je bila prepovedana uporaba 
objektov, ker se jima je spremenila namembnost brez 
gradbenega dovoljenja. V zvezi z ugotovljenimi nepravil-
nostmi pri sami gradnji je inšpekcija izdala tudi 10 odločb 
za odpravo pomanjkljivosti, in sicer 6 odločb na podlagi 
ZGO-1, ter 4 odločbe na podlagi GZ. Večina ugotovljenih 
nepravilnosti se je nanašala na nezagotavljanje obveznega 
nadzora pri gradnji objektov, na nepravilnosti pri zakoličbi 
objekta, neimenovanje odgovornega vodje del, neobstoj 
zavarovanja odgovornosti, nepopolno označitev gradbišča 
z gradbiščno tablo, nezagotavljanje projekta za izvedbo ter 
nespoštovanje zahtev udeležencev pri graditvi objektov (ni 
bilo dogovora v pisni obliki).
V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zave-
zanci v 37 primerih opozorjeni na ugotovljene nepravil-
nosti. Odrejen jim je bil tudi rok za njihovo odpravo z 
opozorilom, da če nepravilnosti ne bodo odpravili v roku, 
bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu določili ZGO-1 ozi-
roma GZ.
Do 13. decembra 2018 so inšpektorji izdali 162 sklepov 
o ustavitvi postopkov, 8 sklepov o ustavitvi izvršbe in 100 
ustavitev postopka na zapisnik. V 16 zadevah je bilo na 
zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski zavezanci sami 
izvršili odločbe. V 8 zadevah je bilo na zapisnik ugotov-
ljeno, da so inšpekcijski zavezanci objekte legalizirali. V 
zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo izdano 
eno pisno opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1), 5 
odločb po ZP-1 z izrečenim opominom, 5 odločb o 
prekršku v skupni višini izrečenih glob 16.500 evrov in 8 
plačilnih nalogov po ZP-1 v skupni višini izrečenih glob 
5.150 evrov.
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11  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V tej rubriki za vas pripravljamo pregled aktualnih javnih 
razpisov, ki bi vas utegnili zanimati. Tokrat smo pripravili 
nabor sledečih javnih razpisov:
•	 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo 

škode in obnovo gozda - do objave zaključka na 
spletni strani

•	 Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 
2017-2018 - do razdelitve sredstev oz. najdlje do 30. 
11. 2018

•	 Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 
potniški promet - do 31. 12. 2025

•	 1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, 
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-
2020 – do objave zaključka na spletnih straneh

12  KORISTNE INFORMAcIJE

TRANSFORMAcIJA PODATKOV 
EVIDENc, KATERIH SKRBNIK JE GURS V 
NOVI KOORDINATNI SISETM
S strani GURS smo prejeli obvestilo o omejitvah dostopa 
do podatkov v novem koordinatnem sistemu D96/TM. 
Novi koordinatni sistem temelji na evropskem koordi-
natnem sistemu. 
Ker gre za zahteven proces prenosa velike količine podat-
kov, bo poslovanje GURS od 5. 1. 2019 do 21. 1. 2019 
moteno. V tem času GURS ne bo evidentirala sprememb 
podatkov v evidence, ki so predmet transformacije.
Storitev dostopa do podatkov GURS bodo delovale 
večinoma časa nemoteno s stanjem na dan 4. 1. 2019.
Celotno obvestilo je na voljo TU.

ZUreP-2 POGOSTA VPRAŠANJA IN 
ODGOVORI
Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da so 
zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore glede izvajanja 
ZUreP-2. Na ministrstvu so od junija do novembra 2018 
prejeli številna vprašanja glede izvajanja novega ZUreP-2. 
Vprašanja in odgovori so dostopni TU. 

WiFi4EU BO NA VOLJO V 103 OBČINAH 
PO SLOVENIJII 
Na spletni strani Računalniške novice smo zasledili objavo, 
da bo WiFi4EU na voljo 103 od 145 prijavljenim občinam 
v Sloveniji. Občinam, ki bodo prejela ta sredstva čestitamo.
WiFi4EU je Evropski projekt, kateri temelji na tem, da 
bi kar 6000 občinam po Evropi zagotovili javni, hiter 
in brezplačen dostop do internetne povezave na javnih 
površinah. V Sloveniji je tako sredstva za razvoj v obliki 
vavčerja v vrednosti 15.000 € prejelo 103 občin od pri-
javljenih 145.
Navedeno je, da se za sedaj pa še ne more točno določiti 
datuma kdaj bo projekt na voljo javnosti, saj je vse skupaj 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/Transformacija_uporabniki.pdf
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/
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šele v razvojni fazi. Vsekakor pa na brezplačno internetno 
povezavo v 103 občinah ne bi smeli čakati dolgo, saj imajo 
navedene občine le leto in pol dni časa, da projekt uspešno 
zaženejo in ponudijo širši javnosti.
Katere občine bodo prejele sredstva, si lahko preberete TU. 

ODDAJA POROČIL O FINANcIRANJU 
VOLILNIH KAMPANJ ZA LOKALNE 
VOLITVE
Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo organiza-
torjem volilnih kampanj glede oddaje poročil o financiranju 
volilnih kampanj za lokalne volitve 2018. Organizatorji 
volilne kampanje morajo skladno z določbami Zakona o 
volilni in referendumski kampanji preko spletnega portala 
AJPES za namen javne objave in revizije predložiti poročilo 
o financiranju volilne kampanje. AJPES na svoji spletni 
strani prejeta poročila javno objavi. Tako posredovano 
poročilo je hkrati tudi osnova za uveljavljanje delnega 
povračila stroškov volilne kampanje pri lokalni skupnosti, 
torej poročila ni treba posebej pošiljati lokalnim skupnos-
tim in Računskemu sodišču Republike Slovenije. 
Vsebina, obrazci, način predložitve poročil in njihova 
objava so določeni v  Pravilniku o vsebini in obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in 
referendumsko kampanjo. 
V primeru izvedbe volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 je skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega 
računa 18. 3. 2019. Ker mora organizator predložiti 
poročilo preko portala AJPES najpozneje v 15 dneh po 
zaprtju posebnega transakcijskega računa, je skrajni rok 
za oddajo poročil 2. 4. 2019. Organizatorji, ki so vodili 
kampanjo tako za župana kot tudi za občinske svetnike, 
torej dve volilni kampanji, so morali predhodno odpreti 
dva ločena transakcijska računa ter morajo pripraviti in 
oddati dve ločeni poročili, na podlagi katerih vložijo tudi 
dve vlogi za povračilo stroškov volilne kampanje.
Poročila je potrebno oddati preko spletnega portala AJPES, 
aplikacije VRK – Oddaja poročila o volilni oz. referen-
dumski kampanji. Pri vnosu novega poročila v aplikacijo 
VRK je potrebno izbrati: »Redne volitve v občinske svete 
in redne volitve županov«, nato pa pri osnovnih podatkih v 
razdelku »volilna kampanja za kandidata/kand. listo« jasno 
navesti, za katero vrsto kampanje dejansko gre (torej ali 
gre za kampanjo za volitve župana ali članov občinskega 
sveta) ter ime kandidata oziroma kandidatne liste.

Na MJU so za t.i. skupne organizatorje volilnih kampanj 
pripravili še posebno obvestilo glede nadgradnje aplikacije 
VRK na portalu AJPES. Po ZVRK imajo lahko liste kan-
didatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov 
v predstavniških in individualnih organih lokalnih skup-
nosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste 
politične stranke, v različnih lokalnih skupnostih, skupnega 
organizatorja volilne kampanje. Takšen skupni organizator 
volilne kampanje ima lahko odprt samo en transakcijski 
račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v 
predstavniških in individualnih organih občine, če ima 
vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, 
popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za 
določeno volilno kampanjo in o plačilih stroškov te vo-
lilne kampanje. Kljub enemu odprtemu transakcijskemu 
računu pa je skupni organizator volilne kampanje dolžan 
ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo za volitve v občinski svet oziroma 
za volitve župana v posamezni lokalni skupnosti in na 
tej podlagi ločeno uveljavlja tudi delno povračilo sredstev 
pri posamezni lokalni skupnosti. Tudi skupni organizator 
mora vsa poročila oddati preko portala AJPES.
MJU zato skupne organizatorje obvešča, da se aplikacija 
VRK trenutno še nadgrajuje z namenom, da bo organiza-
torjem omogočeno oddati več poročil v primeru, ko imajo 
odprt zgolj en transakcijski račun. Nadgradnja bo pred-
vidoma zaključena konec januarja 2019, o čemer bomo 
javnost obvestili. Skupne organizatorje zato obveščamo, da 
z oddajo poročil preko portala AJPES počakajo do konca 
januarja 2019. Kot že navedeno, je skrajni rok za zaprtje 
posebnega transakcijskega računa 18. 3. 2019, skrajni rok 
za oddajo poročil preko AJPES pa 2. 4. 2019.
Mnenje Ministrstva za javno upravo o izvajanju volilne 
kampanje v primeru skupne kandidatne liste si poglejte pri 
vprašanju št. 22 v okviru najpogostejših vprašanj in od-
govorov. Ostale informacije za organizatorje volilnih kam-
panj pa so vam na voljo na spletnih straneh Ministrstva 
za javno upravo.

POJASNILA MGRT V ZVEZI Z 
UPRAVLJANJEM POKOPALIŠČ
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
smo prejeli pojasnila v zvezi z upravljanjem pokopališč. 
V pojasnilu podajajo odgovore na vprašanja občine, ki 
se nanašajo na določitev upravljavca pokopališč, ki niso 
v njeni lasti, na način ureditve pokopališke dejavnosti in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/wifi4eu-bo-na-voljo-v-103-obcinah-po-slovenijii/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/
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kdaj 63. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
napotuje občine na določbe Zakona o gospodarskih javnih 
službah.
Ministrstvo med drugim odgovarja, da drugi odstavek 63. 
člena ZPPDej tolmačimo tako, da lahko občine, ki nimajo 
pokopališča v lasti ali nimajo urejene razpolagalne prav-
ice, v prehodnem obdobju desetih let določi upravljavca 
pokopališča na podlagi prvega odstavka navedenega člena. 
Drugi odstavek tega člena pa napotuje občine na določbe 
ZGJS, kar pomeni, da imajo lahko občine za upravljanje 
pokopališč, ki niso v njeni lasti, še naprej opredeljeno, da 
se dejavnost opravlja kot lokalna gospodarska javna služba.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM 
PREDPISOV S PODROČJA 
USLUŽBENSKEGA SISTEMA
Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh 
objavilo še nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z izvajanjem 
predpisov s področja uslužbenskega sistema.
Ministrstvo za javno upravo je objavilo nova pojasnila, 
odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja in vzorca 
aneksov k pogodbi o zaposlitvi v luči sprejetega dogovora 
med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.
Vsa pojasnila in vzorci aneksov k pogodbi o zaposlitvi so 
dostopni TU.

13  EU NOVIcE

KLJUČNE UKREPE ZA DOGOVOR O 
NAČRTU rescEU
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta sprejela 
ključne ukrepe za dogovor o načrtu rescEU, ki bo okrepil 
odziv EU na nesreče in obstoječi mehanizem na področju 
civilne zaščite. Nova evropska rezerva zmogljivosti bo 
vključevala letala za gašenje požarov, posebne vodne 
črpalke, mestne iskalne in reševalne ekipe ter terenske 
bolnišnice in ekipe za nujno medicinsko pomoč.
Zakaj potrebujemo rescEU? Mehanizem civilne zaščite 
EU trenutno temelji na sistemu, v okviru katerega EU 
usklajuje prostovoljne prispevke sodelujočih držav, namen-
jene državi, ki je zaprosila za pomoč. Ponujena pomoč se 
usklajuje znotraj evropskega centra za usklajevanje nujnih 
odzivov s sedežem v Bruslju. V preteklih letih so skrajne 
vremenske razmere in drugi pojavi na preizkušnjo postavili 
sposobnost držav članic, da si medsebojno pomagajo, zlasti 
kadar enaka nesreča hkrati prizadene več držav članic. 
EU nima rezervnih zmogljivosti, da bi v primerih, ko so 
sredstva omejena ali niso na voljo, pomagala preobremen-
jenim državam članicam. Poleg tega nastajajoča tveganja 
ustvarjajo potrebo po skupnem razmisleku o zmogljivostih, 
potrebnih za soočanje s tveganji majhne verjetnosti, vendar 
velikega učinka, ki jih trenutno primanjkuje v državah 
članicah.
Evropska unija se je že soočila z velikim številom nesreč, v 
katerih so ugasnila življenja in ki so s povzročitvijo škode 
še dodatno prizadele državljane, skupnosti, podjetja in 
okolje. Zgolj v letu 2017 je v naravnih nesrečah po Evropi 
umrlo 200 ljudi. Tudi stroški v gospodarstvu so veliki: leta 
2016 je bila na evropski celini zabeležena škoda v višini 
skoraj 10 milijard evrov.
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MGRT_POKOPALISKA_IN_POGREBNA_DEJAVNOST_DECEMBER_2018.pdf
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/aktualno_v_zvezi_s_placnim_sistemom/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_sl.htm
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POLITIČNI DOGOVOR O OKREPITVI 
VLOGE EVROPSKE AGENcIJE ZA 
SODELOVANJE ENERGETSKIH 
REGULATORJEV
Evropska komisija je pozdravila politični dogovor o okrepi-
tvi vloge evropske Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), ki ima sedež v Ljubljani. Dogovor je 
pomemben korak pri prehodu na čisti in varen energetski 
sistem v Evropi. Uredba bo spremenila pristojnosti agen-
cije, da bo ta lahko kos novim izzivom v sektorju električne 
energije, na primer v okviru okrepljenega regionalnega 
sodelovanja. 
Z današnjim dogovorom je skupno potrjenih že šest od 
osmih zakonodajnih predlogov iz svežnja Čista energija 
za vse Evropejce iz leta 2016, med katerimi so predlog 
o upravljanju energetske unije, revidirana direktiva o 
energetski učinkovitosti, revidirana direktiva o energiji iz 
obnovljivih virov, direktiva o energetski učinkovitosti stavb 
ter uredba o pripravljenosti na tveganja. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

POROČILO O NAPREDKU PRI 
DIALOGIH IN POSVETOVANJIH Z 
DRŽAVLJANI
Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri 
dialogih in posvetovanjih z državljani. Poročilo temelji na 
prispevkih državljank in državljanov in se bo upoštevalo na 
razpravah voditeljev in voditeljic EU 13. in 14. decembra 
2018. Od začetka mandata Junckerjeve Komisije je bilo 
v mestnih hišah, tovarnah, na univerzah in drugih krajih 
po vsej Evropski uniji organiziranih več kot 1.200 razprav, 
ki se jih je udeležilo 160.000 državljank in državljanov 
najrazličnejših narodnosti, starosti, rasnih pripadnosti, 
veroizpovedi in političnih prepričanj. Sporočilo državljanov 
je jasno: Evropejci želijo dejavno sodelovati pri oblikovanju 
prihodnosti svoje Unije.
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

PODALJŠANJE SLOVENSKEGA 
SISTEMA DAVKA NA TONAŽO ZA 
DODATNIH DESET LET
Evropska komisija je odobrila podaljšanje slovenskega 
sistema davka na tonažo za dodatnih deset let. Sistem, ki je 
bil prvič odobren leta 2009, je po njenem mnenju v skladu 
s pravili EU o državni pomoči. Slovenija želi s podaljšanjem 
zagotoviti boljše pogoje za razvoj pomorskega prometa. 
Za odobritev podaljšanja se je zavezala spremeniti zakon 
o davku na tonažo s posodobitvijo določb o dohodku 
iz poslovanja in obdavčitvi ladjarskih družb. Spremembe 
bo uvedla do konca leta 2019. Vendar bo podaljšanje 
sistema davka na tonažo, vključno z zavezami, veljalo za 
davčno obdobje z začetkom 1. januarja 2019. Po ocenah 
bo finančni učinek sistema ostal 3,52 milijona evrov letno. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

ZAČASNI DOGOVOR O PRORAČUNU 
EU ZA LETO 2019
V začetku decembra sta Evropski parlament in Svet EU 
ob podpori Evropske komisije dosegla začasni dogovor 
o proračunu EU za leto 2019. Evropski parlament mora 
dogovor potrditi naslednji teden na zadnjem plenarnem 
zasedanju. Sredstva EU bodo še naprej usmerjena v pred-
nostne naloge Junckerjeve Komisije, tj. v rast in delovna 
mesta, raziskave in inovacije, študente in mlade. Prav tako 
bo proračun podpiral učinkovito upravljanje migracij in 
zunanjih meja EU. Proračun EU za leto 2019 znaša 165,8 
milijarde evrov v odobritvah za prevzem obveznosti (denar, 
za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu) in 
148,2 milijarde evrov v odobritvah plačil (denar, ki bo 
izplačan).
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

https://acer.europa.eu/sl/Strani/default.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6776_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6739_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6748_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_sl.htm

