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1  UVOD

Pred vami je prvi Mesečni utrip v letu 2018. Čeprav v tem mesecu niso potekali sestanki na pristojnih 
ministrstvih in drugih službah, pa to še ne pomeni, da se ni nič dogajalo.
Tako smo leto 2018 smo pričeli zelo aktivno na področju izobraževanja in tako izvedli kar pet uspešnih 
izobraževanj, katerih ste se predstavniki občin udeležili v lepem številu. 
Podali smo lepo število mnenj na predloge zakonov in podzakonskih predpisov, ki so nam bili posredovani 
v mnenje ali pa smo jih našli na spletnih straneh e-Demokracije. Prav tako pa smo poslali mnenja na 
zakonske predloge, ki se nahajajo v državnozborskem postopku.
Pozvali smo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v najkrajšem možnem času izda poziv za 
prijavo projektov iz naslova sredstev za sofi nanciranja investicij (21., 23. čl. ZFO-1), saj glede na zakonsko 
določene roke že prihaja do zamud, kar je glede na zelo kratke roke za izvedbo vseh dejanj in porabo 
sredstev zaskrbljujoče in neodgovorno. 
Z aktivnim delom so pričeli tudi člani Odbora regij, ki so se sestali na prvem plenarnem zasedanju v letu 
2018. Plenarnega zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija, med njimi tudi predsednik ZOS 
Robert Smrdelj.  
Vabimo vas, da se nam v mesecu februarju 2018, natančneje 15. 2. 2018, pridružite na seminarju z naslovom 
»Novosti Uredbe o upravnem poslovanju«. Seminar, na katerem bodo predstavljene tudi novosti Uredbe 
o upravnem poslovanju, ki je trenutno še v javni obravnavi, bo potekal v dvorani Državnega sveta RS. 
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni 
strani Združenja občin Slovenije. Novice združenja lahko spremljate tudi prek RSS sistema oziroma se 
naročite na e-novice. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam 
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.
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potniškega prometa, večja povezanost avtobusnega in 
železniškega prometa (optimalna dostopnost kraja) ter 
splošno povečanje ekonomske sprejemljivosti javnega 
potniškega prometa. 
Cilj zakona je tudi omogočiti nove vrste prevoza potnikov, 
ki bi omogočale tudi naročanje prevozov preko spletnih 
platform, aplikacij za mobilne naprave ipd. 
Glavni cilj je omogočiti, da se v javnem potniškem prome-
tu dvigne nivo ponudbe prevoznih storitev in zagotovi 
racionalna poraba proračunskih sredstev. 

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU 
OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)
Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pra-
vosodje, določa izvajanje določb dveh pravnih aktov EU 
iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov 
ter  povezane Direktive za področje policijskega in kazen-
skega pravosodnega delovanja.
S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, upravičenja, 
načela, postopki in ukrepi, s katerimi se preprečujejo 
neustavni, nezakoniti ali neupravičeni posegi v zasebnost 
oziroma dostojanstvo oziroma druge temeljne pravice 
posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.
Posebej bi vas želeli opozoriti, da bo vsak organ v ja-
vnem sektorju moral imeti pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov, določeni so tudi pogoji, ki jih mora 
ta oseba izpolnjevati (44. člen). Več občin sicer lahko 
imenuje skupno pooblaščeno osebo. V okviru dosedanje 
organizacije dela bo tako treba sistem prenoviti v bolj »va-
rovalno smer« - namreč vzpostaviti notranje ali zunanje 
(pogodbene) pooblaščene osebe za varstvo osebnih podat-
kov (»data protection officers«). To pomeni, da je treba 
v okviru notranje organizacije v okviru javnega sektorja 
praviloma določiti pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov izmed že sedaj zaposlenih (ob upoštevanju 
kriterijev glede zagotavljanja samostojnosti ozir. nastanka 
konflikta interesov iz ZVOP-2) ali pa dodatno uporabiti 
(nameniti) že obstoječa finančna sredstva glede zunanjih 
storitev – npr. pravno svetovanje – za uvedbo zunanjih 
pooblaščenih oseb (relevantno npr. za  občine). Prosimo 
vas, da nam sporočite, ali bo predlagana ureditev v vaši 
občini izvedljiva oz. ali vidite kakšne težave predlagane 
ureditve.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

Zakonodaja v javni obravnavi:

PREDLOG UREDBE O UPRAVNEM 
POSLOVANJU
Trenutno veljavno Uredbo o upravnem poslovanju se 
nadomešča zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, 
ki je v večini posledica preživetosti nekaterih določb, ki se 
nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi ad-
ministrativnih bremen za uradne osebe in nomotehničnih 
pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno 
veljavna uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih 
aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura UUP, 
ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis. 
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 12. 2. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH 
V cESTNEM PROMETU
Temeljni cilj zakona je sistemska ureditev načrtovanja 
in izvajanja javnega potniškega prometa v Republiki 
Sloveniji, ki bo vzpostavila pogoje za sodoben, učinkovit 
in z evropskim pravnim redom usklajen celostni sistem 
visoko kakovostnega, zanesljivega, integriranega, inter-
modalnega, trajnostnega in razvojno naravnanega ja-
vnega potniškega prometa. Na podlagi načela regulirane 
konkurence je ratio legis predlagane ureditve vzpostavitev 
varnega, učinkovitega in visoko kakovostnega potniškega 
transporta, tehnično in funkcionalno ter informacijsko 
povezanega, vzpostavljenega v transparentnih postopkih, 
ob upoštevanju socialnih (varstvo posameznih družbenih 
skupin kot so npr. upokojenci, šolajoča se mladina, gibalno 
moteni itd.), okoljevarstvenih ter regionalno razvojnih 
potreb, preprečevanje diskriminacij posameznih gospodar-
skih in drugih subjektov, ki izvajajo javni potniški prevoz 
in so pripadniki različnih držav članic, ter s permanentnim 
sistemom nadzora nad varnostjo in kakovostjo izvajanja 
njihove dejavnosti. Ključni cilji, ki jih zasledujemo s 
spremenjenim zakonom, je izboljšanje ponudbe javnega 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 1. februarja 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PRAVILNIK O IZVAJANJU 
SOFINANcIRANJA SKUPNEGA 
OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG 
OBČINSKE UPRAVE 
Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog 
Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja 
posameznih nalog občinske uprave, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za javno upravo.
Predlog pravilnika določa način evidentiranja in poročanja 
o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev za 
skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave. 
Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 22. februarja 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

UREDBA O METODOLOGIJI ZA 
IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA 
FINANcIRANJE OBČINSKIH NALOG
Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog 
Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov 
za financiranje občinskih nalog, katero je pripravilo 
Ministrstvo za javno upravo.
Izračun povprečnih stroškov za naslednje proračunsko leto 
se opravi do 1. julija tekočega leta, osnova za izračun pa so 
tekoči odhodki in tekoči transferi občinskih proračunov, 
realizirani za leta od (t-4) do (t-1) po podprogramih, 
določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se 
upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje 
občinskih nalog. 
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 22. 
februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI 
ZAKONA O ŠPORTU
S predlogom novele zakona se uvaja nov način zbiranja 
sredstev za uresničevanje javnega interesa v športu in 
konkretizira uresničevanje javnega interesa v športu s tem, 
da se določa, da morajo država in lokalne skupnosti skupaj 
z OKS- ZŠZ organizirati Teden športa. 
Da bi v športne oziroma gibalne aktivnosti vključili tudi 
ljudi, ki se iz različnih razlogov sedaj ne vključujejo, je 
pripravljen predlog dopolnitve zakona, ki določa, da država 
in lokalne skupnosti skupaj z Olimpijskim komitejem 
Slovenije – Združenjem športnih zvez enkrat letno orga-
nizirajo Teden športa v katerem se izvedejo aktivnosti v 
katere se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije.
Predlog zakona prav tako uvaja obveznost plačila prispevka 
za storitve v potniškem in poštnem prometu. Iz zbranih 
prispevkov se bo organiziralo brezplačne športne in gibalne 
počitniške programe za otroke iz socialno ogroženih družin 
in omogočila dvojna kariera športnikom s sofinanciranjem
izobraževanje in štipendije. OKS-ZŠZ bo za otroke iz 
socialno ogroženih družin organiziral brezplačne športne 
in gibalne počitniške programe v katerih bo omogočeno 
otrokom iz socialno ogroženih družin, da bodo del počitnic 
preživeli aktivno in se naučili novih športnih in gibalnih 
veščin.
Za štipendije športnikom in za sofinanciranje izobraževanja 
športnikov bo OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdelil z javnim 
razpisom. Podrobnejši način razdeljevanja sredstev bo 
določen s pravilnikom. 

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O MERILIH ZA 
UGOTAVLJANJE DELOVNE 
USPEŠNOSTI DIREKTORJEV 
REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENcIJ
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo smo v pripombe prejeli Predlog Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o mer-
ilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
regionalnih razvojnih agencij (EVA 2018-2130-0006). 
Predlagatelj ugotavlja, da obstoječi Pravilnik o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si


6

Januar 2018

razvojnih agencij neprekinjeno velja od 18. 3. 2006 in še 
ni bil spremenjen ali dopolnjen. V tem času se je 23- krat 
spremenil ZSPJS in 37- krat Uredba o plačah direktorjev 
v javnem sektorju. S temi spremembami so se spremin-
jali in dopolnjevali tudi cilji politike plač v javnem sek-
torju. Predlog pravilnika upošteva spremembe nadrejenih 
pravnih aktov (zakon in uredba), ki so bile sprejete po 
začetku veljavnosti pravilnika in vključuje sistemske spre-
membe v regionalni politiki, ki so bile sprejete po začetku 
veljavnosti obstoječega pravilnika. Na področju regional-
nega razvoja je bil leta 2011 sprejet povsem nov zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in dopol-
njeni ter spremenjeni številni podzakonski akti. S temi 
spremembami so se spreminjali in dopolnjevali tudi cilji 
regionalne politike.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 3. februarja 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Zakonodaja v državnozborskem postopku:
Trenutno se v državnozborskem postopku nahaja kar nekaj 
zakonskih predlogov, na nekatere med njimi je mnenje 
podalo tudi Združenje občin Slovenije. Zakonski predlogi:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(ZPIMVI-A)

•	 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-S)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

javnih financah (ZJF- H)
•	 Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 

cestne in javne železniške infrastrukture (ZDDRZ)
•	 Zakon o stvarnem premoženju države in samou-

pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

socialnem podjetništvu (ZSocP-A)
•	 Zakon o postopkih za podeljevanje koncesij (ZPPK)
•	 Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-D)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A)

•	 Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 
(ZDLov-1B)

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

PRAVILNIK O UVRSTITVI DELOVNIH 
MEST DIREKTORJEV S PODROČJA 
DELA, DRUŽINE IN SOcIALNIH 
ZADEV V PLAČNE RAZREDE ZNOTRAJ 
RAZPONOV PLAČNIH RAZREDOV
Pravilnik je bil 26. 1. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi. 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NAČINU 
UGOTAVLJANJA PREMOŽENJA 
IN NJEGOVE VREDNOSTI PRI 
DODELJEVANJU PRAVIc IZ JAVNIH 
SREDSTEV TER O RAZLOGIH ZA 
ZMANJŠEVANJE V POSTOPKU 
DODELITVE DENARNE SOcIALNE 
POMOČI
Pravilnik je bil 26. 1. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi. 

UREDBA O METODOLOGIJI ZA 
OBLIKOVANJE cEN 24-URNE DEŽURNE 
SLUŽBE
Uredba je bila 26. 1. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Uredba določa 
metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, 
ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna 
občinska gospodarska javna služba.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VII&seja=05 009. Redna&eklop=tocke
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VII&seja=05 009. Redna&eklop=tocke
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VII&seja=05 009. Redna&eklop=tocke
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VII&seja=05 009. Redna&eklop=tocke
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=FABF1267EFE23320C12581FE00452B27&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5C909B302E03962EC12581F4002A34C1&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5C909B302E03962EC12581F4002A34C1&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BB0DB934EFF70372C12581F6003B5AA0&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BB0DB934EFF70372C12581F6003B5AA0&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8237CEF7D04E3560C12581F6004F4E85&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8237CEF7D04E3560C12581F6004F4E85&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=195077BC47912496C12581FE0034FD44&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=195077BC47912496C12581FE0034FD44&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=9939AE6C5C62EF9EC12581FE00425C0B&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=0B82479B9838B928C12581FE0033BA11&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A8617E5D9DEBA6A2C12581FD004D7DA7&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A8617E5D9DEBA6A2C12581FD004D7DA7&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A8617E5D9DEBA6A2C12581FD004D7DA7&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=A8617E5D9DEBA6A2C12581FD004D7DA7&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B6B4A1CDAD0FD956C12581FD003F0DC4&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B6B4A1CDAD0FD956C12581FD003F0DC4&db=pre_zak&mandat=VII
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0171/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-nacinu-ugotavljanja-premozenja-in-njegove-vrednosti-pri-dodeljevanju-pravic-iz-javnih-sredstev-ter-o-razlogih-za-zmanjsevanje-v-postopku-dodelitve-denarne-socialne-pomoci/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0171/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-nacinu-ugotavljanja-premozenja-in-njegove-vrednosti-pri-dodeljevanju-pravic-iz-javnih-sredstev-ter-o-razlogih-za-zmanjsevanje-v-postopku-dodelitve-denarne-socialne-pomoci/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0215/uredba-o-metodologiji-za-oblikovanje-cen-24-urne-dezurne-sluzbe/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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UREDBA O DOPOLNITVI UREDBE O 
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU
Uredba je bila 19. 1. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O NAČINU PRIPRAVE 
KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNA IN 
METODOLOGIJI SPREMLJANJA 
NJIHOVEGA IZVAJANJA ZA LETI 2018 
IN 2019
Uredba je bila 12. 1. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Uredba določa 
način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja 
za leti 2018 in 2019.

PRAVILNIK O EVIDENcAH 
PREKRŠKOVNIH ORGANOV, EVIDENcI 
PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA 
SKLEPOV O PREKRŠKIH, SKUPNI 
EVIDENcI KAZENSKIH TOČK V 
cESTNEM PROMETU TER SKUPNI 
INFORMAcIJSKI INFRASTRUKTURI
Pravilnik je bil 12. 1. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi. Pravilnik ureja 
način upravljanja evidenc prekrškovnih organov, evidence 
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne 
evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje 
skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podat-
kov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh 
evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.

UREDBA O DOLOČITVI INDEKSOV 
VREDNOSTI NEPREMIČNIN NA DAN 
31. MAREc 2017
Uredba je bila 9. 1. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Uredba 
določa indekse vrednosti nepremičnin, ki so evidentirane 
v registru nepremičnin in za katere se je indeks vrednosti 
nepremičnin spremenil za več kot 10 odstotkov od zadnje 
spremembe modela vrednotenja nepremičnin oziroma 
zadnje objave indeksa vrednosti nepremičnin.

UREDBA O METODOLOGIJI ZA 
IZRAČUN DELEŽA DOHODNINE, KI 
PRIPADA MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Uredba je bila 5. 1. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izračun deleža 
dohodnine, ki pripada MO Ljubljana za leto 2019.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH (ZKZ – F)
Zakon je bil 28. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU 
NEPREMIČNIN (ZMVN – 1)
Zakon je bil 27. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu RS. 
Zakon ureja pravila, postopke in merila za množično 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: množično vrednotenje) za namene 
obdavčenja in druge javne namene, določene z zakonom.

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O 
LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1A)
Zakon je bil 27. 12. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0156/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-placah-direktorjev-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0097/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2018-in-2019/#2.��len
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0065/pravilnik-o-evidencah-prekrskovnih-organov-evidenci-pravnomocnih-sodb-oziroma-sklepov-o-prekrskih-skupni-evidenci-kazenskih-tock-v-cestnem-prometu-ter-skupni-informacijski-infrastruktur
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0056/uredba-o-dolocitvi-indeksov-vrednosti-nepremicnin-na-dan-31--marec-2017
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0006/uredba-o-metodologiji-za-izracun-deleza-dohodnine-ki-pripada-mestni-obcini-ljubljana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3781/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvi-zakona-o-kmetijskih-zemljiscih-zkz-f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3730/zakon-o-mnozicnem-vrednotenju-nepremicnin-zmvn-1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3732/zakon-o-dopolnitvi-zakona-o-lekarniski-dejavnosti-zld-1a
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UREDBA O PREGLEDIH, ČIŠČENJU 
IN MERITVAH NA MALIH KURILNIH 
NAPRAVAH 
Uredba je bila 27. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati je začela petnajsti dan po objavi. Določa pa 
vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev, roke za-
nje in obrazce zapisnika ter razmejitev izvajanja nadzora 
inšpekcij nad izpolnjevanjem obveznosti dimnikarskih 
družb, dimnikarjev in uporabnikov dimnikarskih storitev. 
je bila 27. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu RS, veljati 
je začela petnajsti dan po objavi.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2016 
(RZ2016)
Zaključni račun proračuna RS za leto 2016 je bil 27. 12. 2017 
objavljen v Uradnem listu RS.

UREDBA O METODOLOGIJI ZA 
DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
Uredba je bila 22. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela 1. 1. 2018.

UREDBA O DOLOČITVI cENTROV ZA 
SOcIALNO DELO, NJIHOVEGA SEDEŽA 
IN TERITORIALNE PRISTOJNOSTI 
TER DOLOČITVI ENOT cENTROV 
ZA SOcIALNO DELO IN NJIHOVEGA 
OBMOČJA DELOVANJA
Uredba, ki določa centre za socialno delo, njihov sedež in 
teritorialno pristojnost ter enote centra za socialno delo 
in njihovo območje delovanja je bila 22. 12. 2017 obja-
vljena v Uradnem listu RS, veljati je začela petnajsti dan 
po objavi, uporabljati pa se začne 1. 10. 2018.

UREDBA O DOPOLNITVI UREDBE 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Uredba je bila 22. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela 31. 12. 2017.

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O 
METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE 
cEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
VARSTVA OKOLJA
Uredba je bila 22. 12. 2017 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati je začela naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
je začela s 1. 1. 2018.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3733/uredba-o-pregledih-ciscenju-in-meritvah-na-malih-kurilnih-napravah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3780/zakljucni-racun-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2016-rz2016
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3709/uredba-o-metodologiji-za-dolocitev-razvitosti-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3710/uredba-o-dolocitvi-centrov-za-socialno-delo-njihovega-sedeza-in-teritorialne-pristojnosti-ter-dolocitvi-enot-centrov-za-socialno-delo-in-njihovega-obmocja-delovanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3715/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-odvajanju-in-ciscenju-komunalne-odpadne-vode
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3716/uredba-o-spremembi-uredbe-o-metodologiji-za-oblikovanje-cen-storitev-obveznih-obcinskih-gospodarskih-javnih-sluzb-varstva-okolja/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA 
GRADBENI ZAKON
30. januarja je v dvorani Državnega sveta RS potekal semi-
nar, na katerem je bil udeležencem seminarja podrobneje 
predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja 
in graditve objektov ter primerjava med trenutno veljavno 
zakonodajo in novo ureditvijo pa Gradbenem zakonu - 
vrste posegov v prostor, izdaja gradbenih dovoljenj, upravni 
postopki, nadzor gradnje, inšpekcijski postopki, kazenske 
določbe, nadzor skladnosti, pristojnost občin, implemen-
tacija evropskih direktiv v novo zakonodajo. 
Konceptualne spremembe zakonodaje bodo močno 
vplivale tudi na vse obveznosti in pravice udeležencev pri 
načrtovanju, graditvi, nadzoru in vzdrževanju objektov. 
Vse to bo potrebno sedaj upoštevati tudi v vseh pogodbah 
v zvezi z gradnjo (projektantska, gradbena, pogodba z 
nadzornikom gradnje in druge).
Udeležencem seminarja je bilo podrobno razloženo katere 
so bistvene razlike med sedanjim ZGO in Gradbenim 
zakonom ter kako bodo le-te vplivale na upravne postopke, 
na pravice in obveznosti med udeleženci gradnje (sklepanje 
vseh vrst pogodb v zvezi z gradnjo).
Prav tako pa so slušatelji pridobili tudi vse pomembne 
informacije v zvezi z vrstami gradbenih dovoljenj in post-
opkovnimi določili zakona, v zvezi z izdajo teh dovoljenj. 
Predavateljica Avrelija Barle je udeležencem seminarja 
predstavila tudi ključne novosti Zakona o urejanju prostora.

SEMINAR: PLAČE V LETU 2018
Združenje občin Slovenije in IDEALIS, Inštitut za plače in 
delovna razmerja, smo 26. januarja izvedli seminar  Plače v 
letu 2018. Predavateljica mag. Edita Dobaj je udeležencem 
seminarja predstavila plače in druge prejemki iz delovnega 
razmerja:
•	 prenehanje veljavnosti interventnih ukrepov,
•	 redna delovna uspešnost in povečan obseg dela,
•	 plačna lestvica,
•	 napredovanje v višji plačni razred in v višji naziv,

•	 kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence v 2018, 

•	 Uredba o plačah direktorjev,
•	 nadomestilo plače za čas odsotnosti zaradi bolezni ali 

nesreče izven dela,
•	 regres za prehrano,
•	 odpravnina ob upokojitvi,
•	 sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
•	 sklepanje pogodb o izobraževanju,
•	 prenehanje pogodb o zaposlitvi - upokojevanje

Predavateljica je poseben poudarek dala izvajanju ureditve 
o ocenjevanjih in napredovanjih javnih uslužbencev ter 
nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, tako 
direktorjev občinskih uprav kot direktorjev javnih zavodov, 
ustanovljenih s strani občin, podkrepljeno s praktičnimi 
primeri in odgovori na vprašanja udeležencev. 

SEMINAR: TEORETIČNO IN PRAKTIČNO 
O IZVRŠBI
9. januarja smo na Združenju občin Slovenije izvedli 
seminar na temo priprav na zaključni račun  za leto 2017, 
kjer so se udeleženci seznanili z vsemi fazami priprave na 
izdelavo zaključnega računa in z novostmi, ki jih lahko 
pričakujejo za leto 2018. 
Predavateljica Majda Gominšek je udeležencem  pred-
stavila jasen pregled zakonskih podlag, ki so pomembne za 
sestavo zaključnega računa, v nadaljevanju je z udeleženci 
predelala vse faze oziroma dele zaključnega računa; splošni 
del z obrazložitvami, posebni del z obrazložitvami, račun 
finančnih terjatev in naložb. Pri računu financiranja so 
udeleženci predelali vsa poročila, ki jih morajo občine 
pripraviti. V nadaljevanju so se dotaknili tudi poročila z 
obrazložitvami iz bilance stanja, podatkov o stanju sred-
stev na računih, stanja sredstev na računih neposrednih 
uporabnikov, terjatev iz naslova dolgoročnih posojil ipd. 
na seminarju so pregledali tudi obrazložitev realizacije 
načrta razvojnih programov in izkaze zaključnega računa 
proračuna, predstavljene so bile tudi posebne tabelarne 
priloge s prerazporeditvami.  V drugem delu pa so se 
udeleženci seznanili še z novostmi v letu 2018.
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SEMINAR: NOVOSTI UREDBE O 
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
V januarju smo izvedli tudi seminar glede Novosti Uredbe 
o varstvu osebnih  podatkov. V letošnjem letu se bo pričela 
uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), 
zato smo udeležencem na seminarju ponudili seznanitev  
s spremembami in predstavitvijo ključnih korakov, ki jih 
morajo občine v praksi storiti že sedaj. 
Na seminarju je v prvem delu predavateljica, informaci-
jska pooblaščenka ga. Mojca Prelesnik, udeležencem 
predstavila Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
in dodala poudarke na glavnih spremembah s sedanjo 
veljavno zakonsko ureditvijo. Poudarila je tudi katere so 
ključne nove določbe (kaj vse je osebni podatek in področja 
uporabe nove uredbe, pravne podlage za obdelavo osebnih 
podatkov, kaj in kdaj je potrebno izvesti presojo vplivov 
na zasebnost,  kdaj in zakaj imenovati pooblaščeno osebo 
za varstvo  podatkov, anonimizacija in psevdonimizacija 
podatkov,  dolžnost obveščanja o varnostnih incidentih. V 
drugem delu je predavateljica ga. Renata Zatler, Dataofficer 
d.o.o., udeležencem podala še praktično vpeljavo Uredbe. 
Poudarek udeležencem je bilo vprašanje »Ali smo skladni z 
ZVOP-1?«, v nadaljevanju pa je bilo na praktičnih prim-
erih prikazano kakšen zalogaj naš čaka pri spremembah, 
kakšne napake se pogosto pojavljajo v praksi, o pravnih 
podlagah, rokih hramb in pa o notranjih aktih. 

SEMINAR:  NOVOSTI UREDBE O 
VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN 
ARHIVSKEGA GRADIVA
V četrtek 18. januarja je bil organiziran seminar Katere 
novosti prinaša Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva – UVDAG je nadomestila Uredbo o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni 
list RS, št. 86/06).
4. avgusta 2017 je v bila v Uradnem listu RS objavljena 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
ki se je začela uporabljati 1. 1. 2018 in prinaša številne 
novosti.
Predavateljici doc. dr. Tatjana Hajtnik in mag. Nada Čibej 
iz Pokrajinskega arhiva Koper sta udeležencem podrobno 
predstavili novo uredbo. 

V vsebinskem smislu uredba posega v sistem varstva doku-
mentarnega in predvsem arhivskega gradiva na način, da 
sledi uveljavljenim procesom pri izvajanju arhivske javne 
službe.  
Predstavljene so bile  na novo opredeljene zadeve kot so:  
register ustvarjalcev arhivskega gradiva, vsebina registra ter 
način vpisa ustvarjalcev v register; pretvorba na mikrofilm; 
dejavnost komisije pri uničenju dokumentarnega gradiva; 
zunanji izvajalci storitev za arhivsko gradivo v fizični obliki; 
postopki pridobivanja podatkov iz arhivskega gradiva za 
potrebe uradnih postopkov ter naloge in način delovanja 
Sveta direktorjev in Arhivskega sveta.  
V drugem delu predavanj pa je bila podrobneje pred-
stavljena UVDAG 2017 in elektronsko arhiviranje s 
posameznimi poudarki na spremembah.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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5  POBUDE IN PRIPOMBE

POZIV ZA IZDANJE POZIVA ZA 
PRIJAVO PROJEKTOV IZ NASLOVA 
SREDSTEV ZA SOFINANcIRANJE 
INVESTIcIJ
Združenje občin Slovenije je pozvalo Ministrstvo za gos-
podarski razvoj in tehnologijo, da se v najkrajšem možnem 
času izda poziv za prijavo projektov iz naslova sredstev za 
sofinanciranja investicij (21., 23. čl. ZFO-1), saj glede 
na zakonsko določene roke že prihaja do zamud, kar je 
glede na zelo kratke roke za izvedbo vseh dejanj in porabo 
sredstev zaskrbljujoče in neodgovorno. 
Opozorili smo tudi na razhajanje višine zagotovljenih 
sredstev v proračunih države z vsoto izračunov, ki smo 
jih prejeli s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (v letu 2018 34.150.084 evrov in v letu 2019 
34.621.253 evrov). Pričakujemo, da bo občinam na volja 
obseg sredstev, ki jim v skladu z veljavno zakonodajo tudi 
pripada.
Pozvali smo tudi, da pristojni v pisnih navodilih občine 
posebej opozorijo na možnost porabe sredstev za sofinan-
ciranje investicij v skladu s šestim odstavkom 10. člena 
novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C; Ur. l. RS, 
št. 71/2017), torej tudi za vračilo kreditov.
Prav tako smo predlagali izvedbo izobraževanja na temo 
koriščenja sredstev za sofinanciranje investicij in novosti 
v letu 2018. 

MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV ZAKONA O 
POSEBNIH PRAVIcAH ITALIJANSKE 
IN MADŽARSKE NARODNE 
SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje 
k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A).

Iz 1. člena predloga zakona izhaja uresničevanje pravic 
narodne skupnosti  na področju vzgoje in izobraževanja, 
glede na stopnjo izobraževanja, pri čemer se kot stopnjo 
izobraževanja pogreša  visoko stopnjo strokovnega 
izobraževanja, saj se v danem predlogu  stopnja izobraževanja 
na katero posega zakon zaključi  z višješolskim strokovnim 
izobraževanjem.  
Glede na to, da dvojezične osnovne šole obiskujejo tudi 
otroci, ki niso pripadniki narodne skupnosti bi naj isto 
veljalo tudi ta dvojezične osnovne šole s prilagojenim 
programom. Navedeno bi pomenilo, da kadar želijo 
starši otroka s prilagojenimi potrebami, ki ni pripadnik 
narodne skupnosti vpisati v dvojezično osnovno šolo s 
prilagojenim programom, le to lahko storijo (primer DOŠ 
2 Lendava, ki je dvojezična šola s prilagojenim programom 
in v nekaterih primerih staršem iz enojezičnega območja 
»ni dovoljeno«, da otroka vpišejo v to šolo). Navedeno bi 
omogočilo enake pogoje vpisa tako v dvojezične osnovne 
šole kot tudi v dvojezične osnovne šole s prilagojenim 
programom. V tem primeru imajo ti otroci tudi pravico 
do brezplačnega prevoza, saj gre za otroke s posebnimi 
potrebami in če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 
Zato v tem kontekstu predlagamo spremembo zadnjega 
odstavka 11. člena predloga zakona. 

MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
(ZLS-S)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 2507-VII.
Združenje občin Slovenije je aktivno sodelovalo v post-
opku priprave predloga novele ZLS-S, tako s pisnimi 
pripombami kot v pogovorih z Ministrstvom za javno 
upravo. V predlogu novele ZLS-S je upoštevana večina 
pripomb, ki so bile podane tekom priprave predpisa, zato 
smo podali pozitivno mnenje na besedilo predloga novele 
ZLS-S, ki ga je potrdila Vlada RS.
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MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O 
SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN 
LOVSTVU (ZDLov-1B)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje na Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi 
in lovstvu (ZDLov-1B), EPA 2489-VII. 
Združenje občin Slovenije podpira spremembo petega 
odstavka 29. člena zakona, ki opredeljuje da bi celotna 
koncesijska dajatev postala prihodek proračuna občine. 
Po sedaj veljavnem zakonu 50% je koncesijske dajatve 
prihodek proračuna Republike Slovenije, 50% pa prihodek 
proračuna občine. Po predlogu novele zakona pa bi bila 
celotna koncesijska dajatev prihodek proračuna občine, 
kar vsekakor pozdravljamo.

MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje na Predlog zakona o spremembah in dopolnit-
vah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-D), EPA 2495-VII, 
natančneje k 13. členu. 
31. člen Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – 
UPB3) ureja stroške v zvezi z zapuščenimi živalmi, med 
drugim določa obveznost občine, da krije stroške za oskrbo 
za obdobje 30 dni. 
13. člen Predloga ZZZiv-D, ki spreminja navedeno 
določbo ZZZiv, podaljšuje navedeno obdobje za 15 dni, 
kar pomeni povečanje finančnih obveznosti občin za 50 
%, pričakovati pa je, da bo povečanje finančnih obveznost 
še bistveno večje. Prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih 
živali v zavetiščih namreč pomeni, da bo, v kolikor žival ne 
bo oddana v posvojitev, le-ta ostala v zavetišču na stroške 
imetnika zavetišča. Pričakovati je porast števila živali v 
zavetiščih, posledično pa potrebe po novih kapacitetah, 
tako prostorskih kot kadrovskih, kar pomeni še dodaten 
pritisk na občinske finance. Zato v ZOS navedenim 
spremembam, ki povečujejo finančne obremenitev občin 
- brez zagotovitve dodatnih sredstev, v ZOS odločno 
nasprotujemo.

MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O 
STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE 
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje na Predlog zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), EPA 
2470-VII.
Med drugim smo predlagali, da se ožjim delom lokal-
nih skupnosti, ki imajo pravno subjektiviteto, omogoči 
sprejemanje lastnih načrtov ravnanja z nepremičnim oz. 
s premičnim premoženjem. Ožjim delom pa naj se določi 
obveznost pridobitve soglasja lokalne skupnosti (občine) 
v primeru odsvojitve nepremičnega premoženja. To ob-
veznost sicer že določa Zakon o lokalni samoupravi.
Prav tako menimo, da soglasje občinskega sveta pred javno 
obravnavo izvedbe postopka za stvarno premoženje, pri 
katerih izhodiščna, izklicna ali pogodbena vrednost presega 
500.000 eurov, ni potrebno. Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem se namreč potrjuje s strani občinskega 
sveta hkrati s sprejetjem proračuna občine, razlogi za 
pridobivanje stvarnega premoženja pa so opredeljeni v 
načrtu razvojnih programov. Takšna določba bi pomenila 
ponovno odločanje občinskega sveta o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem.
Celotno mnenje je na voljo TU.

MNENJE NA PREDLOG ZAKONA 
O EVIDENTIRANJU DEJANSKE 
RABE ZEMLJIŠČ JAVNE cESTNE IN 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 
(ZEDRZ)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS po-
slalo mnenje na Predlog zakona o evidentiranju dejanske 
rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture 
(ZEDRZ), EPA 2463-VII. 
V ZOS pozdravljamo cilj predloga zakona, ki ga zasleduje 
pripravljavec predpisa, to je zagotovitev ažurnih uradnih 
podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne 
železniške infrastrukture. Obenem bi želeli poudariti, da 
navedeno materijo predlaganega zakona že urejajo velja-
vni predpisi (23. čl. Zakona o evidentiranju nepremičnin 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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– dejanska raba zemljišč; 89. čl. Zakona o prostorskem 
načrtovanju - podatki o omrežjih in objektih gospodarske 
javne infrastrukture), podana pa je tudi pravna podlaga 
za sprejem podrobnejše vsebine za posamezna omrežja 
oz. objekte (peti odstavek 89. člena ZPNačrt), zato 
menimo, da ni potrebno sprejemati posebnega zakona. 
Poleg tega predlagani zakon tudi ne ureja vseh situacij, 
ki so na terenu in predstavljajo potrebo po evidentiranju 
(zemljišča nekategoriziranih cest in zemljišča, po katerih 
tečejo kategorizirane javne ceste, a so v zasebni lasti). 
Opozarjamo tudi, da vsebina predloga zakona pomeni 
dodatne naloge za občine, kar bo terjalo tako dodatna 
finančna sredstva kot tudi kadrovske okrepitve in tehnično 
opremo. V kolikor bo Predlog ZEDRZ sprejet, zahtevamo, 
da se finančne posledice zakona odrazijo tudi v povprečnini. 
Pri tem je potrebno upoštevati stroške tako prvega zajema 
dejanske rabe zemljišč kot tudi kasnejše upravljanje in 
vzdrževanje evidence.
 

6  VPRAŠANJA OBČIN

SOFINANcIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA
S strani občine članice smo prejeli vprašanja, ki se nanašajo 
na sofinanciranje letnega programa športa, in sicer:
»Ali imate v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa 
športa opredeljeno, da se na javni razpis lahko javijo tudi 
športna društva, ki nimajo sedeža v občini, v njem pa trenirajo 
tudi vaši občani?
Kako rešujete sofinanciranje uspešnih športnikov-občanov, ki 
trenirajo v klubih izven občine stalnega bivališča?
Ali ima občina sprejet ločen dokument, ki omogoča sofinan-
ciranje občanov, ki na različnih področjih (šport, kultura, 
socialno varstvo) dosegajo nadpovprečne rezultate? »
Prejete odgovore imamo zbrane v tajništvu Združenja. V 
kolikor ste se v zvezi s tematiko znašli pred dilemo, nas 
pokličite in vam jih bomo posredovali.

POOBLASTILO OBČINSKEGA SVETA
S strani občine članice smo prejeli vprašanj v zvezi s podel-
itvijo pooblastila, in sicer »Občinski svet občine je pooblastil 
zaposleno na občini za udeležbo in glasovanje na skupščinah 
družbe v solastnini občine. To pooblastilo velja do preklica. 
Zaradi daljše odsotnosti zaposlene in nujnosti sklica skupščine, 
nas zanima ali je možno, da pooblaščenka, da pooblastilo 
naprej, ali naj imenuje OS novega pooblaščenca.« 

ODGOVOR:
Novo pooblastilo lahko podeli zgolj občinski svet.
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7  SEJE VLADE RS

SEJA VLADE RS 4. 1. 2018
Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki 
pripada Mestni občini Ljubljana in sprejela Poročilo o 
državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016.

Uredba o metodologiji za izračun deleža 
dohodnine, ki pripada Mestni občini 
Ljubljana
Državni zbor Republike Slovenije je oktobra 2017 sprejel 
Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike 
Slovenije (ZGMRS-B), ki med drugim spreminja način 
izračunavanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini 
Ljubljana (MOL) za posamezno proračunsko leto. Po 
novem MOL pripada od 0,60 do 0,80% dohodnine, 
konkretni znesek pa se izračunava vsako leto. Z dnem 
začetka veljavnosti ZGMRS–B je prenehala veljati 
dosedanja Uredba o metodologiji za izračun razmerja 
med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov 
glavnega mesta in dohodnino, ne glede na to pa se up-
orablja do začetka veljavnosti predpisa iz spremenjenega 
6.a člena zakona.
Na tej podlagi je pripravljen predlog nove Uredbe, ki 
določa metodologijo za izračun povprečnih vrednosti 
tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov MOL, 
tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MOL 
in tekočih prihodkov mestnih občin za namen določitve 
deleža dohodnine, ki za posamezno proračunsko leto 
pripada MOL po 6.a členu ZGMRS-B.
V primerjavi z dosedanjo Uredbo prinaša novi pred-
log Uredbe, spremenjen naslov uredbe ter nekatere 
nomotehnične in vsebinske spremembe oziroma dopol-
nitve. V novi uredbi je v primerjavi z dosedanjo zajem 
podatkov usklajen s spremenjenim 6.a členom zakona, saj 
ta določa, da se po novem izračun deleža dohodnine, ki pri-
pada MO Ljubljana, izračunava vsako leto, in ne več vsaka 
štiri leta. Delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana, 
se izračunava na podlagi podatkov za pretekla štiri leta, 
vendar je z novo uredbo iz metodologije izračuna deleža 
dohodnine, ki pripada MOL, črtana inflacija. T. i. in-
deksacija je bila v zadnjih letih postopno odpravljena v vseh 
predpisih v zvezi z odhodki blagajn javnega financiranja. 

Nova Uredba še določa, da se za število prebivalcev, ki se 
ugotavlja za leto pred letom, ko se izračuna nova vrednost 
(t – 2), štejejo prebivalci na dan 1. januarja tistega leta, ko 
je znan uradni podatek Statističnega urada RS.

Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 
2014 – 2016
Gre analitični pregled državnih pomoči izplačanih v 
Sloveniji v zadnjih treh letih (2014, 2015, 2016), temelji 
pa na podatkih dajalcev pomoči (ministrstva, skladi, agen-
cije, občine). V letu 2016 je bilo v Sloveniji izplačanih 
351,29 milijona evrov državnih pomoči, kar je za 196,88 
milijona evrov ali 36 % manj, kot v letih 2014 in 2015, ko 
so državne pomoči znašale po 548 milijona evrov. Državne 
pomoči so v letu 2016 predstavljale 0,88 % BDP (v letu 
2014 1,47 %, v letu 2015 1,42 %), kar je enaka raven 
(izraženo v deležu v BDP) kot leta 2008.
V letu 2016 se je zmanjšal obseg pomoči v vseh skupinah 
pomoči (tj. horizontalne pomoči, pomoči za posebne 
sektorje in pomoči za kmetijstvo). Razlogi za znižanje 
so deloma vsebinske narave (nihanje obsega pomoči za 
prestrukturiranje podjetij v težavah, počasnejše koriščenje 
EU sredstev iz obdobja 2014 – 2020), v precejšnji meri 
pa so posledica metodoloških sprememb v zajemanju 
in poročanju podatkov o državni pomoči (pomoči za 
kmetijstvo).
Tudi v letu 2016 je bilo največ državnih pomoči izplačanih 
za varstvo okolja in varčevanje z energijo (153,11 milijona 
evrov ali 44 % vseh pomoči v letu 2016), druge po obsegu 
pa so bile pomoči za zaposlovanje (89,90 milijona evrov ali 
26 %). Pomoči za posebne sektorje so predstavljale 16 % 
vseh pomoči v 2016 ali 56,88 milijona evrov, glavnino od 
tega (12 %) pomoči za transport (nadomestilo za prevoz 
potnikov v železniškem prometu). Pomoči za kmetijstvo 
in ribištvo so predstavljale slaba 2 % vseh pomoči ali 5,99 
milijona evrov.
Večina pomoči v Sloveniji se dodeli v obliki subvencij, ven-
dar se njihov delež zmanjšuje. V letu 2016 so predstavljale 
70 % vseh pomoči ali 245,46 milijonov evrov. Povečuje 
se obseg pomoči, ki pomenijo zmanjšanje javnofinančnih 
prihodkov (davčne olajšave in izjeme, oprostitve plačil 
prispevkov za socialno varnost). Te pomoči so v letu 2016 
predstavljale 99,53 milijonov evrov ali 28 % vseh pomoči. 
letu 2016 se je nekoliko povečala uporaba povratnih oblik 
pomoči (ugodna posojila, garancije), in sicer so ugodna 
posojila in garancije predstavljale 1,3 % vseh pomoči 
oziroma 4,79 milijonov evrov.
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Primerjava z državami EU kaže, da ima Slovenija primerljiv 
obseg in strukturo državnih pomoči. Sestavni del poročila je 
ocena uspešnosti dodeljenih državnih pomoči. V poročilu 
so predstavljene posamezne sheme, s predvidenimi cilji in 
doseženimi rezultati, ki so jih posredovali resorni organi 
ter nekateri dajalci pomoči (EKO sklad, SID banka, 
Slovenski podjetniški sklad, idr). Skupni učinek dodeljenih 
državnih pomoči, kjer je poročan, je v povprečju ocenjen 
kot pozitiven.

SEJA VLADE RS 11. 1. 2018
Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim iz-
dala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 
in sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Določila 
je tudi besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona 
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 
Prav tako pa se je Vlada seznanila s Prvim vmesnim 
poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine 
za reševanje prostorske problematike Romov in sprejela 
Predlog strategije poslovne odličnosti 2018–2030.

Uredba o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna 
in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2018 in 2019
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(ZIPRS1819) za izvrševanje 60. člena. Navedena določba 
ZIPRS1819 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, 
in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim 
uporabnikom proračuna države in občine obvezno pri-
pravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo 
in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. 
Nadalje člen določa tudi način prikaza števila zaposlenih 
po različnih virih financiranja, s čimer se želi zagotoviti 
transparentnost podatkov.
Z Uredbo se podrobneje predpisujejo način za pripravo 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, 
način prikaza števila zaposlenih po različnih virih finan-
ciranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter 
obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na 1. april, 
1. julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem 
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih 

izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), 
ki je vzpostavljen pri Ajpes.
Glede na novelo Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F), 
ki uvaja sekundariat in se začne uporabljati 1. februarja 
2018, se Uredba spreminja v delu, ki se nanaša na oceno 
predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev 
ZZZS.

Prvo vmesno poročilo o delovanju 
Medresorske delovne skupine za reševanje 
prostorske problematike Romov
Medresorska delovna skupina se je do sedaj sestala na štirih 
sestankih, njen cilj pa  je predvsem izboljšanje bivalnih 
razmer v romskih naseljih. V okviru dela skupine so bile 
opravljene naslednje naloge: 
•	 za potrebe priprave Pregleda stanja prostorske prob-

lematike po posameznih romskih naseljih v Sloveniji 
so bili do sedaj zbrani podatki o romskih naseljih 
ažurirani s pomočjo vprašalnika za občine ter s po-
datki, ki so dostopni iz javnih evidenc. Izdelana je 
evidenca romskih naselij in zbrani so podatki o pros-
torski problematiki po posameznih romskih naseljih 
v Sloveniji. V prihodnje je treba z zbiranjem podatkov 
glede prostorske problematike po posameznih romskih 
naseljih v Sloveniji nadaljevati, zbrani podatki pa so 
podlaga za pripravo kakovostnih ukrepov ter za sprem-
ljanje in poročanje o uspešnosti reševanja prostorske 
problematike Romov; 

•	 za potrebe priprave Pregleda in analize dobrih praks 
urejanja prostorske problematike in bivalnih razmer 
Romov je skupina z namenom, da pridobi čim več 
predlogov in izkušenj o pozitivno sprejetih ukrepih, 
pripravila vprašalnik o praksah urejanja romskih 
naselij in ga posredovala občinam. Z vprašanji so se 
želeli pridobiti predvsem pozitivni primeri reševanja 
posameznih izzivov in ne le primeri celovitega urejanja 
romskih naselij, ter morebitni predlogi ukrepov (na 
primer zakonodajnih, organizacijskih in finančnih), ki 
bi po mnenju občin proces urejanja romskih naselij 
olajšali in pospešili;

•	 za potrebe priprave predloga ukrepov (na primer za-
konodajnih, organizacijskih in finančnih) za ureditev 
prostorske problematike in izboljšanje bivalnih razmer 
Romov so bili ponovno evidentirani predlogi za spre-
membe in dopolnitve veljavne zakonodaje, ki bi lahko 
prispevali k večji učinkovitosti pri izvajanju ukrepov 
za izboljšanje stanovanjskih pogojev Romov in jih 
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predlagajo občine, združenja občin in drugi v različnih 
postopkih (ob obravnavi predloga Nacionalnega pro-
grama ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, ob 
obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev Zakona 
o romski skupnosti v Sloveniji) ter pripravljen pregled 
relevantnih programov in projektov za Rome znotraj 
EU, ki so se izvajali in se še izvajajo, ter bi bili lahko 
implementirani tudi pri nas.

Na podlagi vseh zbranih podatkov bodo evidentirani 
značilni pojavi pri urejanju romskih naselij ter zanje pred-
lagane možne rešitve in ukrepi, ki so potrebni, da bodo 
Romom zagotovljeni primerljivi stanovanjski pogoji. 
Predlogi ukrepov še niso oblikovani. Medresorska delovna 
skupina bo delovala najkasneje do 31. 5. 2018.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

SEJA VLADE RS 18. 1. 2018
Vlada RS je na svoji 164. redni seji med drugim 
sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, Predlog 
zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, 
predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, novelo Uredbe o merilih za oblikovanje 
javne mreže osnovnih šol.

Predlog zakona o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij
Predlog zakona ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja. 
Namen zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča in mo-
bilne aplikacije za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike 
z različnimi oblikami oviranosti. S tem se v nacionalni 
pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega 
parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij organov javnega sektorja.
Cilj predloga zakona je, da se uporabnikom omogoči 
lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter 
s tem lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti 
pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. 
Posledično je cilj povečati digitalno vključenost ranljivih 
skupin prebivalstva.
Zavezanci po predlogu zakona so državni in lokalni or-
gani in uprave ter osebe javnega prava po zakonu, ki ureja 
javno naročanje. Predlagani zakon se ne bo uporabljal za 
določene vrste spletišč in mobilnih aplikacij ter za določeno 

vsebino, objavljeno na spletiščih in mobilnih aplikacijah. 
Izjeme so vrtci, osnovne ter srednje šole (razen za vsebino, 
ki se nanaša na bistvene spletne upravne funkcije) ter 
za spletišča in mobilne aplikacije javne radiotelevizije in 
drugih organov, ki opravljajo javno službo radiotelevizije.

Predlog novele Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije
Predlagane spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK) izboljšujejo protikorupcijski pravni 
okvir ter ustvarjajo pogoje in okoliščine za učinkovitejše 
delo Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) ozi-
roma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, 
kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina 
prava in javni interes. 
Predlog zakona jasneje opredeljuje vrste in pravila postop-
kov komisije ter pravice in obveznosti sodelujočih oseb. 
Komisija bo kot kolegijski organ odločala o zadevah, ki jih 
primarno določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval 
funkcionar komisije, ker bo ocenil, da zaradi svoje (vse-
binske, formalne ali dejanske) pomembnosti zahtevajo ko-
legijsko odločanje. Na ta način bo komisija kot kolegijski 
organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami 
in primeri, ki so z vidika ciljev njenega delovanja manj 
pomembni. Na drugi strani predlog krepi preventivno 
vlogo komisije z novimi pristojnostmi na področjih, kjer 
je lahko dodana vrednost take institucije pri omejevanju 
korupcije največja – to je identifikacija in odprava sistem-
skih korupcijskih tveganj ter nasprotij interesov in nadzor 
nad premoženjskim stanjem zavezancev. Predlog prav 
tako natančneje opredeljuje obstoječe ter določa nekatere 
dodatne ukrepe komisije, kot so izvajanje sistemskih nad-
zorov, podaja predloga za razrešitev in pobude predstojniku 
za ukrepanje ter pristojnost predlagati uvedbo revizije.
Obveznost poročanja o lobističnih stikih je razširjena na 
interesne organizacije, za katere lobirajo njihovi zaposleni, 
zakoniti zastopniki ali izvoljeni predstavnik, prav tako 
so predvidene določene poenostavitve in poenotenje na 
področju sprejemanja daril v javnem sektorju. Dopolnjuje 
oziroma spreminja se ureditev pri omejitvah poslovanja, 
na področju nasprotja interesov (kot samostojen ukrep za 
odpravo nasprotja interesov se posebej ureja samoizločitev 
uradne osebe iz opravljanja uradnih dejanj v primeru, ko so 
podane okoliščine nasprotja interesov, s čimer se zagotavlja 
in dviguje integriteta ter ugled ne le konkretnega posa-
meznika in subjekta, ki ga predstavlja, ampak tudi javnega 
sektorja kot celote), nadzora nad premoženjskim stanjem 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/REDNA_SEJA_VLADE_11._1._2018.pdf
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in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja 
premoženja – z določitvijo okoliščin, v katerih lahko 
komisija nadzor nad premoženjskim stanjem razširi tudi 
na družinske člane zavezancev za prijavo premoženjskega 
stanja. Poleg tega predlog zakona določneje ureja pravno 
podlago za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja 
komisije, ki najširši javnosti omogoča spremljanja denarnih 
tokov javnega sektorja in zagotavlja transparentnost porabe 
javnih sredstev (Supervizor/Erar).
Ker veljavna ureditev na sistemski ravni ne nudi primer-
ljivih kriterijev za zagotovitev enakovredne obravnave vseh 
uradnih oseb, ki so v primerljivih pravnih položajih, predlog 
širi veljavnost nekaterih institutov zakona (nezdružljivost, 
omejitve poslovanja in darila) na uradne osebe, ki so bile 
do sedaj zaradi subsidiarne uporabe zakona izločene iz 
postopkov in pristojnosti komisije. Nenazadnje predlog 
zakona natančno opredeljuje pogoje za imenovanje članov 
komisije, jasno medsebojno loči kandidacijski postopek od 
postopka imenovanja ter pristojnosti predsednika repub-
like v postopku imenovanja funkcionarjev komisije. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

SEJA VLADE RS 25. 1. 2018
Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila 
predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega 
zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in 
lovstvu ter Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osebni asistenci. Prav tako je sprejela Predlog 
Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu ter mnenje k predlogu Zakona o spremembi 
Zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek, ki ga 
je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev. Vlada je sprejela tudi mnenje o Predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ja-
vnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru 
predložila skupina poslank in poslancev in sklep o 
izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-
urne dežurne službe. Vlada RS pa je izdala tudi spre-
menjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini in sprejela dva odgovora, 
in sicer na pisno pobudo državnega svetnika v zvezi 
s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem 
podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave RS 
(GURS) in na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o divjadi in lovstvu
Temeljni cilj spremembe Zakona o divjadi in lovstvu 
(ZDLov) je zagotoviti financiranje nalog, ki jih Lovska 
zveza Slovenije (LZS) izvaja v skladu z ZDLov v javnem in-
teresu, nekatere od njih pa kot javno pooblastilo. Navedene 
naloge se financirajo s prispevki upravljavcev lovišč in iz 
drugih virov, s spremembo ZDLov pa se bodo financirale 
tudi iz proračuna RS.
S spremembo 63. člena ZDLov se odpravljajo nejasnosti 
glede tega kdaj se lahko lovska izkaznica prekliče oziroma 
se ji ne podaljša veljavnost. S spremembo navedenega 
člena ZDLov se natančneje opredelijo razlogi za preklic 
lovske izkaznice, saj sta peta in šesta alineja prvega odstavka 
63. člena ZDLov omogočale različne razlage razlogov za 
preklic lovske izkaznice. Nova četrta alineja bo nedvomno 
določala, kdaj se lovcu ne izda lovska izkaznica ali se le-ta 
lahko prekliče, in sicer ne bo izdana oziroma bo preklicana 
le takrat, ko bo lovec obsojen za kaznivo dejanje, ki je z 
vidika lovstva popolnoma nesprejemljivo. S predlagano 
rešitvijo bodo poenotene kazni in se ne bo po nepotrebnem 
jemala pravica do lova tistim, ki so storili lažje prekrške, 
saj bi s tem posledično slabili lovsko organizacijo, kar bi 
lahko ogrozilo tudi trajnostno upravljanje z divjadjo, torej 
izvajanje koncesijskih obveznosti.

Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja 
cen 24-urne dežurne službe
Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo 
metodološki okvir določitve cene, izhodišča za oblikovanje 
cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način 
poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. 
Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.
Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se 
upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje 
storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in 
občinski predpisi za javno službo.
24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna 
služba, saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih ustavnih 
pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, 
opravljati nemoteno. Gre za prevoze pokojnika znotraj 
lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe. Če je potrebna obduk-
cija, odvzem organov oziroma so potrebni drugi post-
opki na pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/164-redna-seja-vlade-rs/
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do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca te službe.
Stroške izvajanja javne službe mora poravnati naročnik 
pogreba. Izjema so prevozi v okviru 24-urne dežurne 
službe, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo mrliškopregledno službo (prevozi na obdukcijo), in 
prevozi, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi 
zdravljenja (odvzem organov oziroma drugi postopki na 
pokojniku), kjer je naročnik teh storitev tudi plačnik.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

8  SEJA  
DRŽAVNEGA ZBORA RS

37. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
37. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 26. 
januarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, 
Zakon o izobraževanju odraslih in Zakon o Kobilarni 
Lipica. Prav tako pa so s 44 glasovi za in štirimi proti 
predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma poslali 
v nadaljnjo obravnavo.

Sprejeti zakoni

Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ-F)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 45 glasovi 
za in nobenim proti sprejeli dopolnitev zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja, ki stranskim udeležencem 
onemogoča vstop v postopke odločanja o dostopu do 
podatkov, ki so po zakonu javni. 
Dopolnitev zakona so v DZ vložili poslanci koalicije na 
predlog Društva novinarjev Slovenije, Združenja novi-
narjev in publicistov, Sindikata novinarjev Slovenije in 
Transparency International Slovenia. V omenjenih orga-
nizacijah so namreč že dlje časa opozarjali, da vključevanje 
stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do 
informacij javnega značaja podaljšuje postopke in jih draži, 
kar onemogoča njihovo delo.
Po besedah prvopodpisane pod zakon, Anite Koleša, 
dopolnitev zakona zato določa, da je ne glede na določbe 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, »v postopku z 
zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo 
ponovno uporabo stranka postopka samo prosilec, kadar 
je predmet odločanja dostop do podatkov, za katere je z 
zakonom določeno, da so absolutno javni«. Določa tudi, 
da v teh primerih vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
V koalicijskih strankah so v dopoldanski razpravi opozorili, 
da ni smiselno, da se stranske udeležence vključuje v posto-
pek odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, 
kadar je že z zakonom določeno, da so podatki javni. V tem 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/165-redna-seja-vlade-rs/
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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primeru namreč ne morejo vplivati na sam izid postopka, 
zaradi česar gre zgolj za nesmiselno spoštovanje procesnih 
pravil.
Na drugi strani so v opozicijskih strankah izrazili nekatere 
pomisleke, zaradi katerih so v napovedali, da predloga ne 
bodo podprli oz., da mu ne bodo nasprotovali, a ga tudi 
ne bodo podprli. Poslanka Eva Irgl je izpostavila mnenje 
zakonodajnopravne službe DZ, ki je opozorila, da bi bil 
lahko zakon v nasprotju z ustavo, saj slednja vsakomur 
zagotavlja pravno varstvo. Povedala je, da je treba zago-
tavljati preglednost delovanja javnega sektorja in dostop 
novinarjem do informacij javnega značaja, a je to treba 
zagotoviti na način, ki ne bo posegal v pravice drugega. 
Poslanec Matej T. Vatovec pa je izrazil prepričanje, da je 
predlagana rešitev neustavna, zato po njegovem mnenju ne 
bo nikoli zaživela, saj jo bo ustavno sodišče prej razveljavilo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 41 gla-
sovi za in 21 proti sprejeli novelo zakona o evidentiranju 
nepremičnin, s katero naj bi zagotovili bolj kakovostne po-
datke v javnih evidencah, med drugim zaradi množičnega 
vrednotenja nepremičnin.
Cilj novele je ureditev evidentiranja in spreminjanja po-
datkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem 
katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki je 
pomanjkljiva ali neustrezna, zlasti z vidika izvajanja 
množičnega vrednotenja nepremičnin.
Pri zemljiškem katastru so med drugim predvidena bolj 
jasna pravila vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski 
rabi zemljišč. Predvidena je tudi lokacijska izboljšava po-
datkov, za kar bo uvedena nova geodetska storitev.
Pri katastru stavb bodo med drugim uskladili pravila za 
vpisovanje podatkov o lastnikih delov stavb s pravili za 
vpisovanje teh podatkov v zemljiško knjigo. Delitev stavbe 
na več delov bo za stanovanjske stavbe, zgrajene po 1. 
januarju 2003, omejeno - dovoljeno bo le, če je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo.
Bistveni podatki o stavbah in delih stavb (predvsem spr-
eminjanje površin in dejanskih rab delov stavb) se bodo 
lahko spreminjali le z elaboratom geodetskega podjetja 
ali projektanta.
Pri registru nepremičnin bo bolj jasno določeno vodenje 
podatkov o nepremičninah. Lastniki nepremičnin bodo en-
krat letno prejeli obvestilo, če se bodo podatki v evidencah 

spremenili in lastniki ne bodo o njih obveščeni že z upravno 
odločbo ali obvestilom, določa novela. Za boljši nadzor je 
geodetskim inšpektorjem razširila pooblastila.
Po besedah ministrice Irene Majcen je novela pomemben 
korak k celoviti prenovi zakonodaje s področja evidentiran-
ja nepremičnin, ki jo bo predstavljal novi zakon o katastru 
nepremičnin. Ta naj bi namesto treh evidenc (zemljiškega 
katastra, katastra stavb in registra nepremičnin) oblikoval 
enotno evidenco - kataster nepremičnin.
V koaliciji so novelo podprli, saj da predstavlja primerno 
podlago za zagotovitev kakovostnega sistema evidentiranja 
in vodenja podatkov, so bili v opoziciji kritični, ker da 
je vlada znova ponudila parcialno rešitev, namesto da 
bi področje evidentiranja, vrednotenja in obdavčitve 
nepremičnin uredila naenkrat in celovito.

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO -1)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 68 glasovi 
za in nobenim proti sprejeli nov zakon o izobraževanju 
odraslih, ki naj bi med drugim zagotovil stabilnejše fi-
nanciranje zavodov, ki delujejo na tem področju, ter jih 
povezal v javno mrežo. 
Zakon, ki ga je bilo treba sprejeti, ker stari po mnenju 
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni več sledil 
potrebam na tem področju, med drugim ureja javno 
službo in vzpostavlja javno mrežo zavodov, ki izvajajo 
izobraževanje odraslih. Tako se izobraževanje odraslih la-
hko izvaja na tri načine, in sicer preko programov osnovnih 
šol za odrasle, kjer se tudi pridobi stopnja izobrazbe, preko 
javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, kjer 
se stopnja izobrazbe ne pridobi, in preko neformalnih 
izobraževalnih programov za odrasle.
V razpravi so poslanci izražali zadovoljstvo predvsem s 
tem, da zakon opredeljuje javno službo in predvideva 
vzpostavitev mreže zavodov. 

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 42 glasovi 
za in tremi proti potrdili novi zakon o Kobilarni Lipica, po 
katerem se bo dosedanji javni zavod preoblikoval v holding 
v lasti države, ki bo lahko ustanovil dve odvisni družbi. 
Zakon naj bi prispeval k dvigu pomena lipicanskih konj 
kot spomenika državnega pomena, hkrati pa omogočal 
razvoj tega turističnega bisera.
Z zakonom se določajo območje kobilarne, njen status, os-
novne značilnosti reje lipicanskih konj in način upravljanja 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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celotnega območja. V skladu z zakonom o varstvu kulturne 
dediščine se razglaša spomeniško območje Kobilarne Lipica 
in določeni posamezni objekti kot spomeniki državnega 
pomena, vključno z določitvijo varstvenih režimov.
Zakon bo zaščitil tudi tradicionalno rejo in vzrejo lipican-
cev kot nesnovno dediščino državnega pomena, in sicer 
z namenom lažje umestiti lipicanca na Unescov seznam 
znamenitosti.
Holding, statusno organiziran kot družba z omejeno 
odgovornostjo, za namene izvajanja javne službe usta-
novi odvisno družbo Kobilarna Lipica, ki mora ostati v 
100-odstotnem lastništvu holdinga, zaradi transparent-
nosti pa lahko ustanovi tudi odvisno družbo za izvajanje 
pridobitne dejavnosti Turizem Lipica, v kateri pa mora 
ohraniti večinski delež. Država 100-odstotnega deleža v 
holdingu z 10 milijoni evrov osnovnega kapitala, ki bo 
namenjen zagonu podjetja, nujnim investicijam in za 
zagotovitev ustanovitvenega kapitala za odvisne družbe, 
ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo. Holding bo 
imel šestčlanski nadzorni svet, od katerih štiri imenuje 
vlada (enega predlaga Občina Sežana), dva sta predstavnika 
delavcev.
Kobilarni Lipica se s tem zakonom neposredno podeli 
koncesija za izvajanje javne službe. Holding pripravi 
v sodelovanju s kobilarno načrt upravljanja celotnega 
območja za obdobje petih let, načrt sprejme vlada.
Zagotovljen bo tudi ustrezen nadzor javne službe, ki ga 
bodo izvajala ministrstva za gospodarstvo, kmetijstvo in 
kulturo ter računsko sodišče.

Zakon poslan v nadaljnjo obravnavo

Predlog zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (ZSRT-1)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 44 glasovi 
za in štirimi proti predlog zakona o spodbujanju razvoja 
turizma poslali v nadaljnjo obravnavo. Podporo predlogu 
so pred tem izrazile vse poslanske skupine z izjemo Levice. 
Večinoma pa si želijo, da bi ga še nekoliko izboljšali, zato 
je v drugi obravnavi pričakovati dopolnila.
Predlog zakona določa način načrtovanja in aktivnosti za 
izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni ter za 
to potrebna sredstva. Med drugim uvaja nov vir sredstev za 
Slovensko turistično organizacijo (STO), ki ostaja nosilka 
trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Poleg najvišjega možnega zneska turistične takse pri 2,50 
evra, kar daje podlago za dvig te takse na ravni občin, uvaja 
novost - promocijsko takso, ki bo obsegala 25 odstotkov 
zneska turistične. Če bo občina določila turistično takso v 
najvišjem možnem znesku, torej 2,50 evra, bo promocijska 
taksa znašala 0,625 evra. To pomeni, da bo gost ob plačilu 
stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 
evra.
Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta 
način obseg sredstev za STO povečal za okoli 4,7 milijona 
evrov. Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 
6,9 milijona evrov letno bodo za razvoj turizma pridobile 
tudi občine.
Predlog zakona ureja tudi poklic turističnega vodnika, 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, prizna-
vanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno oprav-
ljanje tega poklica za tuje državljane, medtem ko poklic 
turističnega spremljevalca ni reguliran.
Prav tako novi zakon na novo ureja pogoje za opravljanje 
dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov. 
Urejeno je tudi področje organizacije šolskih ekskurzij in 
podobnih aktivnosti verskih skupnosti ter društev, kot so 
planinska in taborniška.
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9  NOVIcE ZDRUŽENJA

OBJAVA PREDSTAVITEV SLOVENSKIH 
REGIONALNIH DNI 2017
Na Slovenskih regionalnih dnevih 2017 so bile med 
drugim obravnavane teme t »Spremljanja in vrednotenja 
regionalnega razvoja« in teme kot so vrednotenje kohe-
zijske politike, spremljanje in vrednotenje regionalnega 
razvoja in regionalni razvoj v praksi. 
Na voljo je tudi že tudi digitalna različica  monografije z 
naslovom Prostor, regija razvoj, do katere lahko dostopate 
TU.
Več o dogodku si lahko preberete TU.

POZIV ZA VKLJUČITEV V ZELENO 
SHEMO 2018
Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z medn-
arodno organizacijo Green Destinations in njenim 
akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna 
trajnostnega turizma, objavlja nov poziv za destinacije, 
ponudnike in parke za pridobitev znaka Slovenia Green.
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) iz-
vajajo redni letni poziv za vključitev destinacij, medtem 
ko so parke v ZSST vključili lani, letos pa zanje pripravili 
dodatno možnost vključitve v shemo in pridobitev znaka 
Slovenia Green Park. Pri pozivu za ponudnike nastanitev 
so letos med verificirane znake na podlagi katerih lahko po-
nudniki pridobijo Slovenia Green Accommodation uvrstili 
tudi specializiran okoljski znak za kampe – Ecocamping. 
Z znakom Slovenia Green se ponaša že 23 destinacij, 20 
ponudnikov in 3 parki! Za vse novo vključene deležnike 
so pripravili tudi Priročnik za pridobitev znaka Slovenia 
Green, kjer so podrobno opisani vsi koraki za pridobitev 
znaka.
Priročnik in vsi aktualni pozivi so na voljo TU. 
Rok za prijavo je 9. februar 2018 do 10. ure (poziv za 
ponudnike je odprt do konca leta).

UREDBA O ZELENEM JAVNEM 
NAROČANJU - OBJAVA PRIMEROV 
OKOLJSKIH ZAHTEV IN MERIL 
Uredba o zelenem javnem naročanju, ki jo je Vlada sicer 
sprejela septembra 2017, je začela veljati 1. januarja 2018. 
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju s posamezni-
mi resorji in številnimi deležniki pripravilo in objavilo 
priporočila za vse predmete zelenega javnega naročanja.
V skladu z novo Uredbo je zeleno javno naročanje obvezno 
za 20 predmetov javnega naročanja, pri čemer je obveza 
za zeleno javno naročanje določena za dodatnih osem vrst 
naročil (kot je na primer gradnja cest ali javna razsvetljava). 
Bistvena sprememba nove uredbe je, da ta namesto dose-
danjih izrecnih zahtev določa cilje, ki jih bodo za posa-
mezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri 
vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil 
mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 
100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih...).
MJU in MOP sta skupaj s pristojnimi resorji pripravila 
nove primere okoljskih zahtev in meril (ki imajo naravo 
priporočil, usmeritev oziroma priročnika). Te lahko 
naročniki uporabijo z namenom doseganja postavljenih 
ciljev iz uredbe. Manj veščim javnim naročnikom so 
priporočila v pomoč, bolj ambiciozni pa bodo lahko te 
primere uporabili tudi za doseganje višjih ciljev, kot so 
predpisani, ali v primerih javnega naročanja, kjer uporaba 
Uredbe sicer ni obvezna. 
Na spletni povezavi so tako dostopni primeri okoljskih 
zahtev in meril za vseh 20 predmetov zelenega javnega 
naročanja, objavljene pa so tudi kontaktne točke, ki bodo 
naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo 
ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega 
naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj 
o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela 
posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega 
javnega naročanja.

OBISK EVROPSKE KOMISARKE MARIJE 
GABRIEL V SLOVENIJI
18. januarja se ja na prvem delovnem obisku v Sloveniji 
mudila evropska komisarka za digitalno gospodarstvo 
in družbo Marije Gabriel. Srečala se je s člani odborov 
Državnega zbora za zadeve EU ter za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo. 

http://rrs.zrc-sazu.si/ZBIRKAREGIONALNIRAZVOJ.aspx
http://rrs.zrc-sazu.si/ZGODOVINA/KRANJSKAGORA2017.aspx
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2018
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn
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Prav tako pa tudi z ministrom za javno upravo Borisom 
Koprivnikarjem, s katerim sta skupaj odgovarjala na 
vprašanja o prihodnost digitalne družbe in gospodarstva 
v EU. 
Dogodek, ki je potekal na Fakulteti za računalništvo in 
informatiko, je bil odprt za javnost. 
Več si lahko preberete TU. 

10  KORISTNE INFORMAcIJE

POJASNILA GLEDE PLAČ, POVRAČIL 
STROŠKOV IN DRUGIH UKREPOV V 
LETU 2018
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila v 
pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju 
plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja javnih uslužbencev.
Pojasnilo MJU je na voljo TU.

REORGANIZAcIJA cSD IN VLOGA 
LOKALNIH SKUPNOSTI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je pripravilo poročilo o napredovanju projekta 
reorganizacije centrov za socialno delo.
Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo novele 
Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja nov kolegijski posve-
tovalni organ v CSD, to je svet lokalnih skupnosti. Naloge, 
sestava in način oblikovanja sveta lokalnih skupnosti se 
določijo s statutom ali pravili centra za socialno delo v 
skladu z aktom o ustanovitvi.
Dopis MDDSZ je na voljo TU .

KOEFIcIENTI RAZVITOSTI OBČIN V 
LETIH 2018 IN 2019
S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem 
nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti 
občin za leti 2018 in 2019.
Dopis s priloženimi koeficienti je na voljo TU.

POSTOPEK UREJANJA ZAVAROVANJA 
OTROK
S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo 
prejeli dopis v zvezi s postopkom urejanja zavarovanja 

https://ec.europa.eu/slovenia/events/Citizens_Dialogue_Mariya_Gabriel_Boris_Koprivnikar_sl
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_pojasnila_place_povracila_stroskov_16.1.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MDDSZ_Reorganizacija_CSD_in_vloga_lokalnih_skupnosti_16.1.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MF_KOEFICIENTI_RAZVITOSI_OBCIN_2018_2019_JANUAR_2018.pdf
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otrok po 24. točki 15. člena ZZVZZ - podlaga za zava-
rovanje 033.
Potrdilo ZZZS o izpolnjevanju pogojev za zavarovanje in 
celoten dopis sta na voljo TU.

UVRSTITEV DIREKTORJA OBČINSKE 
UPRAVE V PLAČNE RAZREDE
Uvrstitev delovnega mesta direktorja občinske uprave v 
plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih 
v Prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(v nadaljevanju: uredbe), bo določil Pravilnik o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v 
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov. 
Uvrstitev upošteva kriterije, določene v prilogi IV uredbe 
(število prebivalcev občine), ter metodologijo iz 5. člena 
navedene uredbe. Navedeni pravilnik še ni objavljen v 
Uradnem listu, predvidoma bo objavljen v tem tednu. Po 
uveljavitvi navedenega pravilnika se sistemizacija spremeni 
v delu, ki se nanaša na plačni razred delovnega mesta di-
rektorja občinske uprave, torej se določi nov plačni razred. 
Prva uvrstitev direktorja občinske uprave v plačne razrede 
na podlagi nove uredbe in pravilnika se izvede s 1.1.2018, 
kar navaja tudi 8. člen uredbe, pri čemer je potrebno za 
potrebe prve uvrstitve iz 5. člena uredbe upoštevati zgolj 
metodologijo. 
V primeru, da bi bil plačni razred direktorja po novem 
nižji od sedaj veljavnega, pa direktor zadrži dosedanji 
plačni razred do zaključka mandata. V tem primeru se po 
zaključku mandata ponovno preverijo kriteriji na podlagi 
5. člena uredbe in določi plačni razred za novi mandat, ki 
se ves čas trajanja mandata ne spreminja, ne glede na to, 
ali se v času mandata spremenijo kriteriji. 
Za uvrstitev oziroma določitev ustreznega plačnega razreda 
za direktorja OU v sistemizaciji in posledično v pogod-
bah o zaposlitvi bo zato potrebno počakati na objavo 
novega Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja javne uprave v plačne razrede znotraj raz-
ponov plačnih razredov, ki naj bi bil v Uradnem listu 
objavljen predvidoma v tem tednu, direktorji pa bodo do 
nove plače upravičeni s 1.1.2018.   

POSREDOVANJE DOKUMENTAcIJE O 
PODELJENIH KONcESIJAH
Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo dopis, v kat-
erem naprošajo občine za posredovanje dokumentacije o 
podeljenih koncesijah. Prosili so, da jim občine do 15. 
januarja 2018 posredujete vso dokumentacijo, ki se nav-
ezuje na podeljene koncesije - odločbe, pogodbe, aneksi 
k pogodbam, sklepi o prenehanju koncesij.
Celoten dopis je na voljo TU.

OMEJITEV LETNEGA DOPUSTA
Na Združenju občin Slovenije smo prejeli kar nekaj 
vprašanj s strani občin članic, ki se navezujejo na omejitev 
dni letnega dopusta v letu 2018.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju 
(ZUPPJS17) je v 10. členu določal omejitev števila dni 
letnega dopusta v letu 2017, in sicer na največ 35 dni. Ker 
v tem delu ZUPPJS17 ni zajel tudi leta 2018 (kot je to 
zajeto za napredovanja), potem omejitev dopusta v tem 
trenutku ne velja več, saj tudi 182. člen ZUJF določa, da 
določbe od 183. člena do 188. člena tega zakona veljajo 
do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 
preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Omejitev 
dopusta je v ZUJF-u določena v 187. Gospodarska rast v 
letu 2016 je bila 3,1 odstotna, torej omejitev dopusta, kot 
že navedeno, ne velja več. Tudi sami sindikati se pogajajo 
v tej smeri, da interventni ukrepi v delu, ki zadeva plače, 
ne bi več veljali. 
Predlagamo, da občine postopate na način, ki ne vključuje 
omejite dopusta, v kolikor pa bi Vlada RS s sindikati 
podpisala kak drugačen dogovor, pa vas bomo o tem 
pravočasno obveščeni. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
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11  EU NOVIcE

127. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
Na januarskem plenarnem zasedanju OR so bila ob 
navzočnosti podpredsednika bolgarske vlade sprejeta 
stališča glede kohezijske politike in prihodnjega proračuna 
EU ter prometne politike
Predsednik portugalske vlade António Costa in prvi 
podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans 
sta v ločeni razpravi lokalnim in regionalnim voditeljem 
predstavila svoje poglede na prihodnost Evropske unije. 
Predsednik vlade António Costa, nekdanji župan Lizbone 
in član OR v obdobju 2010–2015, je govoril o reformah, 
za katere se bo zavzemal v okviru Evropskega sveta v letu, 
ko bo ta začrtal prihodnjo usmeritev EU. 
OR je med drugim sprejel tudi resolucijo o letnem pregledu 
rasti Evropske komisije za leto 2018, v kateri opozarjajo, 
da gospodarsko rast v EU hromi podcenjevanje regij in 
razlik med njimi, in poudarjajo, da morajo naložbe v ev-
ropske regije – kohezijska politika – ostati najpomembnejši 
naložbeni instrument EU. 
Frans Timmermans je Evropski odbor regij nagovoril le 
nekaj dni po ustanovni seji nove projektne skupine za sub-
sidiarnost in sorazmernost. Projektna skupina si prizadeva 
ugotoviti, katere pristojnosti lahko EU spet prenese na 
vlade držav članic, in premisliti, kako lokalne in regionalne 
oblasti tesneje vključiti v pripravo politik EU. Komisar je 
predstavil tudi letni delovni program Evropske komisije in 
razpravljal o tem, kje so mogoče rešitve na lokalni, region-
alni in nacionalni ravni in kje so potrebne evropske rešitve.
OR se je dogovoril tudi o stališču evropskih lokalnih in 
regionalnih oblasti o prihodnjem večletnem finančnem 
okviru za obdobje po letu 2020 – proračunskem načrtu za 
prihodnjo generacijo politik EU pred maja pričakovanimi 
predlogi Evropske komisije. Marek Woźniak, predsednik 
Velikopoljskega vojvodstva, je predstavil mnenje o razmis-
leku o prihodnosti financ EU ob navzočnosti podpredsed-
nika vlade Bolgarije Tomislava Dončeva, ki je predstavil 
prednostne naloge bolgarskega predsedstva Sveta EU.

KOLEGIJ KOMISARJEV EU O 
INSTITUcIONALNIH PRIORITETAH ZA 
LETO 2018
Kolegij komisarjev je na prvem letošnjem rednem zasedanju 
razpravljal o institucionalnih prioritetah za leto 2018. Delo 
v letošnjem letu bo osredotočeno na reformo ekonomske 
in monetarne unije, zaščito meja EU, posodobitev azilnega 
sistema EU, vrnitev k schengenski ureditvi, dokončanje 
enotnega digitalnega trga ter približevanje Zahodnega 
Balkana EU. 
Trenutno je v obravnavi 89 prednostnih zadev, med 
katerimi jih je 29 že zaključenih. Kolegij je razpravljal 
o tem, kako zagotoviti, da bodo tudi preostali predlogi 
dokončani pred majem 2019. Orientacijska razprava je 
vključevala tudi pregled glavnih novih predlogov, ki naj 
bi jih Komisija predstavila letos in ki bodo prispevali 
k uresničevanju načrta za enotnejšo, močnejšo in bolj 
demokratično Unijo. Komisija bo kot vodilo pri svojem 
delu upoštevala poštenost ter si prizadevala, da se bo 
Evropa zmožna odzivati hitro in odločno, da bo v celoti 
izkoriščeno primarno pravo EU ter da bo Evropa znala 
izkoriščati nove priložnosti ter se soočati z novimi izzivi. 
Več si lahko preberete TU. 

NOV PREDLOG DOLGOROČNEGA 
PRORAČUNA ZA EU
Evropska komisija bo prej kot v petih mesecih predlagala 
novi dolgoročni proračun za EU ali tako imenovani večletni 
finančni okvir za obdobje po letu 2020. 
Kolegij komisarjev je o proračunu opravil prvo orient-
acijsko razpravo ter začel vrsto javnih posvetovanj o pri-
oritetah EU, ki naj bi bile vključene v večletni finančni 
okvir. Proračun EU naj bi kljub omejenim virom še naprej 
zagotavljal naložbe v rast, delovna mesta in inovacije ter 
podprl reševanje glavnih izzivov prihajajočega desetletja, ki 
so digitalna revolucija, globalizacija, podnebne spremembe 
ter migracije, obramba in varnost. 
Do 8. marca 2018 lahko vsak pove mnenje o tem, na 
katerih področjih lahko EU zagotovi največ dodane vred-
nosti in kje lahko kar najbolje izkoristi naložbe. Komisija 
vabi vse zainteresirane strani, da Komisiji sporočijo svoje 
mnenje o trenutnem delovanju politik in programov EU, 
kot so kohezija in politika za mlade, podpora inovacijam 
in podjetjem ter naložbe v strateško digitalno, prometno 
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in energetsko infrastrukturo, ter kako bi jih bilo mogoče 
izboljšati v smislu delovanja, poenostavitve in novih 
priložnosti za sinergije med skladi. Rezultate posvetovanj 
ter možnosti in ideje, ki so jih že predlagali države članice, 
lokalni organi in zasebni deležniki, bo upoštevala pri 
pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira, ki ga 
namerava predlagati maja 2018. 
Več si lahko preberete TU. 

BOLGARIJA PREVZELA POLLETNO 
PREDSEDOVANJE 
Bolgarija je s 1. januarjem 2018 od Estonije prevzela 
predsedovanje Svetu Evropske unije. To je za državo, ki je 
članica povezave od leta 2007, prvo polletno predsedovanje 
uniji. Čaka jo zahtevna naloga poskusa pomiritve nesoglasij 
med 28 članicami in dosega kompromisov pri tako vročih 
temah, ko so begunske kvote in brexit.
V okviru pogajanj o brexitu naj bi sedemindvajseterica in 
Velika Britanija do oktobra dorekli sporazum o izstopu 
slednje iz povezave, ki bo vključeval prednostna ločitvena 
vprašanja in določbe o prehodnem obdobju. Začela se 
bodo tudi pogajanja o novem trgovinskem sporazumu z 
Londonom.
Spomladi se bodo začela tradicionalno zahtevna pogajanja 
o večletnem finančnem okviru unije. Povezava si je do 
junija zadala cilj, da doseže preboj tako pri reformi azilne 
politike, kjer se zatika na osi vzhod-zahod zaradi spornih 
begunskih kvot, kot pri prenovi območja evra, kjer so 
nesoglasja na osi jug-sever.
Med prednostne naloge je Bolgarija uvrstila prihodnost 
Evrope in mladih - gospodarsko rast in socialno kohezijo, 
evropsko perspektivo in povezljivost Zahodnega Balkana, 
varnost in stabilnost v močni in združeni Evropi ter digi-
talno ekonomijo in spretnosti prihodnosti.
V okviru predsedovanja bodo pripravili okoli 300 dogod-
kov, predvidoma spomladi vrh EU in držav Zahodnega 
Balkana. Od Bolgarije bo 1. julija polletno predsedovanje 
prevzela Avstrija.

EVROPSKI POSLANcI ZAČENJAJO 
PRVO LETOŠNJE PLENARNO 
ZASEDANJE 
Evropski poslanci so na prvem letošnjem plenarnem zase-
danju v Strasbourgu razpravljali o zakonodaji o čistejši 
energiji, bolgarskem prevzemu predsedovanja Svetu EU 
od Estonije in uporabi evropske vohunske tehnologije s 
strani avtoritarnih režimov. Glasovali bodo tudi o resoluciji 
Romane Tomc o pobudi za zaposlovanje mladih.
Na plenarnem zasedanju so med drugim razpravljali o 
osnutku zakonodaje o energetski učinkovitosti in ob-
novljivih virih. Cilj nove zakonodaje je zmanjšati porabo 
energije v EU za 40 odstotkov do leta 2030 in povečati 
delež obnovljivih virov s 27 na 35 odstotkov. V prometnem 
sektorju naj bi bilo vsaj 12 odstotkov porabljene energije v 
posamezni državi članici pridobljene iz obnovljivih virov. 
Pozdravili so začetek stalnega strukturnega sodelovanja 
(PESCO) na področju obrambe in izmenjali mnenja o 
tem, kako zagotoviti, da se bo EU zmožna soočiti z more-
bitnimi gospodarskimi pretresi. Prav tako so parlamentarci 
ocenili šestmesečno estonsko predsedovanje Svetu EU. 
Zadnji dan zasedanja so med drugim razpravljali in 
glasovali o nezakonodajni resoluciji slovenske poslanke 
Romane Tomc (EPP/SDS) o Pobudi za zaposlovanje mla-
dih. V njej piše, da je pobuda pripomogla k zmanjševanju 
brezposelnosti mladih v EU, a njeno izvajanje bi lahko 
bilo učinkovitejše. Resolucija tudi poziva države članice 
k boljšemu nadzoru in poročanju, saj je zaradi nezadost-
nih podatkov trenutno težko oceniti, v kolikšni meri 
sta Pobuda za zaposlovanje mladih in Jamstvo za mlade 
pomagali mladim najti ustrezno zaposlitev.

EU S PRVO STRATEGIJO ZA BOJ PROTI 
PLASTIČNIM ODPADKOM 
Evropska komisija je razgrnila prvo evropsko strategijo za 
boj proti plastičnim odpadkom. Temeljni cilji so: zagoto-
viti, da bo do leta 2030 vsa plastična embalaža primerna 
za recikliranje ali ponovno uporabo, ter omejiti plastiko 
za enkratno uporabo, namerno uporabo mikroplastike in 
odpadke z ladij.
Evropejci na leto odvržejo 25 milijonov ton plastičnih 
odpadkov. Manj kot 30 odstotkov se jih reciklira, od tega 
velik delež v tretjih državah, kjer veljajo drugačni okoljski 
standardi. Le pet odstotkov vrednosti plastične embalaže 
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ostane v gospodarskem ciklu, preostalo se izgubi po zelo 
kratki prvi uporabi, kar stane letno med 70 in 107 milijard, 
so izračunali v komisiji.
Temeljni cilj nove strategije je zagotoviti, da bo do leta 
2030 vsa plastična embalaža primerna za recikliranje ali 
za ponovno uporabo, in to na stroškovno učinkovit način.
Uresničevanje teh ciljev bo komisija podprla z dodatnimi 
sto milijoni evrov v okviru programa Obzorje za finan-
ciranje ukrepanja v skladu s cilji strategije. Doslej je v 
okviru tega programa za podobne cilje že namenila 250 
milijonov evrov.
Pomemben del strategije je zakonodajni predlog za 
zmanjšanje odpadkov z ladij. Namen prenovljene direktive 
o pristaniški sprejemni zmogljivosti je zagotoviti ustrezne 
zmogljivosti in njihovo uporabo v pristaniščih v EU, na 
primer obvezno ločeno zbiranje odpadkov z ladij.

ČLANIcE EU SLABO PRIPRAVLJENE 
NA NOVA PRAVILA O VARSTVU 
PODATKOV 
Evropska komisija je opozorila, da so članice EU slabo 
pripravljene na uveljavitev novih pravil o varstvu podat-
kov, ki posodabljajo predpise iz »prazgodovine«. Zato je 
pripravila smernice za uporabo pravil ter spletno orodje v 
pomoč malim in srednjim podjetjem.
Korenita reforma evropske zakonodaje o varstvu podatkov 
posameznikov in podjetij začne veljati 25. maja. Nova 
zakonodaja naj bi zagotovila večjo zaščito pred kršitvami 
varnosti podatkov, na primer podjetje, v katerem se zgodi 
kršitev varnosti podatkov, ki ogroža posameznike, mora o 
tem v 72 urah obvestiti organ za varstvo podatkov. Nova 
zakonodaja ima obliko uredbe, kar pomeni, da se ob 
uveljavitvi neposredno izvaja v celotni EU, a kljub temu 
so pri nekaterih vprašanjih potrebne znatne prilagoditve 
nacionalnih sistemov, ki pa sta jih doslej izvedli le Nemčija 
in Avstrija.
Komisija je zato objavila smernice, ki opredeljujejo, katere 
naloge bi nacionalni organi za varstvo podatkov in nacio-
nalne uprave še morali opraviti, da bi se priprave lahko 
uspešno končale do 25. maja, ko morajo pravila zaživeti 
v praksi. Vzpostavila je tudi novo spletno orodje, ki bo 
malim in srednjim podjetjem pomagalo pri spoštovanju 
novih pravil o varstvu podatkov in izkoriščanju prednosti, 
ki jih prinašajo.

SLOVENIJA V 2017 Z ENO NAJVIŠJIH 
RASTI ŠTEVILA TURISTIČNIH NOČITEV 
V EU 
Število turističnih nočitev v EU je lani preseglo 3,2 mili-
jarde, kar je 5,1 odstotka več kot leta 2016. Število nočitev 
v uniji sicer postopoma narašča že od leta 2009. Število 
nočitev v Sloveniji je lani naraslo za 11,3 odstotka, kar jo 
po rasti nočitev postavlja na drugo mesto v EU, za Latvijo, 
kažejo podatki Eurostata.
Največ turističnih nočitev v EU je lani ustvarila Španija, in 
sicer 471 milijona, kar je 3,6 odstotka več kot leta 2016, 
kažejo objavljeni podatki evropskega statističnega urada. 
Sledile so Francija (431 milijona nočitev; +6,6 odstotka), 
Italija (425 milijona; +5,4 odstotka) in Nemčija (400 
milijonov; +2,7 odstotka).
Slovenija je po navedbah Eurostata lani zabeležila 11,9 
milijona nočitev. 


