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1  UVOD

 Za vas smo pripravili šesto številko Mesečnega utripa v letu 2018, v njej pa nanizali vrsto koristnih informacij.  V 
začetku junija se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Jezersko, kateri izrekamo 
prisrčno in iskreno dobrodošlico. Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje in verjamemo v dobro sodelovanje.
Prvo nedeljo meseca junija so potekale predčasne državnozborske volitve, novoizvoljeni poslanci in poslanke 
pa so na ustanovni seji Državnega zbora RS, dne 22. 6. 2018,  tudi uradno nastopili štiriletni mandat. Vsem 
poslanskim skupinam smo že poslali dopis, v katerem jih pozivamo k tvornemu sodelovanju in povezovanju. 
27. junija 2018 so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja 
mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v 
koalicijsko pogodbo nujno vključijo tudi vsebine s področja lokalne samouprave.
Predstavnica Združenja občin Slovenije se je 20. junija 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije 
udeležila sestanka, na katerem je razprava tekla o problematiki  prevzemanja odpadne embalaže in nagrobnih 
sveč. Gre za perečo problematiko, na katero je Zbornica komunalnega gospodarstva prek medijev opozorila 
v začetku meseca junija.
Prav tako pa smo v mesecu juniju na pristojna ministrstva poslali nekaj pripomb na predlagane podzakonske akte. 
Tako smo med drugim na Ministrstvo za okolje in prostor poslali pripombe k osnutku Uredbe o skladiščenju 
trdih gorljivih odpadkov na prostem. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo poslali dopis s 
pripombami, v katerem med drugim opozarjamo da imajo občine skladno z veljavnimi predpisi pripravljene 
nabore potrebnih projektov in glede na obseg sredstev, ki jih dobijo v okviru povprečnine, ne morejo zagotavljati 
potrebne gradnje nove komunale infrastrukture.
V javni obravnavi je kar nekaj predlogov predpisov, ki ste jih prejeli na splošne elektronske naslove občin. 
Preglejte predloge in nam posredujte vaše morebitne pripombe.
V mesecu juniju smo za občine ponovno izvedli uspešno izobraževanje, za čas po dopustih pa že pripravljamo 
pester nabor izobraževanj o katerih vas bomo pravočasno obvestili.
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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3  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O VSEBINI 
PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ, VSEBINI ODLOKA ZA 
DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO 
OPREMO TER IZRAČUNU IN ODMERI 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Ministrstvo za okolje je pripravilo predlog Uredbe o vse-
bini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu 
in odmeri komunalnega prispevka. 
Uredba določa:
•	 podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave pro-

grama opremljanja stavbnih zemljišč, 
•	 vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev 

podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo,

•	 način izračuna in odmero komunalnega prispevka za 
novo in obstoječo komunalno opremo.

S programom opremljanja, ki se sprejme z odlokom na 
podlagi veljavnega občinskega prostorskega izvedbenega 
akta, pa se določi:
•	 območje opremljanja,
•	 novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje 
stavbnih zemljišč na območju opremljanja, 

•	 roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
•	 finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
•	 podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 20. julija 2018, na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

2  NOVA OBČINA ČLANICA 

OBČINA JEZERSKO
V začetku meseca junija je občinski svet Občine Jezersko 
sprejel sklep o včlanitvi v Združenje občin Slovenije. 
Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje in verjamemo, 
da bomo skupaj lahko naredili še več. 
Občina Jezersko je bila ustanovljena leta 1998. Na 
območju 68,8 km2 živi 664 prebivalcev. Občina na zahodu 
meji na Občino Tržič, na jugu na Občino Preddvor, na 
jugovzhodu na Občino Kamnik ter Občino Solčava, na 
severu in vzhodu pa na Republiko Avstrijo. Občina ima 
dve naselji - Zgornje in Spodnje Jezersko. 
Glavne gospodarske panoge so gozdarstvo, turizem in 
živinoreja.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI 
UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI 
GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI 
ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in pros-
tor, med drugim pa določa, da mora upravljavec centra 
zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj 
7 dnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. Do sedaj 
je veljalo, da mora skladiščni prostor zadoščati za vsaj 14 
dnevno predhodno skladiščenje.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 27. julija 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si

OSNUTEK PRAVILNIKA O PODLAGAH 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO NA 
OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S 
POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE 
OPREME
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlag 219. člena 
Zakona o urejanju prostora pripravilo osnutek Pravilnika o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme.

V osnutku Pravilnika se določa podlage za odmero ko-
munalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih 
mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta 
ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje celotne 
občine. 
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 3. avgusta 2018 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PRIPRAVA SPREMEMBA UREDBE 
O PRODAJI IN DRUGIH OBLIKAH 
RAZPOLAGANJA S FINANČNIM 
PREMOŽENJEM DRŽAVE IN OBČIN
Ministrstvo za finance nam je poslalo obvestilo, da prip-
ravljajo predlog nove uredbe oziroma Spremembo Uredbe 
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin.
V dopisu prosijo, da občine podate predloge za prenovo 
oziroma ureditev tega področja, z vidika občin. 
Prosimo vas, da nam morebitne predloge posredujete do 
20. avgusta 2018 na elektronski naslov info@zdruzen-
jeobcin.si. 

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

UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
Uredba je bila 1. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
v veljavo pa je stopila naslednji dan po objavi.
Uredba med drugim določa klasifikacijo vrst objektov 
CC-SI glede na namen uporabe objektov in podrobnejša 
merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj 
zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov 
in vzdrževalnih del ter njihovo razvrstitev.
Uredba se uporablja tudi pri projektiranju, dovoljevanju, 
za evidentiranje podatkov o gradnjah in objektih, pri 
označevanju tehničnih smernic in za statistične namene. 
Se pa uredba ne uporablja za razvrščanje enostavnih ob-
jektov in vzdrževanje objektov, ki jih določajo predpisi s 
področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, 
elektronskih komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav, 
upravljanja voda ter drugi predpisi, razen če so določbe te 
uredbe za investitorja ugodnejše. 

UREDBA O PODATKIH REGISTRA 
NEPREMIČNIN
Uredba je bila 1. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
v veljavo je stopila petnajsti dan po objavi, uporabljati pa 
se bo začela 22. novembra 2018.
Uredba določa podrobnejše podatke o parcelah iz 
zemljiškega katastra, stavbah in delih stavb iz katastra 
stavb ter podrobnejše registrske podatke, ki se vodijo v 
registru nepremičnin.

UREDBA O VZDRŽEVALNIH DELIH 
V JAVNO KORIST NA PODROČJU 
ENERGETIKE
Uredba je bila 1. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.

Uredba določa vrste in načine izvajanja vzdrževalnih del 
v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so 
potrebna za prenos in distribucijo električne energije, ze-
meljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi 
energetskimi plini (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalna 
dela).

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O 
ODLAGALIŠČIH ODPADKOV
Uredba je bila 1. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.

UREDBA O MEJNIH VREDNOSTI 
KAZALCEV HRUPA V OKOLJU
Uredba je bila 22. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa bo začela petnajsti dan po objavi.
Ta uredba zaradi varstva okolja pred hrupom določa 
stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev 
hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje 
kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja, podrobnejšo vsebino okolje-
varstvenega dovoljenja, vsebino strokovne ocene skladnosti 
obratovanja virov hrupa in vsebino ocene obremenjenosti 
okolja s hrupom. 

UREDBA O DEJANSKIH RABAH 
ZEMLJIŠČ
Uredba je bila 22. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
uporabljati pa se bo začela 1. junija 2019.
Uredba določa vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, 
ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših 
dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev 
podrobnejših dejanskih rab zemljišč v dejanske rabe 
zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, podatke, ki 
se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, 
in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejan-
skih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih 
dejanskih rab zemljišč.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1900/uredba-o-razvrscanju-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1901/uredba-o-podatkih-registra-nepremicnin/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1902/uredba-o-vzdrzevalnih-delih-v-javno-korist-na-podrocju-energetike
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1904/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-odlagaliscih-odpadkov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2127/uredba-o-mejnih-vrednostih-kazalcev-hrupa-v-okolju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2202/uredba-o-dejanskih-rabah-zemljisc
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UREDBA O PODATKIH V EVIDENCI 
VREDNOTENJA
Uredba je bila 22. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Razen 
6. člena, prvega odstavka 7. člena in 10. člena, ki se začnejo 
uporabljati 1. avgusta 2019, se bo uredba začela uporabljati 
11. oktobra 2018.
Ta uredba določa podrobnejše podatke, ki se vodijo ali 
izkazujejo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter 
način njihovega pridobivanja.

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE 
O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH 
JAVNIH USLUŽBENCEV ZA DELO V 
TUJINI
Uredba je bila 22. 6. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
V uredbi se priloga 2 nadomešča z novo prilogo 2.

SKLEP O OBJAVI SEZNAMA 
UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 
2018
Sklep je bila 6. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Upravičenci do donacij za leto 2018 so navedeni v prilogi 
Sklepa.

PRAVILNIK O KOLESARSKIH 
POVRŠINAH
Pravilnik je bil 30. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati začne petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 
dva meseca po uveljavitvi.
Pravilnik določa tehnične zahteve, ki se morajo upoštevati 
pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju kolesarskih površin 
in se nanašajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter 
druge ureditve kolesarskih površin. Se pa pravilnik ne 
uporablja v območjih skupnega prometnega prostora in 
območjih za pešce, razen za urejanje servisnih kolesarskih 
površin (parkirišča, počivališča). 

PRAVILNIK O IZVAJANJU 
SOFINANCIRANJA SKUPNEGA 
OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG 
OBČINSKE UPRAVE
Pravilnik je bil 30. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik določa način evidentiranja in poročanja o re-
aliziranih odhodkih in nakazovanja sredstev za skupno 
opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu s 
prvim odstavkom 26. člena Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1). Finančna sredstva se za vsako proračunsko leto 
zagotovi v državnem proračunu.

PRAVILNIK O PODROBNEJŠI VSEBINI 
DOKUMENTACIJE IN OBRAZCIH, 
POVEZANIH Z GRADITVIJO OBJEKTOV
Pravilnik je bil 30. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel 1. junija 2018.
Pravilnik z 18 prilogami določa podrobnejšo vsebino, 
obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, 
manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za 
posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in 
drugih gradbenih posegov glede na namen njihove uporabe 
in vrsto gradnje. Določa tudi obliko in vsebino obrazcev 
za zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja 
projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločb, grad-
benih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev. 

PRAVILNIK O VSEBINI VPRAŠALNIKOV 
ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV 
ZA POTREBE MNOŽIČNEGA 
VREDNOTENJA
Pravilnik je bil 1. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
S pravilnikom se določa vsebina vprašalnikov za prido-
bivanje podatkov o lastnostih posebnih enot vrednotenja, 
ki se vrednotijo po modelih vrednotenja: model za ben-
cinske servise (PNB), model za elektrarne (PNE) in model 
za pristanišča (PNP).

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2203/uredba-o-podatkih-v-evidenci-vrednotenja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2204/uredba-o-spremembi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/201838
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1770/pravilnik-o-kolesarskih-povrsinah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1771/pravilnik-o-izvajanju-sofinanciranja-skupnega-opravljanja-posameznih-nalog-obcinske-uprave/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1840/pravilnik-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1842/pravilnik-o-vsebini-vprasalnikov-za-pridobivanje-podatkov-za-potrebe-mnozicnega-vrednotenja
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
IZVAJANJU ZAKONA O DAVČNEM 
POSTOPKU
Pravilnik je bil 1. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik med drugim prinaša spremembe pri vsebini vlog 
v skladu z ZDoh-2 (vloga za uveljavljanje posebne olajšave 
za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu 
dohodnine, vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje 
v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, 
zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz 
drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja de-
janskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine, 
zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dru-
gega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih 
stroškov, obvestilo o uveljavljanju davčne osnove od obresti 
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega 
varčevanja pri bankah in hranilnicah itd.).

PRAVILNIK O ENOTNEM 
INFORMACIJSKEM SISTEMU NA 
PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA
Pravilnik je bil 1. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1. novembra 2018.
Pravilnik določa način vzpostavitve, upravljanja in 
vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, 
desetega in enajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem 
naročanju - ZJN-3. Določa način, nabor in dinamiko 
prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in na-
bor predložitve drugih dokazil, način zavarovanja osebnih 
podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled 
ali prenos podatkov.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH 
PRAVILNKA O MERILIH ZA 
UGOTAVLJANJE DELOVNE 
USPEŠNOSTI DIREKTORJEV 
REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ
Pravilnik je bil 8. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik prinaša spremembe pri merilih, ki določajo višino 
dela plače za delovno uspešnost in izračunu dela plače za 
delovno uspešnost direktorja. Določa pa tudi kdaj direk-
torju ne pripada del plače za delovno uspešnost.¸

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA VRTCEM ZA NAMEN 
SOFINANCIRANJA PLAČIL STARŠEV
Pravilnik je bil 12. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

PRAVILNIK O VRSTAH DEJANSKIH 
RAB TAL DELA STAVBE IN VRSTAH 
PROSTOROV, KI PRIPADAJO DELU 
STAVBE
Pravilnik je bil 15. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik, ki vsebuje tri priloge, določa vrste dejanskih rab 
dela stavbe in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, 
ter vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in njihove 
šifre, ki se vodijo v katastru stavb.

PRAVILNIK O POSEBNIH 
OKOLIŠČINAH, KI VPLIVAJO NA 
VREDNOST NEPREMIČNIN 
Pravilnik, ki je bil 22. 6. 2018 objavljen v Uradnem 
listu RS, določa opis najpogostejših posebnih okoliščin, 
ki vplivajo na vrednost nepremičnin, velikost njihovega 
vpliva in čas priznavanja njihovega vpliva.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1843/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davcnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1908/pravilnik-o-enotnem-informacijskem-sistemu-na-podrocju-javnega-narocanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2002/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-merilih-za-ugotavljanje-delovne-uspesnosti-direktorjev-regionalnih-razvojnih-agencij
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2006/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-zagotavljanju-sredstev-iz-drzavnega-proracuna-vrtcem-za-namen-sofinanciranja-placil-starsev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2045/pravilnik-o-vrstah-dejanskih-rab-dela-stavbe-in-vrstah-prostorov-ki-pripadajo-delu-stavbe/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2130/pravilnik-o-posebnih-okoliscinah-ki-vplivajo-na-vrednost-nepremicnin
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Pravilnik bo začel veljati petnajsti dan po objavi v, upora-
bljati pa se bo začel 1. avgusta 2019.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, 
DELOVANJU IN FINANCIRANJU 
ODDELKOV VRTCEV, KI IZVAJAJO 
KRAJŠEPROGRAME IN SO 
FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA
Pravilnik je bil 22. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1. septembra 2018.
S pravilnikom se podrobneje določajo pogoji za orga-
niziranje, delovanje in financiranje oddelkov, ki izvajajo 
krajše programe organizirane v javnih vrtcih, kateri delujejo 
kot samostojni javni zavodi in vrtci, ki delujejo v okviru 
osnovne šole. Ta program traja 240 ur v posameznem 
šolskem letu. 

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA 
O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE 
Pravilnik je bil 22. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1. septembra 2018.

PRAVILNIK O OBRAZCU ZA NAPOVED 
ZA ODMERO DAVKA NA PROMET 
NEPREMIČNIN
Pravilnik je bil 29. 6. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel 1. julija 2018.
S pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved za 
odmero davka na promet nepremičnin.

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA 
GRADBENI ZAKON
7. junija 2018 je v prostorih Občine Litija 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. 
Predavateljica Avrelija Barle je predstavila konceptualne 
spremembe zakonodaje, ki  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. 

NA ZBORNICI KOMUNALNEGA 
GOSPODARSTVA O PROBLEMATIKI 
ODPADNE EMBALAŽE IN NAGROBNIH 
SVEČ
Predstavnica Združenja občin Slovenije se je 20. junija 
2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije udeležila 
sestanka, na katerem je razprava tekla o problematiki  pre-
vzemanja odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Gre za 
perečo problematiko, na katero je Zbornica komunalnega 
gospodarstva prek medijev opozorila v začetku meseca 
junija.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2132/pravilnik-o-organiziranju-delovanju-in-financiranju-oddelkov-vrtcev-ki-izvajajo-krajse-programe-in-so-financirani-iz-drzavnega-proracuna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2133/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-normativih-za-opravljanje-dejavnosti-predsolske-vzgoje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2133/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-normativih-za-opravljanje-dejavnosti-predsolske-vzgoje
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Vsi prisotni so se strinjali, da v Sloveniji sistema deljene od-
govornosti proizvajalcev za odstranitev odpadnih nagrobnih 
sveč in odpadne komunalne embalaže ne delujeta, že tako 
alarmantna situacija pa se je v luči nedavnih dogodkov le še 
zaostrila. Upravno sodišče je namreč v začetku letošnjega 
leta pritrdilo družbi za ravnanje z odpadno embalažo 
Interseroh d.o.o. in odločilo, da so družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko 
odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci, 
torej podjetja, ki dajo na trg letno več kot 15 ton odpadne 
embalaže. Na podlagi te odločitve sodišča so se vse družbe za 
ravnanje z odpadno embalažo odločile, da bodo postopale 
enako, torej skladno z navedeno sodbo Upravnega sodišča. 
To pa pomeni, da bodo od izvajalcev javnih služb zbiranja 
komunalnih odpadkov prevzemale komunalno odpadno 
embalažo le v količinah, ki so jih njihovi zavezanci dali 
na trg. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) 
so že obvestile posamezna komunalna podjetja, da bodo 
omejevale prevzem komunalne odpadne embalaže oziroma 
jo v celoti prenehale prevzemati. Posledice tega so že vidne, 
saj je neredno prevzemanje komunalne odpadne embalaže 
od komunalnih podjetij privedlo do tega, da količine na 
zbirnih centrih drastično naraščajo in že ogrožajo redno 
delo komunalnih podjetij. Več kot zaskrbljujoč je podatek, 
da je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij že preko 
8.000 ton komunalne odpadne embalaže, ki je družbe za 
ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, in preko 1.300 
ton odpadnih nagrobnih sveč, ki jih še vedno niso prevzeli 
nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Količine pa vsak teden naraščajo za še dodatnih 
1000 ton.
Komunalna podjetja se srečujejo z izjemno prostorsko 
stisko in zaskrbljenostjo zaradi neobvladljivih razmer. 
Zaradi kupov neodpeljane odpadne embalaže, ki jo mnoge 
komunale skladiščijo kar poleg svojih upravnih stavb, 
se podjetja soočajo s sanitarno-higienskimi težavami in 
dodatnimi stroški.
Zato smo, skladno s sklepom sestanka, vsa tri združenja 
občin in Zbornica komunalnega gospodarstva na Vlado 
RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za 
zdravje naslovili poziv k ureditvi razmer na področju 
prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč. Dopis je bil poslan tudi Državnemu svetu 
RS in Nacionalnemu inštitutu za varovanje zdravja.

SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ 
ZOS, SOS IN ZMOS
27. junija 2018 so se sestali predsedniki Združenja občin 
Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mest-
nih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne 
stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v koalicijsko 
pogodbo nujno vključijo tudi vsebine s področja lokalne 
samouprave. Na sestanku so predsedniki hkrati preverili 
interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev 
reprezentativnih asociacij občin.
Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno 
nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po kon-
solidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja 
skladno z Zakonom o financiranju občin. Izčrpavanje in 
podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na 
letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi 
kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih 
območij.
Decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih 
potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter 
ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne 
stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor 
za oblikovanje pokrajin. 
Slovenija je v obdobju aktivnih priprav na novo finančno 
perspektivo, zato predsedniki združenj občin resno 
računajo s tem, da bodo nastavki operativnih programov 
upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. 
Izkušnje kažejo, da so prijemi od zgoraj navzdol zgrešeni 
in predvsem neučinkoviti. Tako v kohezijskih kot v drugih 
politikah zato predlagajo, da se vključijo instrumenti za 
skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji 
povečujejo.
Predsedniki združenj pozivajo bodočo koalicijo k vz-
postavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samou-
pravo z ministrom/ministrico brez listnice, kajti le tako 
bo ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, 
skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, 
občinami in vlado.  
Pri temi povezovanja reprezentativnih združenj občin so 
predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje 
pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje 
skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. 
Dogovorjeno je tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik 
prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega 
stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi 
morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč 
združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog 
sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in 
odločanja na organih združenj.

6  POBUDE IN PRIPOMBE

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE NA OSNUTEK UREDBE O 
SKLADIŠČENJU TRDNIH GORLJIVIH 
ODPADKOV NA PROSTEM 
Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe 
k osnutku Uredbe o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov 
na prostem. 
Na Združenju Občin Slovenije ocenjujemo, da je uredba 
nesprejemljiva, saj v njej niso določene finančne posledice 
za lokalne skupnosti, ki jih bo le ta prinesla. V osnutku 
je navedeno, da bodo izvajalcem javnih služb naložene 
nove zahteve, kar prinaša tudi nove obveznosti lokalnim 
skupnostim. Nikjer nismo zasledili ocene predvidenih 
finančnih posledic za lokalne skupnosti, zato predlagamo, 
da pripravite tudi podrobnejše izračune, kakšne bodo 
finančne posledice za občine oziroma lokalne skupnosti 
in kako se bodo sredstva zagotovila v občinskih proračunih. 
Predlagali smo, da se osnutek Uredbe ustrezno popravi in 
dopolni ter pošlje v usklajevanje tudi združenjem.

PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA 
PRIPRAVE REGIONALNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 20121-
2027
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo poslalo dopis s pripombami, v kat-
erem med drugim opozarjamo da imajo občine skladno 
z veljavnimi predpisi pripravljene nabore potrebnih pro-
jektov in glede na obseg sredstev, ki jih dobijo v okviru 
povprečnine ne morejo zagotavljati potrebne gradnje 
nove komunale infrastrukture. O tem so bili pristojni v 
preteklosti večkrat seznanjeni in opozorjeni na težave, ki 
jih občine imajo. V času prejšnje finančne perspektive so 
občine koristile sredstva različnih ministrstev oz. evropskih 
skladov, z upoštevanjem vseh možnosti lastne udeležbe. 
Sedaj to ni več mogoče, zakonodaja pa nalaga izvedbo 
GJI do določenih rokov, katere pa občine ne bodo mogle 
izvesti le na podlagi povprečnine, najemnina GJI pa je 
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načeloma za obnovo obstoječe GJI, saj je potrebno ob-
navljati obstoječo GJI. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PREDLOG DOPOLNITVE SKLEPA 
O USTANOVITVI IN DELOVANJU 
KOORDINACIJSKE SKUPINE ZA 
IZVAJANJE ARHITEKTURNE POLITIKE
V začetku junija smo s strani Ministrstva za kulturo v 
medresorsko usklajevanje prejeli predlog Sklepa Vlade 
RS o ustanovitvi in delovanju Koordinacijske skupine za 
izvajanje arhitekturne politike. 
Predlagali, da se v Koordinacijsko skupino za izvajanje 
arhitekturne politike vključi tudi predstavnike lokalnih 
skupnosti oz. združenj občin. Menimo namreč, da bi 
predstavniki lokalnih skupnosti s svojimi izkušnjami pri 
oblikovanju prostorske politike na lokalnem nivoju lahko 
veliko doprinesli tudi k izvajanju arhitekturne politike na 
državni ravni.

PRIPOMBA K PREDLOGU PRAVILNIKA 
O NADZORU VGRAJENIH SISTEMOV 
AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
Ministrstvu za okolje in prostor smo poslali pripombo 
oz. predlog k predlogu Pravilnika, ki je bil 16. 5. 2018 
objavljen na portalu eDemokracija.
Združenje občin Slovenije podpira samo vsebino predloga 
Pravilnika, želeli pa bi opozoriti, da občinam prinaša tudi 
dodatne finančne. Zato pozivamo, da se za izvajanje določil 
predloga Pravilnika občinam zagotovi dodatna finančna 
sredstva.

POZIV K UREDITVI RAZMER 
NA PODROČJU PREVZEMANJA 
KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN 
ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, 
Združenje mestnih občin Slovenije in Gospodarska zbor-
nica Slovenije smo na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno 
ministrstvo naslovili poziv k ureditvi razmer na področju 

prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč.
V pozivu opozarjamo, da je področje prevzemanja ko-
munalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč 
neurejeno. na to stroka opozarja že vrsto let, trenutno 
stanje pa žal lahko ocenimo kot alarmantno, saj smo 
priča dnevnemu kopičenju navedenih odpadkov. To 
predstavlja potencialno ekološko katastrofo teritorialno 
na nivoju celotne države, tudi grožnjo za zdravje ljudi. O 
tem so na podlagi opozoril Zbornice komunalnega gos-
podarstva v začetku letošnjega junija poročali tudi mediji.  
Pristojnim smo predlagali:
•	 da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma za-

gotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in 
odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe 
zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje 
teh odpadkov;

•	 da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij 
zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani 
DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot 
se je dogajalo lansko leto);

•	 da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev 
delovanja sistema deljene odgovornosti za odstran-
jevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže 
in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh od-
padkov od komunalnih podjetij;

•	 da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in 
odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen 
in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja 
teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Predlagali smo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem 
bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno 
pogovorili.
Več si lahko preberete v dopisu, ki je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POBUDE_ZOS/VLADA_RS_ODPADNA_EMBALAZA_ZOS_SOS_ZMOS_GZS_JUNIJ_2018.pdf
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7  SEJE VLADE RS

REDNA SEJA VLADE RS 14. 6. 2018
Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprej-
ela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 
k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se 
seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah 
močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu 
Republike Slovenije 8. junija 2018. Vlada je izdala tudi 
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
in začasno zadržala izvrševanje proračuna. Vlada pa je 
še sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
implementacijo GDPR v Republiki Sloveniji.

Sklepi o spornih vprašanjih v zvezi z 
Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2018
Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbor-
nica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost 
organizacij za usposabljanje Slovenije vsako leto na pod-
lagi določb 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju sprejmejo Splošni dogovor.
V okviru postopka sprejemanja Aneksa št. 1 k Splošnemu 
dogovoru za pogodbeno leto 2018 so partnerji na predlog 
Aneksa št. 1 k Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 
opredelili 201 spornih vprašanj. V postopku obravnave 
spornih vprašanj na arbitraži za nobeno od spornih 
vprašanj ni doseženo soglasje. Sporna vprašanja, za kat-
era soglasje ni bilo doseženo, se posredujejo v odločanje 
Vladi Republike Slovenije in se vključijo v Aneks št. 1 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.
V Aneksu št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 
2018 se med drugim določi povečanje zdravstvenih pro-
gramov za določene izvajalce na primarni in sekundarni 
ravni v višini 1,8 milijona eurov za leto 2018 ter plačilo 
preseganja za nekatere programe v višini 5,5 milijona eu-
rov. V okviru tega je določeno plačilo do 5 % preseganja 
programa v specialističnih zunaj bolnišničnih dejavnostih, 
ki se planirajo v točkah ter operacij karpalnega kanala, 
operacij sive mrene ter vitreoretinalne kirurgije, programa 
zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino ter 

ortodontije. Dodatno se nameni 0,9 milijona eurov za 
dežurno službo 3 in 1,2 milijona eurov za financiranje 
razlike med urgentnimi centri. Za socialno varstvene za-
vode in zavode za usposabljanje se nameni 0,6 mio eurov. 
Finančni učinki vseh predlogov za leto 2018 znašajo 10,6 
milijonov eurov (vrednost OZZ).

Prvo poročilo o ukrepanju in posledicah 
močnega neurja s točo in poplavami v 
vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 
2018
Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji 
je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko, pomursko, po-
dravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo 
zajema splošno vremensko situacijo in izdana opozorila 
v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih 
organov in reševalnih služb, obveščanje javnosti in tre-
nutno stanje. Agencija Republike Slovenije za okolje je 
pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo 
mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno 
izpostavljeno sporočilo o prihajajočem izrednem padavin-
skem dogodku. Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine 
in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter z 
učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na 
posameznih območjih sanacija še poteka.
Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe 
na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji. Po poročilu 
Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovan-
jskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 
2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov 
kulturne dediščine. Po poročilu Občine Semič je bilo 
poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši 
zemeljski plaz v naselju Semič.
V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ter drugih služb in organizacij, od tega 
2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, 
Ljubljanske, Gorenjske, Savinjsko-šaleške, Notranjske, 
Zasavske, Celjske in Dolenjske regije, pripadniki Civilne 
zaščite in Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo 
mesto in podjetja Elektro Ljubljana. Sodelovali so tudi 
gasilci iz Republike Hrvaške.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po 
predhodnem zbiranju podatkov 12. junija 2018 na podlagi 
7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode 
izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh – na 
zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, 
Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, 
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Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, 
Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, 
Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, 
Majšperk, Ormož in Zavrč. 
Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji 
ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in država tudi sub-
vencionira zavarovalne premije.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, do 6. julija 2018 pripravi končno 
poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s 
točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 
8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov 
intervencij, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju
Predlagana uredba prenaša v pravni red RS prilogo o 
ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (Priloga II 
k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
25. 6. 2002), zadnjič spremenjeno z direktivo Komisije o 
določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa (2015/996, 
19. 5. 2015) v skladu z direktivo s katero so določene 
začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove 
prilagoditve (2002/49/ES).
Področje mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju je 
trenutno urejeno v Uredbi o mejnih vrednostih kazal-
cev hrupa v okolju. To uredbo je bilo treba spremeniti 
zaradi sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), s 
katerimi so bile opuščene določbe, ki so Ministrstvu za 
okolje in prostor omogočale izdajo posebnih dovoljenj 
za čezmerne obremenitve okolja, te pa so se uporabljale 
tudi za čezmerno obremenjevanje s hrupom v obratovanju 
gradbišč. Takšna ureditev se je izkazala za neučinkovito in 
je pomenila administrativno oviro oz. obremenitev, saj bi 
bilo treba v Sloveniji izdajati posebna dovoljenja za veliko 
število gradbišč.
Nova ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev 
hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi.
Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša 
škodljive učinke zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu, 
določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti 
kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, 
ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino 
OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja 

virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hru-
pom in začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in 
njihove prilagoditve.

Začasno zadržanje izvrševanje proračuna
Vlada je določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov 
državnega proračuna za leto 2018 na integralnih postavkah 
državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih 
načrtov lahko prevzemajo samo obveznosti, za katere je 
obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno 
določena v zakonu.
Državni zbor je po sprejemu poračuna države za leto 2018 
sprejel spremembe in dopolnitve zakona o socialno varst-
venih prejemkih na podlagi katerega so v letu 2018 nastale 
dodatne obveznosti v ocenjeni višini 50 milijonov evrov, ki 
v sprejetem proračunu države niso načrtovane. Vlada bo te 
obveznosti vključila v proračun in določila obseg izdatkov 
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.  
Predlagatelji finančnih načrtov lahko na podlagi pred-
hodnega soglasja ministrstva za finance prevzemajo tudi 
druge obveznosti. Ministrstvo za finance soglasje izda, če 
ugotovi, da je obveznost treba izpolniti v letu 2018 in pod 
pogojem, da obseg izdatkov ni v nasprotju z doseganjem 
javnofinančnih ciljev. Ministrstvo za finance bo z vsebino 
sprejetega sklepa seznanilo tudi nevladne in pravosodne 
proračunske uporabnike, vlada pa bo s tem sklepom sez-
nanila državni zbor.
V času začasnega zadržanja bo ministrstvo za finance skupaj 
z drugimi proračunskimi uporabniki pregledalo dinamiko 
izvajanja proračuna, ocenilo porabo do konca leta ter 
ugotovilo, katere ukrepe je potrebno predlagati, da bodo 
javnofinančni cilji, zastavljeni s sprejetim proračunom in 
Programom stabilnosti 2018, uresničljivi.
Odločitev za začasno zadržanje izvrševanja proračuna je 
podkrepljena tudi s podatki različnih institucij o gospo-
darski rasti v prvem četrtletju in napovedmi do konca 
letošnjega leta, ki kažejo na povečano verjetnost realizacije 
nekaterih tveganj, ki lahko negativno vplivajo na gospo-
darsko rast v letošnjem letu in s tem tudi na prihodkovno 
stran državnega proračuna. Tveganja so povezana tudi z 
dogajanjem v mednarodnem gospodarskem okolju, kjer 
se postopoma krepijo cene surovin, predvsem nafte. Na 
globalne trende pa bodo vplivale tudi nove omejitve v 
mednarodni trgovini. Urad za makroekonomske analize in 
razvoj sicer še vedno ocenjuje, da bo letošnja gospodarska 
rast v skladu s spomladansko napovedjo, vendar se, kot 
rečeno, povečujejo nekatera tveganja, kar zahteva dodatno 
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previdnost pri načrtovanju javnih financ in izvrševanju 
proračunov države. 
Slovenija je kot malo odprto gospodarstvo še posebej 
občutljiva na šoke v mednarodnem okolju in mora pred-
vsem s fiskalno politiko zagotoviti zadostno absorbcijsko 
moč za ukrepanje ob naslednjem obratu gospodarskega 
cikla. Prav tako zadnja priporočila Evropske komisije (Svet 
EU jih bo potrdil julija 2018) ponovno poudarjajo nujnost 
izboljšanja strukturnega salda javnih financ ter omejitev 
rasti javnofinančnih izdatkov. 
V skladu z zakonom o javnih financah je treba o ukrepu 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna obvestiti 
državni zbor. Če uravnoteženja ni mogoče zagotoviti z 
ukrepi v pristojnosti resorjev in vlade, je treba v 45 dneh 
po začasnem zadržanju predlagati rebalans proračuna. 
O ukrepu je treba obvestiti tudi nevladne in pravosodne 
proračunske uporabnike. 

Odgovor na poslansko vprašanje poslanca 
dr. Franca Trčka v zvezi z implementacijo 
GDPR v Republiki Sloveniji
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se pri Splošni uredbi o 
varstvu podatkov sicer ne uporablja izraz implement-
acija, saj se načeloma uredbe Evropske unije v državah 
članicah Evropske unije uporabljajo neposredno in se jih 
ne implementira, v nacionalni zakonodaji se le urejajo 
določena vsebinska, postopkovna in tehnična vprašanja 
za njihovo izvajanje (v primeru Splošne uredbe o varstvu 
podatkov sicer znatno več, saj ima v precejšnjem delu t.i. 
direktivni značaj).
Vlada nadalje pojasnjuje, da je na svoji 175. redni seji dne 
5. 4. 2018 določila besedilo Predloga Zakona o varstvu os-
ebnih podatkov in ga posredovala v zakonodajni postopek 
Državnemu zboru RS, skupaj s predlogom za obravnavo 
po nujnem postopku. Na 127. seji Kolegija predsednika 
Državnega zbora RS dne 11. 4. 2018 je navedeni Kolegij 
obravnaval predlog Vlade RS in na podlagi stališč večin 
poslanskih skupin odločil, da se predlog zakona obravnava 
po rednem postopku. 
V Predlogu ZVOP-2 so bile ustrezno urejene določbe 
Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU 2016/679), določbe 
povezane Direktive (EU 2016/680) ter druga povezana 
vprašanja varstva in obdelave osebnih podatkov. Časovnica 
sprejemanja ZVOP-2 je odvisna od bodočega sklica 
Državnega zbora RS. Pristojno ministrstvo, Ministrstvo 
za pravosodje, pa z vsebinskega vidika ocenjuje, da bo 
bodoči ZVOP-2 glede na pomembnost vsebine Splošne 

uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive treba 
vložiti v čim krajšem času – z določenimi prenovitvami 
besedila glede na nov razvoj varstva osebnih podatkov po 
mesecu aprilu 2018 (npr. prenovljena definicija privolitve 
po objavi popravkov besedila Splošne uredbe o varstvu 
podatkov v Uradnem listu EU 23. 5. 2018; prenovljena 
Konvencija št. 108 Sveta Evrope z dne 18. 5. 2018).

REDNA SEJA VLADE RS 22. 6. 2018
Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim 
izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja, 
Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo 
o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 
– 2021 v letu 2017.  

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
Uredba je nova evidenca, predvidena z  Zakonom o 
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), 
in je namenjena izvajanju množičnega vrednotenja 
nepremičnin, saj mu zagotavlja ustreznejšo tehnično in 
informacijsko podporo, zagotavlja sledljivosti sprememb 
tako podatkov kot tudi posplošenih vrednosti nepremičnin 
ter nudi podporo uvajanju novega postopka, predvidenega 
z  ZMVN-1. Po novem se bo torej pripis posplošenih 
vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja, 
ki jih v skladu z ZMVN-1 z uredbo določi vlada, izkazoval 
v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin. 
V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih 
evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se vodijo 
na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, pre-
vzemajo že zbrani podatki o nepremičninah, za katere 
modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na posplošeno 
vrednost nepremičnin.
Poleg prevzetih podatkov pa se v evidenci vrednotenja 
vzpostavijo in vodijo nekateri izvorni podatki:
•	 podatki, ki predhodno še niso bili sistemsko zbrani, se 

pa zanje v postopku določanja modelov vrednotenja 
ugotovi, da so bistveni za zagotavljanje kakovostne 
izvedbe množičnega vrednotenja. Ti podatki se 
zberejo s posebnimi vprašalniki za namene izvajanja 
množičnega vrednotenja (na primer podatki za vred-
notenje elektrarn, bencinskih servisov, pristanišč);

•	 posebna skupina podatkov, ki je neposredno pove-
zana z množičnim vrednotenjem. Tako se v evidenci 
vrednotenja določijo enote vrednotenja in posebne 
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enote vrednotenja  s pripadajočimi modeli vredno-
tenja, vrednostnimi conami in vrednostnimi ravnmi, 
določi se podatek o vplivnem območju ter izračunajo 
oziroma določijo se podatki o posplošenih vrednostih 
nepremičnin;

•	 podatki o posebnih okoliščinah, ki se ugotavljajo z 
novo določenim postopkom ugovora zoper posplošeno 
vrednost nepremičnin. 

V evidenci vrednotenja se prevzemajo oziroma izkazu-
jejo tudi podatki o lastnikih nepremičnin, upravljavcih 
in osebah, ki opravljajo dejavnost, ki sicer ne vplivajo 
neposredno na posplošeno vrednost nepremičnin, so pa 
pomembni za učinkovito izvedbo vseh postopkov, pove-
zanih z določanjem modelov vrednotenja in pripisom 
posplošenih vrednosti (obveščanje, pošiljanje potrdil o 
posplošenih vrednostih, uveljavljanje posebnih okoliščin 
in tako dalje).

Uredba o dejanskih rabah zemljišč 
Pravna podlaga za sprejem uredbe je novela Zakona o 
evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), ki določa, da 
vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo 
v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab 
zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab 
zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem 
katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo iz 
matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč in pogoje za prev-
zem teh podatkov v zemljiški kataster ter način usklajevanja 
poligonov različnih dejanskih rab zemljišč. 
ZEN-A določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se 
vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna 
zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana 
zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo 
iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se 
vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske 
rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko 
rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z 
grafičnim presekom pa  izračuna delež dejanskih rab 
zemljišč na parcelo. 

Poročilo o uresničevanju Akcijskega 
programa za invalide 2014 – 2021 v letu 
2017  
Namen API je spodbujati, varovati in zagotavljati polno-
pravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov 
in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program 
obsega 13 temeljnih ciljev in 91 ukrepov, ki celovito urejajo 

vsa področja življenja invalidov in se nanašajo na obdobje 
2014–2021.
V preteklem letu smo med drugim uresničili nasled-
nje ukrepe, ki bodo prispevali k večji kakovosti življenja 
invalidov:
Državni zbor je v februarju 2017 sprejel Zakon o osebni 
asistenci (ZOA), ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2019 
in ki sistemsko ureja pravico do osebne asistence in način 
njenega uveljavljanja z namenom omogočiti posamezniku 
z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 
senzoričnimi okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot 
drugi polno in učinkovito sodeloval na vseh področjih 
družbenega življenja, enake možnosti, večjo neodvisnost, 
aktivnost in enakopravno vključenost v družbo skladno 
z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Po zakonu 
je osebna asistenca pomoč uporabniku pri vseh tistih 
opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi 
vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje 
doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in 
je enakopravno vključen v družbo. Pri pripravi zakona so 
aktivno sodelovale tudi nekatere nevladne organizacije, 
kot sta YHD in NSIOS.
V letu 2017 je bil sprejet nov Gradbeni zakon, ki je univer-
zalno dostopnost in uporabo objektov uvrstil med bistvene 
zahteve objektov, hkrati pa natančneje opredelil obveznost 
upoštevanja določb glede dostopnosti za javne objekte 
kot tudi obveznost gradnje prilagodljivih stanovanjskih 
objektov.
Konec leta 2017 je bil sprejet Zakon o motornih vozilih 
(ZMV-1), ki med drugim vsebuje tudi nove določbe, ki 
bodo olajšale obveznosti oseb z invalidnostjo.
Število invalidov, zaposlenih v organih državne uprave 
(ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in up-
ravnih enotah), se je v letu 2017 v primerjavi z letom prej, 
zvišalo z 971 na 998.
ZIZRS je konec leta 2017 skupaj s 14 projektnimi part-
nerji nacionalnega projektnega partnerstva pričelo izvajati 
projekt »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela«. Projekt sofinancirata MDDSZ in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

252. DOPISNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim 
sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne 
embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 


17

Junij 2018

se seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018 in 
sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes 
in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja 
odpadne embalaže pri izvajalcih javne 
službe (IJS) za leto 2018
Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) mora 
prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od 
IJS brezplačno, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo 
pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne 
embalaže.
Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni od-
padek, ureja več DROE, mora DROE od vsakega IJS 
zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih. 
Uredba tudi določa, da mora IJS omogočiti DROE, da 
redno prevzema odpadno embalažo v zbirnem centru in 
centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Če ravnanje 
z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja 
več DROE, mora IJS zagotoviti vsaki od njih prevzem 
odpadne embalaže v teh deležih.
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne 
službe za leto 2018 so naslednji:
•	 papir (Dinos, d. d. - 24,46 %, Embakom, d. o. o. - 5,23 

%, Gorenje Surovina, d. o. o. - 20,73 %, Interseroh, d. 
o. o. - 13,47 %, Recikel, d. o. o. - 29,16 % in Slopak, 
d. o. o. - 6,95 %);

•	 steklo (Dinos, d. d. - 26,51 %, Embakom, d. o. 
o. - 4,07 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 8,80 %, 
Interseroh, d. o. o. - 5,49 %, Recikel, d. o. o. - 44,51 
% in Slopak, d. o. o. - 10,62 %);

•	 plastika in kovine - mešana embalaža (Dinos, d. d. 
- 24,02 %, Embakom, d. o. o. - 4,04 %, Gorenje 
Surovina, d. o. o. - 19,81 %, Interseroh, d. o. o. - 
10,77 %, Recikel, d. o. o. - 25,08 %, Slopak, d. o. 
o. - 16,28 %);

•	 les  (Dinos, d. d. - 30,34 %, Embakom, d. o. o. - 5,82 
%, Gorenje Surovina, d. o. o. - 29,77 %, Interseroh, d. 
o. o. - 11,06 %, Recikel, d. o. o. - 13,45 % in Slopak, 
d. o. o. - 9,56 %). 

Poročilo o staranju 2018
Vlada se je seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 
2018, ki ga je pripravila Evropska komisija. Spremljanje 
izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, je pomembno 

z vidika zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti javnih fi-
nanc. Slovenija na ravni EU sodi med države z največjim 
povečanjem tovrstnih stroškov. 
Zaradi pritiskov stroškov staranja prebivalstva na 
javnofinančne izdatke in ob visokih javnih dolgovih je 
zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ eden 
glavnih ciljev ekonomskih politik EU. Za njegovo dose-
ganje so potrebne zanesljive in primerljive informacije 
glede morebitnih sprememb javnofinančnih obveznosti 
in fiskalne vzdržnosti. Evropska komisija zato vsaka tri leta 
v sodelovanju z delovno skupino za staranje pri odboru za 
ekonomsko politiko pripravi poročilo o staranju, ki vsebuje 
dolgoročne projekcije starostno pogojenih javnofinančnih 
izdatkov za: 
•	 pokojnine, 
•	 zdravstvo, 
•	 dolgotrajno oskrbo, 
•	 izobraževanje in 
•	 nadomestila brezposelnim. 
Poročilo o staranju 2018 je bilo sprejeto na zasedanju 
finančnih ministrov EU maja 2018, zajema pa projekcije 
za obdobje od leta 2016 do leta 2070, ki temeljijo na pred-
hodno sprejetih metodoloških predpostavkah. Te projekcije 
so tudi pomemben element za določitev srednjeročnega 
fiskalnega cilja in so hkrati podlaga celoviti oceni komisije 
o dolgoročni vzdržnosti javnih financ posameznih držav. 
Na ravni EU se bodo po osnovni projekciji stroški staranja 
v obdobju 2016–2070 povečali za 1,7 odstotne točke BDP 
in dosegli 26,6 odstotka BDP. V Sloveniji naj bi se stroški 
staranja povečali z 21,9 odstotka na 28,2 odstotka BDP 
oziroma za 6,3 odstotne točke. Slovenija tako sodi med 
države z največjim povečanjem stroškov. 
V strukturi izdatkov, povezanih s staranjem, predstavljajo 
največji delež izdatki, povezani s pokojninskim sistemom, 
ki naj bi se v Sloveniji v obdobju 2016–2070 povečali za 
3,9 odstotne točke. To predstavlja drugo najvišje povečanje 
med državami EU. Ti izdatki naj bi se v povprečju EU 
povečali za 0,8 odstotne točke BDP v obdobju od 2016 
do 2040 in se do leta 2070 znižali na sedanjo raven.
Javni izdatki za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo 
naj bi se po osnovnem scenariju v povprečju EU skupaj 
povečali za dve odstotni točki BDP. Tudi javni izdatki za 
zdravstveno varstvo naj bi se v Sloveniji povečali bolj kot 
v povprečju v državah EU, medtem ko naj bi se delež 
izdatkov za dolgotrajno oskrbo povečal nekoliko manj od 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
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povprečja EU. Ob različnih drugih scenarijih, bolj tveg-
anih, bi se stroški staranja povečali bolj kot po osnovnem 
scenariju.

Pojasnila v zvezi z zaključki posveta 
»Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja 
skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi 
na 7. seji Državnega sveta RS
Državni svet RS je na 7. seji 16. 5. 2018 obravnaval 
zaključke posveta z naslovom »Izvajanje lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«. Predstavniki 
skladov, vključenih v skupni pristop Lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost (CLLD) so proučili zaključke posveta. 
Vladna pojasnila v zvezi s posameznimi zaključki:
•	 K 1. in 2. zaključku, ki govorita o nujnosti spodbujanja 

in krepitve programa CLLD, Vlada RS pojasnjuje, da 
je bilo izvedenih že veliko aktivnosti za napredek pri 
izvajanju ukrepa, kot so  večkratna sprememba Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) 
z namenom skrajšanja in poenostavitve postopkov 
ter zmanjšanem administrativnih bremen, izvajanje 
rednih delavnic in izobraževanj za lokalne akcijske 
skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS), ažurno odgov-
arjanje na vprašanja LAS na forumu, izvajanje spletnih 
seminarjev in druge aktivnosti.

•	 K 3. zaključku, ki se nanaša na skrajšanje rokov za 
pregled operacij in potrditev projektov, Vlada RS 
pojasnjuje, da je bila s tem namenom spremen-
jena Uredba CLLD, ki vključuje poenostavitve 
obračunavanja stroškov, ki bodo zmanjšale adminis-
trativno obremenitev upravičencev in organov pris-
tojnih za obravnavo vlog in zahtevkov. Na Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) 
so je z namenom hitrejše obravnave vlog zagotovili 
kadrovske okrepitve, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) pa pospešeno obravnava vloge 
in zahtevke.

•	 K 4. zaključku, da je s prednostno obravnavo zahtevkov 
potrebno LAS omogočiti normalno delovanje, Vlada 
RS pojasnjuje, da MGRT tekoče pregleduje in izplačuje 
zahtevke, na ARSKTRP pa se je povečala ekipa za 
obravnavo zahtevkov za izplačilo. Enako pojasnilo 
podaja tudi k 9. zaključku, ki pravi, da se vse LAS v 
Sloveniji soočajo s problemom financiranja lastnega 
delovanja, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas 

do izplačila zahtevkov. Vlada RS podobno pojasnjuje 
tudi k 6. zaključku, ki pravi, da so dolgotrajni postopki 
obravnave vlog in še posebej pregledovanja zahtevkov 
za izplačilo nedopustni.

•	 K 5. zaključku, da je vodilne partnerje LAS je treba 
seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga za pregle-
dovanje in potrjevanje operacij in zahtevkov podukre-
pov ter pripraviti navodila, ki bodo nedvoumno 
zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov, 
Vlada RS pojasnjuje, da so navodila o upravičenih 
stroških objavljena javno, da se redno izvajajo spletni 
seminarji, prav tako pa ARSKTRP vsem LAS pošilja 
mesečne novice v katerih obvešča glede nepravilnosti 
oziroma pomanjkljivosti vlog in zahtevkov za izplačilo. 
Podobno Vlada RS pojasnjuje k 10. zaključku, ki 
pravi da morajo biti navodila jasna in pravočasno 
posredovana.

•	 K 8. zaključku, da so bile pri pripravi strategij lokalnega 
razvoja definicije upravičenih območij (ruralna naselja) 
za izvajanje operacij podprtih s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) oblikovane 
teoretično in brez razumevanja dejanskega funkcioni-
ranja lokalnega okolja, Vlada RS pojasnjuje, da so v 
začetku programskega obdobja vsi deležniki sodelovali 
pri pripravi temeljnih dokumentov in Uredbe CLLD 
ter da gre pri Operativnem programu za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
v okviru ESRR za reševanje urbane problematike v 
manjših mestnih in urbanih območjih.

•	 K 12. zaključku, da je potrebno izboljšati pretok 
informacij med vladnimi resorji, tudi med službami 
znotraj posameznih resorjev in med samimi za-
poslenimi, Vlada RS pojasnjuje, da je za ta namen 
imenovan Koordinacijski odbor CLLD, v katerega 
so vključeni predstavniki Organov upravljanja vseh v 
CLLD vključenih skladov in kontrolnih organov, ki se 
redno sestaja, ter da komunikacija poteka tekoče. Prav 
tako pojasnjuje, da se z namenom boljše komunikacije 
z LAS izvajajo redne delavnice in izobraževanja ter 
komunikacija preko spletnega foruma.

•	 K 13. zaključku, ki se navezuje na usposobljenost 
prijavitelje projektov za delo na evropskih projektih, 
Vlada RS pojasnjuje, da se nekatera pravila med skladi 
razlikujejo ter da jih je treba pri izvajanju projektov 
CLLD tudi upoštevati.

•	 K 14. zaključku, ki pravi, da je zaradi pravilne obrav-
nave vlog na LAS nujna jasna definicija povezanih oseb, 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Vlada RS pojasnjuje, da se različne oblike povezanosti 
preverjajo preko spletne aplikacije AJPES.

•	 K 15. zaključku, da naj se pravila in dinamika javnih 
pozivov za operacije podukrepa »Priprava in izva-
janje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« 
uskladijo in naj se poveča obseg sredstev za ta na-
men, Vlada RS pojasnjuje, da se je dinamika objave 
javnih razpisov predhodno uskladila z LAS, sredstva 
pa so določena v okviru Programa razvoja podeželja 
2014-2020.

•	 K 16., 17. in 18. zaključku, ki se nanašajo na to, 
da mora Slovenija v okviru razprave o večletnem 
finančnem okviru po 2020 zavzeti bolj aktivno vlogo 
sooblikovalca zakonodajnih predlogov, da je potrebno 
pričeti s pripravami na novo programsko obdobje ter 
da je potrebno oblikovati delovno skupino za pripravo 
predloga enotnega stališča Slovenije k evropski finančni 
perspektivi 2021–2027, v katerem je treba oblikovati 
tudi predloge ukrepov za izvajanje programa CLLD 
po 2020, Vlada RS pojasnjuje, da je nujno potrebno 
čim prej pričeti z aktivnostmi in usklajevanji enot-
nega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 
2021–2027. Na MKGP so že ustanovljene delovne 
skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne 
kmetijske politike po letu 2020.   

•	 K 19. in 20. zaključku, da je z vidika uresničevanja 
cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in spod-
bujanje socialnega vključevanja ter zmanjševanja 
tveganja za določene skupine prebivalstva, potrebno 
v izvajanje programa CLLD po 2020, poleg trenutno 
sodelujočih treh skladov enakovredno vključiti tudi 
Evropski socialni sklad ter da je potrebno povečanje 
sredstev namenjenih za izvajanje CLLD iz 5% na 
15%, Vlada pojasnjuje, da ima tudi v prihodnjem 
programskem obdobju pristop »od spodaj navzgor« 
izjemno pomembno vlogo ter da se bo izvajanje CLLD 
nadaljevalo. Podobno pojasnjuje, tudi k 21. zaključku, 
ki pravi, da bi pri pripravi na novo programsko 
obdobje smiselno uvesti digitalno aplikacijo za elek-
tronsko oddajanje vlog, ki bi omogočila poenotenje 
dokumentov in kakovostnejšo pripravo projektov ter 
prispevala k znižanju stroškov prijav in lažjemu sprem-
ljanju izvajanja projektov, saj bo šele z zakonodajnim 
okvirjem jasno, kakšne smo možnosti za poenotenje 
in poenostaviti sistema.

8  NOVICE ZDRUŽENJA

USTANOVNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
22. junija 2018 se je devetdeset novoizvoljenih poslancev 
sestalo na ustanovni seji Državnega zbora RS. Po nagovoru 
predsednika republike Boruta Pahorja so bile med drugim 
na dnevnem redu volitve predsednika DZ. Poslanke in 
poslanci so z veliko večino za predsednika DZ izvolili 
Mateja Tonina. Njegovo kandidaturo so podprle LMŠ, 
SD, SMC, NSi, DeSUS in SAB, v čemer nekateri že vidijo 
začetek nove koalicije.
Prvo sejo novega sklica DZ je do izvolitve predsednika 
vodil najstarejši poslanec Peter Jožef Česnik (SAB). Prva 
točka dnevnega reda je bilo oblikovanje mandatno-volilne 
komisije oziroma imenovanje njenega predsednika in 
podpredsednika. Za predsednika je bil predlagan Jože 
Tanko (SDS), za podpredsednico pa Tina Heferle (LMŠ). 
Komisija se je nato takoj tudi sestala in pregledala poročilo 
o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in pritožbe 
kandidatov ali predstavnikov list. Za zdaj sta vloženi 
zahteva za razveljavitev volitev kandidata z liste Za zdravo 
družbo Jožefa Jarha in pritožba nekaterih predstavnikov 
ZL-DSD, Sloge in Liste novinarja Bojana Požarja.
Po seji mandatno-volilne komisije so na plenarni seji sledili 
potrjevanje mandatov poslancev in volitve predsednika 
DZ.

POZIV K TVORNEMU SODELOVANJU 
MED OBČINAMI IN DRŽAVO
Združenje občin Slovenije je parlamentarnim strankam 
poslalo poziv, s katerim v naslednjem mandatu vabi k 
tvornemu sodelovanju med občinami in državo.
Tako med drugim opozarjamo, da so obveznosti občin 
nesorazmerne s prihodki iz povprečnine. Priča smo 
nenehnemu realnemu zniževanju sredstev občinam 
(povprečnina in sredstva za sistemsko sofinanciranje in-
vesticij) pri čemer pa država občinam celo nalaga vedno 
nove naloge, brez za to zagotovljenih virov. Razkorak 
med financiranjem po Zakonu o financiranju občin in 
določeno povprečnino ter investicijskim transferom je 
na letni ravni še vedno preko 100 mio EUR. Z zadnjo 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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novelo Zakona o financiranju občin je bil v veliki meri 
umetno zmanjšan pravzaprav še bistveno večji razkorak 
med dejanskimi stroški in povprečnino. Vse to občine 
postavlja v nemogoč finančni položaj. Vsako leto posebej 
opozarjamo, da je nižanje povprečnine možno samo ob 
predpostavki, da se občinam zmanjšajo tudi stroški pove-
zani z izvajanjem zakonskih obveznosti. Ocenjujemo, da 
je sicer obstoječi sistem financiranja občin primeren in ga 
velja obdržati, seveda ga je možno še izboljšati, predvsem 
pa ga moramo izvajati in spoštovati. Menimo, da je bila 
zadnja novela Zakona o financiranju občin grob poseg 
v avtonomijo financiranja lokalne samouprave saj se po 
novem povprečnina več ne izračuna, temveč jo arbitrarno 
ob vsakem proračunu določi Državni zbor RS na predlog 
vlade.
Poziv si lahko v celoti preberete TU. 

EVROPSKA SREDSTVA ZA KREPITEV 
ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za 
projekt »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih« 
ali krajše MoST. Skupna višina sredstev, namenjenih za 
izvedbo projekta, je skoraj 3 milijone evrov, od tega bo 
Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov.
Namen projekta je preprečitev zdrsa v revščino oziroma 
socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
Gre za temeljni podporni del projekta »Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov«, ki se bo izvajal v 25 zdravstvenih 
domovih ter pripadajočih lokalnih skupnostih. S projektom 
MoST bo zagotovljena kakovostna, usklajena in učinkovita 
izvedba Nadgradnje in razvoja preventivnih programov. 
Cilj projekta MoST je kontinuirano organizacijsko-vse-
binsko usmerjanje in spremljanje zdravstvenih domov in 
lokalnih skupnostih ter dodatno strokovno usposabljanje 
tako mreže izvajalcev preventivnih programov za vse popu-
lacijske skupine, kot tudi strokovnjakov z Ministrstva za 
zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem 
konceptom sistemske podpore skupnostnega pristopa 
bo tako okrepljeno tudi medsektorsko sodelovanje in 
povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni.

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA 
JUNIJA
V junijski številki Kohezijskega e-kotička, ki ga pripravlja 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, si lahko med drugim preberete povzetek poročila 
o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike 2014-2020.

Povzetek poročila o izvajanju Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014-2020
V povzetku si lahko med drugim preberete več o sledečih 
rezultatih leta 2017:
•	 119 podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami
•	 vzpostavljenih je bilo 9 razvojnih partnerstev
•	 podprtih je bilo 235 inovacij
•	 podprtih je bilo 622 podjetij, ki so uvedla ukrepe za 

učinkovito ravnanje z viri
•	 za 18.703 tone so se zmanjšale emisije toplogrednih 

plinov ekvivalenta CO2
•	 letna poraba primarne energije v javnih stavbah se je 

zmanjšala za 22.581.129 kWh/leto
•	 izvedenih je bilo 98 alarmno-opozorilnih sistemov za 

primere poplav
•	 2014.735 dodatnih prebivalcev je bilo deležnih boljše 

oskrbe z vodo
•	 za 25,7km se je podaljašala skupna dolžina novih cest 

(tudi TEN-T)
•	 1.190 mladih v starosti od 15-29 let je prejelo spod-

bude za zaposlitev
•	 podprtih je bilo 15 medgeneracijskih centrov
•	 63 šol, ki so vključene v različne modele poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja

Prihodnost evrospke kohezijske politike po 
letu 2020
Glavne značilnosti predloga Evropske komisije za mod-
ernizirano kohezijsko politiko:
•	 Osredotočenost na ključne naložbene prioritete, pri 

katerih lahko EU doseže najboljše rezultate
•	 Upoštevanje potreb vseh regij in bolj prilagojen pristop 

k regionalnemu razvoju

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POBUDE_ZOS/DZ_RS_POZIV_K_TVORNEMU_SODELOVANJU_JUNIJ_2018_27.6.2018.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
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•	 manj pravil, ki so jasnejša in preprostejša ter prožnejši 
okvir

•	 Okrepljena povezava z evropskim semstrom, da bi se 
izboljšalo naložbeno okolje v Evropi

Predstavitev projekta
Tokrat si lahko več preberete o drugem 160-urnem 
Modularnem usposabljanju kariernih svetovalcev, kat-
erega namen je bil okrepiti zavedanje kariernih svetovalcev 
o pomenu kariere za kakovostno življenje posameznika, 
družbeni napredek in zagotavljanje socialne pravičnosti. 
Projekt je vreden 3.454.986 evrov, od tega je 2.763.989 
prispeval ESS sklad.

Evropa v moji regiji
Še vedno poteka kampanja »EU v moji regiji«, v okviru 
katere državljani EU spoznavajo projekte v vseh državah 
članicah. Kampanja spodbuja tudi neposredno udeležbo 
državljanov pri komuniciranju o EU in njenih naložbah 
na lokalni ravni. Organizirata se fotografski in blogerski 
natečaj ter kviz o evropskih regijah, da lahko državljani 
izmenjujejo svoje izkušnje in zgodbe o projektih, ki jih 
financira EU, ter osvojijo zanimive nagrade.
Celotni Kohezijski e-kotiček si lahko preberete TU.

9  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V tej rubriki za pripravljamo pregled aktualnih javnih 
razpisov, ki bi vas utegnili zanimati. Tokrat smo pripravili 
nabor sledečih javnih razpisov:
•	 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke 

posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več up-
orabnikom - 31. 8. 2018

•	 2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namak-
alnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom - 31. 8. 
2018

•	 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in 
obnovo gozda - do objave zaključka na spletni strani

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

•	 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti 
in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 - 3. rok 14. 5. 
2018, 4. rok 17. 9. 2018, skrajni rok 12. 11. 2018

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

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_zavoda/vkonkt
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/projekti_zavoda/vkonkt
https://www.facebook.com/EUinmyregion
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-115.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1400
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-1172/
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
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10  KORISTNE INFORMACIJE

IZVAJANJE SPREMENJENEGA 30. 
ČLENA ZAKONA O UVELJAVLJANJU 
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti smo prejeli dopis, v katerem podrobneje 
pojasnjujejo izvajanje določil 330. člena Zakona o uvel-
javljanju pravic iz javnih sredstev. 
Do 30. 4. 2018 je zakonec, ki je bil obvezno zavarovan 
kot družinski član, pridobil pravico do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in tako se je vzpostavilo 
zavarovanje po 21. točki prvega odstavka 15. člena 
ZZZVZZ (podlaga 099) in s tem je nastala obveznost 
občine do plačila prispevka. Od 1. 5. 2018 dalje pa osebe, 
ki so v obveznem zdravstvenem zavarovanju zavarovane 
kot družinski član zakonec, otrok ali starš, ne pridobijo 
pravice do plačila prispevka.
Celoten dopis je na voljo TU.

DOLOČITEV PODRAČUNOV 
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV ZA 
VPLAČILA PO ZAKONU O UREJANJU 
PROSTORA
Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem 
med drugim navajajo na katere podračune JFP zavezanci 
plačujejo takse, ki jih predpiše občina.
Plačevanje in razporejanje obveznih dajatev ter drugih 
javnofinančnih prihodkov na podračune JFP in podračune 
proračunskih uporabnikov mora potekati skladno s 
Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev 
in drugih javnofinančnih prihodkov.
Celoten dopis je na voljo TU.

PLATFORMA Io ZA DIGITALNO 
SLOVENIJO
Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o 
pripravi Platforme Io za digitalno Slovenijo.

Celoten dopis je na voljo TU.

POJASNILO GLEDE IZDAJANJA 
SOGLASIJ OZIROMA MNENJ PO 
NOVI GRADBENI IN PROSTORSKI 
ZAKONODAJI
S strani Zbornice komunalnega gospodarstva smo prejeli 
pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z izda-
janjem soglasij oz. mnenj po novi gradbeni in prostorski 
zakonodaji.
Med drugim pojasnjujejo, da je novi Gradbeni zakon 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., v nadaljnjem 
besedilu: GZ) vsa soglasja, ki se izdajajo zaradi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, prekvalificiral v mnenja, s čimer 
jim je odvzel status samostojnega upravnega akta in s čimer 
je strokovno odločanje o varovanju javnega interesa v celoti 
integriral v postopek izdajanja gradbenih dovoljenj. Ostala 
soglasja, ki se na podlagi področnih predpisov prido-
bivajo za gradnje in posege, ki ne potrebujejo gradbenega 
dovoljenja, pa ostajajo soglasja, torej samostojni upravni 
akti, na enak način kot do sedaj.
Nadalje pojasnjujejo, da je GZ ohranil pravno podlago za 
podajanje mnenj za potrebe postopkov izdajanja gradbenih 
dovoljenj, ki je bila vzpostavljena že v ZGO-1.
V zvezi s soglasji za priključitev, pa pojasnjujejo, da v GZ 
sicer ni podrobnih določb, ki so bile v do sedaj ZGO-1 
vključene v 49.b členu, vendar GZ v 15. točki prvega 
odstavka 3. člena med mnenji na splošno navaja tudi 
mnenjedajalca – nosilca javnega pooblastila, da daje mnen-
je k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih 
pristojnosti.
Celoten dopis je na voljo TU.

INSTITUT T. I. »NADOMESTNE 
PARKIRNINE«
S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli dopis, v 
katerem opozarjajo na institut »nadomestne parkirnine« 
in naprošajo občine, ki se ga poslužujejo, da jim v roku 
30 dni od prejema obvestila posredujejo sledeče podatke:

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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1. Predpis, ki določa »nadomestno parkirnino« ali 
povezavo do tega predpisa in razlog za uvedbo pred-
metnega instituta.

2. Navedbo nadzornega organa ter opis delovanja 
predmetnega organa pri izvajanju nadzora nad 
plačevanjem parkirnine, posebej z vidika razmejitve 
med pristojnostmi »parkirninskih nadzornikov« in 
drugih pristojnih nadzornih organov. Hkrati prosimo 
za posredovanje obrazca obvestila, ki ga prejme kršitelj.

3. Statistične podatke nadzornega organa o »nadomestni 
parkirnini«; število plačanih nadomestnih parkirnin 
in skupen znesek plačane nadomestne parkirnine za 
ves čas izvajanja instituta »nadomestne parkirnine«.

4. Opredelitev občine do instituta nadomestne parkir-
nine z vidika načela ustavnosti in zakonitosti, z vidika 
načela sorazmernosti, z vidika kaznovalnega prava, z 
vidika pristojnosti za nadzor in z vidika pristojnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

ZAČETEK UPORABE ZUreP-2 IN GZ
V začetku meseca junija smo s strani Ministrstva za okolje 
in prostor prejeli dopis, v katerem pristojni občine seznan-
jajo z novostmi.
Med drugim opozarjajo na postopke priprave OPN in 
OPPN, ki bodo začeti po 1. 6. 2018. Ti se bodo izvajali 
po nekoliko spremenjenem postopku s poudarjeno prvo 
stopnjo priprave izhodišč in obveznimi strokovnimi pod-
lagami. Občina lahko v že odprte postopke sprememb 
in dopolnitev OPN vpelje določitev zemljišč posamićne 
poselitve in določa ureditvena območja naselij. 
Opozarjajo tudi, da se novi finančni instrumenti občine 
lahko začnejo zaračunavati po sprejemu ustreznih odlokov 
s strani občine.
Občine tudi prevzemajo inšpekcijski nadzor nad gradnjo, 
za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje. Prav tako pa 
lahko občine začnejo odrejati vzdrževanje objektov in 
zemljiš, ki bkvarno vplivajo na podobo naselja. 
Celoten dopis je na voljo TU.

POTRDILA O NAMENSKI RABI 
ZEMLJIŠČA TER PREDKUPNA PRAVICA 
OBČIN IN DRŽAVE
S strani Notarske zbornice Slovenije smo prejeli dopis, v 
katerem podajajo predloge v zvezi z izdajanjem potrdil o 
namenski rabi zemljišča in predkupne pravica občin in 
države. Prepričani so namreč, da se lahko trenutno le s poe-
notenjem obrazcev potrdil, ki naj vsebujejo je pomembne 
podatke odpravi vse ovire na tem področju in zagotovi 
pravno varnost vseh udeležencev pravnih poslov.
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/obcine_dopis_Zacetek_uporabe_ZUREP-2_in_GZ.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
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11 EU NOVICE

PODALJŠANA ČASOVNICA PROJEKTA 
WiFi4EU
Evropska komisija je zaradi tehničnih težav podaljšala 
časovnico projekta WiFi4EU, s katerim želijo spodbuditi 
vzpostavljanje brezžičnega dostopa do interneta po celotni 
EU. Težave so nastale pri programu za registracijo zain-
teresiranih občin.
Evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo 
Mariya Gabriel je pojasnila, da se je na prvi del razpisa, ki 
se je odprl 15. maja 2018, v nekaj urah na prijavilo 11.000 
občin. Vendar pa so sedaj naleteli na tehnične težave pri 
registraciji občin, zato bodo prvi razpis najverjetneje 
razveljavili in ga ponovno zagnali v prihodnjih mesecih. 
Sredstva iz prvega razpisa se bodo prenesla v naslednjega.
Kljub temu, da bo prišlo do zamude pri uresničevanju 
projekta, pa ta po besedah komisarke ne bo velika, saj bi se 
prva sredstva začela podeljevati šele v prihodnjih mesecih. 
Bruselj je za projekt WiFi4EU namenil 120 milijonov 
evrov proračunskega denarja EU.
Na razpisu bo vsaka občina prejela po 15.000 evrov za 
vzpostavitev infrastrukture, nato pa bodo imele 18 mesecev 
časa, da na javnih mestih (zdravstveni domovi, avtobusne 
postaje, tržnice, knjižnice) postavijo dostopne točke, 
prek katerih se bodo občani lahko brezplačno povezali z 
brezžičnim internetom. Vse dostopne točke bodo imele 
enako ime, in sicer WiFi4EU.
Občine, ki bodo prejele 15.000 evrov evropskega denarja, 
bodo morale dokazati, da so dostopne točke za brezžični 
javni internet s pomočjo tega denarja res vzpostavile, in 
jih nato tudi vzdrževati najmanj tri leta.

POLITIČNI DOGOVOR O OKREPLJENEM 
SCHENGENSKEM INFORMACIJSKEM 
SISTEMU
Evropski parlament in države članice EU so dosegli 
politični dogovor o okrepljenem schengenskem informaci-
jskem sistemu (SIS). Okrepljeni SIS bo mejnim organom 
omogočal boljše spremljanje oseb, ki prečkajo mejo EU. 
Omogočal bo tudi lažje prijetje nevarnih kriminalcev in 

teroristov ter zagotavljal boljšo zaščito pogrešanih otrok in 
ranljivih odraslih. SIS je najbolj razširjen evropski infor-
macijski sistem za varnost in upravljanje meja.
Več informacij je na voljo TU.

SKORAJ 60 % VEČ SREDSTEV ZA LIFE 
Evropska komisija v sklopu naslednjega dolgoročnega 
proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlaga skoraj 
60  % več sredstev za LIFE, program EU za okolje in 
podnebne ukrepe. S predlaganim proračunom v višini 1,95 
milijarde evrov za novo dolgoročno proračunsko obdobje 
je LIFE med programi, za katere Komisija predlaga najvišje 
sorazmerno povišanje. Komisija je vključila podnebne 
ukrepe v vse velike programe EU, zlasti v kohezijsko 
politiko, regionalni razvoj, energijo, pomet, raziskave in 
inovacije, skupno kmetijsko politiko in razvojno politiko 
EU, s čimer bo proračun EU pomembno prispeval k tra-
jnostnemu razvoju. Za uresničevanje pariškega sporazuma 
in zavezanosti ciljem Združenih narodov glede trajnost-
nega razvoja Komisija predlaga ambicioznejše financiranje 
podnebnih ukrepov v programih EU, pri čemer naj bi se 
vsaj 25 % izdatkov EU namenilo podnebnim ciljem. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.
 

RAZPIS ZA EVROPSKO NAGRADO ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ
Evropska komisija je objavila razpis za evropsko nagrado za 
trajnostni razvoj, ki jo podeljuje prvič. Nagrada je priznanje 
za zavzetost in ustvarjalnost evropskih prebivalcev, podjetij 
in organizacij pri doseganju ciljev ZN za trajnostni razvoj. 
Strokovna žirija, ki jo sestavljajo člani platforme Komisije 
za cilje trajnostnega razvoja, bo izmed prispelih projektov 
izbrala pobude, ki so prispevale h konkretnim rešitvam pri 
doseganju ciljev ZN. Komisija bo nagrajence razglasila na 
slovesnosti spomladi 2019. Prijave je mogoče oddati do 
14. septembra 2018. 
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4144_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_en.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_sl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4065_en.htm
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PROGRAM InvestEU 
Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU 
za obdobje 2021–2027 predlaga program InvestEU, ki bo 
združil financiranje v obliki posojil in jamstev iz proračuna 
EU. Komisija bo s programom InvestEU nadaljevala 
uspešen model naložbenega načrta za Evropo, ki temelji 
na povezovanju javnih in zasebnih naložb, ter še naprej 
spodbujala ustvarjanje delovnih mest, naložbe in inovacije. 
Novi program bodo sestavljali sklad InvestEU, vozlišče za 
naložbe InvestEU in portal InvestEU. 
Komisija predlaga, da se skladu InvestEU nameni 15,2 
milijarde evrov, kar bo omogočilo za 38 milijard evrov 
jamstev iz proračuna EU v podporo strateško pomembnim 
projektom v EU. Po pričakovanjih Komisije naj bi sklad 
InvestEU v naslednjem sedemletnem obdobju spodbudil 
za več kot 650 milijard evrov dodatnih naložb v EU. 
Naložbeni načrt za Evropo ali t. i. Junckerjev načrt se je 
izkazal za uspešnega pri podpori zasebnim naložbam in 
ustvarjanju delovnih mest v Evropi. Do zdaj je spodbudil za 
skoraj 290 milijard evrov naložb ter zagotovil financiranje 
za 635.000 malih podjetij. InvestEU pomeni nadaljevanje 
in razširitev uspešnega naložbenega modela na številne 
programe financiranja EU, pri čemer bo poseben poudarek 
namenjen socialnim naložbam.  
Celotno sporočilo je na voljo TU.

USTANOVITEV PRVEGA PROGRAMA 
ZA DIGITALNO EVROPO 
Evropska komisija je v okviru naslednjega dolgoročnega 
proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlagala tudi usta-
novitev prvega programa za digitalno Evropo in naložbe 
v višini 9,2 milijarde evrov za prilagajanje čedalje večjim 
digitalnim izzivom.
Predlog se osredotoča na pet področij. Komisija predlaga 
2,7 milijarde evrov za financiranje projektov za graditev 
in krepitev superračunalništva in obdelave podatkov v 
Evropi, ki so ključnega pomena za razvoj več področij – od 
zdravstva in obnovljivih virov energije do varnosti vozil in 
kibernetske varnosti. Predlaga tudi 2,45 milijarde evrov 
za razvoj in razširjanje umetne inteligence po evropskem 
gospodarstvu in družbi. Nadalje predlaga 2 milijardi evrov 
za krepitev kibernetske varnosti in zaupanja. Za razvoj 
digitalnih spretnosti s tečaji, usposabljanji na delovnem 
mestu in pripravništvi bi namenila 700 milijonov evrov. 

Predlog predvideva tudi 1,3 milijarde evrov za digitalno 
preobrazbo javne uprave in javnih storitev in njihovo 
interoperabilnost na ravni EU ter lažji dostop podjetij do 
tehnologije in strokovnega znanja. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

EVROPSKA KOMISIJA BO OBNOVILA 
POBUDO »POT DO ODLIČNOSTI« 
Evropska komisija bo obnovila pobudo »pot do odličnosti« 
za pomoč regijam, da postanejo bolj inovativne. Pobuda bo 
zlasti pomagala regijam, da razvijejo in izvedejo strategije 
pametne specializacije, tj. regionalne inovacijske strate-
gije, ki temeljijo na nišnih področjih, na katerih imajo 
konkurenčno prednost. Pot do odličnosti jim bo tudi po-
magala, da izkoristijo evropske vire za financiranje inovaci-
jskih projektov, ter se z regijami s podobnimi možnostmi 
povežejo v inovacijska središča. Pobuda bo v povezavi s 
predlogi Komisije za prihodnjo kohezijsko politiko, novi 
program Obzorje Evropa ter obnovljeni načrt za raziskave 
in inovacije pripomogla k oblikovanju trdnih regionalnih 
strategij za inovacije ob podpori evropskih sredstev v pri-
hodnjem proračunskem obdobju EU 2021–2027. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_sl.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_sl.htm

