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1  UVOD

 Bližamo se polovici leta 2018 in državnozborskim volitvam, ki nas bodo že drugič v letošnjem letu popeljale na 
volišča. Da bi dobili bolj jasno sliko o viziji političnih strank, ki kandidirajo na letošnjih volitvah, smo jim, na 
podlagi sklepa Skupščine Združenja občin Slovenije, poslali odprto pismo. V njem jih prosimo za posredovanje 
jasnih stališč o tem kako vidijo prihodnost razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. Pismo in odgovore si lahko 
preberete na spletni strani Združenja občin Slovenije, pod rubriko Aktualno.
V mesecu maju je potekala 3. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri so člani razpravljali o aktualni 
tematiki, med drugim tudi o težavah, ki jih s sabo prinaša evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.
23. maja 2018 je v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi potekala že 20. redna letna Skupščino 
Združenja občin Slovenije, na kateri so županje in župani potrdili poročilo o delu Združenja občin Slovenije 
za leto 2017 in program dela za leto 2018. 
Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je potekal drugi sestanek na temo problematike izdaje potrdil o 
namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč, ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS in 
Sklada.
V začetku meseca smo na naslove občin poslali prvo letošnjo številko glasila Glas občin, v katerem boste našli 
pisano paleto prispevkov. V kolikor ga še niste uspeli prelistati, lahko to storite na tej povezavi.
V mesecu maju smo za občine ponovno izvedli dve uspešni izobraževanji, za mesec junij pa smo pripravili:
•	 Seminar »Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon«, ki bo 7. 6. 2018 potekal v sejni sobi Občine Litija, jerebova 

14, Litija;
•	 Seminar »Obnovite že pridobljeno znanje in osvežite informacije o državnih pomočeh«, ki bo 14. 6. 2018 potekal 

v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana;
•	 Seminar »Potni stroški, bonitete, dopusti«, ki bo 19. 6. 2018 potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 

Ljubljana.
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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in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H; Uradni 
list RS, št. 13/18), v skladu s katerim bo prvi Državni 
program razvojnih politik 2020–2023 predvidoma prvič 
predložen v sprejetje Vladi RS v letu 2019 za leto 2020.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
k programu posredujete do 4. 6. 2018 na elektronski 
naslovmateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O NADZORU 
VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE 
POŽARNE ZAŠČITE 
S tem pravilnikom, ki ga je pripravilo Ministrstvo za obram-
bo, se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in 
evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izva-
jalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 
in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje 
in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite, čezmejno opravljanje storitev in 
priznavanje kvalifikacij tujim državljanom na področju 
nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, 
postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite ter oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o 
opravljenem preizkusu in potrdila o brezhibnem delovanju 
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujte do 15. 6. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O ZAHTEVAH 
ZA VARNO IN ZANESLJIVO 
OBRATOVANJE VROČEVODNIH IN 
PARNIH KOTLOV
Osnutek pravilnika, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
infrastrukturo, določa zahteve za varno in zanesljivo ob-
ratovanje vročevodnih in parnih kotlov ter naprav, ki so 
potrebne za obratovanje kotlov.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PROGRAM PRIPRAVE REGIONALNIH 
RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA 
OBDOBJE 2021-2027
Program priprave regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2021-2027 nam je v usklajevanje poslalo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2) in Strategijo razvoja Slovenije 2030 smo 
za uresničevanje horizontalne regionalne politike pristopili 
k pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027 (v 
nadaljevanju RRP). Sočasno, v skladu z novim Zakonom 
o urejanju prostora (ZUreP-2), Ministrstvo za okolje in 
prostor začenja s pripravo regijskih prostorskih planov.
RRP se bodo pripravili v dveh korakih, najprej strate-
gija razvoja regije, nato programski del RRP. S tem bo 
omogočeno, da se bodo RRP in regijski prostorski plani 
pripravljali sočasno v delu, ki se nanaša na strateška izho-
dišča RRP.
V zadevnem programu priprave je predvideno, da bosta 
MGRT in MOP skupaj vodila teritorialni razvojni dialog z 
razvojnimi regijami in v okviru njega koordinirala vsebinsko 
pristojna ministrstva pri usklajevanju regionalnih razvojnih 
prioritet z razvojnimi politikami države. Pripravila bosta 
izhodiščni strokovni gradivi (Cilji, usmeritve, programi in 
instrumenti regionalne politike 2021–2027 ter Strateška 
izhodišča glede prostorskega razvoja) in obvezne strokovne 
podlage, določene z ZUreP-2.
V skladu s programom priprave naj bi tudi MGRT, 
MDDSZ, MIZŠ, MOP, MK, MZ in MZI zagotovili 
strokovne podlage za strategije razvoja regij ter smernice 
glede načrtovanega razvoja v regiji. Najkasneje do 31. 11. 
2018 naj bi ta ministrstva konkretizirala cilje politik iz 
svoje pristojnosti na ravni razvojnih regij ter pripravila 
strokovne podlage s svojega področja dela.
Sočasno naj bi v SVRK in MF tekla priprava Državnega 
programa razvojnih politik 2020–2023. Dispozicija tega 
dokumenta še ni pripravljena, si pa bomo prizadevali za 
vsebinsko in časovno koordiniran pristop. Pri določitvi 
rokov in nosilcev smo izhajali iz Zakona o spremembah 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA 
O USTANOVITVI OBČIN TER O 
DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 
(ZUODNO-H)
Zakon je bil 4. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OHRANJANJU NARAVE (ZON-D)
Zakon je bil 4. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNI 
ASISTENcI (ZOA-A)
Zakon je bil 4. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1. januarja 2019.
 

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOcIALNO 
VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-F)
Zakon je bil 4. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1.  junija 2018. Osnovni znesek minimalnega 
dohodka, določen v spremenjenem 8. členu zakona, se 
uporablja od 1. januarja 2019. Do takrat se osnovni znesek 
minimalnega dohodka določi v višini 385,05 EUR. 

UREDBA O STVARNEM PREMOŽENJU 
DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH 
LOKALNIH SKUPNOSTI
Uredba je bila 4. 5. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začela trideseti dan po objavi. Z uredbo 
se natančneje določajo vsebina in postopek napovedi in 
obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana 
razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti 
države in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim 
premoženjem države. 
Prav tako pa se natančneje določajo postopki sprejemanja 
in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti, vsebina, pogoji in 
postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

UREDBA O DOLOČITVI PODROBNEJŠIH 
NAMENOV PORABE IN MERIL 
ZA IZRAČUN VIŠINE SREDSTEV, 
KI PRIPADAJO POSAMEZNIM 
OBČINAM OZIROMA OBČINSKIM 
SAMOUPRAVNIM NARODNIM 
SKUPNOSTIM
Uredba je bila 18. 5. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Uredba določa 
podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine 
sredstev, ki pripadajo posameznim občinam, v katerih 
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, 
oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim 
skupnostim. Določa tudi postopek za določitev višine 
sredstev upravičencem.

PRAVILNIK O EVIDENcI TRGA 
NEPREMIČNIN
Pravilnik je bil 25. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začel trideseti dan po objavi. 13. člen 
pravilnika, ki govori o zagotavljanju javnosti podatkov 
iz evidence trga nepremičnin se bo začel uporabljati tri 
mesece po uveljavitvi. 
Pravilnik določa podrobnejši opis pravnih poslov in podat-
kov za potrebe vodenja evidence trga nepremičnin, način 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1400/zakon-o-spremembah-zakona-o-ustanovitvi-obcin-ter-o-dolocitvi-njihovih-obmocij-zuodno-h
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1402/zakon-o-dopolnitvah-zakona-o-ohranjanju-narave-zon-d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1403/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-osebni-asistenci-zoa-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1406/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialno-varstvenih-prejemkih-zsvarpre-f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1412/uredba-o-stvarnem-premozenju-drzave-in-samoupravnih-lokalnih-skupnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1546/uredba-o-dolocitvi-podrobnejsih-namenov-porabe-in-meril-za-izracun-visine-sredstev-ki-pripadajo-posameznim-obcinam-oziroma-obcinskim-samoupravnim-narodnim-skupnostim
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1758/pravilnik-o-evidenci-trga-nepremicnin/#V.%C2%A0PREHODNI%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNA%C2%A0DOLO%C4%8CBA
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pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način 
vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

3. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
14. 5. 2018 je v prostorih Združenja občin Slovenije po-
tekala 3. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, na 
kateri so župani obravnavali aktualno problematiko, med 
drugim tudi o težavah, ki jih občinam prinaša evropska 
splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Na naslove 
občin se namreč obračajo tudi osnovne šole in jih prosijo za 
pomoč pri zagotavljanju pooblaščenca za varstvo osebnih 
podatkov. Združenje občin Slovenije je že v mesecu aprilu 
na MIZŠ poslalo dopis s pobudo, da osnovnim šolam 
zagotovijo pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. 
Ker odgovora še nismo prejeli, smo ministrstvo ponovno 
pozvali naj osnovnim šolam stopi naproti.  

20. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE
23. 5. 2018 je v Hramu kulture Arnolda Tovornika v 
Selnici ob Dravi potekala že 20. redna letna Skupščina 
Združenja občin Slovenije.
Uvodoma je zbrane pozdravil župan Občine Selnica ob 
Dravi Jurij Lep in predstavil aktualne projekte občine. 
Temu je sledil kulturni program z vokalno skupino 
Florentine, ki so pri udeležencih pustile prijeten vtis.
V nadaljevanju letne skupščine so župani in županje 
obravnavali in sprejeli Poročilo o delu in zaključni račun 
Združenja občin Slovenije za leto 2017. Združenje je leto 
končalo uspešno, tako v programskem kot finančnem 
smislu. Župani in županje so pohvalili delo združenja in 
še posebej delo notranjerevizijske službe, ki je bila ustanov-
ljena leta 2009, vanjo pa je vsako leto vključenih preko 30 
občin članic. Sprejet je bil tudi Program dela za leto 2018, 
v katerem smo začrtali delo v letošnjem letu.
V luči aktualne evropske uredbe o varstvu osebnih po-
datkov, je direktor podjetja Info hiša d.o.o. predstavil 
obveznosti občin, ki jih le-ta prinaša in odgovoril na vrsto 
vprašanj in dilem županj in županov.
V zadnjem delu skupščine sta predstavnika Ministrstva 
za infrastrukturo in Geodetskega inštituta predstavila 
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problematiko in primere dobrih praks s področja tra-
jnostne mobilnosti v občinah.  

DRUGI SESTANEK NA TEMO IZDAJE 
POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ 
ZA POTREBE PRENOSOV ZEMLJIŠČ
V prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v 
nadaljevanju Sklad) je potekal drugi sestanek glede prob-
lematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe 
izvedbe prenosov zemljišč, ki so se ga udeležili predstavniki 
ZOS, SOS in Sklada.
Uvodoma je bila na sestanku pregledana realizacija skle-
pov, ki so bili dogovorjeni v mesecu novembru 2017, in 
ugotovili sledeče:
1. sestanek na nivoju države, na katerega bi se povabilo 

vse upravljavce državnega premoženja ter druge in-
stitucije, ki so vključene v urejanje lastništva RS, se 
ni izvedel,

2. Sklad je preučil možnost nadgradnje informacijskega 
sistema za potrebe prevzema baz podatkov občin in 
sprejel odločitev, da se takšna nadgradnja ne izvede, saj 
ocenjujejo, da lahko le izdano potrdilo o namenski rabi 
predstavlja verodostojno listino za potrebe urejanja 
prenosov zemljišč,

3. predstavniki Sklada so pojasnili, da ni bilo bist-
venega napredka glede izdanih potrdil o namenski 
rabi zemljišč, saj se je delež le-teh povečal zgolj za 
3%- skupaj je bilo na dan 30.4.2018 s strani občin 
izdanih le 49% potrdil. Poleg tega pa obstaja še nekaj 
občin, ki se na »pisanja« Sklada do danes sploh še niso 
odzvala. Te občine bo Sklad ponovno pozval k njihovi 
izdaji. V primeru njihove nadaljnje neodzivnosti pa 
bo primoran podati prijave pristojnemu inšpektoratu,

4. po zagotovilih predstavnikov Sklada so bili vsem 
občinam poslani seznami parcel, ki so bile že pregle-
dane in izločene iz Skladovega nabora na podlagi 
izdanih potrdil o namenski rabi zemljišč in zato niso 
predmet prenosa v last RS. Takšnih parcel naj bi bilo 
okoli 65.000.

Po opravljeni razpravi glede realizacije sklepov s prejšnjega 
sestanka, smo na današnjem srečanju sprejeli naslednje 
dogovore:

1. vztraja se na sklicu skupnega sestanka združenj občin 
in vseh upravljavcev državnega premoženja ter drugih 
institucij, ki so vključene v urejanje lastništva RS,

2. občinam, ki še niso pristopile k aktivnostim glede 
izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč, se omogoči 
»dodaten« rok za sprožitev aktivnosti, in sicer do 
1.7.2018. Po tem datumu bo Sklad začel sprejemati 
ukrepe (prijava inšpekciji) v kolikor bi se neodzivnost 
nadaljevala,

3. s strani reprezentativnih združenj se pripravi enoten 
dopis za vse občine, s katerim se le-te pozove k izdaji 
potrdil o namenski rabi zemljišč,

4. Sklad se bo v primeru vabila s strani predstavnikov 
občin posamezne regije in po potrebi udeležil regijskih 
svetov.

Predvidoma v jesenskem času se bodo udeleženci sestanka 
ponovno sestali, na katerem se bo pregledala realizacija 
doseženih dogovorov ter po potrebi sprejeli nadaljnji sklepi. 

SEMINAR – POGODBA O IZVEDBI 
JAVNEGA NAROČILA IN VPLIV NOVE 
GRADEBENE ZAKONODAJE NA JAVNO 
NAROČANJE
18. 5. 2018 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
seminar, na katerem sta predavateljici mag. Maja Koršič 
Potočnik in Maja Prebil predstavili spremembe, ki jih 
gradbena zakonodaja prinaša na  področju javnih naročil in 
novosti gradbene zakonodaje, ki bodo vplivale na postopke 
javnih naročil gradnje.
Udeležencem seminarja sta podali praktične nasvete glede 
priprave razpisne dokumentacije za javno naročilo gradnje 
in za pripravo gradbene pogodbe.
V nadaljevanju seminarja so bili udeleženci seznanjeni s 
tem za katere spremembe pogodbe ni potrebno izvesti 
novega postopka javnega naročanja, kdaj se lahko spremeni 
pogodba o izvedbi javnega naročila brez predhodne izvedbe 
novega postopka javnega naročanja, katere spremembe 
štejejo za bistveno spremembo pogodbe in kaj je posledica 
bistvene spremembe pogodbe. 
V drugem delu seminarja so bili slušatelji seznanjeni s 
sodno prakso na področju sofinanciranja iz javnih sred-
stev, s smernicami COCOF in o tem katere kršitve pravil 
javnega naročanja terjajo finančne popravke.
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V zadnjem delu seminarja pa je bilo udeležencem pred-
stavljeno kaj je drobljenje javnih naročil, kaj šteje za is-
tovrstno naročilo in kdaj naročniku ni potrebno spoštovati 
istovrstnosti. Predstavljene so bile tudi posledice drobljenja 
javnih naročil.

SEMINAR - POSLOVNI PROTOKOL IN 
OSEBNI PROTOKOL Z ROKO V ROKI
28. 5. 2018 je v sejni sobi Ministrstva za infrastrukturo 
potekal vedno aktualni seminar na temo protokolarnih 
pravil, ki smo ga pripravili v sodelovanju s šefinjo Protokola 
Ksenijo Benedetti.
Na tokratnem seminarju so udeleženci že pridobljeno 
znanje osvežili, ga nadgradili in k svojemu delu dodali 
točno tiste trike, ki naredijo dogodek s pečatom.
Slušatelji so skupaj s predavateljico med drugim pogledali 
kako pripraviti vse potrebno za poslovni sestanek, so bila 
vabila ustrezno oblikovana, kako določiti sedežni red in 
kako pogostiti udeležence sestanka.

5  POBUDE IN PRIPOMBE 

ODPRTO PISMO SKUPŠČINE 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
POLITIČNIM STRANKAM
Skupščina Združenja občin Slovenije je na svoji 20. 
redni letni seji pripravila Odprto pismo političnim 
strankam, ki nastopajo na parlamentarnih volitvah. 
Županje in župani v odprtem pismu pozivajo politične 
stranke, da predstavijo svoja stališča in mnenja glede 
najpomembnejših vsebin za delovanje lokalne samouprave. 
V odprtem pismu med drugim opozarjamo, da je Slovenije 
ena od najbolj centraliziranih držav v Evropi. Dosedanje 
sestave Državnega zbora RS niso imele interesa oz. so bili 
neuspešni pri poizkusih oblikovanja pokrajin. Na tem mestu 
političnim strankam zastavljamo vprašanje kakšnnjihovo je  
stališče do pokrajin in kako bi vi dosegli bistveno okrepitev 
decentralizacije (v OECD je cca 30% javnih sredstev upor-
abljeno izpod nivoja države, v Sloveniji pa manj kot 13%)? 
Vedno pereča je tudi problematika financiranja občin. 
Zadnja novela ZFO je tudi nedopustno posegla v av-
tonomijo financiranja lokalne samouprave saj se sedaj 
po novem povprečnina več ne izračuna, ampak jo določi 
Državni zbor RS na predlog vlade! Pričakujemo jasno 
stališče političnih strank vezano na financiranje lokalne 
samouprave in s tem na vzpostavitev razmer, da lahko 
občine zagotovijo našim občanom oz. državljanom prim-
eren standard storitev in infrastrukture za bivanje in razvoj.
Prav tako opozarjamo na težave pri črpanju evropskih 
sredstev in na to, da je bila velika škoda narejena razvoju 
lokalne samouprave z določitvijo nezdružljivosti funkcij 
župana in poslanca. Kakšno je vaše mnenje o zastopanju 
lokalnih interesov v Državnem zboru RS? Prav tako nas 
zanima vaše stališče glede povečanja pristojnosti Državnega 
sveta RS. Kakšno je vaše stališče o ministru za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj? Kako bi vi vzpostavili 
sistem aktivne komunikacije ter zagotovitev upoštevanja 
argumentov lokalnega nivoja?
Celotno odprto pismo je dostopno TU. 
Prejeli smo nekaj odgovorov političnih strank, sicer ne v 
takšnem številu kot bi si želeli ali pričakovali, pa vendar, 
lahko si jih preberete TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/RAZNO/ODPRTO_PISMO_SKUPSCINE_ZDRUZENJA_OBCIN_SLOVENIJE_SELNICA_OB_DRAVI_MAJ_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/
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POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO 
OSEBNIH PODATKOV 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo poslali 
dopis, v katerem naprošamo, da osnovnim šolam priskočijo 
na pomoč pri zagotavljanju pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov.
25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba 
(EU) o varstvu podatkov 2016/679 – GDRP. V skladu 
z novo ureditvijo bo potrebno v okviru notranje orga-
nizacije tudi v osnovnih šolah določiti pooblaščeno osebo 
za varstvo osebnih podatkov izmed že sedaj zaposlenih (ob 
upoštevanju kriterijev glede zagotavljanja samostojnosti 
oz. nastanka konflikta interesov iz ZVOP-2) ali pa uvesti 
zunanje pooblaščene osebe. 
Vlada RS je na svoji 175. redni seji (5. 4. 2018) sicer 
potrdila zadnji predlog novele Zakona o varstvu osebnih 
podatkov in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem 
po nujnem postopku, vendar do njegovega sprejema ni 
prišlo in najverjetneje bo do tja preteklo še kar nekaj časa. 
S težavami glede imenovanja pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov se sooča veliko organizacij, med njimi 
tudi občine, na katere pa se po pomoč v zvezi s tem 
obračajo tudi osnovne šole in naprošajo za pomoč. Kot 
rečeno se tudi občine soočajo s težavami na tem področju, 
zato resorno ministrstvo zaprosili, da osnovnim šolam 
priskoči na pomoč pri zagotavljanju pooblaščene osebe 
za varstvo osebnih podatkov. 

SOFINANcIRANJE GRADNJE 
ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ 
NASLEDNJE GENERAcIJE »GOŠO 3«
Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem 
prosimo za pojasnilo o razpisu za sofinanciranje grad-
nje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije 
»GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi: 2.
9. 5. 2018 je bilo predvideno odpiranje ponudb. Prejeli 
pa smo informacijo, sicer neuradno, da na razpis ni pris-
pela nobena prijava. Ta informacija za občine, v katerih 
nimajo sodobnih širokopasovnih povezav, ni dobra. To 
za njih predstavlja precejšno oviro, saj na ustrezno rešitev 
problema čakajo že predolgo.

Prosili smo za informacijo ali navedeno drži in če je temu 
tako, nas je zanimalo kako bo ministrstvo postopalo. Bo 
razpis ponovljen oz. ali bodo sprejeti kakšni drugi ukrepi? 
Prejeli smo tudi že odgovor Ministrstva za javno upravo, 
v katerem so zapisali:
»Obveščamo vas, da je bil rok za predložitev vlog na Javni 
razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« dne 9. 5. 2018 do 
12. ure. Na javni razpis do predvidenega roka ni prispela 
nobena vloga. Na Ministrstvu za javno upravo analiziramo 
trenutno stanje, in že pripravljamo alternativne variante kot 
rešitev nastale situacije, ki bodo kmalu obelodanjene.«

JAVNO SPLETNO MESTO 
PROSTORSKEGA INFORMAcIJSKEGA 
SISTEMA 
16.5.2018 smo prejeli vaš dopis oziroma obvestilo o 
vzpostavitvi javnega spletnega mesta prostorskega infor-
macijskega sistema. Zadevo smo posredovali v vednost in 
v seznanitev občinam. 
Sporočamo, da so občine pozdravile prihod predmetnega 
prostorskega portala v prakso. 
Hkrati pa smo prejeli tudi vprašanje oziroma predlog, 
zakaj portal ne obsega tudi podatkov o GJI in podrobnih 
podatkov iz REN, itd. ter če le-ti še sledijo? 
Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.
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6  VPRAŠANJA OBČIN

VLOGA STRANKE V TUJEM JEZIKU
Prejeli smo vprašanje občine članice v zvezi s postopanjem 
v primeru, ko prejmejo vlogo stranke v tujem jeziku.
VPRAŠANJE:
»Na vas se obračam s prošnjo, če mi lahko obrazložite, kako 
postopati v primeru, ko stranka poda vlogo v tujem jeziku 
(nismo dvojezična občina) in je o njej potrebno odločiti. 
Ali se stranki pisno vloga zavrne in pozove da le-to poda v 
slovenskem jeziku. Nikjer v uredbi nisem tega zasledila. Za 
odgovor se vam zahvaljujem.« 
ODGOVOR:
»Sklepamo, da gre za upravni postopek- da, praviloma se 
zahteva vložitev v slovenskem jeziku. Podlago najdete v 
62. členu ZUP. »

PROMOcIJA ZDRAVJA PRI DELU
Prejeli smo vprašanje občine članice v zvezi s promocijo 
zdravja pri delu.
VPRAŠANJE:
»Zastavljam vprašanje, ali je zakonsko dovoljeno, da občina 
v okviru promocije zdravja na delovnem mestu skrbi oz. 
zagotavlja: periodično tedensko sveže sadje za zaposlene, 
ter zagotavlja sredstva: za vsakoletno enodnevno smučanje 
in pohod na eno od planšarij oz turističnih kmetij v SLO, 
nabava športne opreme z logotipom..«
ODGOVOR:
»Že takoj na začetku poudarjamo, da ni mogoče podati 
enoznačnega odgovora. Na vsak način pa je potrebno, tako 
kot pri vseh javnofinančnih situacijah stremeti k upoštevanju 
temeljnih proračunskih načel, zlasti pa k načelu gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti.
Občina sama na podlagi načrta določi aktivnosti, ki jih bo 
izvedla za promocijo. Te aktivnosti so odvisne od ciljev, ki jih 
želite doseči z načrtom. Aktivnosti torej morajo prispevati k 
doseganju ciljev, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, 
da so aktivnosti/ukrepi (stroškovno) učinkoviti, saj se v 
nasprotnem primeru lahko smatra, da gre za nesmotrno po-
rabo proračunskih sredstev. Zato je potrebno za vsak primer 

(oziroma bolje za vsak cilj) posebej pretehtati, ali se lahko 
cilj doseže tudi z ukrepom, ki je stroškovno oziroma cenovno 
bolj ugoden. 
Spodaj navedeni ukrepi so sicer možni, vendar je kot rečeno 
potrebno pretehtati, če so »vsi« potrebni, da se bo načrt izvedel. 
Zagotovo je mogoče cilje doseči brez kakršnihkoli učinkov na 
občinski proračun oziroma zgolj skozi »splošne« organizacijske 
spremembe. V kolikor pa se odločite za ukrep, ki ima finančne 
posledice, jih je potrebno tudi upravičiti z vidika zagotavl-
janja zdravja in varnosti na delovnem mestu (oziroma ker 
drug »ugodnejši« ukrep ni na voljo). 
Poleg tega dodajamo, da je potrebno pri morebitnem zago-
tavljanju bonitet tudi paziti na davčni vidik, upoštevajoč 
39. člen ZDoh-2.«

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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7  SEJE VLADE RS

REDNA SEJA VLADE RS 10. 5. 2018
Vlada RS se je na svoji 179. redni seji med drugim 
seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta in sprejela Končno oceno neposredne 
škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega 
vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Vlada RS je tudi 
sprejela Program spodbujanja gospodarske podlage 
italijanske narodne skupnosti 2018–2020 in sklep o 
dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v 
Posočju po potresu 12. 7. 2004 ter se opredelila sodnem 
postopku v primeru tožbe Evropske komisije zaradi 
direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb. Sprejela 
je tudi odgovor na vprašanje in pobudo državnega svet-
nika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS) in se seznanila s Poročilom o 
stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po 
posameznih upravljavcih.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za 
rast in delovna mesta 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske 
kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe 
za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka 
januarja 2014 do konca marca 2018. V obdobju do 
konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega 
obdobja 2014–2020, je Slovenija upravičena do dobrih 
treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala 
Državnemu zboru RS. 
Od januarja 2014 do konca marca 2017 je bilo odo-
brenih 301 projektov, programov ali javnih razpisov v 
skupni vrednosti 1,84 milijarde evrov, kar je 60 odstotkov 
razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Izdanih pa je 
bilo še za 38 milijonov dodatnih odločitev o podpori, kar 
v skupnem znesku do danes predstavlja 1,88 milijarde 
evrov odobrenih sredstev. 
Do konca marca 2018 je bilo podpisanih za 1,73 mili-
jarde evrov oziroma 57 odstotkov pogodb, iz državnega 
proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo 
izplačanih nekaj več kot 414 milijonov evrov, kar je 13 

odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov 
vseh odobrenih sredstev. Država je do konca lanskega leta 
Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 253 
milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 8 odstotkov 
razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa se je iz ev-
ropskega steklo 168 milijonov evrov. 
Poročilo obravnava tudi izvajanje po posamezni prednostni 
osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezi-
jske politike 2014–2020 in izzive, povezane z doseganjem 
okvira uspešnosti konec leta 2018. 
Na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 
politike v Sloveniji se bo v prihodnjih dneh že četrto leto 
zapored odvila kampanja EU projekt, moj projekt. Med 
12. in 19. majem se bodo na več kot 40 dogodkih v več 
kot 20 krajih po Sloveniji predstavile zgodbe EU projektov. 
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in 
na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot 
na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sred-
stev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, 
shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih do-
kumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj 
in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega 
izvajanja evropske kohezijske politike.

Odgovor na vprašanje in pobudo državnega 
svetnika Francija Rokavca v zvezi z 
izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) 
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika, 
kako naj lokalne skupnosti ravnajo, da jim bo v skladu z 
zakonom in pojasnilom MJU omogočeno dopolnjevanje 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 ter 
sprejem in dopolnjevanje načrta za leto 2019. Ob tem 
svetnik na vlado naslavlja pobudo, naj omenjeni zakon 
novelira tako, da bo ta občinam omogočil dopolnjevanje 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 in 
dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
za leto 2019 v izvedljivih rokih. 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da ZSPDSLS, ki je veljal 
konec leta 2017 ob sprejetju občinskih proračunov za 
leto 2018 dopolnjevanja in spreminjanja letnih načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem, z nekaj v zakonu 
določenimi izjemami, ni dopuščal. Dosedanje prakse 
medletnega spreminjanja in dopolnjevanja letnih načrtov 
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samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih navaja državni 
svetnik in jih v prehodnem obdobju ni več mogoče izvajati, 
so bile zato izvedene brez pravne podlage in v nasprotju 
veljavnimi predpisi. Ministrstvo za javno upravo je tekom 
dveletnega obdobja priprave novega ZSPDSLS-1 inten-
zivno sodelovalo z združenji samoupravnih lokalnih skup-
nosti ter s predstavniki posameznih občin, a s praksami 
in problematiko, ki jih navaja svetnik, ni bilo seznanjeno 
v nobeni od faz priprave in sprejemanja zakona. Kljub 
temu so bile zaradi zavedanja pomembnosti za delovanje 
v zakon vnesene prehodne določbe. 
V odgovoru Vlada zanika navedbe državnega svetnika, 
češ da so bile samoupravne lokalne skupnosti z vsebino 
zakona in njegovimi prehodnimi določbami seznanjene 
šele po njegovem sprejetju. ZSPDSLS-1 je bil namreč 
sprejet po rednem zakonodajnem postopku, v katerega 
so bile v vseh fazah obravnave intenzivno ves čas vključene 
tako samoupravne lokalne skupnosti kot tudi združenja 
samoupravnih lokalnih skupnosti, prav z namenom, da se 
pravočasno lahko seznanijo z vsebino zakona, podajo svoje 
pripombe ter na ustreznost vsebine zakona vplivajo tako 
preko svojih mnenj kot tudi preko svojih predstavnikov 
v Državnem svetu. Nadalje Vlada v odgovoru svetniku 
podrobneje pojasni potek sprejemanja zakona in opiše 
možnosti, ki so jih občine in združenja imela za podajo 
predlogov in pripomb, tudi glede določitve prehodnih 
določb, pa jih kljub pozivom niso podala. Kljub vsem 
postopkovnim varovalkam je MJU zaradi dosedanjega 
korektnega sodelovanja še dodatno pisno opozorilo tako 
združenja kot tudi same samoupravne lokalne skupnosti 
na uveljavitev in prehodni režim ZSPDSLS-1 ter poslalo 
tudi dodatna pojasnila. 
Glede na vse navedeno in ker gre za nedavno sprejet zakon 
po rednem zakonodajnem postopku ter ob dejstvu, da 
Vlada opravlja le tekoče posle, k spremembi ZSPDSLS-1 
Vlada ne bo pristopila.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 5. 2018
Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim 
sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov 
porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pri-
padajo posameznim občinam oziroma občinskim 
samoupravnim narodnim skupnostim in sprejela 
odzivno poročilo na revizijo Računskega sodišča glede 

javno-zasebnega partnerstva. Prav tako je dala soglasje 
Ministrstvu za infrastrukturo, da več namenskih sred-
stev dodeli infrastrukturnim projektom.

Uredba o določitvi podrobnejših namenov 
porabe in meril za izračun višine sredstev, 
ki pripadajo posameznim občinam oziroma 
občinskim samoupravnim narodnim 
skupnostim
Uredba je pripravljena v skladu z 20. členom Zakona 
o financiranju občin (velja od 1.1.2018), ki omogoča 
neposredno ali posredno financiranje dejavnosti in 
programov občinskih samoupravnih narodnih skup-
nosti. Določa, da se sredstva občinam, v katerih živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma 
samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za 
vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne 
primerne porabe občin ter določa podrobnejše namene 
porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo 
posameznim občinam oziroma posameznim občinskim 
samoupravnim narodnim skupnostim.
Na podlagi izračunov predstavlja 0,15 % skupne prim-
erne porabe občin za leto 2018 znesek 1.707.504,22 
EUR, za leto 2019 pa 1.731.062,684 EUR. Vlada RS 
je manjkajoča sredstva v višini 77.504,22 EUR za leto 
2018 zagotovila s prerazporeditvijo iz postavke tekoče 
proračunske rezerve Ministrstva za finance s sklepom z 
dne 20. 2. 2018. Manjkajoča sredstva za leto 2019 v višini 
101.062,69 (znesek po trenutno veljavni zakonodaji) Urad 
za narodnosti načrtuje ob pripravi sprememb proračuna 
za leto 2019 ali ob pripravi rebalansa 2019. Znesek za 
leto 2019 se lahko spremeni in bo točno znan šele, ko bo 
določena povprečnina za leto 2019.

Odzivno poročilo na revizijo Računskega 
sodišča glede javno-zasebnega partnerstva          
V revizijskem poročilu računsko sodišče ugotavlja, da 
svet za javno zasebno-partnerstvo v skladu z Zakonom 
o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS št. 127/06) 
proučuje ključna vprašanja politike vodenja projektov 
javno-zasebnega partnerstva ter probleme in pomanjkljivo-
sti ureditve na tem področju. Med naloge sveta za javno-za-
sebno partnerstvo spadata tudi priprava strategije izvajanja 
javno-zasebnega partnerstva in oblikovanje predlogov in 
pobud, ki jih predloži ministrstvu. Ministrstvo strategijo, 
predloge in pobude lahko pošlje vladi v sprejetje. V ob-
dobju, na katero se nanaša revizija, svet za javno-zasebno 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/179-redna-seja-volade-rs/
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partnerstvo strategije ni pripravil. Prav tako ni razvidno, da 
bi obravnaval ključna vprašanja vodenja politike projektov 
javno-zasebnega partnerstva ter probleme in pomanjklji-
vosti na tem področju.
Že med izvajanjem revizije je ministrstvo večkrat pojasnilo, 
da se pripravlja sprememba področne zakonodaje, ki že v 
izhodiščih ne predvideva sveta za javno-zasebno partner-
stvo. Glavni razlog za to odločitev je, da javni subjekti na 
centralni ravni ne izkazujejo pripravljenosti za izvajanje 
projektov na podlagi Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu, zato tudi svet za javno-zasebno partnerstvo v praksi 
nikoli ni zaživel in izvajal svojih nalog, saj javni subjekti 
niso pripravili projektov, ki bi bili lahko izvedeni po tem 
modelu. Dejansko je bil na državni ravni izveden le en 
projekt po modelu javno-zasebnega partnerstva, za druge 
projekte pa ni bilo sprejete odločitve, da je sodelovanje 
zasebnih partnerjev sprejemljivo (projekt digitalnega radi-
jskega omrežja TETRA, projekt drugega tira med Divačo 
in Koprom).
Kot izhaja iz ugotovitev računskega sodišča, je vlada člane 
sveta za javno-zasebno partnerstvo nazadnje imenovala leta 
2009. Pozneje iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku 
in tudi v odzivu ministrstva, nadaljnjih imenovanj ni 
bilo, samega sveta za javno-zasebno partnerstvo pa brez 
spremembe ZJZP ni bilo mogoče ukiniti. To izhaja tudi 
iz pojasnila vlade, ki je povzeto v revizijskem poročilu.
Vlada je sprejela besedilo novega Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu dne 21. 12. 2017 na svoji 161. seji in ga 
skupaj s predlogom Zakona o postopkih za podeljevanje 
koncesij poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu 
zboru Republike Slovenije. Predloga zakonov do prip-
rave odzivnega poročila v Državnem zboru Republike 
Slovenije nista bila obravnavana, kljub dodatnim pozivom 
ministrstva. 
Predlog novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
sveta za javno-zasebno partnerstvo ne predvideva več, saj je 
celotni zakon narejen kot podporni inštrument za izvedbo 
infrastrukturnih projektov po modelu javno-zasebnega 
partnerstva. Predlog novega Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu je zdaj, kot že pojasnjeno, namenjen izključno 
za infrastrukturne projekte, ki se izvajajo po modelu 
javno-zasebnega partnerstva, na temelju t. i. »availability 
payment« oziroma plačila za razpoložljivost. Pri tem sta 
predvideni dve obliki sodelovanja: a) pogodbeno ali b) 
statusno partnerstvo.
Glede na to, da predlog novega Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu ureja postopke in pravila za sklepanje teh 

partnerstev, ne pa tudi same vsebine posameznih infra-
strukturnih projektov, in da je javno-zasebno partnerstvo 
le eden od načinov financiranja infrastrukturnih projektov, 
je ministrstvo ocenilo, da ni več potrebe po strateškem 
posvetovalnem organu, ki bi presojal ključna vprašanja 
politike vodenja projektov javno-zasebnega partnerstva ter 
probleme in pomanjkljivosti ureditve na tem področju. Z 
opredelitvijo in definicijo koncesij v dokumentih Evropske 
unije, vključno s statistično in računovodsko obravnavo 
tovrstnih projektov, namreč javno zasebno partnerstvo 
postaja samo model financiranja infrastrukturnih projek-
tov z različnim obsegom prevzemanja tveganja in koristi 
ter z različnimi oblikami lastništva infrastrukture.
Ob upoštevanju časovnega okvira priprave spremembe 
področne zakonodaje in nezainteresiranosti javnih sub-
jektov za izvajanje projektov po modelu javno-zasebnega 
partnerstva bi bila vprašljiva smiselnost ponovnega 
imenovanja članov sveta za javno-zasebno partnerstvo, ki 
v spremembah zakonodaje ni več predviden.
Vlada meni, da je na podlagi navedenega popravljalni 
ukrep izveden.

Soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da več 
namenskih sredstev dodeli infrastrukturnim 
projektom
Vlada je dala soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da 
na namenskih proračunskih postavkah na ravni skupine 
proračunskih uporabnikov (SPU) šifra 243 prevzema in 
plačuje obveznosti čez načrtovane pravice porabe za leto 
2018, in sicer največ do skupne višine 251,6 milijona 
evrov.
Dodatna sredstva bodo namenjena investicijam v zmo-
gljivo železniško infrastrukturo in državno (avto)cestno 
omrežje. Te investicije so med ključnimi vlaganji, saj 
imajo tudi multiplikativne učinke na gospodarsko rast. 
Pomembni strateški infrastrukturni projekti in slabše stanje 
infrastrukture namreč zahtevajo ustrezen obseg vlaganj v 
daljšem časovnem obdobju s stabilnim virom financiranja, 
to pa so namenska sredstva.
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 
2018 in 2019 lahko neposredni uporabniki prevzemajo 
in plačujejo obveznosti čez načrtovane pravice porabe v 
sprejetem proračunu države le na podlagi soglasja vlade, 
če zaradi tega ne grozi, da bi bil obseg izdatkov, določen 
v okviru proračuna, prekoračen.
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Na podlagi utemeljenega predloga je vlada v februarju že 
izdala soglasje za povečanje dovoljene porabe namenskih 
sredstev v višini 60 milijonov evrov oziroma največ do 
skupne višine 216,6 milijona. Ta obseg je treba še povečati, 
saj na državnem cestnem omrežju brez tega ne bo mogoče 
pričeti ali nadaljevati del na več večjih infrastrukturnih 
projektih. Ob tem bo treba zagotoviti dodatna sredstva za 
odkupe zemljišč na več projektih ter za uskladitev finančne 
konstrukcije rednega vzdrževanja in zimske službe po 
novih koncesijskih pogodbah.

REDNA SEJA VLADE RS 24. 5. 2018
Vlada RS se je na svoji 180. redni seji med drugim 
potrdila zaključno poročilo o izvedbi projekta Zelena 
proračunska reforma in sprejela Sedmo letno poročilo 
o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 
v obdobju 2010 – 2019 ter dala soglasje k Poročilu o 
delu in zaključni račun SKZGRS za leto 2017.

Zaključno poročilo o izvedbi projekta Zelena 
proračunska reforma
Vlada RS je potrdila zaključno poročilo o izvedbi vladnega 
strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska 
reforma, ki predstavlja prvi korak na poti k pregledu in pre-
oblikovanju obstoječih spodbud različnih resornih politik z 
vidika njihovega vpliva na okolje. Vlada je 23. marca  2017 
potrdila zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega 
projekta P3: Zelena proračunska reforma, na podlagi kat-
erega je medresorska delovna skupina izvedla predvidene 
faze projekta in zadane naloge. Pripravila je zaključno 
poročilo in gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski 
in javnofinančni vidik spodbud v Sloveniji, ki predstavlja 
pomemben učinek projekta, saj bo ob upoštevanju v njem 
podanih priporočil predstavljalo podlago za sprejemanje 
najboljših rešitev za doseganje okoljskih ciljev.
Projekt obravnava zelo občutljivo temo spodbud z vidika 
njihovega vpliva na okolje in njihovega preoblikovanja v 
smeri ozelenitve. Spodbude, ki so namenjene širokemu 
krogu upravičencev, tako fizičnim kot pravnim osebam, 
so določene v različnih zakonih in jih med seboj nepove-
zano omogočajo različna ministrstva. Tako naslovniki, ki 
so do različnih spodbud upravičeni, kot tudi ministrstva, 
ki spodbude omogočajo, so doslej zelo težko ugotovili, 
koliko sredstev se nameni za katero od skupin upravičencev 
in za kakšen namen, saj so bile spodbude razpršene po 
ministrstvih, ki niso imela pregleda nad spodbudami, ki 

jih omogočajo druga ministrstva. Ta projekt predstavlja 
prvi korak k preoblikovanju okolju škodljivih spodbud, 
saj na enem mestu prinaša pregled spodbud, ki jih posa-
mezna ministrstva omogočajo različnim upravičencem z 
oceno njihovega vpliva na okolje. Seznam sestavlja zbirka 
informacij, na podlagi katere bo mogoče spremljati raz-
voj spodbud v Sloveniji, še posebej s pomočjo ažuriranja 
seznama dve leti po koncu projekta. Ažurirani seznam 
spodbud, skupaj z vključitvijo zelenega (okoljskega) testa 
v postopek priprave vladnih gradiv, je lahko dobra podlaga 
za odločanje o nadaljnjih ukrepih in prednostnih politikah 
države. Na podlagi vseh teh priporočil bodo prihodnji 
odločevalci lažje sprejemali pretehtane in na ažurnih po-
datkih utemeljene odločitve na poti v zeleno gospodarstvo. 
Projekt predstavlja prvi korak na poti k pregledu in preob-
likovanju obstoječih spodbud različnih resornih politik z 
vidika njihovega vpliva na okolje. Prinaša prve poenotene 
definicije okolju škodljivih in okolju prijaznih spodbud ter 
okolju prijaznega in okolju škodljivega ravnanja, pregled 
spodbud in njihovo uvrstitev med spodbude, ki vplivajo, 
ne vplivajo ali pa lahko vplivajo na zmanjševanje obremen-
jevanja okolja. V projektu so zbrane nekatere dobre prakse 
iz Slovenije in EU ter priporočila za naprej. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 5. 2018
Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala 
Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremem-
bah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, 
Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 
energetike in Uredbo o določitvi zunanje meje prio-
balnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini Šenčur. 
Vlada je sprejela tudi Odlok o strategiji razvoja nevlad-
nih organizacij in prostovoljstva do 2023, Periodični 
načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
za enake možnosti žensk in moških 2015 - 2020 za 
leti 2018 in 2019 ter poročilo o izvajanju Resolucije 
o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 
moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017.

Uredba o razvrščanju objektov 
Z uredbo se objekti razvrščajo glede na zahtevnost v 
enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. 
Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vp-
liva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje 
(npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/REDNA_SEJA_VLADE_24.5.2018_01.pdf
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kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo grad-
benega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični 
pregled, za ostale pa ni obvezen. Ta razvrstitev vpliva tudi 
na inšpekcijski nadzor, saj skladnost enostavnih objektov 
s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi občine nad-
zoruje občinska inšpekcija.
Osnovni kriteriji za razvrstitev po zahtevnosti so zajeti 
že v definicijah v Gradbenem zakonu (GZ), in sicer so 
to dimenzije, konstrukcijska zahtevnost, večje ali manjše 
število ljudi, ki se zadržuje v objektu, ter prostorska (ne)
zaznavnost. Izhodišče je, da so posamezne mejne vrednosti 
podobnih objektov med seboj primerljive in uravnotežene. 
Z uredbo so določena tudi vzdrževalna dela, ki glede na 
definicijo iz GZ pomenijo dela, namenjena ohranjanju up-
orabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo 
napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih kon-
strukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji. 
Z uredbo se klasifikacijo objekti glede na namen njihove 
uporabe. Poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov 
uredba razvršča tudi druge gradbene posege, ki so novost 
v GZ, saj ta širi definicijo objekta (poleg stavb in gradbeno 
inženirskih objektov) tudi na druge gradbene posege. To 
so posegi, ki so posledica gradbenih del in pomenijo poseg 
v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter 
trajno spreminjajo podobo ali rabo prostora. Objekti se 
glede na namen uporaba razvrstijo po pretežni rabi. 
Uredba ima vpliv na delo inšpekcijskih služb, saj občinska 
inšpekcija nadzoruje skladnost enostavnih objektov z 
občinskimi predpisi. 

Spremembe Uredbe o odlagališčih 
odpadkov 
S tem predlogom sprememb in dopolnitev se glede na 
veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, predvsem: 
omogoči preverjanje in spreminjanje pravnomočnih 
dovoljenj (o zaprtju odlagališča) po uradni dolžnosti v skla-
du z Zakonom o varstvu okolja, zaradi česar upravljavcem 
odlagališč najpozneje v desetih letih po pravnomočnosti 
odločb o zaprtju odlagališča ni treba predložiti vlog za 
okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zahtevo iz Uredbe o 
odlagališčih odpadkov; omogoča, da v primeru uveljavitve 
načela subsidiarnosti 

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist 
na področju energetike
Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in 
prostor bosta za učinkovito izvajanje omenjene uredbe in 

Uredbe o posegih v okolje pripravila usklajena navodila in 
do 31. 12. 2018 izvedla izobraževanje za vse izvajalce gos-
podarske javne službe, da se zagotovi učinkovito izvajanje 
vzdrževalnih del v javno korist in predhodnih postopkov 
ter postopkov izdaje okoljevarstvenih soglasij v skladu z 
obema predpisoma.
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 
energetike bo poenostavila vrste vzdrževalnih del na 
področju prenosa in distribucije električne energije, ze-
meljskega plina in toplote ter s tem omogočila vse oblike 
infrastrukturnega vzdrževanja, ki se pojavljajo v praksi.

Uredba o določitvi zunanje meje 
priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v 
Občini Šenčur 
Vlada je na predlog občine,v skladu z Zakonom o vodah 
s predlagano uredbo določila drugačno zunanjo mejo 
priobalnega zemljišča na delu vodotoka Sava v občini. 
Zunanja meja priobalnega zemljišča se tako zoži s 15 na 
5 metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih 
točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami.

Odlok o strategiji razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva do 2023
Vlada je na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Zakona o 
nevladnih organizacijah sprejela odlok o strategiji razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva. S tem odlokom 
se sprejema Strategija razvoja nevladnih organizacij in 
prostovoljstva do leta 2023. Odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu.
Gre za opredelitev strateških smernic za nadaljnji razvoj 
nevladnih organizacij in prostovoljstva. Zakon o prosto-
voljstvu, ki je bil uveljavljen marca 2011, v prehodnih 
določbah določa, da je potrebno strategijo na področju 
prostovoljstva sprejeti v treh letih. Zaradi povezanosti in 
prekrivanja področja prostovoljstva z nevladnimi orga-
nizacijami je bila pripravljena skupna strategija, ki celostno 
naslavlja obe področji. Pravno podlago za sprejem skupne 
strategije predstavlja poleg zakona o prostovoljstvu tudi 
Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil uveljavljen v 
mesecu aprilu 2018.
Strategija naslavlja izzive, kot je razdrobljen NVO sektor 
ter premalo sodelovanja in povezovanja, nizka profe-
sionalizacija (delež zaposlenih v NVO je manj kot 1%), 
transparentno in ciljno financiranje NVO, kakovostno 
organizirano prostovoljstvo. Glavni cilji in ukrepi pa so: 
vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in 
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razvoj NVO, okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in 
izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, oO-
krepiti sodelovanje NVO in gospodarstva in čezsektorska 
partnerstva, spodbujati transparentnost, integriteto in 
odgovornost NVO, spodbujati solidarnost in kakovostno 
prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na 
lokalni in nacionalni ravni.

Periodični načrt za izvajanje Resolucije o 
nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015 - 2020 za leti 2018 in 
2019  
Periodični načrt za izvajanje določa aktivnosti za 
uresničevanje opredeljenih ukrepov za dosego ciljev. 
Nosilci ukrepov so opredelili aktivnosti, ki jih bodo izvajali 
v letih 2018 in 2019, način izvedbe in pričakovani rezultat 
ter prispevek k doseganju ciljev. V periodičnem načrtu so 
opredeljena tudi potrebna finančna sredstva za izvedbo ak-
tivnosti, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije 
in sredstev Evropske komisije. Pri nekaterih aktivnostih 
finančna sredstva niso posebej opredeljena, ker gre za redno 
delo.
Drugi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in 
aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje 
ciljev in ukrepov na posameznih področjih za leti 2018 
in 2019. Za doseganje ciljev in uresničenje enakosti spolov 
v praksi bosta uporabljena dva temeljna pristopa, ki se 
medsebojno dopolnjujeta: posebni ukrepi in integracija 
načela enakosti spolov v vse politike in programe (gender 
mainstreaming). Ministrstva in drugi nosilni ter sodelujoči 
organi  bodo ukrepe izvajali predvsem z integracijo načela 
enakosti spolov v vse ustrezne programe in aktivnosti v 
okviru njihovih pristojnosti. Za izvedbo teh ukrepov 
ne bodo potrebna posebna sredstva, saj bodo aktivnosti 
potekale v okviru obstoječih programov, le da bo pozor-
nost usmerjena v zmanjševanje vrzeli med spoloma in 
uresničevanje enakosti spolov. Na nekaterih področjih pa 
so za izvajanje ukrepov predvidene posebne aktivnosti, za 
katere so ministrstva v okviru svojih proračunov namenila 
posebna sredstva. Finančna sredstva se bodo zagotavljala 
iz državnega proračuna in sredstev EU.

Poročilo o izvajanju Resolucije o 
nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 
2017
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015 - 2020 in Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških Vlada RS vsaki dve leti sprejme 
periodični načrt, ki je izvedbeni akt nacionalnega programa 
o enakih možnostih žensk in moških.
Izvajanje nacionalnega programa se spremlja na podlagi 
izvedenih nalog in aktivnosti v okviru periodičnih načrtov. 
Ministrstva o izvajanju aktivnosti v njihovi pristojnosti 
poročajo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Na podlagi tega ministrstvo pripravi 
poročilo, v katerem navede izvedene ukrepe in aktivnosti 
in ga predloži v sprejem Vladi RS. Vlada o izvajanju na-
cionalnega programa vsaki dve leti poroča Državnemu 
zboru RS.
Na podlagi poročil ministrstev, ki so bili nosilci aktivnosti 
periodičnega načrta, je Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Poročilo o 
izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015 – 2020  za leti 2016 in 
2017.

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

21. MAJ - DAN NATURE 2000 
21. maja se v EU obeležuje dan Nature 2000. Slovenija 
ima med vsemi članicami EU najvišji delež ozemlja 
zavarovan s tem omrežjem, kar je odraz njene izredne 
biotske raznovrstnosti. Omrežje Natura 2000 s svojimi 
27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot 
dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in 
ponuja možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, 
umetniško izražanje, izobraževanje in osveščanje o bogati 
naravni dediščini. EU je to omrežje uvedla kot enega od 
mehanizmov za izvajanje direktive o pticah iz leta 1979 
in direktive o habitatih iz leta 1992.
V Sloveniji znotraj območij Nature 2000 živi slabih 
130.000 ljudi, na ravni EU pa največ uro hoda od prvega 
območja več kot dve tretjini prebivalstva. Pri nas imamo 
določenih 355 območij, ki sodijo v Naturo 2000, od tega 
jih je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 
na podlagi direktive o pticah. Skupna površina v območjih 
Nature 2000 je 7684 kvadratnih kilometrov, od tega 7678 
kvadratnih kilometrov na kopnem in šest na morju, navaja 
spletna stran Natura 2000, ki jo ureja okoljsko ministrstvo.
Območja Nature 2000 zajemajo 37 odstotkov površine 
Slovenije. Gozdovi pokrivajo 71 odstotkov površine teh 
območij v Sloveniji, nad gozdno mejo je pet odstotkov, 
kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 odstotkov, 
vode en odstotek, pozidane pa dva odstotka površine.
Natura 2000 se v Sloveniji ob tem razteza na ozemlju 
55 občin oz. četrtine vseh v Sloveniji. Tri občine imajo 
v Naturo 2000 vključeno celotno ozemlje, to so Velika 
Polana, Grad in Gornji Petrovci. Več kot 99 odstotkov 
občinskega ozemlja imajo vključenega občine Šalovci, 
Rogašovci, Hodoš, Kuzma, Kobilje, Kostel, Osilnica in 
Bistrica ob Sotli.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
Med 12. in 19. majem je v okviru projekta »EU projekt 
moj projekt« po Sloveniji potekalo več  kot 40 dogodkov.

S pomočjo evropskih sredstev – Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada   – v Sloveniji že leta podpiramo številne 

uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih. V 
zadnjih petnajstih letih je bilo uresničenih več kot 6000 
projektov – od športnih, okoljskih, podjetniških, infra-
strukturnih do izobraževalnih. Spremljajo nas praktično 
na vsakem koraku in čeprav jih pogosto ne opazimo, 
zaradi njih živimo boljše in lepše. Doslej se je v projekte, 
usmerilo dobre 4 milijarde evrov, še dobre 3 milijarde pa 
jih bomo do konca leta 2023, ko se zaključuje izvajanje 
programskega obdobja 2014–2020. 
Del te uspešne zgodbe so tudi projekti, ki so se predstavili 
v Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, 
Kopru, Krškem, v Ljubljani, Logatcu, Mariboru, 
Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, 
Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki 
in v Žalcu.
Več si lahko preberete TU.

ZEMLJEVIDI DOSTOPNOSTI ZA 
RANLJIVE SKUPINE
Na 20. redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije 
so vili predstavljeni primeri uporabe dobrih praks  zem-
ljevidov za ranljive skupine.  
Če privzamemo, da so najbolj ranljive skupine v primeru 
mobilnosti invalidi, otroci in starejši, ugotovimo, da v 
Sloveniji živi (vir: Statistični urad Slovenije):
•	 12% invalidov, 
•	 15% otrok starih do 14 let in 
•	 19% starih 65 ali več let. 

Skupaj to pomeni, kar 46% prebivalstva, katerim je 
potrebno posvetiti dodatno pozornost v zagotavljanju 
samostojne mobilnosti v prostoru. Velikokrat niti vemo 
na katere težave le-ti naletijo ob uporabi urbanega okolja. 
Zato smo naredili test, kjer sta Urška Tonejec (invalidka 
na vozičku) in dr. Luj Šprohar (slepa oseba) poskušala priti 
samostojno od vrat našega Inštituta v Kranj.
Ali jima je to uspelo in kaj sta doživela na poti si lahko 
ogledate na tej povezavi. 
Ranljive skupine ljudi so odvisne od razumevanja okolja 
in njihove podpore, ureditve pločnikov in cest, prilago-
jenih javnih prevozov, dostopov do javnih zgradb in do 
restavracij, do parkirišč, do javnih stranišč, idr. Lahko bi 
rekli, da so to njihove osnovne potrebe. 

http://www.eu-skladi.si
http://bit.ly/zemljevid-ranljive-skupine
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Z namenom olajšati mobilnost ranljivih skupin in ne-
nazadnje tudi vsem ostalim smo zasnovali zemljevid, ki 
ima poleg osnovne vsebine, dodane tudi sloje kot so: 
prevoznost pločnikov, možnost parkiranja, itd. S takšnim 
zemljevidom lahko ljudje lažje načrtujejo svoje poti, 
ravno tako pa pokažemo skrb, da se vsi dobro počutimo 
v domačem okolju.
Prednosti zemljevida za ranljive skupine:
•	 Ranljive skupine dobijo dodatne informacije za večjo 

samostojno mobilnost;
•	 Uporabniku prilagojena vsebina zgrajena na izkušnjah 

in praktični rabi;
•	 Prostorska osnova  za odpravo ovir pri razvoju pros-

torske dostopnosti;
•	 Dodatna referenca za pridobitev listine »Občina po 

meri  invalidov«.
Več informacij najdete na tej povezavi. 

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:
•	 Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne 

mobilnosti (JR-UTM_1/2017) - morebitni tretji 
rok 5. 6. 2018

•	 Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije 
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 
Sloveniji - 11. 6. 2018

•	 Javni razpis »Ukrepi trajnostne mobilnosti - vozlišča 
P+R - morebitni drugi rok 20. 6. 2018

•	 2. razpis programa Interreg ADRION prednostna 
os 2.- turizem in okolje - 26. 6. 2018

•	 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: 
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom - 31. 8. 2018

•	 2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporab-
nikom - 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

http://bit.ly/zemljevid-ranljive-skupine
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Javni_razpis_UTM_2017.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Javni_razpis_UTM_2017.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1143
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1143
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1143
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Javni_razpis_UTM_P_R_2017.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Javni_razpis_UTM_P_R_2017.pdf
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/
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/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

POJASNILA O VODENJU TERJATEV/
OBVEZNOSTI IZ NASLOVA 
NADOMESTILA ZA DEGRADAcIJO IN 
UZURPAcIJO PROSTORA
Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem po-
jasnjujejo, da je nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora, skladno z določili Gradbenega zakona, v višini 
50% prihodek proračuna države, v višini 50% prihodek 
proračuna občine, razen v primeru iz četrtega odstavka 92. 
člena GZ, ko je v višini 100% prihodek proračuna občine.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU 
IN EVIDENTIRANJU NADOMESTILA 
STROŠKOV LOKAcIJSKE PREVERITVE
Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem 
med drugim pojasnjujejo, da občina skladno s 132.členom 
ZUreP-2 za izvedbo lokacijske preveritve investitorju 
zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji nastanejo v postopku. 
Občina stroške lokacijske preveritve določi z odlokom, v 
postopku posamične lokacijske preveritve pa jih določi s 
sklepom.
Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so namenski vir 
občine za financiranje nalog urejanja prostora.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.  

AKcIJSKI NAČRT – IZBOLJŠANJE 
SISTEMA IN PROFESIONALIZAcIJA V 
JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvo za javno upravo je Akcijski načrt objavilo na 
svojih spletnih straneh, z njim pa vzpostavlja okvir za razvoj 
izboljšanja prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.
Dokument je na voljo TU.

POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU 
IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN 
PROMOcIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE 
TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU
Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnilo o odmeri, 
plačevanju in evidentiranju turistične in promocijske takse 
ter turistične takse v pavšalnem znesku.
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 17. členu določa, 
da občina določi takso v znesku do 2,5 evra in poleg 
turistične takse še promocijsko takso, ki se obračuna v 
višini 25% zneska obračunane takse. na podlagi 22. oz. 
23. člena navedenega zakona lahko občina določi tudi 
turistično takso za lastnike počitniških hiš ali počitniških 
stanovanj ter za lastnike plovil na stalnem privezu v 
turističnem pristanišču v pavšalnem letnem znesku, pri 
čemer se v tem preimeru promocijska taksa ne obračuna. 
Promocijska taksa se v skladu s 50. členom navedenega 
zakona začne pobirati 1. 1. 2019.
Celotno pojasnilo si lahko ogledate TU. 

OBJAVLJEN PRVI RAZPIS V SKLOPU 
POBUDE WiFi4EU
15. 5. 2018 je bil objavljen prvi razpis v sklopu pobude 
WiFi4EU. Predvidoma 1.183 občin bo za vsaj tri leta prej-
elo sredstva v višini 15.000 evrov za financiranje opreme za 
vzpostavitev brezplačne povezave WiFi na javnih mestih, 
kot so trgi, parki in bolnišnice.
Financiranje bo namenjeno izgradnji omrežij, ki se ne 
prekrivajo z že obstoječimi zasebnimi ali javnimi brezplačnimi 
storitvami WiFi primerljive kakovosti na istih javnih mestih. 
Prijavijo se lahko občine, ki so registrirane na portalu 
WiFI4EU.EU. Portal je bil vzpostavljen 20. marca 2018, od 
takrat pa se je registriralo že več kot 17.000 občin. Prednost pri 
izboru bodo imele občine, ki se bodo na razpis prijavile prej. 
Za uravnoteženo geografsko razporeditev med državami 
članicami bo v vsaki državi izbranih najmanj 15 in največ 
95 občin. Gre za prvega od petih razpisov, ki bodo obja-
vljeni do leta 2020. Pobuda WiFI4EU bo pripomogla k 
uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta 
do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imeli 
prosto internetno povezavo. 
Več informacij je na voljo TU.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU%20maj%202018/material/POJASNILA O ODMERI, PLA�EVANJU IN EVIDENTIRANJU NADOMESTILA STRO�KOV LOKACIJSKE PREVERITVE
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SOJ/2018/Akcijski_nacrt_profesionalizacija_JN_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MF_Pojasnila_o_odmeri__placevanju_in_evidentiranju_turisticne_in_promocijske_takse_ter_turisticne_takse_v_pavsalnem_letnem_znesku.pdf
http://wifi4eu.eu/#/home
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3783_en.htm
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JAVNO SPLETNO MESTO 
PROSTORSKEGA INFORMAcIJSKEGA 
SISTEMA
Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno 
mesto prostorskega informacijskega sistema, do katerega 
lahko dostopate TU.
Več informacij so javnem spletnem mestu pa je na voljo 
TU.  

11  EU NOVIcE

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA 
POSODOBITEV KOHEZIJSKE POLITIKE
Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU 
za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske 
politike, ki je glavna naložbena politika EU, s katero Unija 
najbolj konkretno izraža svojo solidarnost. 373 milijard 
evrov bo kot do sedaj namenjenih odpravljanju trdovratnih 
razlik med državami članicami in znotraj njih. Predlog 
Evropske komisije za Slovenijo znaša 3,07 milijarde evrov 
kohezijskih sredstev v obdobju 2021–2027, kar znaša 3,46 
milijarde evrov v tekočih cenah (ob upoštevanju učinkov 
inflacije).
Sredstva bodo usmerjena v regije, ki najbolj zaostajajo 
za preostalo EU, hkrati pa bo kohezijska politika ostala 
močna, neposredna povezava med EU ter njenimi regijami 
in mesti.
V prihodnje bo kohezijska politika EU osredotočena na 
ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže 
najboljše rezultate: večina sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada bo namen-
jena inovacijam, podpori za mala podjetja, digitalnim 
tehnologijam in modernizaciji industrije. 
Sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju prehoda na 
nizkoogljično, krožno gospodarstvo in boju proti podnebnim 
spremembam, s čimer se bo uresničeval Pariški sporazum. 
Predlog Komisije predlaga kohezijsko politiko, ki bo 
upoštevala potrebe vseh regij in vključevala bolj prilago-
jen pristop k regionalnemu razvoju. To bo doseženo z 
naložbami v vseh regijah, prilagojenim pristopom pri 
dodeljevanju sredstev (nova merila bodo omogočila, da 
se bolje upošteva dejansko stanje na terenu – brezposelnost 
mladih, nizka izobrazbena stopnja, podnebne spremembe 
ter sprejem in vključevanje migrantov) ter vodenjem na 
lokalni ravni (lokalni, mestni in ozemeljski organi bodo 
bolj vključeni v upravljanje sredstev EU, s povečanimi 
stopnjami sofinanciranja pa se bo v regijah in mestih 
povečal čut odgovornosti za projekte, ki jih financira EU). 
Novi predlog prinaša tudi poenostavitve in manj pravil, 
ki bodo jasnejša in preprostejša. Največja novost je enotni 
pravilnik za sedem skladov EU, ki se izvajajo v partner-
stvu z državami članicami (s tako imenovanim deljenim 
upravljanjem).

http://www.pis.gov.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/PIS_javni_vpogled_dopis2_P__2_.pdf
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Komisija predlaga tudi vmesni pregled po petih letih 
izvajanja sedemletnega proračuna. Ta pregled bo pokazal, 
ali so potrebne spremembe programov za zadnji dve leti 
obdobja financiranja, hkrati pa bodo mogoče omejene 
prerazporeditve sredstev znotraj programov, financiranih 
iz skladov EU.
Prav tako pa Komisija predlaga okrepitev povezave med 
kohezijsko politiko in evropskim semestrom, s čimer bi 
se ustvarila rast in podjetjem prijazno okolje v Evropi. 
Več informacij je na voljo TU.

INOVATIVNI UKREPI V MESTIH
Evropska komisija je objavila dodatne informacije o 
naslednjem razpisu za projekte v okviru pobude Inovativni 
ukrepi v mestih. Na spletni strani pojasnjuje projekte, ki 
bodo upravičeni do financiranja. Mesta se tako lahko že 
zdaj začnejo pripravljati na razpis, ki bo objavljen oktobra 
2018. V sklopu projekta bo na voljo 100 milijonov evrov za 
projekte v mestih na področju digitalnega razvoja, varstva 
okolja, odpravljanja revščine in varnosti. 
Več informacij je na voljo TU.

SPLETNO JAVNO POSVETOVANJE O 
PRIHODNOSTI EVROPE
Evropska komisija je na dan Evrope, začela spletno javno 
posvetovanje o prihodnosti Evrope. Evropejce in Evropejke 
so povabili, da povedo svoja mnenja in zamisli o tem, 
v katero smer naj bi se v prihodnje razvijala Evropska 
unija. To edinstveno posvetovanje, ki je del širše razprave 
o prihodnosti Evrope, ki se je začela 1. marca 2017 z belo 
knjigo Komisije, je pripravilo 96 državljanov iz 27 držav 
članic. Ti so 5. in 6. maja 2018 na forumu državljanov v 
Bruslju, ki ga je gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, 
pripravili anketo z 12 vprašanji. 
Spletno posvetovanje bo potekalo sočasno z aktualnimi 
dialogi z državljani v organizaciji Evropske komisije in 
držav članic. Od leta 2012 je na 160 lokacijah potekalo 
skoraj 700 takih interaktivnih javnih razprav, Komisija 
pa bo pred volitvami v Evropski parlament maja 2019 
okrepila razprave, tako da naj bi potekalo še okrog 500 
dodatnih dogodkov.
Več informacij je na voljo TU.

RAZVOJ STORITEV VARSTVA 
PREDŠOLSKIH OTROK 
Evropska komisija je objavila poročilo o doseganju ciljev 
glede razvoja storitev varstva predšolskih otrok v državah 
članicah EU. Tako imenovane barcelonske cilje je leta 2002 
določil Evropski svet. 
Komisija v poročilu navaja, da je EU na splošno dosegla 
cilj, po katerem naj bi vsaj eden od treh (33 %) otrok v sta-
rosti 0–3 let užival visokokakovostno in dostopno varstvo. 
Poleg tega je v varstvu 86,5 % otrok med tretjim letom 
in šoloobvezno starostjo, s čimer so države EU na dobri 
poti, da dosežejo cilj 90 %. Ti cilji so ključni del strategije 
Komisije, da se ženskam omogoči polna udeležba na trgu 
dela. Vendar pa Komisija v poročilu tudi opozarja na velike 
razlike med državami članicami. Medtem ko je 12 držav 
članic izpolnilo cilje, jih 16 držav še vedno ne dosega ciljev, 
ponekod pa se stanje celo slabša. Od leta 2011 so največji 
napredek storile Malta, Romunija in Estonija. Predlog 
tudi spodbuja države članice k ustreznemu financiranju 
ukrepov za vzpostavitev boljšega ravnovesja med zasebnim 
življenjem in poklicno potjo, vključno z varstvom otrok. K 
financiranju lahko pripomoreta tudi Evropski socialni sklad 
ali Evropski sklad za regionalni razvoj. Rezultati poudarjajo 
pomen pobud, kot je predlog Komisije za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, ki določa minimalne 
standarde za starševski, očetovski in oskrbovalni dopust, 
kar naj bi staršem omogočilo enakomernejšo porazdelitev 
odgovornosti za varstvo otrok. 
Več informacij je na voljo TU.

SMERNIcE O INFRASTRUKTURI ZA 
PRENOS ENERGIJE IN VODNI ENERGIJI
Evropska komisija je v sklopu akcijskega načrta EU za 
naravo, ljudi in gospodarstvo objavila dvoje smernic o 
infrastrukturi za prenos energije in vodni energiji. V do-
kumentih opisuje ukrepe, ki jih je pri pripravi projektov v 
zvezi z obnovljivimi viri energije treba izvesti po zakonodaji 
EU. Njihov namen je izboljšati izvajanje zakonodaje EU 
o biotski raznovrstnosti (direktivi o pticah in habitatih) v 
praksi ob upoštevanju varne, trajnostne in dostopne oskrbe 
z energijo po Evropi. Smernice so v prvi vrsti namen-
jene nacionalnim organom in deležnikom, vključenim v 
načrtovanje in odobritev energetskih projektov. Komisija v 
smernicah poudarja, da je treba že v zgodnji fazi upoštevati 

http://zdruzenjeobcin.si.pw.inetia.com/http:/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3783_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3735_en.htm
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ekološke zahteve glede zaščitenih vrst in habitatov ter po 
potrebi izvesti ukrepe za izboljšanje njihovega ohranjanja. 
Več informacij je na voljo TU.

NAGRADE EU ZA KULTURNO 
DEDIŠČINO 
Evropska komisija in vodilna mreža za evropsko dediščino 
Europa Nostra sta danes razglasili dobitnike nagrade EU 
za kulturno dediščino / Europa Nostra 2018. Med 29 
nagrajenimi projekti iz 17 držav je tudi Plečnikova hiša 
v Ljubljani, ki je leta 2015 po prenovi spet odprla vrata 
obiskovalcem in je danes priljubljena turistična točka in 
pomembno študijsko središče.  
Nagrada EU za kulturno dediščino / Europa Nostra je 
priznanje za odlične dosežke pri ohranjanju kulturnega 
bogastva, raziskavah, namenskih storitvah, izobraževanju 
in usposabljanju ter ozaveščanju na področju kulturne 
dediščine. Nagrade bosta dobitnikom izročila evropski 
komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor 
Navracsics ter predsednik Europa Nostra Plácido Domingo 
na slovesnosti 22. junija v Berlinu, ki bo potekala v sklopu 
prvega vrha o evropski kulturni dediščini. Današnja razgla-
sitev je med vrhunci letošnjega evropskega leta kulturne 
dediščine. 
Enotni digitalni trgi bi lahko evropskemu gospodarstvu 
prispeval 415 milijard evrov letno in ustvaril na stotisoče 
delovnih mest. 
Več informacij je na voljo TU.

PRIPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE 
SLOVENIJI
Evropska komisija je v okviru postopka evropskega semes-
tra objavila predlog priporočil za posamezne države članice 
glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12–18 
mesecev. Priporočila se osredotočajo na krepitev temeljev 
za doseganje trajnostne, vključujoče in dolgoročne rasti.
Komisija je na Slovenijo naslovila dve priporočili za 2018 
in 2019. V prvem priporočilu Komisija Slovenijo poziva, 
da izboljša strukturo javnih financ, tako da zagotovi, da 
nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih 
odhodkov v letu 2019 ne bo presegla 3,1 %, kar ustreza 
letni strukturni prilagoditvi v višini 0,65 % BDP-ja.

Komisija Slovenijo ponovno poziva, da nadaljuje začrtane 
strukturne reforme na področju zdravstva, dolgotrajne 
oskrbe ter pokojninskega sistema za zagotovitev njegove 
dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti. Komisija glede ukre-
pov na trgu dela Slovenijo ponovno poziva, da poveča 
zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev z 
ukrepi vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi.
Drugo priporočilo pa naslavlja nadaljevanje razvoja alter-
nativnih virov financiranja za inovativna in hitro rastoča 
podjetja. Slovenija naj tudi zmanjša ovire za vstop na 
regulirane trge in nadalje odpravi administrativne ovire. 
Obenem naj Slovenija izboljša konkurenco, profesional-
izacijo in neodvisen nadzor na področju javnih naročil. 
Prav tako naj izvede privatizacije v skladu z obstoječimi 
načrti.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA ZAKONODAJA O ODPADKIH
Države članice EU so odobrile niz ambicioznih ukrepov 
za prilagoditev zakonodaje EU o odpadkih prihodnjim 
potrebam v okviru širše politike EU na področju krožnega 
gospodarstva. Nova zakonodaja o odpadkih bo pripomogla 
k preprečevanju nastajanja odpadkov, kjer to ni mogoče, 
pa bo znatno okrepila recikliranje komunalnih odpadkov 
in odpadne embalaže. Postopno bo ukinjeno odlaganje 
odpadkov, več pa bo  uporabe ekonomskih instrumentov, 
kot je razširjena odgovornost proizvajalca. 
Nova pravila vsebujejo konkretne cilje za recikliranje komu-
nalnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov in postopno 
odpravo odlaganja odpadkov. Po novem naj bi recikliranje 
komunalnih odpadkov do leta 2025 povečali na 55 %, do 
leta 2035 pa na 65 %. Pravila določajo deleže recikliranja 
posebej za vso embalažo, plastiko, les, železne kovine, 
aluminij, steklo ter papir in karton. Nevarne odpadke iz 
gospodinjstev bo treba ločeno zbirati po letu 2022, biološke 
odpadke po letu 2023, tekstil pa po letu 2025. Odlaganje 
odpadkov v krožnem gospodarstvu ni smiselno ter lahko 
onesnaži vodo, tla in zrak. Do leta 2035 bo treba količino 
odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na 10 % ali 
manj skupne količine komunalnih odpadkov. Pomembno 
vlogo pri tem prehodu bodo imeli proizvajalci, saj bodo 
odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. Nove 
zahteve glede shem za razširjeno odgovornost proizvajalca 
bodo privedle do izboljšanja učinkovitosti in upravljanja. 
Poleg tega je treba za vso embalažo do leta 2024 vzpostaviti 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3735_en.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-15-05-2018.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_en.htm
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obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Nova 
zakonodaja bo še posebej osredotočena na preprečevanje 
nastajanja odpadkov in bo določila pomembne cilje za 
živilske odpadke v EU ter za zaustavitev morskih odpadkov 
v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN na 
teh področjih. 
Komisija je sprejeta pravila, ki predstavljajo najmodernejšo 
zakonodajo o odpadkih na svetu, predstavila leta 2015 v 
sklopu agende o krožnem gospodarstvu. 
Več informacij je na voljo TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_sl.htm

