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1  UVOD

Mesec november je bil v znamenju lokalnih volitev in pa pogajanj o določitvi višine povprečnine za leto 2019.
Vsem izvoljenim županom, županjam, občinskim svetnikom in svetnicam izrekamo iskrene čestitke in želimo 
obilico dobre volje, potrpljenja in uspehov v novem mandatnem obdobju.
V sredini meseca novembra so predsedniki združenj občin in minister za fi nance podpisali Pismo o nameri za 
določitev povprečnine v letu 2019, ki je povprečnino določil pri višini 573,50 evra. Skladno S sedaj veljavnim 
ZIPRS1819 bi povprečnina v letu 2019 znašala 558 evra. Pred podpisom pisma o nameri so se sestali člani 
Predsedstva ZOS in odločali o tem ali združenje pristopi k podpisu ali ne. Enotni so si bili, da predlog ministrstva 
še vedno ne zadošča za kritje zakonsko določenih nalog, vendar s podpisom Vladi RS podajamo roko v zameno 
za dobro sodelovanje v prihodnje. 
Precej aktivnosti je bilo na področju priprav pripomb in mnenj k predlaganim predpisom. Tako smo med 
drugim podali pripombe k predlogu Zakona o zaščiti živali, ki določa podaljšanje namestitve živali v zavetiščih 
iz 30 na 45 dni. Temu odločno nasprotujemo, saj bi to v praksi pomenilo 50 odstotno povečanje fi nančnih 
obveznosti občin, kar je nesprejemljivo. Prav tako smo opozorili na fi nančne posledice, ki jih prinaša predlog 
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in predlagali, da bi morala stroške iz 14. 
člena Pravilnika, ko se ne more določiti prebivališče pokojnika, nositi država in ne občina.
Glede na dejstvo, da skoraj vsak predlog predpisa, ki ga prejmemo, prinaša nove naloge in fi nančne obveznosti 
občinam, smo združenja na Vlado RS naslovila dopis, v katerem predlagamo moratorij na sprejem predpisov, 
ki imajo vpliv na delovanje občin. 
V novembru se je na svoji četrti seji sestal tudi Odbora za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Člani 
so pregledali delo v tem mandatnem obdobju in podali predloge za naprej.
V mesecu decembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:
•	 Seminarju z naslovom »Portal javnih naročil - objava obvestil, odločitev o oddaji naročila, pogodb in 

njihovih dodatkov ter ESPD«, ki bo 11. decembra 2018 potekal v Palači Smelt, Dunajska 160, Ljubljana  
•	 Seminarju z naslovom »Nov dogovor s sindikati, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev«, ki 

bo 14, decembra 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. 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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Pravilnik se po uveljavitvi upošteva pri spremembah in 
dopolnitvah OPN glede vsebin vezanih na ureditvena 
območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij. 
Za ostale vsebine, lahko občina po lastni presoji pristopi 
k pripravi celovitih sprememb in dopolnitev OPN po 
ZUreP-2, v tem primeru pa v celoti upošteva pravilnik in 
tehnična pravila za pripravo OPN oz. OPPN ter tehnična 
pravila za tehnično posodobitev namenske rabe prostora. 
Postopki priprave OPN in OPPN, začeti na podlagi 
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
oziroma Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, se končajo 
po dosedanjih predpisih.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 11. 
12. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE ODVAJANJU 
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE 
VODE
na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode, ki so jo pripravili 
na Ministrstvu za okolje in prostor.
Predlog Uredbe med drugim določa, da se rok za poročanje 
o doseženih standardih opremljenosti (poročanje občin) 
uskladi z rokom za poročanje o izvajanju javne službe 
(poročanje izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode), ki je vsako 31. marca za preteklo koledarsko 
leto oz. stanje na dan 31. decembra preteklega koledarskega 
leta. 
Prav tako naj bi bile pri pripravi osnutka uredbe, zlasti 
v delu, ki se nanaša na določitev aglomeracij preučene 
ter v največji možni meri smiselno upoštevane prejete 
pripombe in predlogi deležnikov (občin in izvajalcev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode) v 
zvezi z delovnimi osnutki aglomeracij, ki so jih na podlagi 
predhodnih posvetovanj prejeli v letih 2017 in 2018. 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG PRAVILNIKA O OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU IN 
OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog 
Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor. 
Pravilnik določa podrobnejšo:
•	 vsebino, obliko in način priprave občinskega prostor-

skega načrta (v nadaljnjem besedilu OPN);
•	 vsebino, obliko in način priprave občinskega po-

drobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu 
OPPN),

•	 način in obliko tehnične posodobitve grafičnega pri-
kaza namenske rabe prostora.

Določa tudi vrste in ravni podrobnosti namenske rabe 
prostora ter grafične znake za prikaz namenske rabe pro-
stora in drugih elementov izvedbene regulacije prostora. 
38. člen predloga pravilnika določa racionalizacijo post-
opka OPPN, in sicer če so načrtovane prostorske ureditve 
v fazi sklepa o pripravi OPPN določene tako natančno in 
celovito, kot ta pravilnik določa za vsebino OPPN, in v 
postopku ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na 
okolje, se lahko občina odloči, da na osnutek OPPN ne 
pridobiva prvega mnenja nosilcev urejanja prostora, ampak 
se to mnenje združi z drugim mnenjem nosilcev urejanja 
prostora. Osnutek OPPN se javno razgrne in obravnava, 
mnenje nosilcev urejanja prostora pa se pridobiva zgolj 
na predlog OPPN. 
Do uveljavitve storitev prostorskega informacijskega 
sistema za elektronsko poslovanje se OPN in OPPN 
pripravljata v digitalni in analogni obliki. V primeru 
neskladja med oblikama grafičnega dela prostorskega akta 
se  uporablja analogna oblika.
Vsebino OPN in OPPN je treba v celoti uskladiti z vse-
bino tega pravilnika najkasneje do uveljavitve PIS, razen 
če gre za določitev UON, ODRN in posamične poselitve. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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Vaše predloge in pripombe ste nam lahko posredovali do 
21. 11. 2018. 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI 
ZAKONA O GASILSTVU
S strani Ministrstva za obrambo smo v mnenje in pripombe 
prejeli predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. 
Namen predloga Zakona je uresničitev III. točke 
Stavkovnega sporazuma (Uradni list RS, št.5/18), sklen-
jenega med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom 
poklicnega gasilstva. Predlog zakona je bil sicer s strani 
vlade v prejšnjem mandatu že vložen v Državni zbor
RS, vendar do njegove obravnave do zaključka dela 
Državnega zbora v prejšnjem sklicu ni prišlo, zato so pris-
tojni ponovno začeli postopek usklajevanja in obravnave 
predloga zakona.
Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne 
skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na 
področju poklicnega gasilstva. Pripravljavec predloga 
zakona je, na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14 
zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu 
operativnih gasilcev ocenil finančne posledice na 144.490 
evrov na letni ravni. 
Predloge in pripombe k predlogu zakona ste nam lahko 
posredovali do 19. 11. 2018. 

OSNUTEK STRATEGIJE KULTURNE 
DEDIŠČINE ZA OBDOBJE 2018–2026
Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije 
kulturne dediščine za obdobje 2018–2026. Strategijo je 
pripravljena na izhodiščih Evropske strategije kulturne 
dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje 
kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže 
njihova prizadevanja.
Strategija je podlaga za pripravo dokumentov razvojnega 
načrtovanja in določanje politik na področju kulture, 
urejanja prostora, varstva okolja, varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, graditve, stanovanjskega in komu-
nalnega gospodarstva, turizma, raziskovanja ter infor-
macijske družbe, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja. 

Splošni cilji strategije so s pomočjo dediščine prispevati 
h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti 
trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do 
naše dediščine. Uresničevanje teh ciljev se v skladu z medn-
arodnimi pogodbami, evropskimi priporočili in Ustavo 
RS zagotovi na ravni države, regij in lokalnih skupnosti. 
Načelo celostnega ohranjanja naj se upošteva v sektorskih 
politikah, ukrepih in aktivnostih, povezanih z dediščino. 
Glavni izziv Strategije pa je ustvariti sinergijo med 
obstoječimi sektorskimi cilji, usmeritvami in ukrepi na 
področjih, pomembnih za ohranjanje dediščine, ter jih 
izboljšati ali dopolniti, kjer je to potrebno.
Akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2019–2021 
bo izdelan po sprejetju Strategije, sprejema se za obdobje 
dveh do treh let. Za uspešnost in učinkovitost strategije 
je nujen medresorski (horizontalni) način priprave in 
izvedbe. Aktivni morajo biti vsi deležniki in strategijo je 
treba ustrezno evalvirati. Po štirih letih se na podlagi moni-
toringov in vmesne evalvacije izvedejo nujne prilagoditve 
po skrajšanem postopku. V zaključnem letu strateškega 
obdobja se izvede končna evalvacija učinkov Strategije in 
tako pripravi izhodišče za nov krog strateškega načrtovanja.
Skupaj s pripombami nam lahko pošljete tudi predlog 
ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za celostno ohranjanje 
dediščine. V priložen obrazec lahko vpišete svoje predloge 
aktivnosti, s katerimi bi lahko prispevali k uresničevanju 
ciljev strategije kot celote ali na enega od njenih stebrov: 
družba, razvoj in znanje. Gradivo nima neposrednih 
finančnih posledic, te bodo nastale šele s sprejetjem posa-
meznih akcijskih načrtov.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 7. 
12. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

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

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O 
SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH 
(ZSVarPre-G)
Zakon je bil 20. 11. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pase 
začne 1. decembra 2018.
Zakon določa, da osnovni znesek minimalnega dohodka 
znaša 392,75 eura in se usklajuje po zakonu, ki ureja 
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjst-
vom v Republiki Sloveniji, uporablja pa se od prvega dne 
naslednjega meseca po uskladitvi.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 
ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA 
PO NARAVNI NESREČI ŽLEDU MED 
30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 
2014 IZ PROGRAMA RAZVOJA 
PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 2014–2020
Uredba je bila 9. 11. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi. Uredba se 
dopolnjuje z ukrepi, ki so potrebni za sanacijo in obnovo 
gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlub-
nikov kot posledica žledoloma.

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE 
O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL 
STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ 
DELOVNEGA RAZMERJA
Uredba je bila 9. 11. 2018 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

Uredba se spreminja v četrtem odstavku 4. člena – v delu, 
s katerim se določa višina prejemka, namenjenega pokritju 
stroškov dnevnice pri opravljanju funkcije člana volilnega 
odbora, ki se ne všteva v davčno osnovo.   Znesek se s 
sedanjih 15 evrov zvišuje na 48 evrov. Ob tem se spreminja 
tudi način priznavanja stroškov, in sicer iz priznavanja 
stroškov za vsak dan aktivnosti, na priznavanje za vsak 
dan glasovanja. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3573/zakon-o-spremembi-zakona-o-socialno-varstvenih-prejemkih-zsvarpre-g
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3512/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ukrepih-za-sanacijo-in-obnovo-gozda-po-naravni-nesreci-zledu-med-30--januarjem-in-10--februarjem-2014-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3515/uredba-o-spremembi-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

ČETRTA SEJA ODBORA ZOS ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNO 
INFRASTRUKTURO
Člani Odbora ZOS za okolje, prostor in komunalno infra-
strukturo so na svoji četrti redi seji med drugim pregledali 
delo iztekajočega se mandata, s kakšnimi težavami se 
srečujejo občine pri implementaciji nove gradbene zako-
nodaje, kako je z izdajanjem dokumentov iz pristojnosti 
občin po novi zakonodaji in kako ter na kakšen način 
potekajo postopki usklajevanja mej med občinami.

PETA REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Člani predsedstva ZOS so na svoji peti redni seji odločali 
o vsebini predloga Dogovora o višini povprečnine za leto 
2019.
Člani predsedstva so potrdili dopolnjen predlog Dogovora 
o višini povprečnine za leto 2019 v višini 573,50€, čeprav 
je Ministrstvo za finance pripravilo izračune, ki izkazujejo, 
da bodo imele občine za izvajanje zakonsko določenih 
nalog v letu 2019 stroške v višini 578,78€. Združenje 
občin Slovenije je s tem Vladi RS podalo roko v zameno 
za dobro sodelovanje v prihodnje. 
Tako za določitev višine povprečnine za leto 2020 združenje 
upravičeno pričakuje, da bo Vlada RS sledila dejanskim 
izračunom o višini stroškov občin za izvajanje zakonsko 
določenih nalog. Ob sprejemu plačnega dogovora s sin-
dikati in ob sprejemu druge zakonodaje, ki bo imela vpliv 
na občinske finance, pa predsedstvo ZOS od Vlade RS 
pričakuje ponovno razpravo o določitvi višine povprečnine.
Predsedstvo ZOS je za podpis Dogovora o višini 
povprečnine za leto 2019 pooblastilo predsednika ZOS 
Roberta Smrdelja.

STROKOVNI POSVET: KONSTITUTIVNA 
SEJA OBČINSKEGA SVETA 
20.11.2018 smo na Združenju občin Slovenije v sode-
lovanju s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu 
za javno upravo pripravili strokovni posvet s pojasnili 
o nujnih aktivnostih po glasovanju na rednih lokalnih 
volitvah 2018.
Na posvetu so predavatelji, Roman Lavtar, Andrej Čokert 
in Urška Boršič, predstavili vse v zvezi s konstitutivno 
seja, izplačili nadomestil volilnim organom, mandati 
članov svetov javnih zavodov, o nezdružljivosti funkcij, 
pravicah poklicnih funkcionarjev po prenehanju mandata 
in pravicah po razrešitvi s položaja tajnika občine.

SEMINAR: PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE 
PRORAČUNA OBČINE
27.11.2018 smo na Združenju za občine pripravili aktua-
len seminar o pripravi in izvrševanju proračuna. Seminarja 
se je udeležilo okoli 60 udeležence, ki so izvedeli vse novosti 
in spremembe pri pripravi proračuna in obnovili znanje 
pri pripravi zaključnih računov. 
Postopki priprave občinskih proračunov so že v polnem 
teku. Kljub utečenim praksam in strokovni usposobljen-
osti, še vedno prihaja do dilem in vprašanj. Predavateljica 
Brigita Repar je udeležence seznanila z načeli poslovanja 
javnih financ ter z načeli financiranja občin, podrobno 
je razložila postopke priprave občinskega proračuna in 
finančnih načrtov neposrednih in  posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna. Prav tako pa so udeleženci prejeli 
koristne  informacije v zvezi s pripravo zaključnega računa 
občinskega proračuna in letnega poročila in, z pohvalno 
aktivnim sodelovanjem, tudi odgovore na mnoga indi-
vidualna vprašanja, ki se pojavijo na posameznih občinah.  

DELAVNICA: DOBRE PRAKSE ZA 
USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTOV
V četrtek, 29.11.2018 smo na sedežu Združenja občin 
Slovenije izvedli delavnico Dobre prakse za uspešno iz-
vedbo projektov, ki jo je vodila predavateljica Alenka Slabe.
Udeleženci delavnice so dobro spoznali dobro prakso 
projektnega vodenja, sami preizkusili kreativni način 
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reševanja izzivov in se seznanili, kako povečati učinkovitost 
in uspešnost projektov.
Poudarek je bil na izzivih in priložnostih javnega sektorja, v 
nadaljevanju pa so opredelili projekt in projektno vodenje, 
šli so skozi faze in procese ter orodja projektnega vodenja 
predelali pa so tudi orodja kreativnega reševanja izzivov.

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI IN 
INSTITUCIJAMI

PRI MINISTRU PIKALU O 
INVESTICIJAH V ŠOLSKO IN ŠPORTNO 
INFRASTRUKTURO
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se 
je sestal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport 
dr. Jernejem Pikalo. Večji del pogovora je bil namenjen 
investicijam v šolsko in športno infrastrukturo. Uvodoma 
je pohvalil dosedanje sodelovanje z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter izrazil upanje, da bo 
tako tudi v prihodnje.
Predsednik Smrdelj je opozoril ministra na pomanjkanje 
sredstev za investicije v šolsko in športno infrastrukturo. 
Dodal je, da čeprav bodo občine iz naslova povprečnine 
prejele več sredstev, ta še vedno ne bodo zadostovala za 
kritje vseh zakonskih obveznosti. Občine bodo s temi sred-
stvi v veliki meri predvsem krpale luknje preteklih let. Ves 
ta manjko sredstev pa se pozna tudi pri investicijah v šolsko 
in športno infrastrukturo. Minister Pikalo je povedal, da 
se zavedajo manjka sredstev in tega, da se je v zadnjih letih 
namenjalo manj sredstev kot bi bilo potrebnih. Dodal je, 
da bodo skušali zagotoviti čimveč sredstev, čeprav vseh 
potreb na terenu, katerih je izredno veliko, ne bo moč 
zadovoljiti.
Minister se zaveda dolžnosti v zvezi z objavo razpisa za 
investicije, katerega za vrtce ni bilo že od leta 2010, za 
športne objekte pa od leta 2011. K njegovi pripravi in ob-
javi bodo pristopili takoj, ko bo potrjen državni proračun. 
Ali bo razpis skupen za šolsko in športno infrastrukturo 
ali bosta dva, pa se bodo na ministrstvu še odločili. Na 
tem mestu je pozval občine, da se z vsemi vprašanji in 
dilemami v zvezi z investicijami obrnejo na Direktorat 
za investicije, kjer jim bodo znali pomagati oz. svetovati 
tudi z zvezi z drugimi možnostmi financiranja investicij 
(npr. Eko sklad). V zvezi z razpisom je predsednica odbora 
ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in 
ostale družbene dejavnosti  Nataša Rupnik podala predlog, 
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da ministrstvo pred samo objavo razpisa občine obvesti z 
predhodno najavo njegove objave.
V razpravi o tem kje lahko ministrstvo stopi naproti 
občinam, je minister Pikalo povedal, da ministrstvo s 1. 
9. 2019 nase prevzema strošek razvojnih oddelkov v vrtcih. 
Nataša Rupnik je ministra opozorila na nejasnosti pri 
šolskih prevozih in težavah s katerimi se na tem področju 
srečujejo občine. Z veliko težavami se občine srečujejo 
predvsem pri zagotavljanju šolskih prevozov za otroke s 
posebnimi potrebami. Gre za še bolj občutljivo populacijo, 
zato bi bilo dobrodošlo, da se zadeve poizkuša urediti oz. 
vsaj določiti neka skupna merila. Da so nejasnosti ter, da 
bi bilo treba stvari podrobneje pregledati, se strinja tudi 
minister. Povedal je, da bo s sodelavci preučil zadeve. 
Predsednik Smrdelj je izpostavil tudi področje izobraževanja 
odraslih in športa. Pri izobraževanju odraslih je bilo pove-
dano, da je to pomembno področje, ki ga nikakor ne gre 
zanemarjati, pa vendar je bila ministru prenesena bojazen, 
da je delež sofinanciranja, ki zadeva lokalne skupnosti 
prevelik. Nataša Rupnik je opozorila ministra na predi-
menzionirane pogoje za vaditelje rekreativnih športnih 
dejavnosti. Minister Pikalo je povedal, da bodo občinam 
stopili naproti in pomagali pri pripravi letnih programov 
športa, kako točno pa nas bodo še obvestili.

6  POBUDE IN MNENJA

URESNIČEVANJE DOGOVORA O VIŠINI 
POVPREČNINE ZA LETO 2019
Združenja občin so Vladi RS in ministru, pristojnemu za 
lokalno samoupravo, poslala dopis, v katerem predlagamo 
moratorij na sprejem predpisov, ki imajo vpliv na delovanje 
občin. 
Vlada Republike Slovenije se je na 8. redni seji dne 15. 11. 
2018 seznanila s podpisanim Pismom o nameri – višina 
povprečnine za leto 2019 in sklenila, da minister za finance 
v njenem imenu podpiše z reprezentativnimi združenji 
občin Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 z vsebino, 
ki je določena v pismu o nameri.
Vsebina pisma o nameri oz. dogovora je tudi zaveza za usta-
novitev posebnega delovnega telesa za pripravo sprememb 
zakonodaje, katere učinki bodo zmanjšani stroški občin. 
Rok za pripravo predloga sprememb zakonodaje je šest 
mesecev. Po izteku tega roka naj bi bili predlogi delovne 
skupine pregledani in dogovorjeni nadaljnji ukrepi.
Glede na navedeno smo predlagali:
1. Vzpostavi naj se moratorij na aktivnosti, povezane s 
pripravo predpisov, ki se tičejo položaja občin, in sicer 
dokler ne bo skupno delovno telo oblikovalo ustreznega 
nabora predpisov, predvidenih za spreminjanje oz. dopol-
njevanje. V praksi so namreč že primeri, ko posamezno 
ministrstvo pripravlja predpis oz. njegove spremembe in 
dopolnitve, pri čemer združenja občin niso bila pritegnjena 
k sodelovanju, predpis pa bo sodil med tiste, ki so oz. 
bodo vsebina dela skupnega delovnega telesa. Tak primer je 
denimo Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe, ki ga je ministrstvo za zdravje objavilo 
je na E-demokraciji dne 18. 10. 2018. 
2. Vsa ministrstva in njihovi organi v sestavi naj bodo opo-
zorjeni na dosledno spoštovanje določb 94. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ki vključuje 
tudi pravočasno vključevanje združenj občin v postopke 
priprave zakonov in drugih predpisov, nastajajočih v okviru 
dela vlade ali posameznih ministrstev. 
Pripravljavci predpisov se morajo namreč zavedati, da 
ne zadostuje, če je združenjem občin omogočeno zgolj 
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spremljanje procesa nastajanja novega predpisa prek 
spletnega podportala E-demokracija ali objave na spletnih 
straneh posameznih ministrstev (tako kot je to v primeru 
posameznikov in splošne ter strokovne javnosti).

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
UREDBE ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in pros-
tor poslalo pripombe k predlogu Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode. 
Občine članice so nas opozorile na nejasnost Priloge 3: 
Seznam aglomeracij, in sicer se podatki PISO ne ujemajo 
s tabelo v Uredbi. Tako pod določenimi zaporednimi 
številkami najdejo aglomeracijo, za katero ne vedo in prav 
tako ne vedo katero območje predstavlja. Naj podamo 
samo enega od primerov, in sicer pod številko 1572 na-
jdemo aglomeracijo Trbovlje, ne ve pa se katero območje 
je to, saj se podatki PISO ne ujemajo s temi v tabeli.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU
Ministrstvu za obrambo smo poslali pripombe k Predlogu 
zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C).  V 
dopisu smo zapisali, da ne nasprotujemo rešitvam, ki so 
sad socialnega dialoga in sporazumnega reševanja odprtih 
vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še 
posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne 
poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj. Prav 
tako podpiramo gasilstvo Slovenije, saj so gasilci vedno 
prvi, ki pomagajo občanom in občankam ob različnih 
nesrečnih dogodkih, pa vendar moramo k temu podati 
tudi svoje pomisleke. 
Pripravljavec predpisa je v njegovem predlogu ocenil 
finančne posledice stavkovnega sporazuma, in sicer v 
višini 144.490 evrov na letni ravni. Ta znesek, po nam 
znanih podatkih, ni upoštevan pri izračunu povprečnine 
za leto 2019, občine pa bodo dodatne finančne obveznosti 
bremenile že v letu 219. Zato smo zaprosili za zagotovitev 
dodatnih finančnih sredstev za kritje obveznosti občin 
oziroma prilagoditev višine povprečnine. 

Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA 
MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE
Ministrstvu za zdravje smo poslali pripombe k pred-
logu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe. Pri pregledu smo ugotovili, da ta prinaša 
finančne posledice občinam, zato smo zaprosili za pojasnila 
ali so ti stroški upoštevani pri izračunih stroškov občin za 
določitev višine povprečnine
Prav tako smo ocenili, da bi morala stroške iz 14. člena 
Pravilnika, ko se ne more določiti prebivališče pokojnika, 
nositi država in ne občina.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TUJCIH 
Ministrstvu za notranje zadeve smo poslali pripombe k 
predlogu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o 
tujcih, ki je bil 10. 10. 2018 objavljen na spletnem portalu 
eDemokracija. 
Predlog Zakona v 45. členu dopolnjuje 86. člen velja-
vnega Zakona o tujcih. Tako se 86. členu dodaja nov 
sedmi odstavek, ki določa, da pristojna ministrstva in 
drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skup-
nosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji na 
zahtevo Ministrstva za notranje temu brezplačno posredu-
jejo podatke in informacije, ki so potrebne za izmenjavo 
informacij preko nacionalnih kontaktnih točk držav članic 
Evropske unije. To lahko ocenimo kot nalogo lokalnih 
skupnosti, ki ima finančne posledice, zato smo zaprosili za 
pojasnila za kakšno vrsto podatkov in informacij gre in na 
kakšen način naj bi izmenjava teh informacij in podatkov 
potekala (preko navadne pošte, elektronske pošte ali kako 
drugače). Kot smo navedli naloga po naših ocenah prinaša 
finančne obveznosti občinam, zato smo zaprosili tudi za 
finančno ovrednotenje te naloge.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MO_PRIPOMBE_ZGas_19.11.2018.pdf
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PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe na predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali, ki je bil 9. 10. 2018 objavljen na spletnem portalu 
eDemokracija.
Med drugim smo opozorili, da 13. člen predloga zakona 
spreminja peti odstavek 31. člena veljavnega Zakona o 
zaščiti živali. Ta določa podaljšanje namestitve živali v 
zavetiščih iz 30 na 45 dni. Na Združenju občin Slovenije 
odločno nasprotujemo predlogu spremembe, saj to po-
meni dodatne finančne obremenitve občin. To bi v praksi 
pomenilo 50 odstotno povečanje finančnih obveznosti 
občin, kar je nesprejemljivo.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME 
REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo poslalo 
pripombe k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.
Strinjamo se, da je treba skrbeti za kulturne spomenike 
in dobrine, jih ohranjati za naše zanamce in zagotavljati 
dostop do njih vsem, ki jih to zanima. Ravno tako je treba 
skrbeti za izobraževanje nas vsem na tem področju. Lokalne 
skupnosti z veliko aktivnostmi, različnimi programi in 
investicijami izvajajo javni interes v kulturi, skrbijo ohran-
janje kulturne dediščine in razvoj raznovrstnih kulturnih 
dejavnosti. Menimo, da na tem področju lokalne skup-
nosti ne odstopajo od aktivnosti na področju države, zato 
predlagamo, da se to upošteva pri deležu sofinanciranja 
projektov in se lokalnih skupnosti ne enači z investicijami 
zasebnikov (pravnih in fizičnih oseb).
Celoten dopis je na voljo TU.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O 
REGIONALNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMIH PRIPOMBE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo poslalo pripombe na predlog Uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih raz-
vojnih programih. 
8.a člen opredeljuje sodelovanje deležnikov pri pripravi 
regionalnega razvojnega programa in določa, da nosilci 
urejanja prostora, med katere sodijo tudi lokalne skup-
nosti, brezplačno zagotavljajo dokumente in podatke. 
To lahko ocenimo kot nalogo lokalnih skupnosti, ki ima 
finančne posledice, zato smo zaprosili za pojasnila za katere 
dokumente gre in kaj natančno naj bi ta opravila bila. Prav 
tako zaprosili za finančno ovrednotenje te naloge.
Prejeli smo že odgovor pristojnega ministrstva. V njem 
so zapisali:
»V zadevnem dopisu nas sprašujete katere dokumente in po-
datke mora zagotoviti občina v procesu priprave regionalnega 
razvojnega programa. Menite tudi, da gre za naloge lokalnih 
skupnosti, ki imajo finančne posledice in sprašujete za njihovo 
finančno ovrednotenje.
V postopku priprave regionalnega razvojnega programa bi 
morale občine predložiti lastne razvojne pobude oziroma 
potrebe. Te bi bilo treba utemeljiti s strokovnimi podlagami 
in podatki, ki so potrebni za pripravo regionalnega razvo-
jnega programa  ter morebitnimi usmeritvami, priporočili 
in pojasnili s področja občinske pristojnosti. 
Vloga občin pri pripravi regionalnega razvojnega programa 
ni samo spremljevalna temveč so občine s svojimi lastnimi 
pobudami, skozi zagotavljanje podatkov in strokovnih podlag 
soustvarjalci razvoja na ravni regije in se zato od njih terja 
aktivna vloga (vse oblike sodelovanja). Finančnih posledic 
ni, saj se od občin ne zahteva nič novega, dodatnega temveč 
le odgovorno izvajanje njihovih nalog po 21. členu Zakona 
o lokalni samoupravi.«

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MKGP_PRIPOMBE_NA_ZAKON_O_ZASCITI_ZIVALI_NOVEMBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MK_PRIPOMBE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZAGOTAVLJANJU_SREDSTEV_ZA_NEKATERE_NUJNE_PROGRAME_RS_V_KULTURI_NOVEMBER_2018.pdf
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7  VPRAŠANJA OBČIN

IZPLAČILA SODELUJOČIM V VOLILNIH 
ODBORIH
S strani občine članice smo prejeli vprašanja v zvezi z 
izplačili predsednikom, namestnikom, članom volilnih 
komisij in drugih, ki sodelujejo pri volilnih opravilih v 
občini.

Vprašanje:
 »Prosili bi vas za sledeča pojasnila:
•	 rok izplačila predsednikom, namestnikom in članom 

volilnih odborov,
•	 osnova in rok za izplačila nadomestil predsednikom, 

tajnikom, namestnikom in članom OVK
•	 (v primeru enega kroga volitev oz. v primeru drugega 

kroga volitev)
•	 koliko se izplača računovodjem?   Za lokalne volitve 

2014 smo prejeli navodilo s točno določenimi zneski, 
tokrat so poslali pa le Pravilnik o določitvi meril in 
kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila 
stroškov (datum na pravilniku je 08.11.2018 – torej 
se uporablja za lokalne volitve 2018,……… v katerem 
v točki c. 7. člena piše, da se računovodjem, ki opravl-
jajo računovodska dela, izplača v višini 50% odstotkov 
nadomestila, ki je določeno v ročki a. prvega odstavka 
3. člena tega pravilnika….kaj to pomeni? Pravilnik 
je bil poslan skupaj z podrobnejšim opisom MJU-ja z 
naslovom Dohodki članov volilnih organov in drugih 
oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, 
(november 2018).«

Odgovor:
»V zvezi z vašimi vprašanji vam podajamo sledeče odgovore:
•	 za plačilni rok članom volilnega odbora menim, da je 

potrebno upoštevati ZIPRS, in sicer v delu kjer določa 
plačilni rok za druga obdavčljiva izplačila, to pa je od 
20 do 45 dni, šteto od dneva njihovih opravil v zvezi z 
glasovanjem na voliščih,

•	 osnova za izplačilo enkratnega nadomestila predsed-
nikom, tajnikom, namestnikom in članom občinske 
volilne komisije je akt o njihovem imenovanju. Podlago 

za plačilni rok menim, da predstavlja enako kot v prejšnji 
alineji, torej ZIPRS,

•	 podlago za izplačilo sredstev povezanih z izvedbo lo-
kalnih volitev predstavlja Zakon o lokalnih volitvah 
(45. a člen). Slednji določa izplačila le za člane volilnih 
organov (volilna komisija in volilni odbor). Zakon na 
omenjeni pravilnik napotuje zgolj v delu, ki določa višino 
izplačila za volilne odbore (prvi odstavek 4. člena), zato 
menimo, da se pravilnik v ostalih določbah za potrebe 
lokalnih volitev ne more uporabljati, saj bi moral zakon 
to izrecno določati.  Pravilnik je bil namreč sprejet na 
podlagi zakona, ki ureja volitve za državni zbor (26. 
člen Zakona o volitvah v državni zbor).«

ODPRAVNINA IN REGRES PRI 
ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Občina članica se je na nas obrnila z vprašanjem glede 
izplačila regresa pri zaposlitvi za določen čas.

Vprašanje:
»Delavec je bil na Občini zaposlen od 1. 10.2017 do 
31.03.2018 – pogodba o zaposlitvi za določen čas. Po prene-
hanju zaposlitvi mu je bila izplačana tudi odpravnini v višini 
1/5 povprečne mesečne bruto plače (3 zadnji meseci) in v 
juniji sorazmerni del (3/12) regresa za letni dopust za 2018. 
Od 13.8.2018 do 12.10.2018 pa je bil ponovno zaposlen 
za določen čas.  Ali mu tudi sedaj pripada  odpravnina  in 
ali   je sedaj obdavčena? Ali mu pripada še regres za letni 
dopust – ali  je to 2/12 ali 1/12 ( bil je zaposlen dva meseca  
vendar je bil začetek in konec zaposlitve sredi meseca)?«

Odgovor:
»Po naši oceni gre za novo pogodbo o zaposlitvi in s tem novo 
delovno razmerje. Kar pomeni, da je potrebno na tej podlagi 
»na novo« ugotavljati pravice in obveznosti zaposlenega po 
tej pogodbi. 
Je pa res, da ZDR-1 določa tudi izjeme, ko zaposlenemu 
odpravnina ne pripada, na primer v primeru prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje 
začasno odsotnega delavca (79. člen).
Regres mu pripada v odvisnosti od pravice do letnega dopusta. 
Pri določitvi letnega dopusta pa ste morali upoštevati zahtevo 
zakona »pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec 
zaposlitve« (131. in 161. člen ZDR-1), kar pomeni da je 
potrebno preveriti trajanje zaposlitve kot celote.  
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Zakon o dohodnini v 44. členu (točka 11) ureja način 
obdavčitve odpravnine. Takšna odpravnina bi bila obdavčena, 
saj je »davčna ugodnost« možna le ob prvi odpravnini pri 
istem delodajalcu.  Vsaka naslednja odpravnina izplačana 
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pri 
istem delodajalcu pa se v celoti všteva v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja.

POGODBENA KAZEN
Občina članica se je obrnila na nas z dilemo v zvezi s 
pogodbeno kaznijo pri projektu izgradnje kanalizacije.

Vprašanje:
»V pogodbi za gradnjo kanalizacije imajo v členu   glede 
pogodben kazni navedeno: »Če se  izvajalec pri izvedbi del ne 
drži linearnega plana in zamuja z deli, ter po svoji krivdi ne 
dokonča del v pogodbeno dogovorjenem roku, sme naročnik za 
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 
5 promilov od vrednosti pogodbenih del z DDV. Višina kazni 
je omejena na 10 Odstotkov skupne   vrednosti naročila z 
DDV. Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati 
najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo 
zmanjšati za višino pogodbene kazni.«
Od izvajalca so prejeli končno situacijo, katere znesek za 
plačilo pa je nižji od ugotovljene pogodbene kazni zaradi 
zamude pri izvedbi del. So si pa pri začasnih situacijah 
(v skladu s pogodbo) zadržali 10% vrednosti posamezne 
začasne situacije in ti zadržki zapadejo v plačilo 30. Dan 
po podpisu primopredajnega zapisnika. 
Občino zanima na kakšen način se pogodbena kazen uvel-
javi? Kakšen dokument se mora izstaviti za pogodbeno 
kazen: Ali moramo za pogodbeno kazen   mi – občina 
izstaviti račun ali nam mora izvajalec dati dobropis ( pri 
kazni ni DDV??)?
Kako se knjiži:
Vzpostavimo terjatev do izvajalca (na osnovi kakšnega 
dokumenta???)?Obveznosti do izvajalca   (zadžki pri 
začasnih situacijah + zadnja situacija) plačamo samo delno 
(do višine pogodbene kazni) … razliko pobotamo  z vz-
postavljeno terjatvijo za pogodbeno kazen? 

Odgovor:
»Manjkajo sicer nekateri podatki za podajo celovitega 
odgovora, zato je le-ta oblikovan na podlagi sklepanja. 

Predvidevamo, da ker je prišlo do izstavitve končne situacije, 
da je izvajalec dela po pogodbi izpolnil, četudi z ZAMUDO. 
Kot izhaja določbe pogodbe je bila pogodbena kazen dogovo-
rjena za primer zamude. V kolikor izvajalcu del ob zamudi 
niste nemudoma sporočili, da si pridržujete pravico do uvel-
javljanja pogodbene kazni (seveda do končnega obračuna 
del), obstaja možnost, da le-te ne boste mogli uveljavljati 
(peti odstavek 251. člena OZ). Zato preverite ali je bila izve-
dena ustrezna notifikacija ob sprejemu izpolnitve obveznosti 
(nadaljevanje/dokončanje del po pogodbi)! Če notifikacije ni 
bilo in če ob tem upoštevamo še podatek, da se je že pripravil 
končni obračun del (le-ta se namreč pripravi po sprejemu in 
izročitvi del), obstaja verjetnost da se je pravica do uveljavl-
janja pogodbene kazni »izgubila«.«

PLAČILO PRISPEVKOV ŽUPANU PO 
PRENEHANJA MANDATA
Združenje občin Slovenije je na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije poslalo vprašanje občine članice v 
zvezi s plačilom prispevkov za župana po prenehanju 
mandata. Občini se je pojavila dilema glede obveznosti 
plačila prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravst-
veno zavarovanje v obdobju po prenehanju opravljanja 
funkcije oziroma po preteku mandata županu občine. Gre 
namreč za specifično situacijo, zato naj najprej pojasnimo 
dejansko stanje. Župan je pred nastopom funkcije že imel 
»status upokojenca« ter je bil uživalec starostne pokojnine. 
Ko je nastopil mandat župana, se mu je status upokojenca 
»zamrznil«. Občina je v tem času, torej v času trajanja 
mandata, županu plačevala prispevke za pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje (poklicno opravl-
janje funkcije župana). Župan na lokalnih volitvah v letu 
2018 ni kandidiral, kar pomeni, da se bo po konstruiranju 
novega občinskega sveta potrdila izvolitev oziroma mandat 
novemu županu. S tem dnem pa bo mandat prenehal 
staremu županu. Slednji bo zato zahteval oziroma zaprosil 
za »odmrznitev« statusa upokojenca. 
Na podlagi navedenega se zato postavljajo naslednja 
vprašanja:
1. ali mora občina (kot delodajalec) po dnevu prenehanja 

mandata župana in do dneva, ko bo znano, da je bil 
županu status upokojenca »odmrznjen« plačevati 
prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje? 
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2. v kolikor takšna obveznost iz predhodne točke obstaja, 
nas zanima kakšna je (pravna) podlaga za to izplačilo? 

Odgovora še nismo prejeli.

OSNUTEK POGODBE O ZAPOSLITVI ZA 
POKLICNEGA ŽUPANA
Prejeli smo vprašanje v zvezi s pogodbo o zaposlitvi za 
poklicnega župana.

Vprašanje:
»Ali poklicni župan tudi potrebuje pogodbo o zaposlitvi, ali 
zadošča sklep o določitvi plače (nekatere občine imajo samo 
to). Če imate, bi prosili za vzorec pogodbe o zaposlitvi za 
poklicnega župana.«

Odgovor:
»Župan je občinski funkcionar, ki svojo funkcijo pridobi v 
skladu z zakonom, in sicer na neposrednih volitvah z izvolit-
vijo. Glede na način pridobitve funkcije se po našem mnenju 
s funkcionarji ne sklepa pogodbe o zaposlitvi, saj ne gre za 
postopek sklenitve delovnega razmerja, pravice funkcionar-
jev pa se urejajo s sklepi, ki jih izdajajo pristojni organi, za 
župana pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KMVVI). Funkcijo opravlja poklicno, 
kar pomeni, da je na podlagi akta o izvolitvi oziroma o 
imenovanju pričel opravljati funkcijo in s tem tudi pridobil 
pravice iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega za-
varovanja (delovna oziroma pokojninska doba, zdravstveno 
zavarovanje), seveda ob ustrezni prijavi v zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje.  Pravico do plače se za funkciona-
rja, če opravlja funkcijo poklicno, določi s sklepom, ki ga za 
župana izda KMVVI.« 

SKLEPI KONSTITUTIVNE SEJE
Občina članica nam je poslala vprašanje v zvezi s podpi-
sovanjem sklepov po konstitutivni seji občinskega sveta.

Vprašanje:
»Kot vemo, nastopi novi župan mandat naslednji dan po 
konstitutivni seji občinskega sveta. Kdo je pristojen, da podpiše 
sklepe, sprejete na konstitutivni seji (ali je to še prejšnji župan, 
glede na to, da na dan seje še ima mandat).Mi imamo po 
24- ih letih prvič novega župana, zato take dileme še nismo 
imeli doslej.«

Odgovor:
Sklepe konstitutivne seje popiše predsedujoči, ki je sejo vodil. 
Sejo pa v skladu s šestim odstavkom 15.b člena Zakona o 
lokalni samoupravi vodi najstarejši član občinskega sveta. 
Tudi po tem, ko je na konstitutivni seji že potrjen mandat 
županu.
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8  SEJE VLADE RS

7. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 7. redni seji med drugim seznanila 
z uresničevanjem sklepov v mandatu 2014–2018 in se 
seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 
2018 ter sprejela Program odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 
11. in 13. decembrom 2017. Seznanila pa se je tudi s 
Poročilom o stanju premostitvenih objektov na omrežju 
državnih cest v Republiki Sloveniji.

Uresničevanje sklepov Vlade RS preteklih 
mandatov
Vlada se je seznanila z uresničevanjem sklepov, sprejetih 
v mandatu 2014–2018, in sklepov, ki nalagajo kontinu-
irane dejavnosti. V zvezi s sklepi, sprejetimi v preteklih 
mandatih, je vlada odločila, da:
•	 ostane v veljavi 146 sklepov;
•	 se spremenita 2 sklepa;
•	 se razveljavi 16 sklepov
•	 ter sprejela 4 ugotovitvene sklepe.

Hkrati je sprejela dodatna sklepa, in sicer da:
•	 Ministrstvo za finance do 15. 12. 2018 predloži nov 

Akcijski načrt za kvalitetno in pravočasno dokončanje 
projekta nove sistemske obdavčitve nepremičnin;

•	 se do 30. 11. 2018 na predlog Ministrstva za okolje in 
prostor ustanovi nova Medresorska delovna skupina 
za uskladitev veljavne zakonodaje z zapisom pravice 
do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.

Celotno sporočilo je na voljo TU. 

8. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 8. redni seji med drugim sez-
nanila s podpisom pisma o nameri z občinami, sprejela 
sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine 
za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije vlade 
na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti 
s področja migracij. Prav tako je vlada prilagodila 

članstvo in naloge Projektnega sveta za prenovo sistema 
obdavčitve nepremičnin.

Podpis pisma o nameri z občinami
Vlada se je danes seznanila s podpisom pisma o nameri 
s predstavniki občinskih združenj glede določitve višine 
povprečnine za leto 2019. Dogovor z vsebino, ki je 
določena v pismu o nameri, bo s predstavniki reprezenta-
tivnih združenj občin v skladu s sklepom vlade podpisal 
minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.
Predstavniki vlade in občinskih združenj so 7. novembra 
2018 po nekaj tedenskih usklajevanjih podpisali pismo o 
nameri glede višine povprečnine za leto 2019. Dogovorjena 
povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. 
Pogovori so bili konstruktivni in so pripeljali do rešitve, 
sprejemljive za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.
Pismo o nameri predvideva tudi, da bo vlada skupaj s 
predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno de-
lovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih 
preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja 
stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih 
nalog.
Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih 
združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, na-
menskosti in poenostavitev na področju investicijskih 
sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest 
mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj 
preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja 
na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omen-
jene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

9. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 9. redni seji med drugim 
določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2018 in 2019 in se seznanila s 
Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (2015 do 2020) v obdobju od 2015 do 
2017. Prav tako je Vlada RS sprejela predlog stališča 
Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na 
poletni oz. zimski čas in odgovor glede nepremičnin 
pridobljenih zaradi omejitve dedovanja.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/7._REDNA_SEJA_VLADE_8.11.2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/8._REDNA_SEJA_VLADE_15.11.2018.pdf
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Predlog novele Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2018 in 2019
V predlogu novele se urejajo vsebine, ki jih mora Vlada 
RS uveljaviti že v letošnjem letu, vplivajo pa na izvrševanje 
proračuna države in občinskih proračunov v letu 2019. 
Predlagana novela tako zvišuje povprečnino, ki bo prihod-
nje leto pripadla občinam. V skladu z dogovorom, ki ga 
je vlada dosegla z občinskimi združenji, bo znašala 573,5 
evra. Zaradi zvišanja povprečnine se bodo proračunski 
odhodki prihodnje leto povečali za 32,5 milijona evrov.
Predlagana novela določa tudi višino letnega dodatka za 
upokojence. Zanj bo prihodnje leto namenjenih 140 mili-
jonov evrov, kar je 18 milijonov evrov več, kot znaša nova 
ocena za letošnje leto. Izplačali ga bodo v petih razredih, 
in sicer:
•	 prejemnikom pokojnin v znesku do 470 evrov se letni 

dodatek izplača v višini 437 evrov;
•	 prejemnikom pokojnin v znesku od 470,01 evra do 

570 evrov se letni dodatek izplača v višini 297 evrov;
•	 prejemnikom pokojnin v znesku od 570,01 evra do 

670 evrov se letni dodatek izplača v višini 237 evrov;
•	 uživalcem pokojnin v znesku od 670,01 evra do 810 

evrov se letni dodatek izplača v višini 187 evrov;
•	 uživalcem pokojnin v znesku, višjem od 810 evrov, se 

letni dodatek izplača v višini 127 evrov.
Skupaj se bodo z uveljavitvijo te novele odhodki povečali 
za:
•	 približno 6 milijonov evrov zaradi vzpostavitve novega 

proračunskega sklada;
•	 ,75 milijona evrov zaradi povišanja dovoljenega števila 

zaposlitev;
•	 približno 32,5 milijona evrov zaradi zvišanja 

povprečnine;
•	 približno 7 milijonov evrov zaradi izredne uskladitve 

pokojnin in
•	 18 milijonov evrov zaradi večjega letnega dodatka za 

upokojence v primerjavi z letom 2018.
S predlagano novelo na enak način kot v preteklih ob-
dobjih omejujejo tudi določene izdatke. Kljub ugodni 
gospodarski rasti je pri proračunskem načrtovanju namreč 
potrebna previdnost, saj se gospodarska aktivnost tako 
doma kot na mednarodnih trgih umirja. Hkrati Slovenijo 
zavezujejo tudi fiskalna pravila, predvsem pa ustavno 
načelo srednjeročne uravnoteženosti proračunov. Za ta 

namen so predvideni ukrepi na področju socialnega varstva 
in na področju plač.
Skupaj se bodo odhodki zmanjšali za:
•	 približno 16 milijonov evrov zaradi neusklajevanja 

transferjev posameznikom in gospodinjstvom;
•	 približno 5 milijonov evrov zaradi neuskladitev mej 

dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino pravic 
iz javnih sredstev in

•	 60 milijonov evrov za državni proračun (oziroma 100 
milijonov evrov za sektor država) zaradi neizplačevanja 
redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela. 
Slednji ukrep je namenjen ustvarjanju fiskalnega 
prostora za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov 
javnega sektorja.

Celotno sporočilo je na voljo TU. 

10. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 10. redni seji sprejela besedilo 
predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju 
s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi na-
grobnimi svečami.
Prekomerno nakopičene količine komunalne odpadne 
embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih ja-
vnih služb oziroma upravljavcih pokopališč terjajo hitro in 
interventno ukrepanje za zmanjšanje teh količin ter z njimi 
povezanih tveganj. Predlagani zakon daje zakonsko pod-
lago za interventno ukrepanje države, ki je potrebno zaradi 
odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja, 
do katerega je privedlo kopičenje komunalne odpadne 
embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Kasnejši sprejem 
zakona ima lahko nepopravljive posledice, saj lahko zaradi 
nakopičene komunalne odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč pride do dejanskega onesnaženja okolja 
in ogrožanja zdravja ljudi, hkrati pa pomeni tudi tveganje 
za neizpolnjevanje ciljev na področju ravnanja z odpadki, 
določenih na ravni Evropske unije (nakopičena komunalna 
odpadna embalaža otežuje ali celo onemogoča postopke 
recikliranja). 
Ker gre za tveganje, ki že obstoji, in ga je treba odprav-
iti v najkrajšem možnem času, vlada predlaga, da se ob 
upoštevanju 143. in 144. člena Poslovnika Državnega 
zbora, zakon sprejme po nujnem postopku. Predlagani 
zakon temelji na 11. členu ZVO-1 (načelo subsidiarnega 
ukrepanja), po katerem država skrbi za odpravo posledic 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/SEJE_VLADE_RS/9._REDNA_SEJA_VLADE_22.11.2018.pdf
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čezmerne obremenitve okolja in krije stroške odprave teh 
posledic tudi v primeru, ko posledic obremenjevanja okolja 
ni mogoče odpraviti drugače.
Iz podatkov Inšpektorata RS za okolje in prostor je raz-
vidno, da se količine komunalne odpadne embalaže (9.060 
ton) in odpadnih nagrobnih sveč (1305 ton) kopičijo pri 
izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
in nekaterih upravljavcih pokopališč. Cilj predlaganega za-
kona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje 
države, ker nakopičena komunalna odpadna embalaža in 
odpadne nagrobne sveče niso bile prevzete in obdelane v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in od-
padno embalažo ter ravnanje z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Predlagani zakon kot interventni ukrep določa, 
da ravnanje z nakopičeno komunalno odpadno embalažo 
in odpadnimi nagrobnimi svečami zagotovi Republika 
Slovenija. V predlaganem zakonu je določeno tudi, da ima 
Republika Slovenija pravico in dolžnost izterjati vračilo 
stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov. 
Ministrstvo za okolje in prostor krije stroške ravnanja z 
odpadno embalažo do 120 EUR (z DDV) na tono. 

7. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 7. dopisni seji sprejela odgovor na 
poslansko vprašanje in mnenje na priporočilo skupine 
poslank in poslancev v zvezi s črpanjem evropskih ko-
hezijskih sredstev.
Poslanka Suzana Lep Šimenko je vladi zastavila vprašanje 
glede domnevno slabega črpanja   sredstev iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, ki ga v svojem 
poročilu za leto 2017 opisuje Evropsko računsko sodišče 
in ga je njegov član, Samo Jereb, v začetku oktobra predal 
predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu. 
Vlada RS poudarja, da stanje na področju izvajanja evrop-
ske kohezijske politike obdobja 2014–2020 ni kritično, se 
pa strinja, da je Slovenija nekoliko zastala, predvsem v delu 
realiziranih prihodkov iz proračuna EU. Od razpoložljivih 
sredstev v višini 3,068 milijarde evrov, ki so Sloveniji na 
voljo iz naslova Operativnega programa za izvajanje ev-
ropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), je 
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja do konca septembra 2018 
ministrstvom že dodelila 2,105 milijarde evrov. Za večino 
dodeljenih sredstev so ministrstva že izvedla javne razpise 
in z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. 

Projekti se po državi torej izvajajo, prav tako se iz državnega 
proračuna redno izplačujejo oziroma zalagajo sredstva 
upravičencem za že izvedene aktivnosti.
Kot že navedeno, je nekoliko slabša realizacija na področju 
povračil iz EU blagajne  v slovenski proračun – Slovenija 
je na Evropsko komisijo do konca septembra naslovila 
310 milijonov evrov zahtevkov za povračila, od tega pa v 
proračun prejela 264 milijonov evrov. 
Za zmanjšanje razkoraka med izplačili iz državnega 
proračuna in povračili iz EU vlada že izvaja določene 
pospešitvene ukrepe, med drugim veliko naporov vlaga v 
izboljšanje funkcionalnosti informacijskega sistem e-MA. 
Prav tako je bil na Evropsko komisijo konec junija 2018 
posredovan predlog t.i. tehničnih sprememb OP, ki se nav-
ezujejo na oblikovanja novih vrednosti mejnikov in ciljnih 
vrednosti kazalnikov okvira uspešnosti. Trenutno z EK 
potekajo zaključna usklajevanja predloga teh sprememb. 
Na podlagi pregleda okvira uspešnosti oziroma doseženih 
finančnih in fizičnih mejnikov konec leta 2018 pa bo 
vlada v letu 2019 po potrebi pristopila tudi k vsebinski 
spremembi operativnega programa in sredstva z vsebin, 
kjer izvajanje ni optimalno, preusmerila na druga področja.
Vlada je na dopisni seji prav tako sprejela mnenje na os-
nutek priporočila v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih 
sredstev, ki ga je skupaj z zahtevo za sklic izredne seje 
Državnega zbora RS na predsednika dr. Dejana Židana 
naslovila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani 
Danijel Krivec). Kot zapisno, vlada že izvaja določene 
ukrepe za pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske 
politike, in podpira pripravo načrta pospešitve črpanja 
sredstev evropske kohezijske politike, ki ga v priporočilu 
opredeljuje skupina poslank in poslancev, in njegovo 
predstavitev v Državnemu zboru RS. 

10. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na svoji 10. dopisni seji sprejela spremembo 
Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja 
v četrtem odstavku 4. člena – v delu, s katerim se 
določa višina prejemka, namenjenega pokritju stroškov 
dnevnice pri opravljanju funkcije člana volilnega od-
bora, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Znesek se s sedanjih 15 evrov zvišuje na 48 evrov. Ob tem 
se spreminja tudi način priznavanja stroškov, in sicer iz 
priznavanja stroškov za vsak dan aktivnosti, na priznavanje 
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za vsak dan glasovanja. Način priznavanja se usklajuje z 
načinom priznavanja pravice do povračil stroškov po 
pravilniku Državne volilne komisije, s katerim se določi 
merila in kriterije za določitev višine nadomestil in povračil 
stroškov članov volilnih organov.
S spremembami predpisov, sprejetih na podlagi zako-
nodaje, ki ureja volitve, je prišlo tudi do spremembe davčne 
obravnave dohodkov članov volilnih odborov.
Uredba je dostopna na TEJ povezavi. 

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
2. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 28. 
novembra 2018. Poslanke in poslanci so med drugim 
sprejeli novele Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakona o uvel-
javljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o DDV. 
Med drugim pa so zavrnili predlog novele Gradbenega 
zakona in novi Zakona o nepremičninskem posredo-
vanju. Prav tako pa so poslanke in poslanci na svoji 2. 
redni seji sprejeli zaključni račun državnega proračuna 
za leto 2017 in peto poročilo o položaju romske skup-
nosti v Sloveniji s Predlogom priporočila.

Sprejeti zakoni 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in brez glasu proti potrdil 
novelo zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnostih, ki naj bi odpravil pravno 
praznino pri sprejemanju občinskih načrtov ravnanja s 
premoženjem. Pred tem je zavrnil predlog dopolnila 
državnega sveta, ki bi po mnenju slednjega občinam 
zagotovil večjo fleksibilnost.
Novelo zakona je predlagal državni svet, z namenom 
zapolnitve pravne praznine, ki je nastala z uveljavitvijo 
novega zakona marca letos. Po veljavni ureditvi v prehod-
nem obdobju do leta 2020 namreč občine, ki postopkov 
načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem niso začele 
pred 10. marcem letos, nimajo pravne podlage za sprejem 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019.
V razpravi o zakonskem predlogu na matičnem odboru za 
notranje zadeve v začetku meseca so koalicijske poslanske 
skupine z dopolnili predlagale rešitev, da se v prehodnem 
obdobju uporabljajo določbe prejšnjega zakona. Temu 
smo nasprotovali v združenjih občin in v DS. Zato so 
predlagali dopolnitev, ki bi občinam omogočila, da se pri 
načrtovanju in ravnanju s stvarnim premoženjem države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko sklicujejo tako 
na novi kot tudi na stari zakon.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7838
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(ZUPJS-H)
Državni zbor RS je z 41 glasovi za in 32 proti sprejel novelo 
zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se 
umika masovni avtomatični informativni izračun za letne 
pravice iz javnih sredstev, ki bi se moral začeti uporabljati 
1. septembra 2019.
Vlada je predlagala umik masovnega avtomatičnega infor-
mativnega izračuna za letne pravice iz javnih sredstev, kot 
so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, 
malice in kosila, ker ni mogoče zagotoviti njegove nemotene 
uvedbe. Tako se bo ohranil dosedanji sistem mesečnega 
preverjanja pogojev za te pravice.
Vlada zagotavlja, da bodo še naprej mesečno nadgrajevala 
postopke odločanja, ki uvajajo vedno večjo stopnjo avto-
matizacije. A šele določen čas uporabe in postopne avto-
matizacije postopkov bo pokazal stopnjo avtomatizacije, 
ki jo je mogoče doseči. Za postopno uvajanje popolne 
avtomatizacije so se odločili zaradi prevelikega tveganja, 
občutljivosti problematike in velikega števila ljudi, ki bi 
jih lahko doletele morebitne težave pri izplačilih pravic.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J)
Državni zbor RS je s 44 glasovi sprejel novelo zakona 
o DDV, s katerim bo Slovenija prenesla določbe dveh 
področnih evropskih direktiv. Novosti se med drugim 
nanašajo na plačevanje DDV za storitve v drugi državi 
članici ter na enotno obravnavo glede DDV vseh vrst 
kuponov. 
Z novelo zakona o davku na dodano vrednost bodo prenesli 
določila evropskih direktiv glede obravnave kuponov ter 
v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo 
za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki se 
bodo začele uporabljati s 1. januarjem 2019. Po novih 
pravilih EU bodo vsi kuponi v vseh državah članicah 
enotno obravnavani glede DDV. 
Novela prinaša tudi poenostavljena pravila o DDV za mala 
podjetja, izvajalce telekomunikacijskih storitev, storitev 
oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te opravljajo za 
osebe, ki niso davčni zavezanci, v drugih državah članicah.
Predvideno je podaljšanje veljavnosti sektorskega mehaniz-
ma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije 
toplogrednih plinov do 30. junija 2022, predlagana je tudi 

ukinitev nekaterih obveznosti zavezancev do davčnega 
organa.

Zavrnjena zakona

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-A)
Državni zbor RS je z 51 glasovi za in 29 proti ocenil, da 
predlog novele gradbenega zakona, katerim je želel državni 
svet spremeniti določila glede obveznosti preverjanja, ali 
je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo.
Državni svet je predlagal, da se v gradbenem zakonu spre-
meni določilo, po katerem morajo zdaj upravljavci, notarji, 
pooblaščeni inženirji geodezije in druge osebe javnega ali 
zasebnega prava ter drugi organi pred izdajo odločbe, s kat-
ero za nedovoljen ali neskladen objekt prepovejo izvedbo 
komunalnih priključkov, vpis v zemljiško knjigo, uporabo 
objekta, promet z njim, overitev pogodb in določitev hišne 
številke, preveriti, ali je za ta objekt izdano gradbeno 
dovoljenje, kadar je to zahtevano. Državni svet je predlagal, 
da bi bili za to preverjanje pristojni izključno inšpektorji. 
Na podlagi opozoril notarske zbornice so namreč menili, 
da so izdajo gradbenega dovoljenja obvezane preverjati 
osebe, ki niso za to usposobljene, poleg tega ni ustreznih 
evidenc, zato določila zakona ovirajo pravni promet z 
nepremičninami in zmanjšujejo pravno varnost.
Vlada je noveli nasprotovala, ker se ne strinja s parcialnim 
spreminjanjem zakona. Ministrstvo za okolje in prostor 
evalvira gradbeni zakon in napoveduje, da bo na podlagi 
rezultatov pripravilo celovit predlog novele.
Koalicijske poslanske skupine in SNS so se ob obravnavi 
predloga na seji DZ strinjale z vlado, da ne bi bile dobre 
parcialne spremembe zakona. Opozicijski SDS in NSi pa 
sta ocenjevali, da je predlog državnega sveta primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Ocenjevali so, da se v praksi srečujejo 
z neživljenjskimi in togimi določbami, ki ne pomenijo 
poenostavitev postopkov.

Zakon o nepremičninskem posredovanju 
(ZNPosr-1) 
Predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju 
je v ponovnem odločanju Državnega zbora dobil 42 glasov 
za in 10 proti. Državni svet RS je marca nanj izglasoval 
odložilni veto, zato je bila za sprejem potrebna absolutna 
večina poslancev.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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Državni svetniki so zakonu očitali, da bi prinesel nepot-
rebno regulacijo, ko bi postavil zgornjo mejo provizije 
za posredovanje pri kupoprodajnih poslih s fizičnimi 
osebami pri štirih odstotkih (kar sicer določa že veljavni 
zakon), ko bi omejil provizijo pri najemnih poslih na 
višino enomesečne najemnine ter ko bi uvedel zgornjo 
mejo možnih zaračunanih stroškov, če ne pride do posla, 
na 150 evrov. S tem, so prepričani, bi se poseglo v svo-
bodno gospodarsko ponudbo. Nasprotovali so tudi temu, 
da je zakon odpravil obvezno dodatno usposabljanje za 
nepremičninske posrednike.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

10  NOVICE ZDRUŽENJA

ZDRUŽENJA OBČIN Z VLADO RS 
PODPISALA PISMO O NAMERI O VIŠINI 
POVPREČNINE ZA LETO 2019
15. novembra 2018 so združenja občin z Vlado RS pod-
pisala pismo o nameri o višini povprečnine za leto 2019 
Ta bo v letu 2019 znašala 573,50€.
Poleg določitve višine povprečnine za leto 2019, se je Vlada 
RS zavezala, da bo skupaj z združenji občin ustanovila 
posebno delovno telo, katerega mandat bo sprememba 
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občinam. Rok za prip-
ravo predloga sprememb zakonodaje je 6 mesecev. Zavezali 
so se tudi, da bodo pri investicijskih sredstvih iz 21. člena 
ZFO iskali rešitve v   smeri povečanja fleksibilnosti, na-
menskosti, poenostavitve črpanja ter skrajšanja prehodnega 
obdobja. Prav tako pa bodo strani po 6 mesecih preverile  
učinke dogovora s sindikati javnega sektorja in pregledali 
predlogedelovne skupine ter se dogovorili nadaljnje  ukrepe.
Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je ob podpisu pisma 
o nameri povedal, da združenja občin niso sindikati in 
da so občine del oblasti. Dodal je, da so občine gonilo 
razvoja in da je dobro sodelovanje med državo in občinami 
nujno in dobro za vse. Vsi podpisniki in predsednik Vlade 
RS so si bili enotni, da je to šele začetek in da trdo delo 
šele prihaja, saj so se vsi zavezali, da bodo znotraj delovne 
skupine za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške 
občinam, našli ustrezne rešitve. Rezultat tega pa naj bi bil 
ta, da vsakoletna pogajanja med Vlado RS in občinami o 
določitvi povprečnine ne bodo več potrebna. Občinam se 
tako ne bi bilo več treba vsako leto znova boriti za sredstva 
za izvajanje zakonsko določenih nalog. 
Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, 
je povedal, da je ZOS s podpisom dogovora izkazal 
pripravljenost na konstruktivno sodelovanje v prihod-
nje. Predsedstvo ZOS je namreč na zadnji redni seji s 
pridržkom soglašalo z višino povprečnine za leto 2019 v 
znesku 573,50€, saj je Ministrstvo za finance pripravilo 
izračune, ki izkazujejo, da so imele občine v zadnjih letih 
v povprečju stroške v višini 578,78€, pri čemer pa bodo 
v letu 2019 dejanski stroški v višini 608,78€. Pozdravil je 
pripravljenost Vlade RS na dialog z občinami, saj so bile 
v preteklosti večkrat zapostavljene in na vladni strani ni 
bilo vedno posluha za njihove potrebe in težave. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/2-redna-seja-drzavnega-zbora-rs-1/
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Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je izpostavil 
nujnost dialoga in dodal, da so bila pogajanja z združenji 
občin trda. Povedal je, da bo eden pomembnih finančnih 
virov v prihodnosti tudi davek na nepremičnine, katerega 
osnutek bo kmalu nared za javno obravnavo.
Minister za javno upravo Rudi Medved je izpostavil, da 
je pomembno, da se v prihodnjem letu stvari uredijo na 
način, da pogajanja o višini povprečnine ne bodo več 
potrebna.

TRETJA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTORA
Geodetska uprava RS je izdala tretjo številko eNovic pro-
jekta eProstor. V njej si lahko več preberete o zaključeni 
1. fazi izboljšave zemljjiškokatastrskega prikaza in o PIS-u 
kot orodju za participacijo.
Izvedba projekta Lokacijska izboljšava 
zemljiškokatastrskega prikaza, ki je časovno umeščen od 
marca 2018 do oktobra 2020, poteka skladno s sprejetim 
terminskim načrtom. Projektna skupina GURS, ki na pod-
lagi obstoječih podatkov iz evidence zemljiškega katastra 
in dodatno pridobljenih podatkov zunanjega izvajalca 
izvaja izboljšavo po posameznih katastrskih občinah, je 
septembra 2018 zaključila obdelavo podatkov iz območja 
1. faze. V okviru te faze je bilo lokacijsko izboljšanih 218 
katastrskih občin na območju Jugovzhodne Slovenije.
Obdelava podatkov se jeseni 2018 nadaljuje na območju 
2. faze (območje Posavja). Zunanji izvajalec, ki s terens-
kimi meritvami in drugimi metodami zajema podatke, 
potrebne za izvedbo izboljšave (zajem podatkov iz digi-
talnega ortofota in podob analitičnega snemanja – LIDAR 
podatki), trenutno že izvaja zajem podatkov za območje 
3. faze (območje Koroške, Savinjske in Podravske regije). 
Rezultati lokacijske izboljšave se sproti vključujejo v evi-
denco zemljiškega katastra, tako v produkcijsko kot tudi 
distribucijsko okolje.
V okviru projekta LUMAT (oživljanje in upravljanje 
gospodarskih con) je bila 2. 10. 2018 na Urbanističnem 
inštitutu Republike Slovenije izvedena delavnica na temo 
orodij za participacijo. Kot eno izmed orodij je bil pred-
stavljen Prostorski informacijski sistem oz. javni vpogled 
v PIS. Med produkti PIS je bila izpostavljena že izvedena 
digitalizacija arhiva državnih prostorskih načrtov, ki ji bo 
sledila še izdelava georeferenciranih grafičnih prikazov.
Več si lahko preberete TU.

11  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

škode in obnovo gozda - do objave zaključka na 
spletni strani

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

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

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

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/gradiva/eNovice_eProstor_stevilka_3.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
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
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12  KORISTNE INFORMACIJE

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE 
LOKACIJSKIH PREVERITEV
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obves-
tilo o objavi Priporočil za izvajanje lokacijskih preveritev.
Občine z izdelavo prostorskih aktov opredeljujejo prostor-
ski razvoj občine, načrtujejo prostorske ureditve in določajo 
izvedbeno regulacijo prostora. Poleg teh, splošno uvelja-
vljenih instrumentov urejanja prostora, praksa in sloven-
skim razmeram primerljive ureditve izkazujejo potrebo 
po določeni meri prožnosti v prostorskem načrtovanju in 
uvedbi možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim 
potrebam. V ta namen je bila v Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017; v nadaljnjem 
besedilu: ZUreP-2), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 
2018, vpeljana lokacijska preveritev kot novost v naboru 
instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja.
Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri 
ustreznos   individualnih namer za posege v prostor in 
omogoči manjše odstopanje od v prostorskih aktih že 
sprejetih pravil urejanja prostora. Njen namen je določen 
v 127. členu ZUreP-2. 
Priporočila so dostopna TU.

NOMOTEHNIČNE SMERNICE
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v okviru 
svojih pristojnosti zaradi zagotavljanja čim višje kakovosti 
predpisov oblikuje tudi pravila vede o pravnih tehnikah 
priprave predpisov – nomotehnike. Ta pravila so bila 
do zdaj zbrana v dveh izdajah Nomotehničnih smernic, 
po desetih letih pa je pripravljena tretja, spremenjena in 
dopolnjena izdaja, ki glede na razvoj prava in priprave 
predpisov vključuje izboljšane pristope in nekatera nova 
pravila, ki so rezultat dela naše službe in sodelovanja s 
številnimi pomembnimi sogovorniki v postopku priprave 
predpisov. Z njimi poskušamo odpraviti nedorečenosti, s 
skoraj povsem prenovljenimi primeri pa želimo odgovoriti 
na čim več vprašanj, s katerimi se pri svojem delu srečuje 
vsak pripravljavec predpisov. V knjižni obliki so na voljo 
v naši službi, na priloženi povezavi pa je njihova spletna 
različica. Uporabljati se bodo začele 1. januarja 2019.

Nomotehnične smernice so na voljo TU.

BREZPLAČNI INTERNETNI DOSTOP NA 
JAVNIH MESTIH WiFi4EU 
Na prvi razpis za brezplačni internetni dostop na javnih 
mestih WiFi4EU v vrednosti 42 milijonov evrov, ki se 
je končal 9. novembra 2018, je prispelo več kot 13.000 
prijav iz vseh sodelujočih držav. Decembra bodo objavljena 
imena 2.800 izbranih občin, ki bodo dobile bon v vrednosti 
15.000 evrov. S sredstvi bodo lahko vzpostavile brezžične 
dostopne točke Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, 
javne zgradbe, knjižnice in zdravstvene ustanove. Evropska 
komisija bo v naslednjih dveh letih objavila še tri razpise 
WiFi4EU. Za vse štiri razpise je namenjenih 120 milijonov 
evrov, kar bo omogočilo vzpostavitev internetnega dostopa 
v 8.000 občinah v EU. Pri izboru imajo prednost občine, 
ki se prej prijavijo. 
Več informacij je na voljo TU. 

IZDELAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ 
O ENOTNI UNIFORMI OBČINSKEGA 
REDARJA
S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli 
obvestilo, da pripravljajo predlog Sprememb in dopol-
nitve Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni 
izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07 in 
64/10), kot posledico sprejetega Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) 
in Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, 
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 46/17) in 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni 
list RS, št. 41/17). MJU ne pripravlja sprememb tehničnih 
specifikacij. 
Pred pripravo predpisa ministrstvo potrebuje dopolnjene 
tehnične specifikacije enotne uniforme občinskega redarja 
kot strokovno študijo, ki bo podlaga za pripravo zgoraj 
navedenega predpisa. Izdelava strokovnih podlag je bila 
zaupana avtorici osnovne študije izleta 2011. Ker gre za 
naročilo manjše vrednosti ni bilo objavljeno na portalu 
javnih naročil temveč na način povabila o sodelovanju

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/priporocila_lokacijska_preveritev.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3575
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TRANSFORMACIJA V NOVI 
KOORDINATNI SISTEM – PROSTORSKI 
PODATKI Z NOVIMI KOORDINATAMI?
Izobraževanje v okviru projekta Transformacija v novi 
koordinatni sistem organizira Geodetska uprava Republike 
Slovenije. 
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki 
je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov 
državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristo-
jnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. 
Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov 
iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/
TM. Geodetska uprava Republike Slovenije je že opravila 
posamezne korake za začetek uporabe novega koordinat-
nega sistema. Do konca leta pa bo v novi koordinatni 
sistem transformirala tudi podatke zemljiškega katastra 
in katastra stavb. V nov koordinatni sistem bo potrebno 
transformirati tudi vse ostale prostorske podatke. V teku je 
torej »poslavljanje« od starega koordinatnega sistema D48/
GK, zato je potrebno spoznati novega. In kaj to pomeni 
za prostorske podatke in vse nas, ki se dnevno srečujemo 
z njimi? 
Potekalo pa bo 7. decembra 2018 v prostorih Inženirske 
zbornice Slovenije. Udeležba je brezplačna, prijavite pa se 
preko spletnega obrazca, ki je na voljo TU.

13  EU NOVICE

PREDLOG SPREMEMBE SESTAVE 
ODBORA REGIJ
Evropska komisija je predlagala spremembo sestave 
Evropskega odbora regij in Evropskega ekonomsko-social-
nega odbora. Odbora imata trenutno vsak po 350 članov, 
njihov mandat pa se izteče leta 2020. Komisija predlaga, 
da v novem mandatu Ciper, Estonija in Luksemburg, tudi 
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, prejmejo vsak 
po en sedež, saj so po en sedež izgubili s širitvijo Hrvaške. 
Preostala mesta bi ostala prosta za morebitne prihodnje 
širitve. O predlogu bodo odločale države članice EU. 
Več informacij je na voljo TU. 

ČIST PLANET ZA VSE
Evropska komisija je predstavila strateško vizijo »Čist 
planet za vse«, da bi do leta 2050 ustvarili podnebno 
nevtralno Evropo. V strategiji je predstavila možnosti za 
naložbe v tehnološke rešitve, opolnomočenje državljanov, 
usklajevanje ukrepov na področju industrijske politike, 
financ in raziskav ter zagotavljanje socialne pravičnosti 
in pravičnega prehoda. Namen strategije ni določiti cilje, 
temveč oblikovati vizijo in usmeritve, ki bi evropsko gospo-
darstvo spodbudile k inovativnosti. Na poti do podnebno 
nevtralnega gospodarstva bo potrebno skupno ukrepanje 
na sedmih strateških področjih: energetska učinkovitost, 
uvajanje obnovljivih virov energije, čista, varna in povezana 
mobilnost, konkurenčna industrija in krožno gospo-
darstvo, infrastruktura in povezave, biogospodarstvo in 
naravni ponori ogljika, zajemanje in shranjevanje ogljika 
za obvladovanje preostalih emisij. 
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKI UKREPI ZA POENOSTAVITEV 
ZAKONODAJE IN ZMANJŠANJE 
REGULATIVNIH OVIR 
Evropska komisija je objavila pregled ukrepov EU 
za poenostavitev zakonodaje in zmanjšanje regula-
tivnih ovir v letošnjem letu v skladu z njeno zavezo iz 

http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIg2SrUw8vRifgcRR_65l0kQ8800kM-7UbW-Bn6yPSod7t-A/viewform
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6594_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_sl.htm
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medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zako-
nodaje in v sklopu agende za boljšo pripravo zakonodaje. 
Raziskava je pokazala, da je Komisija v sklopu programa 
ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) izpeljala več 
kot 150 pobud za poenostavitev zakonodaje in zmanjšanje 
ovir. Nedavni primer je predlog spremembe veljavnih pravil 
o DDV-ju, ki naj bi zmanjšala stroške za mala podjetja za 
18 % glede na zdajšnje stanje. Komisija je nove ukrepe 
napovedala tudi v prihodnjem večletnem finančnem okvir 
za obdobje po letu 2020. 
Več informacij je na voljo TU. 

EVROPSKE VOLITVE MAJA 2019 
Evropska komisija je objavila raziskavo Eurobarometer 
o pričakovanjih evropskih državljanov glede evropskih 
volitev maja 2019 in razlogih, ki bi jih spodbudili h 
glasovanju. Raziskava kaže tudi zaskrbljenost državljanov 
zaradi vmešavanja pred volitvami. 
Na vprašanje, kaj bi volivce bolj pritegnilo k udeležbi na 
evropskih volitvah, je 43 % anketirancev navedlo, da si 
želi več informacij o EU in njenem učinku na vsakdanje 
življenje, 31 % si jih pa želi, da bi bilo med kandidati 
več mladih. Na vprašanja o zaskrbljenosti pa jih je 61 % 
navedlo, da je z volitvami mogoče manipulirati s kibernets-
kimi napadi, 59 % jih je zaskrbljenih zaradi vmešavanja 
tujih akterjev in kriminalnih skupin, 67% pa jih skrbi, da 
bi se lahko osebni podatki, ki ostanejo na spletu, upora-
bili za usmerjena politična sporočila. Komisija si dejavno 
prizadeva EU približati državljanom ter zagotoviti varne 
in poštene volitve. Za zaščito evropskih volitev je že uvedla 
več ukrepov, ki zadevajo varstvo podatkov, preglednost, 
kibernetsko varnost, sodelovanje med različnimi akterji 
ter sankcije v primeru kršenja pravil. 
V Sloveniji je 30 % volivcev navedlo, da bi se bili bolj 
pripravljeni udeležiti se volitev, če bi imeli več informacij 
o EU in njenem učinku na vsakdanje življenje, tretjino 
(33 %) pa bi k temu spodbudilo več mladih kandidatov. 
46  % jih je zaskrbljenih zaradi možnosti manipulacije 
z volitvami, 48 % pa jih skrbi vmešavanje tujih akter-
jev in kriminalnih skupin. Na splošno so anketiranci 
v Sloveniji manj zaskrbljeni glede zlorabe interneta in 
spletnih družbenih omrežij, kot znaša povprečje EU. V 
zvezi z demokratičnostjo volitev pa je raziskava pokazala, 
da je 63 % vprašanih zelo zadovoljnih s svobodnimi in 
poštenimi volitvami (EU: 70 %), 70 % s svobodo govora 

(EU: 69 %), 57 % pa s spoštovanjem temeljnih pravic 
(EU: 65 %). Vlogo civilne družbe za spodbujanje in zaščito 
demokracije in skupnih vrednost kot zelo pomembno 
prepoznava 35% vprašanih (EU: 32 %). 
Danes se je začel tudi dvodnevni letni kolokvij o temeljnih 
pravicah za leto 2018, ki združuje politike, raziskovalce, 
novinarje, nevladne organizacije in aktiviste, da bi razprav-
ljali o tem, kako narediti naše demokracije odpornejše in 
bolj vključujoče, kako podpirati civilno družbe ter kako 
bolje zaščititi svobodne in poštene volitve.
Več informacij je na voljo TU.  

PREDSTAVLJENA OCENA 
NALOŽBENEGA NAČRTA ZA EVROPO
Evropska komisija je predstavila oceno naložbenega načrta 
za Evropo oz. Junckerjevega načrta ter enotnega trga. 
Junckerjev načrt je presegel prvotne načrte, saj je v štirih 
letih spodbudil za 360 milijard evrov naložb. Evropski 
sklad za strateške naložbe (EFSI) pa je pomagal 850.000 
malim in srednje velikim podjetjem izboljšati dostop do 
financiranja ter podprl že več kot 750.000 delovnih mest.  
Evropa je zaradi enotnega trga v zadnjih 25 letih postala 
veliko privlačnejša za življenje in poslovanje. EU je ob 
tem pozvala države EU k ponovnim političnim zavezam, 
da bi v celoti izkoristili potencial enotnega trga v digitalni 
dobi in zagotovili trajnostno rast evropskega gospodarstva. 
Komisija je danes predstavila tudi akcijski načrt za stan-
dardizacijo na enotnem trgu, v katerem so predstavljeni 
štirje ključni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti, pregled-
nosti in pravne varnosti sistema.
Več informacij je na voljo TU. 

OBJAVLJENE POSODOBLJENE 
SMERNICE O NATURI 2000
Evropska komisija je v sklopu akcijskega načrta EU za 
naravo, ljudi in gospodarstvo objavila posodobljene 
smernice o ohranjanju in upravljanju mreže zaščitenih 
območij Natura 2000. Za izvajanje zakonodaje EU so v 
prvi vrsti pristojni nacionalni in regionalni organi in danes 
objavljene smernice bodo državam olajšale izvajanje določb 
glede postopkov odobritve. Jasne in preproste razlage naj 
bi pomagale tudi zmanjšati upravno breme, racionalizirati 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_sl.htm
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postopke po državah ter pospešiti izvajanje na terenu v 
korist narave, ljudi in gospodarstva. 
Več informacij je na voljo TU. 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA 
ZA PODPORO STRUKTURNIM 
REFORMAM 
Evropska komisija je objavila prvo poročilo o izvajanju 
programa za podporo strukturnim reformam. Leta 2017 
je bilo za financiranje v okviru programa izbranih 159 
zahtevkov iz 16 držav članic. Poročilo kaže, da lahko 
program bistveno pomaga organom držav članic pri opre-
delitvi in reševanju strukturnih šibkosti pri oblikovanju in 
izvajanju reform. Program za podporo strukturnim refor-
mam je začel veljati maja 2017, razpolaga pa s proračunom 
v višini 222,8 milijona evrov do leta 2020. 
Več informacij je na voljo TU. 

ČISTA ENERGIJA ZA VSE EVROPEJCE
Evropski parlament je sprejel ključno zakonodajo EU iz 
svežnja »čista energija za vse Evropejce«. Nova pravila o 
energiji iz obnovljivih virov, energetski učinkovitosti in 
upravljanju energetske unije bodo pomagala EU in njenim 
državam pri prehodu na moderno in čisto energijo v skladu 
z zavezami iz pariškega podnebnega sporazuma. Evropska 
komisija je pozdravila sprejetje in pozvala organe držav EU, 
naj v svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih, ki jih morajo predložiti Komisiji do konca leta, 
izkažejo enako mero ambicioznosti in zavez. 
Več informacij je na voljo TU. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6506_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6506_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6383_en.htm

